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 ۱      مقــــدمةال   

   
 دمة ـــ املق 

الحمــد � رب العــالمین ، والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلین ســیدنا محمــد وعلــى 
 آله وصح�ه ومن سار على نهجه �إحسان إلى یوم الدین .

 ...... و�عد
فــإن اللغــة العر��ــة لهــا ق�مــة �بیــرة ال تتمثــل فقــط فــى أنهــا وســیلة التعبیــر الوحیــد لألمــة 

ن واحدة من �بر�ات اللغات فى العالم ولكن ألنها أوًال وقبــل العر��ة ، وفى أنها تعد اآل
رب آ، ولهــا فــى ح�ــاة النــاس األثــر ال�ــالغ فــى قضــاء المــ  كــل شــيء لغــة القــرآن والــدین

ألنهـــــا وســـــیلة التفـــــاهم والتحـــــاور، واخـــــتالف األلســـــنة  ؛وتحصـــــیل المنـــــافع دینـــــا ودن�ـــــا
ْن ﴿فى الكــون قــال جــل شــأنه كاختالف األشكال واأللوان واألنواع آ�ة من آ�ات هللا  َومــِ

َنِتُكْم َوأَ  ِتَالُف َأْلســــِ َماَواِت َواألْرِض َواخــــْ ُق الســــّ ِه َخلــــْ َك آلَ آَ�اتــــِ ي َذلــــِ َواِنُكْم ِإّن فــــِ اٍت لــــْ �ــــَ
 .  )١(﴾ّلْلَعاَلِمینَ 

ــا الخـــاص ــا اعتزازهـ ــة لهـ ــة العر��ـ ــ�حا؛ ألواللغـ ــاًء ن هللا سـ ــا لتكـــون وعـ ــالى اختارهـ نه وتعـ
وات هــذا امــن فــوق ســ�ع ســم نزلــتلغــة القــرآن الكــر�م التــى بهــا خــر تشــر�عاته إذ هــى آل

�مـــا أنهـــا لســـان  ،�ـــه �ـــل غیـــور علـــى دینـــه زالكتـــاب الـــذى یـــؤمن �ـــه �ـــل مســـلم و�عتـــ 
ــ�م ــر�ع اإلســــالمى العظــ ــى أبنــــاء  ، التشــ ــة علیهــــا فــــرض �فا�ــــة علــ وتعلمهــــا والمحافظــ

لقــرآن الكــر�م ففى تعلمها والمحافظة على أصــولها وقواعــدها حفــظ وصــ�انة ل  ،المسلمین
وللدین اإلسالمى وتعال�مه السمحة ، ومن ثم فإن اللغــة العر��ــة تعــد مــن أوســع اللغــات 
وأغناهــا وأدقهــا تصــو�را وأوســعها مــذه�ًا ، وســعت جم�ــع األغــراض التــى تناولهــا ال�شــر 

، وقــد تعــددت  خاصــة علــم النحــو والصــرف  )٢(ولم تضــق ذرعــًا �جم�ــع العلــوم والفنــون 
 الكوفــةمــا بــین (�صــرى ) و (كــوفى) (و�غــدادى ) �میــل إلــى ،  و�ــةف�ــه المــذاهب النح 

، و�انــت �ــل مــن ال�صــرة والكوفــة مر�ــز  ) ىأندلســ (  �میل إلى ال�صــرة ، و   )�غدادى(و 
 

 سورة الروم ٢٢اآل�ة   - )١(
 ٣حمــد الــز�ن علــى العــزازى ص أ /الــد�تور . لألســتاذ ینظــر مــن ظــواهر التوســع فــى اللغــة ظــاهرة التقــارض - )٢(

لألسـتاذ الـد�تور / أحمـد الـز�ن علـى  ٣والفصول والفروق عند النحاة صم    ١٩٩٣هـ،  ١٤١٤الط�عة األولى  
 .١٩٩٣هـ ، ١٤١٣العزازى الط�عة األولى 

 



                                                            
 ۲      مقــــدمةال   

فلــت ال�صــرة �العنا�ــة �ــالنحو منــذ نشـــأته النشــاط العلمــى لعلــوم اللغــة العر��ــة ، فقــد تك
   .حتى استوى على سوقه وأص�ح خلقا سو�ا

ــم تنــل الوقــد مــر وقــ  ــم النحــو �ــذلك الحــظت طو�ــل ول الــذى حققتــه  كوفــة حظــًا مــن عل
فقد س�قتها ال�صرة فــى هــذه الصــناعة �مــا �قــرب مــن مائــة عــام �انــت   ،  ال�صرة لنفسها

، ولعــل  الكوفــة خاللهــا منشــغلة بتــدو�ن الحــدیث وأخ�ــار العــرب وقــراءة القــرآن وتفســیره
ت فیهــا حذاقــة �انــت الســبب قحــذهذا هو الســر فــى أن ال�صــرة قــد أحكمــت صــناعتها و 

فى أن قواعدها أكثر عمقا وتدق�قًا من قواعد نظیرتها الكوفة �مــا یــرى الكثیــرون ، لكــن 
رغـــم ذلـــك �عـــد هـــذه المـــدة الطو�لـــة وتمرســـها فـــى علـــم الحـــدیث وتدو�نـــه تمرســـًا طـــو�ال 
 استطاعت أن تشق طر�قها فى عالم النحو فتعوض لنفســها مــا قــد فاتهــا مــن هــذا العلــم

. 
أن �قفـــوا علــى أرجلهـــم و�صــ�حوا نـــدًا لحاضــنة النحـــو ومنشـــئته  الكوفیــون ســـتطاع افقــد 

حتى وجدنا العلماء ف�ما �عد ینسبون إلیها مــذه�ًا خاصــًا اعتبــر هــو ومــذهب ال�صــر�ین 
 .  العلم وتكلمت ف�همن أكبر المذاهب التى احتضنت هذا 

م الطر�ــق وعلــى رأســهم وعلمــاء الكوفــة األوائــل قــد عبــوا مــن نحــو ال�صــرة مــا أنــار لهــ 
وهــذا مــا جعــل للكوفــة ف�مــا �عــد طر�قهــا ومنهجهــا فمــا أن تســامعت األمصــار  الكســائى

�ما عل�ه ال�صرة من تقــدم فــى هــذا المضــمار حتــى وجــدنا أهلهــا یتســا�قون إلــى العلمــاء 
الـــذین تصـــدوا مســـاجد ال�صـــرة �علمـــون فیهـــا النحـــو و��ســـطونه لمـــن یر�ـــده ، فالكســـائى 

مــن  ف�ــه ، إذ �ــان �عتمــد علــى �ثیــر نوه لــ�خلص مــن تــأثیر ال�صــر�ی نفســه لــم �كــن نحــ 
، ولعــل هــذا شــأن �ــل النحــاة  واتجاهــاتهم وفــى �تــب النحــو �ثیــر مــن الموافقــاتآرائهــم 

إنمــا أخــذوا  .مــن غیــر ال�صــر�ین وأهــل العر��ــة ســواء أكــانوا فــى ال�صــرة أم فــى الكوفــة
 كثیرة فى النحو .�تبهم ال  نلل�صر�ی النحو من معاهد ال�صرة وقد �ان 

علــى  هولم �شأ أن �كون للكوفة �تــاب نحــوى جــامع شــامل یــدرس أبــواب النحــو ومســائل
شاكلة �تــاب ســیبو�ه أو �تــاب المقتضــب للمبــرد ، أو األصــول البــن الســراج أو غیرهــا 

   . من الكتب ، و�نما �انت آراؤهم متناثرة فى �طون الكتب
ت آراءهــم وذلــك مــن نــ األصــل�ة التــى تب ومــن ثــم فإنــه البــد مــن الرجــوع إلــى المصــادر 

 خالل �تب علل القراءات الس�عة التال�ة : 



                                                            
 ۳      مقــــدمةال   

 خالو�هكتاب إعراب القراءات الس�ع وعللها البن  :   أوالً 
 الحجة فى علل القراءات له أ�ضا  -ثان�ًا :
   ىعلى الفارس  ألبى األمصارالحجة فى علل القراءات الس�عة أئمة    -ثالثًا :
 أبــى طالــب نبــ جــوه القــراءات الســ�ع وعللهــا وحجتهــا لمكــى الكشــف عــن و  -را�عــًا :

هــذا ومــن فضــل القــرآن الكــر�م  ت �علــل القــراءات الســ�عیــ وغیر ذلك من الكتب التــى عن 
رًا علــى ی نزل على أحرف متعددة وقــراءات مختلفــة ت�ســ أ  أنهعلى سائر الكتب السماو�ة  

 هــو  تلــك القــراءاتوتــذوق  األحــرففــى فهــم هــذه  األســاسمــة ورحمــة بهــا ولمــا �ــان األ
فـــى عمـــل دراســـة  - ت�ـــارك وتعـــالى - هللا تاســـتخر  اإلعـــرابتوجیههـــا ومعرفـــة مواقـــع 

ــا �جمـــع آراء  مـــن تلـــك  ، ولـــ�س القـــراء ، الكـــوفیین نالنحـــو�ی نحو�ـــة وصـــرف�ة أقـــوم فیهـ
ا مــن مــ لمــا له ؛فولیــت وجهــى شــطر القــراءات الكتــب التــى لهــا صــلة وث�قــة �ــالقراءات

ظهــا وصــ�انتها للقــرآن الكــر�م وث�قــة تار�خ�ــة �طمــئن إلیهــا عظمى ، فهى فوق حفأهم�ة  
تصور اللغة مــن جم�ــع نواحیهــا وقــد وقــع اخت�ــارى �عــد اخت�ــار هللا عــز   ألنهاكل مسلم  

   .  وجل على أن �كون 
 

 آراء حناة الكوفة فى كتب القراءات السبع

 وعللها مجعاً ودراسة وتقومياً  
 

 »ه الدكتورا «موضوعاً لنیل درجة العالمیة  
 

 لھذا الموضوع ما یلى : اختیاريویرجع سبب  
 

 منزلــة عظ�مــة اســتخرت هللا عــز وجــل فــى مــالمــا �ــان القــرآن الكــر�م وقراءاتــه له -:أوالً 
عمل دراسة تتصل �كالم هللا عز وجل فقمت �جمع آراء نحاة الكوفة مــن �تــب 

 . القراءات الس�ع وعللها
ــاً  ــة -: ثان�ـ ــام بدراسـ ــى الق�ـ ــدیدة فـ ــة الشـ ــز  الرغ�ـ ــاب هللا عـ ــرف�ة تتصـــل �كتـ          نحو�ـــة وصـ

  . فیها نالكوفیی وجل و�خاصة �تب علل القراءات وأراء 
ــاً  ــع آراء  -: ثالثـ ــت �جمـ ــرى فقمـ ــالنحو ال�صـ ــر �ـ ــظ �بیـ ــه حـ ــن لـ ــم �كـ ــوفى لـ ــو الكـ           النحـ

 .  ودراستها وتقو�مها  نالنحو�ی الكوفیین  



                                                            
 ٤      مقــــدمةال   

ــاً  ــه �ثیـــر -: را�عـ ــوى یبنـــى عل�ـ ــذهب الكـــوفى النحـ ــراءات والروا�ـــات  المـ ــن وجـــوه القـ         مـ
  . ثرت �تب علل القراءات الس�عآعن الفصحاء والبلغاء لذا 

 

 :على النحو التالىأما عن المنھج الذى سرت علیھ فى الدراسة فكان 
 

وغیــرهم  األن�ــارى ع آراء نحاة الكوفة ، �الكسائى والفراء وثعلب وابــن قمت �جم  -:  أوالً 
  الكوفیـــون ا یـــذ�ر رأى الكـــوفیین �قـــولهم : قـــال مأو عنـــد مــن النحـــاة الكـــوفیین ،

وذلك من خــالل الكتــب التــى اهتمــت �علــل القــراءات الســ�ع وهــى التــى اعتمــدت 
 نفا .آعلیها  

        عنوانــا مناســ�ًا للــنص الــذى نقلتــه مــن �تــب القــراءات التــى اعتمــدت �نت أضــع   -:ثان�اً 
 .  علیها

 .�الرأى أو النص   عالقةه اختصرت النص واكتفیت �ما ل  -:ثالثاً 
   . �ل مسألة أبدأ فیها برأى الكوفة  -:را�عاً 

 بــذ�رعلیهــا  الواردة فى المسألة مع نســبتها ألصــحابها والتعلیــق  اآلراءوثقت    -:خامساً 
 آراء النحــــاة حــــول المســــألة و�عطــــاء صــــورة واضــــحة عنهــــا و�بــــراز مواضــــع

 .  فیها الخالف
ــاً  ــن ا -: سادســـ ــة مـــ ــات القرآن�ـــ ــت اآل�ـــ ــعخرجـــ ــا مـــ ــورها وأرقامهـــ ــذ�ر ســـ ــحف بـــ            لمصـــ

   .  ض�طها �الشكل
القــــراءات الســــ�عة           القــــراءات القرآن�ــــة الــــواردة فــــى الــــنص مــــن �تــــبخرجــــت  -:ســـا�عاً 

   .  ألقدم�ا أالمتواترة وأبد
ــاً  ــت  -: ثامنـ ــب  األحادیـــثخرجـ ــواردة مـــن �تـ ــارى ومســـلم والموطـــأ  الصـــحاحالـ          �ال�خـ

 . مسانیدوغیرها من �تب ال
خرجــت األب�ــات الشــعر�ة ونســبتها لقائلیهــا مــن خــالل الــدواو�ن أو مــن خــالل  -:تاســعاً 

المصــادر التــى عنیــت بهــذا األمــر �مــا شــرحت غر�بهــا ونســبتها إلــى �حورهــا 
ــا ــ�طا حرف�ـ ــات ضـ ــ�ط األب�ـ ــت �ضـ ــا قمـ ــ�ة ، �مـ ــا أل ؛العروضـ ــى دائمـ ن المعنـ

مصــادر متنوعــة  �مــا أحلــت القــارئ علــى ، �كــون متوقفــا علــى ضــ�ط البیــت
 .فیها ن المصادر جزء من المسألة المدروسة ثم بینت الشاهدأل  ؛للبیت
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         غیـــر المشـــهور�ن الـــذین تعرضـــت لهـــم فـــى المســـألة  لألعـــالم: قمـــت �الترجمـــة  عاشـــراً 
 .من خالل �تب التراجم 

              ة بهــــذا األمــــر �ــــ : قمــــت بتخــــر�ج األمثــــال العر��ــــة مــــن المصــــادر المعن  حــــادى عشــــر
   .هماى وغیر قصت للمیدانى والمس  األمثالكمجمع  

 .خالصة للمسائل التى تناولتها مع ذ�ر الرأى الراجح فیهاوضع  : قمت ب ثانى عشر
 

وقــد قســمت ال�حــث إلــى مقدمــة وتمهیــد وثالثــة أبــواب وخاتمــة ، وذیلــت ال�حــث  ..ھــذا
 :�فهارس فن�ة  

فــى  خطتــى: فتحــدثت فیهــا عــن أهم�ــة الموضــوع وأســ�اب اخت�ــارى لــه ثــم   أما المقدمــة
 .ال�حث والدراسة والمنهج الذى سرت عل�ه 

ــد الســ�عة وأشــهر  لقــراءات واألحــرف الســ�عة والقــراءفتحــدثت ف�ــه عــن ا -:وأمــا التمهی
   .رواتهم

اب مــن " و�تكــون هــذا ال�ــ  " نحاة الكوفة و�تب علل القراءاتفعنوانه    ال�اب األول  وأما
 :أر�عة  فصول

 " نحاة الكوفة فى �تب علل القراءات" الفصل األول
 "" التعلیل و�تب القراءات الس�ع ومنهج �ل عالم  الفصل الثانى
 "المصطلحات الكوف�ة الواردة فى ال�حث ":   الفصل الثالث

 الكوفیین"النحو�ة عند    األصول"  :الرا�عالفصل  
 "لنحو�ة الكوف�ة فى �تب علل القراءات الس�ع" اآلراء ا  فعنوانه  ال�اب الثانىوأما 

بتصن�ف المســائل حســب ورودهــا فــى ألف�ــة   –هذا وقد قمت �عون هللا تعالى  
 وقد نظمتها على النحو التالى :،   ابن مالك

 .لــم المنفصـر المتكلـل ضمیـأص -
  .ادـــــل والعمـصـر الفـمیـض -
   .للمدح األعالمدخول األلف والالم على   -
   .وعلة بنائه" اآلن" فى أصل     اةـالف النحــخ -
 .رـــــــدأ والخبـــــع المبتـــراف -
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 .ارـــص ى  ـــمعنـب "  انــ�"   يءــجـم -
 .ها �عد التخف�فلم، وحكم عالمكسورة  " إن " تخف�ف   -
 .وحكم عملها �عد التخف�ف   ،  المفتوحة" أن " تخف�ف   -
 .هـــنیثأـل وتــر الفعــذ�یـواز تــج -
 .رـرف الجـذف حـد حـ�ع  "نَّ أَ "  و  "نْ أَ " ع  ـموض -
 .الواود ـل �عـار الفعـضم�ه و ـول معـالمفع -
 .ىــــــنـثـستـالمى ـــل فـامـالع -
 .ام المنفى  ـاء التـد االستثنـ�ع  ىالمستثنم ـوحك -
 .اـــف بهــة والوصــائیـاالستثن "  رـغی"  -
 " دـق " دون  االً ـى حـل الماضـوع الفعـــوق -
 .ة  ــــــــوف للصفـوصـالم افةــإض -
 .اف التذ�یر من المضاف إل�هـاب المضـــاكتس -
 .نــر المتمكــى غیـزمان إلـافة الــــإض -
 .حــعلى الفت ةدــوأش�اهها مع ما الزائ" مثل  " بناء   -
 .هــــاف إلیـــالفصل بین المضاف والمض -
 .إلیها جمع المذ�ر السالم  المتكلم المضاف" �اء  " �سر  -
 .ون ـــــدر المنـــــل المصـــــعم -
 درــــــــــــف �المصـــــالوص -
 .وتــى المنعـت علــــــدم النعــــتق -
 .دةـــــــــــــزائــواو الــــال -
 .افــــــــف واالستئنـــــواو العط -
 .ر المجرورــــى الضمیـف علـــــالعط -
 .فــعطى الــوار فــى الجــر علــالج -
 .ادىـــــــــــذف المنـــــــح -
 بـر�یـاطة والتـن ال�ســبی  ]أنــو�ك[ -
 .رفـــاال ینصـــم رف  ــــص -



                                                            
 ۷      مقــــدمةال   

 .م المصروف من الصرفــع االســمن -
 .رفـــــــــــــــواو الص -
 .لـــــى المحــــف علـــالعط -
 .رع  الفصل بین أن المصدر�ة والفعل المضا -
 .رطــأتى أن المفتوحة أداة شـل تـــه -
 .ما شرط�ة وحذف التاء فى جوابها   يءـمج -

 "الصــرف�ة الكوف�ــة فــى �تــب علــل القــراءات الســ�ع اآلراء"  فعنوانــه  ال�ــاب الثالــثوأما  
 :  وقد قمت بدراستها وترتیبها حسب ألف�ة ابن مالك وذلك على النحو التالى

 .دودـــــ ـــــ مـ مـ ر الـــــــــ صـ ق −
 .اعىــــــــــــ مـ سـ ع الـــــــ مـ الج  −
 .لـ رة فعـ والكث  الـ عَ فْ أَ ة وزن  ــ لـ ة القــ ن أبنی ــ م −
 .لــــ فع  رة وزن ــ وع الكث ــ ة جمــ ن أبنی ــ م −
 .ه ـــــــــــ لـ عـ رة فـ ث ـ كـ ن أوزان الــ م −
 .تــــ ا أب ــ ى ی ـ اء فـــ ى الت ـ ف علـــ وقـ ال −
 .ل ــــــــ عـ فـ ل ی ـــــــ عـ اب فــــ ب  −
 .مــــــ ن �الضــ الساكنی   اءـ لتقإن  ـ ص مــ التخل −
 .الدرج   ىـ اكنین فـ ن سـ ع بی ـ وز الجمـــ ل �ج ــ ه −
 .وجواز نقلها إلى ما قبلها  ، االت�اع فى حر�ة همزة الوصل −
 .وى ـــــ ا وقصـــــــ دنی   اللـــــــ إع −
 .هــــــ ت ووزن ــــــــل می ــــــ أص −
 .اـــــ ووزنه  ةـــــــــ آی ل  ــــــ أص −
 .اــــــ زة تخف�فـــــــ ذف الهمــــــ ح  −
 .امـــــ واإلدغك  ــــــــ واز الفــــــ ج  −
 ا.ـ ف� خفن أول المضارع ت ـ ین ماءـ دى الت ـ ذف إح ــ ح  −

وقد أنهیت ال�حــث �خاتمــة ذ�ــرت فیهــا أهــم مــا توصــلت إل�ــه مــن نتــائج ثــم ذیلــت   ..ھذا
 .  ارس فن�ةهال�حث �ف
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ــذا خــالص والوفــاء والحــب واإلجــالل إال أن وال �ســعنى وأنــا واقــف فــى محــراب اإل ..ھ
أسجل أسمى آ�ات الشكر والتقدیر لكل أساتذتى األفاضل الذین أعــانونى علــى 

ــ�كم ﴿لقــول النبــى صــلى هللا عل�ــه وســلم  ، مصــداقاً  هــذا ال�حــث مــن أســدى إل
وامتثاًال لقول النبــى صــلى هللا  )١(﴾ معروفًا فكافئوه فإن لم تستط�عوا فاشكروه

أحمــد  األســتاذ الــد�تور /لتقــدیر ألســتاذى دم �خــالص الشــكر واعل�ــه وســلم أتقــ 
أســتاذ ورئــ�س قســم اللغو�ــات األســبق فــى الكل�ــة والم�عــوث محمــد عبــد النعــ�م 

إلــى المملكــة العر��ــة الســعود�ة والــذى تفضــل �اإلشــراف علــى هــذا ال�حــث فــى 
 مهـــده األول أســـأل هللا العلـــى القـــدیر أن ی�ـــارك لـــه فـــى الصـــحة والمـــال واألهـــل

 والولد.
�ن ز الــد�تور / أحمــد الــ   األســتاذ  ألســتاذىأتقــدم �خــالص شــكرى وعظــ�م تقــدیرى    ..كما

علــى  اإلشــرافأســتاذ اللغو�ــات �الكل�ــة ، والــذى شــرفنى �قبولــه   –  على العــزازى 
�لمــة �لمــة وســطرًا ســطرا  قــرأه وقــد جــدد فضــیلته ال�حــث �عــد أن  –هــذا ال�حــث 

الطو�ــل  جهــادهالسدیدة التى هى ثمــرة  وأدلى ف�ه بتوجیهاته الرشیدة ومالحظاته
وتطوافه القد�م فى رحاب هذا العلم الجلیــل ، ذلكــم الــذى عهدتــه رائــدا مــن رواد 

التقــى مــن خــالل   وطمأنینــةالعلم ال�ارز�ن ، رأیت ف�ه هدوء العالم وثقة المؤمن  
 معا�شــتى لفضــیلته ، فقــد أفــاض علــى �علمــه وخلقــه ، وأحــاطنى بــوافر فضــله ،

علــى هــذا  إشــرافه�ارعــًا مــن خــالل  ومحاضــراً  مــا ل�قــا وخطی�ــًا لســناً ســمعته متكل
 . والمال والولد  واألهلال�حث جزاه هللا خیرا ، و�ارك له فى الصحة 

الـــد�تور / عبـــد هللا  ذاألســـتا ألســـتاذىأتقـــدم �خـــالص شـــكرى وعظـــ�م تقـــدیرى  ..كمـــا
ســــتاذًا أأســـتاذ اللغو�ــــات �الكل�ــــة والـــذى ســــعدت �إشــــرافه  –الزنكلـــونى نجـــدى 

مشــار�ًا فــى هــذا ال�حــث فقــد أمــدنى مــن علمــه الغز�ــر وغمرنــى �فضــله و�رمــه 
فجــزاه هللا عنــى وعــن طال�ــه خیــرا الجــزاء،  حثــاً فكــم �ــان �حثنــى علــى االجتهــاد 

 فى القول والعمل .  اإلخالص ورزقه�الصحة والعاف�ة   هومتع

 
تصـو�ر بیـروت و�شـف الخفـا للعجلـونى  ١٨٠، ٤/١٥٦ینظر: الحدیث فـى إتحـاف السـادة المتقـین للز�یـدى   -  )١(

 ط�عة ع�سى الحلبى ١/٢٢٤عراقى مكت�ة دار التراث والمغنى عن حمل األشعار لل ١/٣١٢
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جــزى  –الكل�ــة �  األخــرى  واألقســامولكــل أســاتذتى أســمى آ�ــات شــكرى وتقــدیرى �القســم 
 .هللا عنا الجم�ع خیر الجزاء 

 ....  دـوبع
  اإلمامفالعصمة � تعالى وحده ورحم هللا    ، فلست أغالى فأدعى العصمة من الزلل

 صاحب الشافعى الذى قال :   )١(المزنى
أبى هللا أن �كون �تــاب صــح�حًا غیــر  ألو عورض �تاب س�عین مرة لوجد ف�ه خط  "

 )٢(كتا�ه
حــده علــى مــا وفــق وأعــان إنــه نعــم المــولى ونعــم النصــیر وحســبى فــى ذلــك فالحمــد � و 

خــراج هــذا ال�حــث علــى إفا� �علم أنى �م حرصت على   ىالحسن إخالص الن�ة ونشدة  
   .  ت فذلك �عون هللا وتوف�قهق، فإن �نت وفخراج اإلما ین�غى عل�ه  

 ... وذلك ما �نت  أ�غى 

 ) ٣(﴾  ْ�ِه َتَوّ�ْلُت َوِ�َلْ�ِه ُأِنیبُ َوَما َتْوِف�ِقَي ِإّال ِ�اّ�ِ َعلَ  ﴿
 وصلى اللهم على سیدنا محمد وعلى آله وصح�ه وسلم 

 
 الباحث

  أیمن غباشي محمود زغیب 

 
: هو إسـماعیل بـن �حیـى بـن إسـماعیل أبـو إبـراه�م المزنـى صـاحب اإلمـام الشـافعى مـن أهـل مصـر   المزنى  -  )١(

كــان زاهــدا عالمــًا مجتهــدا قــوى الحجــة وهــو إمــام الشــافعین . ومــن  �ت�ــه الجــامع الصــغیر ، والجــامع الكبیــر 
 مز�نه من مضر والمختصر والترغیب فى العلم نسبته إلى 

 قال الشافعى : المزنى ناصر مذهبى ، وقال فى قوة حجته لو ناظر الش�طان لغل�ه .
  ٧١/ ١والوف�ات  ٣٢٩/ ١األعالم  ینظرم  ٨٧٨ه ٢٦٤م وتوفى سنة ٧٩١ه  ١٧٥ولد سنة 

 ـهـ٨٥٢ینظر رسـالة اإلفصـاح بـ�عض مـا جـاء مـن الخطـأ فـى اإل�ضـاح البـن الطـراوة النحـوى المتـوفى سـنة   -  )٢(
  ٥تحقیق د. حاتم صالح الضامن ص 

 سورة هود ٨٨من اآل�ة  - )٣(



 
 ۱۱ القراءات واألحـرف السبعة      

 تمھید 
 حرف السبعةالقراءات واأل



 "أبـــو �كـــر أحمـــد بـــن موســـى"هـــى القـــراءات التـــى جمعهـــا ابـــن مجاهـــد                 
و�انــت مــن اخت�ــاره الخــاص،  " فــى القــراءات  الســ�عة"  ههـــ فــى �تا�ــ ٣٢٤المتوفى ســنة  

ســبب فــى إجمــاع وال ،جــاءوا �عــده مــا فعلــه وأقــروا اخت�ــارهوفــد ارتضــى العلمــاء الــذین  
 ن و رة أهل األهــواء وأصــحاب البــدع الــذین �قــرؤ اء على هذه القراءات الس�ع هو �ث العلم

ــوع  ــى وقــ ــؤدى إلــ ــذا یــ ــك أن هــ ــام ، والشــ ــحف اإلمــ ــار�ین المصــ ــه تــ ــل قراءتــ ــا ال تحــ �مــ
 " ابــــن مجاهــــد" فــــانبرى قــــوم مــــنهم  ،ر�ــــف فــــى القــــرآن الكــــر�م �الز�ــــادة والنقصــــانح الت 

ور�ن �الثقة واألمانة فى النقل و�مال العلم فاختاروا من �ــل المذ�ور �اخت�ار أئمة مشه
ــب( ــى طالـ ــن أبـ ــى بـ ــول مكـ ــا �قـ ــحف إمامـ ــه مصـ ــه إل�ـ ــر وجـ ــة ٤٣٧تمصـ ــى �تا�ـ ـــ) فـ هـ

 " حمــزة وعاصــم" مــن أهــل ال�صــرة و  " أبو عمرو " فكان  "اإل�انة عن معانى القراءات"
" ن أهــل مكــة و مــن أهــل العــراق وابــن �ثیــر مــ  " الكســائى"  مــن أهــل الكوفــة وســوادها و 

مــن أهــل المدینــة و�لهــم ممــن اشــتهرت أمانتــه  " نــافع" مــن أهــل الشــام و  " ابــن عــامر
وطال عمره فى اإلقراء وارتحل الناس إل�ه مــن البلــدان ثــم �قــول " ولــم یتــرك النــاس مــع 

وأول مــن اقتصــر  ."هــذا نقــل مــا �ــان عل�ــه أئمــة هــؤالء مــن االخــتالف وال القــراءة بــذلك
أو فــى نحوهــا وتا�عــة علــى ذلــك مــن  ثالثمائةر ابن مجاهد قبل سنة على هؤالء أبو �ك
 ولم تترك القــراءة �قــراءة غیــرهم واخت�ــار مــن آتــى �عــدهم إلــى اآلن  اآلنأتى �عدهم إلى  

غیــر مترو�ــة و�ــذلك قــراءة عاصــم الجحــدرى  الثالثــةمن  فهذه قراءة �عقوب الحضرمى  
 .)1(فعنا  إماميو�ذلك قراءة أبى جعفر من الثالثة وشی�ه  

الســ�عة  األحــرفعلــى أنــه ال �جــوز أن �كــون المــراد مــن  «أ�ضــا: ابــن الجــزرى و�قــول 
ن �ــــان �ظــــن �عــــض العــــوام ألن هــــؤالء �المــــذ�ورة هــــؤالء الســــ�عة القــــراء المشــــهور�ن و 

بــن مجاهــد فــى أثنــاء المائــة االس�عة لــم �كونــوا خلقــوا وال وجــدوا وأول مــن جمــع قــراءتهم 
 .)٢(» الرا�عة

 
  ٨٩ – ٩٧عن معانى القراءات لمكى بن أبى طالب ص  ة�اناإل :ینظر -)1(
والتوجیهات واآلثار النحو�ة والصرف�ة للقراءات الثالثـة  ٢٤/ ١العشر لإلمام ابن الجزرى النشر فى القراءات    -)٢(

  ١٠/ ١�عد الس�عة د. على فاخر 
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ــم ا ــرن اسـ ــراءات و�قتـ ــاألحرفلقـ ــ�عة �ـ ــى  السـ ــادر إلـ ــراءات هـــى  أن األذهـــانو�ت�ـ القـ
ــى األحـــرف ــ�ع فـ ــراءات السـ ــتهرت القـ ــد أن اشـ ــة �عـ ــار، و�خاصـ ــاس  األمصـ ــ�ح النـ وأصـ

الســـ�عة هـــى التـــى جـــاء الحـــدیث  واألحـــرفیتحـــدثون عـــن قـــراءات ســـ�ع وأحـــرف ســـ�عة 
عة أحـرف إن ھذا القـرآن أنـزل علـى سـب﴿   فى قول النبى  إلیها  �اإلشارةالصح�ح  

 )٢(وقــد روى هــذا الحــدیث عــن جمــع �بیــر مــن الصــحا�ة  )١(    ﴾  فاقرؤوا منھ ما تیسـر
اذ�روا هللا رجــًال ﴿ قال یومًا وهو على المنبر  �على أن عثمان  أبو فقد روى الحافظ  

إن القــرآن أنــزل علــى ســ�عة أحــرف �لهــا شــاف �ــاف لمــا قــام  :قــال ســمع النبــى 
وأنــا أشــهد   -  رضــى هللا عنــه  -فقــال عثمــان  ك  فقاموا حتــى لــم �حصــوا فشــهدوا بــذل

وتوافـــق هـــذه الجمـــوع التـــى لـــم تحـــص عـــددًا علـــى هـــذا الموضـــوع حمـــل  ،)٣( ﴾ معهـــم
الحــدیث وفــى طل�عــة هــؤالء أبــو عبیــد القاســم بــن ســالم   على القول بتواتر  األئمة�عض  

هـــا التـــى ذ�رنا األحادیـــثحســـبنا صـــحة ففـــى الط�قـــات المتـــأخرة  و�ذا لـــم یتـــوافر التـــواتر
و�میل جمهــور العلمــاء إلــى أن  الدین�ة التى نطق بها رسول هللا   الحق�قةمؤ�دًا لهذه  

وهنــاك  )٤(المصــاحف العثمان�ــة اشــتملت علــى مــا �حتملــه رســمها مــن األحــرف الســ�عة
 -ت منها:ءاأحادیث أخرى فى قراءة الصحا�ة �القرا

نهمــا أنــه قــال : ع�ــاس رضــى هللا عمــا رواه ال�خــارى ومســلم فــى صــح�حیهما عــن ابــن 
ویزیـدنى  أسـتزیدهجبریل على حرف فراجعتھ، فلـم أزل أقرأنى    ﴿  قال رســول هللا  

 . )٥(   ﴾ إلى سبعة أحرف  انتھىحتى 
فــار قــال فأتــاه غ�ان عند أضاة بنى  وروى مسلم �سنده عن أبى بن �عب أن النبى 

 :حـرف . فقـالأمتك القرآن علـى   تقرئك أن  إن هللا یأمر  :﴿جبر�ل عل�ه السالم فقــال
إن هللا  :ثـم أتـاه الثانیـة فقـال  هللا معافاتـھ ومغفرتـھ وإن أمتـى ال تطیـق ذلـك ،  أسأل

 
رقــم  ٥/٣٣ال�خــارى �تــاب الخصــومات �ــاب فضــائل القــرآن   و�نظــر : فــتح ال�ــارى �شــرح صــح�ح ال�خــارى  - )١(

  ٥٤١٩الحدیث 
  ٧٨/ ١اإلتقان فى علوم القرآن  - )٢(
، القـراءات القرآن�ـة وأثرهـا فـى الدراسـات النحو�ـة د. عبـد العـال سـالم مكـرم  ٢١/ ١، النشـر   ٨٥/  ١اإلتقان    -  )٣(

  ٢٣ص 
  ٢٢٤/ ١البرهان فى علوم القرآن  - )٤(
  ٤٩٩١ینظر ال�خارى �تاب فى فضائل القرآن �اب أنزل القرآن على س�عة أحرف رقم الحدیث  -)٥(

  ٢٣/ ٩وفتح ال�ارى 
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هللا معافاتـھ ومغفرتـھ وإن  أسـأل :یأمرك أن تقـرئ أمتـك القـرآن علـى حـرفین فقـال
أمتـك القـرآن علـى  تقـرئثم جاء الثالثة فقـال : إن هللا یـأمرك أن   أمتى ال تطیق ذلك

هللا معافاتــھ ومغفرتــھ وإن أمتــى ال تطیــق ذلــك، ثــم جــاء  أســأل :أحــرف فقــال ثالثــة
یمـا أمتـك القـرآن أنـزل علـى سـبعة أحـرف فأ  تقـرئإن هللا یـأمرك أن   :الرابعة فقال

أحمــد �ســنده عــن أبــى قبــ�س مــولى  اإلماموأخرج  )١(  ﴾حرف قرؤوا علیھ فقد أصابوا
لــه عمــرو إنمــا هــى �ــذا عمرو بن العاص عن عمرو أن رجًال قرأ آ�ة من القرآن فقــال 

ذلـك أنزل على سـبعة أحـرف فـأى   القرآنن ھذا إ :﴿فقــال    و�ذا فذ�ر ذلك للنبى  

وقــال أبــو �كــر بــن الطیــب  )٢( ﴾قــرأتم أصــبتم فــال تمــاروا أى ال تشــكوا وال تجــادلوا
 الســـ�عة ظهـــرت واستفاضـــت عـــن رســـول هللا  األحـــرفال�ـــاقالنى: الصـــح�ح أن هـــذه 

�صــحتها و�نمــا  وأخبــرواتهــا عثمــان والصــحا�ة فــى المصــحف وأثب   األئمــةوض�طها عنــه  
   .)٣(  احذفوا منها ما لم یثبت متواتر 

 :مختلفة: جمع حرف الوارد فى الحدیث تقع على معان   واألحرف
 )٤("" �انت الشام تقرأ �حرف ابن عامر:الجزرى �قول ابن   ،فقد تكون �معنى القراءة

 )٦(النحـــوى  نابـــو جعفـــر محمـــد بـــن ســـعد�مـــا �قـــول أ )٥( المعنـــى والجهـــة :وقـــد تفیـــد
ــدى  ــد الفراهیـــ ــن أحمـــ ــل بـــ ــن الخلیـــ ــى عـــ ــة  –وحكـــ ــ�خ العر��ـــ ــى  --شـــ ــراءات هـــ أن القـــ

ولــــن تجــــد �تا�ــــا تعــــرض لهــــذه المســــألة إال أشــــار لهــــذا القــــول �ــــالتوهین .  )٧(األحــــرف
 �ــبفهــو بــال ر  ىالفراهیــدوالتضــع�ف وأحــب أن أوضــح رأى العالمــة الخلیــل بــن أحمــد 

حجــة النحــاة وال شــك أن انفــراده �ــالرأى هنــا لــم ینــتج مــن قلــه إحاطــة أو إمــام العر��ــة و 

 
  ٦٩٣٦الحدیث رواه ال�خارى فى �تاب استتا�ه المرتدین �اب ما جاء فى المتأولین حدیث رقم  -)١(

  ٢٢ تر �ابورواه الترمیذى فى الجامع الصح�ح �تاب الو  ٣٠٣/  ١٢ال�ارى  وفتح
سـناده أبـو سـلمة الخزاعـى وهـو إوفـى  ٣٠٥/ ٤�س مولى عمـرو بـن العـاص قبمسنده عن أبى  رواه أحمد فى  -)٢(

 .بـولقد ضـعفوه قـال عنـه ابـن حجـر فـى تقر�ـب التهـذیب ممة الهندى اللیثـى مـن السـا�عة وقـبن سلمنصور  
  ٢٧٦/ ٢ینظر تقر�ب التهذیب البن حجر 

والقراءات المتواترة وأثرها فى الرسـم القرآنـى واألحكـام الشـرع�ة د.  ٢٩٢/ ١ینظر ط�قات القراء البن الجزرى   -)٣(
  ٣٥محمد الح�شى ط دار الفكر ص 

 ٢١٣/ ١البرهان  - )٤(
 ١٤٣/ ٢ط�قات القراء  - )٥(
  ١٤٣/ ٢البرهان  - )٦(
 ٢٢٣/ ١، والبرهان  ٧٨/ ١ تقانینظر : اإل - )٧(
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ال یلزم منه وصف الرأى �الشذوذ   تدبر ومثله ال �قول الرأى بال است�صار وانفراد برأى
لــم  ـ هــ  ١٧٠أن الخلیــل بــن أحمــد الــذى تــوفى ســنة  أو الــوهن وغیــر غائــب عــن ال�ــال

أ�ــام ابــن  إال" القــراءات الســ�ع"  یــدرك عصــر تســب�ع القــراءات حیــث لــم تشــتهر ع�ــارة
 .ـ ه  ٣٢٤مجاهد وهو الذى توفى عام 

ولم �كن الخلیل بن أحمد �عنى �الط�ع هذه القــراءات الســ�ع التــى تظــاهر العلمــاء علــى 
یر�ــد أن ثمــة ســ�ع قــراءات  �أنــهبدءًا مــن القــرن الرا�ــع الهجــرى ولكنــه  و�قرارهااعتمادها  

حا�ه ومــن �عــدهم أئمــة الســلف وهــى تنتمــى إلــى وتلقاهــا عنــه أصــ  )١( قــرأ بهــا النبــى 
لمـــا ت�ســـر مـــن �جمعهـــا �عـــد أى فـــى زمـــن الخلیـــل وأنهـــا لـــدى جمعهـــا  ةأمهـــات قواعد�ـــ 

إن ھــذا القــرآن أنــزل علــى  ﴿ وضــ�طها ترتــد إلــى ســ�عة منــاهج وفــق حــدیث النبــى 

، وهــو العلم�ــةوهــذا الفهــم لــرأى الخلیــل هــو الالئــق �مكانتــه ومنزلتــه    )2(﴾  سبعة أحـرف
عصـــر  نالمتصــور فـــى ثقافتــه ومعارفـــه زمانــا ومكانـــا و�ــه تـــدرك أنــه لـــم �كــن �جهـــل أ

إلــى رأى  اأشــیر هنــ وهــو أمــر ال �جهلــه أحــد و�ــذلك  لالتنز�ــ متــأخر عــن عصــر  األئمــة
 اإلقــراءالطبــرى، الــذى �ــان یــرى أن األحــرف الســ�عة مــنهج فــى  اإلمــامشــ�خ المفســر�ن 
ولــ�س  ه األجــل وهكــذا فقــد مــات النبــى زمنــا ثــم نســخه قبــل أن یلقــا أذن �ــه النبــى 

رة إنمـــا الیـــوم مهمــا بلغـــت �ثــ  المتــواترةحـــرف واحــد، وأن هـــذه القــراءات  إالبــین النــاس 
 .)٣(�ه   والروا�ة �اإلقراء تدور ضمن هذا الحرف الواحد الذى أذن النبى  

�اق�ــا لــم تكــن لتخفــى عــن علــى نســخ األحــرف الســ�عة أنهــا لــو �انــت قرآنــا ومــن أدلتــه 
ا الــّذْكَر  ﴿:العظــ�م فــى قولــههللا س�حانه �حفــظ �تا�ــه  همة �عد أن تعهداآل ُن َنّزْلنــَ ا َنحــْ ِإنــّ

اِفُظونَ  ُه َلحــَ ا لــَ و�ــذلك حصــول االخــتالف فــى فهمهــا وتحدیــد المــراد بهــا وقــد  )4(﴾ َوِ�نــّ
   .)٥(﴾َالفًا َ�ِثیراً َوَلْو َ�اَن ِمْن ِعنِد َغْیِر ّ�ِ َلَوَجُدوْا ِف�ِه اْختِ   ﴿ س�حانه وتعالىقال هللا

ال یتفـــق والرســـم  ومـــن أدلتـــه علـــى ذلـــك أن المـــروى عـــن الســـلف فـــى األحـــرف الســـ�عة
دوحــة مـــن القــول بنســخ ذلـــك  وقــد نقــل مكـــى بــن أبــى طالـــب ن القرآنــى فلــم �كـــن ثمــة م

 
  ٣٦القراءات المتواترة وأثرها فى الرسم القرآنى واألحكام الشرع�ة د. محمد الح�شى ص  - )١(
 سبق تخر�جه -  )2(
  ١٧٩ /١ینظر : مناهل العرفان للزرقانى  - )٣(
 سورة الحجر ٩من اآل�ة  - )4(
 سورة النساء ٨٢من اآل�ة  - )٥(
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ل: یــذهب الطبــرى إلــى أن األحــرف الســ�عة التــى الق�ســى فــى اإل�انــة رأى الطبــرى فقــا
تبــدیل �لمــة فــى موضــع �لمــة �ختلــف الخــط بهمــا ، ونقــص  نــزل بهــا القــرآن إنمــا هــى

كلمة وز�ادة أخرى ، فمنع خط المصحف المجمع عل�ه ممــا زاد علــى حــرف واحــد ألن 
   .)١(ال �قع إال بتغیر الخط فى رأى العین   –عنده –االختالف  

الناس الیوم �لها عنده حرف واحــد مــن األحــرف الســ�عة التــى  أیدىفالقراءات التى فى  
 �اإلجمـــاعال�اق�ـــة قـــد ســـقطت و�طـــل العمـــل بهـــا  األحـــرف وســـتة علیهـــا النبـــى نـــص 

   .)٢(على خط المصحف المكتوب على حرف واحد  
وقد لخــص الطبــرى مذه�ــه �قولــه " فــال قــراءة الیــوم للمســلمین إال �ــالحرف الواحــد الــذى 

  )٣(" ال�اق�ة الستة  األحرفاختاره لهم إمامهم الشفیق الناصح دون ما عداه من  
أن اخت�ار الطبرى متجه إلى أن األحرف الســ�عة رفعــت مــن القــرآن الكــر�م   :والخالصة

یتضمن التخف�ف عن األمة حتى إذا هدمت حــواجز أنها �انت إذنا من هللا عز وجل  و 
أذن أن  كثیرة �انت تحول بین ق�ائل العرب ردهم هللا عز وجل إلــى حــرف واحــد ولكنــه

تـــوترًا  عـــن المعصـــوم القـــراءات التـــى ثبتـــت  �قـــرأ هـــذا الحـــرف بلهجـــات مختلفـــة هـــى
علــى  األمــةوقد نــص الطبــرى علــى هــذا التعلیــل �عینــة حــین قــال: فاســتوثقت لــه   .وأداءً 

 �ـــاألحرفذلـــك �الطاعـــة ورأت أن ف�مـــا فعـــل مـــن ذلـــك الرشـــد والهدا�ـــة وتر�ـــت القـــراءة 
 نفســهاألطاعــة منهــا لــه ونظــرا منهــا  هالعــادل فــى تر�ــ  إمامهــاالتــى عــزم علیهــا  الســتة

معرفتهــا وتعفــت أثارهــا فــال  األمــةولمــن �عــدها مــن ســائر أهــل ملتهــا حتــى درســت مــن 
لــدثورها وعفــوا أثارهــا وتتــا�ع المســلمین إلــى رفــض القــراءة   إلــى القــراءة  ألحدسبیل الیوم  

ولســائر  ألنفسهاوصحة شىء منها ولكن نظرًا منها   لصحتهابها من غیر جحود منهم  
 )٤(أهل دینها  
فقــد رأى رأى الجمهــور، ل رأى الخلیل بن أحمد واخت�ــار رأى الطبــرى أذ�ــر و�عد تفصی 
ــور ال ــد  األحـــرفر�ن أن مفســـ جمهـ ــل وقـ ــى التنز�ـ ــة فـ ــ�عة �اق�ـ ــتوعالسـ ــاحف  هات اسـ المصـ

 
  ٣٧ینظر القراءات المتواترة وأثرها فى الرسم القرآنى واألحكام الشرع�ة ص  -)١(
 ٣٢ص  ىمعانى القراءات لمكى بن أبى طالب الق�س فىاإل�انة  - )٢(
  ٥٠ص  ة�انواإل،  ٦٢/ ١ینظر تفسیر الطبرى  -)  ٣(
  ٥٠�انة لمكى ص اإل -)٤(
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ال تحدید لوجهة االختالف فــى أداء الكلمــة القرآن�ــة وفــق مــا أذن �ــه إالعثمان�ة وما هى  
   .النبى  

ازى ممثًال لرأى الجمهور وقد نهج مــن جــاء �عــده علــى أبو الفضل الر  اإلماموقد اعتبر  
 فــى ال �خــرج عــن ســ�عة أحــرفالكــالم   :نقل هنا اخت�ــاره �التــالىن ، و فى اخت�ارهمنواله  

 :)١(االختالف
ه وجمـــــع وتــــــذ�یر وتأنیـــــث مثالــــــه قولــــــه ن�ــــــ وتث  إفــــــرادمـــــن  األســــــماء: اخـــــتالف  األول

ِدِهمْ ﴿عــالىت  اِتِهْم َوَعهــْ ــَ ْم ألَمان ِذیَن هــُ ــّ ونَ  َوال ــاتهمهكــذا "  قــرئ  )٢(﴾َراعــُ " ألمان
   .�اإلفراد "  ألمانتهم"  وقرئ جمعا  

قولــه تعــالى  :مثالــة .)مــرماضــى ومضــارع وأ ( مــن األفعــال: اختالف تصر�ف   الثانى
" على أنــه ر�ناهكذا بنصب لفظ " :قرئ  )٣(﴾َفَقاُلوْا َرّ�َنا َ�اِعْد َبْیَن َأْسَفاِرَنا    ﴿

" برفــع رب علــى أنــه  دنــا �عِّــ ر�ُّ هكــذا "  وقــرئ ر  منادى و�لفــظ " �اعــد" فعــل أمــ 
 فعل ماض�ا مضعف العین، جملته خبر.  "�عدمبتدأ و�لفظ " 

آرَّ  َوالَ  ﴿مثالــه قولــه تعــالى اإلعــراب: اخــتالف وجــوه الثالــث بٌ  ُ�ضــَ ِهیدٌ  َوالَ  َكاتــِ  )٤(﴾ شــَ
ناه�ــة فالفعــل مجــزوم �عــدها  " ال " �فــتح الــراء وضــمها، فــالفتح علــى أن قــرئ 

 "ال"أما الضم فعلى أن متماثلین   إدغاملفتحة الملحوظة فى الراء هى فتحة  وا
 ناف�ة فالفعل مرفوع �عدها.

ىَ ﴿قولــه تعــالى  ه:: االختالف �ــالنقص والز�ــادة مثالــ   الرا�ع َق الــّذَكَر َواُالنثــَ ا َخلــَ  )٥(﴾َومــَ
   .بنقص �لمة " ما خلق"  )  والذ�ر واألنثى (أ�ضًا  وقرئ بهذا اللفظ ،   قرئ 

ْوتِ  ﴿: االخــتالف �التقــد�م والتــأخیر مثالــه قولــه تعــالىخــامسال ْكَرُة اْلمــَ اَءْت ســَ  )٦(﴾َوجــَ
 .)  وجاءت سكرة الحق �الموت  :(وقرئ 

 
وأثـــر القـــرآن  ٣٨ینظــر : القـــراءات المتـــواترة وأثرهــا فـــى الرســـم القرآنــى واألحكـــام الشـــرع�ة د. محمــد الح�شـــى  -)١(

  ١٤٨ومناهل العرفان فى علوم القرآن للش�خ محمد الزرقانى ط الحلبى  ٣١٥، ٣١٤والقراءات 
 سورة المؤمنون   ٨من اآل�ة  - )٢(
 س�أ سورة ١٩من اآل�ة  - )٣(
 سورة ال�قرة  ٢٨٢من اآل�ة  -)٤(
 سورة اللیل  ٣من اآل�ة  -)٥(
 سورة ق  ١٩من اآل�ة  -)٦(
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رْ ﴿مثالــه قولــه تعــالى �اإلبــدالاالختالف  :السادس ى َوانظــُ اِم ِإلــَ فَ  الِعظــَ ُزَها َك�ــْ  )١(﴾ُننشــِ
 .شرها) �الراءن ( ن  وقرئ �الزاى 

ــا�ع ــار : اخـــتالف الل السـ ــ�م واإلظهـ ــة والترقیـــق والتفخـ ــالفتح واإلمالـ ــات" �ـ ــات " اللهجـ غـ
اِدِر�نَ  ﴿واالدغــــام ونحــــو ذلــــك مثالــــه قولــــه تعــــالى  َى قــــَ �ــــالفتح  قــــرئ  )٢(﴾َبلــــَ

 )٣(فى لفظ " بلى"   واإلمالة
 

 شروط القراءة الصحیحة
فــى شــروط القــراءة الصــح�حة  " المقــرئین منجــد" ابــن الجــزرى فــى �تا�ــه  وقــد لخــص
، ووافقــت أحــد اإلعــرابو�ــل قــراءة وافقــت العر��ــة مطلقهــا ولــو بوجــه مــن  ل:ثالثــة فقــا

وتــواتر  ،إلــى األمصــار - رضــى هللا عنــه -المصــاحف العثمان�ــة التــى وجههــا عثمــان 
 األر�ــاننقلها جماعة عن جماعة فهــى القــراءة المتــواترة المقطــوع بهــا والــذى جمــع هــذه 

و جعفـــر بـــ أاس علـــى تلقیهـــا �ـــالقبول وهـــم: الثالثــة قـــراءة األئمـــة العشـــرة التـــى أجمـــع النـــ 
ونافع وابن �ثیر وأبــو عمــرو و�عقــوب وابــن عــامر وعاصــم وحمــزة والكســائى وخلــف ثــم 

والذى نص عل�ه أبو عمرو بن الصالح وغیــره أن مــا وراء العشــرة ممنــوع القــراءة   :قال
 .)٤(�ه منع تحر�م ال منع �راهة

 :ة � اءة المذ�ورة فقال فى الطی للقر   الثالثةكما نظم ابن الجزرى هذه الشروط 
 احتماال �حوى   سملر ل�ان   و  وافق وجه نحو فكل ما  
 انـاألر�  ةـالثـالثذه ـفه  هو القرآن  إسناداوصح 

 )٥(لو أنه فى الس�عة هذوذـش  وحیثما �ختل ر�ن أثبت

 
 سورة ال�قرة  ٢٥٩من اآل�ة  -)١(
 سورة الق�امة ٤من اآل�ة  -)٢(
  ٣٩ینظر القراءات المتواترة وأثرها فى الرسم القرآنى واألحكام الشرع�ة د. محمد الح�شى ص  -)٣(

  ٢٣لقرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة د. عبد العال سالم مكرم و�نظر القراءات ا
  ٥٤،  ٥٣/ ١والنشر فى القراءات العشر  ١٦، ١٥ینظر : منجد المقرئین  - )٤(
ة �ـمجمـع ال�حـوث االسـالم�ة وطی ١/١٠١ة النشر فى القراءات العشـر البـى القاسـم النـو�رى �ینظر شرح طی  -  )٥(

 رى �النــو  القاســمز نظمهــا ابــن الجــزرى فــى القــراءات العشــر وقــد شــرحها أبــو النشــر قصــیدة طو�لــة مــن الرجــ
 شرح مطبوع مشهور . فى ـه ٨٥٧ المتوفى
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 ءامــن وجــوه النحــو ســو   ووافق وجهاً   ،فكل ما صح سندهوغیره:    اإلتحافصاحب  ال  وق
أم فص�حا مجمعا عل�ه أم مختلفــا ف�ــه اختالفــا ال �ضــره مثلــه، ووافــق خــط أكان أفصح 

األحــرف المنصــوص علیهــا فــى فهــو مــن الســ�عة  ،مصــحف مــن المصــاحف المــذ�ورة
 .)١(الحدیث وغیر ذلك فهو  شاذ أو مردود

 

 
  ٥١زهرى ص و�نظر مقدمة علل القراءات لأل ٧٠ /١إتحاف فضالء ال�شر  - )١(
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 القراء السبعة وأشھر رواتھم
 وراوها مشافهة.  ء: من علم �القراءات أدا  القارئ أو المقرىء

: من روى القراءة ونقلها عن الش�خ مشافهة، والقراء الس�عة: هم �األتي حسب والراوى 
ترتیب وف�اتهم و�لهم توفوا فى القرن الثــانى الهجــرى وهــم ثالثــة �وفیــون وواحــد �صــرى 

 مدنى وواحد شامى.وواحد مكى وواحد  
  )١(عبد هللا بن عامر الیحصبى  -:األول

و�مــــام مســــجد دمشــــق ورئــــ�س أهــــل  ،قاضــــى دمشــــق فــــى أ�ــــام الولیــــد بــــن عبــــد الملــــك
هــو أبــو علــ�م  :وقیــل .�نیتــه أبــو نعــ�م  :�كنى أ�ا عمران �ذا �ناه مسلم وقیل  )٢(المسجد

ن حمیــر وهـــو أبــو موســـى وقیــل أبـــو عبــد هللا . و�حصــب مـــ  :أبــو عثمـــان وقیــل :وقیــل
�حصب �الصاد غیر المعجمة وتكسر وتضم ابن دهمان بــن مالــك بــن ســعد بــن عــدى 

 بن مالك بن ز�د بن شدد بن زرعة وهو حمیر األصغر ابن س�أ األصغر.
ســقع ابــن األ من التا�عیین سمع أ�ا الدرداء وفضالة بن عبید وواثلــة  وعبد هللا بن عامر

 طــواًال طو�ــل اللح�ــة خف�ــف العارضــین ومعاو�ــة بــن أبــى ســف�ان وغیــرهم و�ــان رجــال
 �جمع �إحدى رحلین ذ�ره �عضهم .

سنة إحــدى وعشــر�ن أو ثمــان وعشــر�ن مــن الهجــرة علــى اخــتالف فــى ذلــك وتــوفى ولد  
 )٣(یوم عاشوراء سنة ثمانى عشرة ومائة  

 روا�اه: 
بــن نصــیر أ�ــان بــن م�ســرة الســلمى الدمشــقى ولــد ســنة ثــالث   هشام بن عمــار -١

ــان  قوتــــوفى بدمشــــ وخمســــین ومائــــة  ــائتین ولــــه اثنتــ ــنة خمــــس وأر�عــــین ومــ ســ
وتسعون سنة ، وقیل إنه تــوفى ســنة ســت وأر�عــین ومــائتین ولــه تســع وثمــانون 

 .)٤(سنة

 
و�نظــر تــار�خ القــراء  ٦٠اإلقنــاع ص و  ١٥٦/ ١،الشــذرات  ٢٩٢الســیرة /  – ٤٢٣/ ٢ینظــر غا�ــة النها�ــة  - )١(

دة العشرة ورواتهم ومنهج �ل فى القراءة تأل�ف الش�خ عبـد الفتـاح القاضـى تقـد�م وتعلیـق أسـتاذ صـفوت جـو 
 ٢٤م ص ١٩٩٨هـ ١٤١٩أحمد مكت�ة القاهرة الط�عة األولى 

  ٦١ - -٠٦ – ٥٩اإلقناع فى القراءات الس�ع ص  - )٢(
 ٩٤/ ١ینظر لطائف اإلشارة   - )٣(
 ١٠٩/ ٢، الشذرات  ٤٢٠/ ١، السیر  ٣٥٤/ ٢، غا�ة النها�ة  ٣٢٨/ ٧الط�قات  ینظر: - )٤(
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عبــد هللا بــن أحمــد بــن �شــیر بــن ذ�ــوان القرشــى الفهــرى الدمشــقى  ابــن ذ�ــوان -٢
و�كنى أ�ا عمرو ولد یــوم عاشــوراء ســنة ثــالث وســ�عین ومائــه ومــات بدمشــق 

حته یوم االثنین لس�ع خلون من شوال سنة اثنــین وأر�عــین ومــائتین عــاش ص� 
 )١(س�ع وستین سنة

  )٢(عبد هللا بن كثیر المكى الدارى  -الثانى :
�كنـــى أ�ـــا معبـــد أو أ�ـــا ع�ـــاد أو أ�ـــا �كـــر وهـــو شـــ�خ مكـــة و�مامهـــا فـــى القـــراءة ونســـبته 

عطــارا و�ــان فصــ�حا  الدارى نس�ه إلى تم�م الدارى الصحابى أو إلى العطــر قیــل �ــان
بل�غا مفوهًا ، نقل قراءته األئمــة �ــأبى عمــرو بــن العمــالء والخلیــل بــن أحمــد والشــافعى 
وغیرهم ولقــى مــن الصــحا�ة عبــد هللا بــن الز�یــر وأ�ــا أیــوب األنصــارى وأنــس ابــن مالــك 
رضى هللا عنه ولد �مكة سنة خمــس وأر�عــین فــى أ�ــام معاو�ــة ومــات بهــا ســنة عشــر�ن 

  )٣(م هشام بن عبد الملك وله یومئذ خمس وس�عون سنة  ومائه فى أ�ا
 راو�اه:
وهو احمد بن محمد عبــد هللا بــن القاســم بــن نــافع بــن أبــى بــزه واســم أبــى   البزى   -١

بــزه �شــار فارســى أســلم علــى یــد الســائب بــن صــ�فى و�كنــى البــزى أ�ــا الحســن 
ة و�ــان مــؤذن الحــرم وقیــل هــو مــولى لبنــى مخــزوم. قــال األهــوازى تــوفى ســن 

   )٤(س�عین ومائتین وله ثمانون سنة
وهــو محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خالــد بــن ســعید بــن جرحــه  :قنبــل -٢

المكى المخزومى �ذا نس�ه بن مجاهد وقال ابــن عبــد الــرزاق: مخلــد بــن خالــد 
مكان محى و�كنى : أ�ا عمر و�لقــب قنــبال و�قــال هــم أهــل بیــت �مكــة �عرفــون 

ــدى وتســـ  ــنة إحـ ــوفى سـ ــة تـ ــره �القنابلـ ــنة ذ�ـ ــعون سـ ــه ســـت وتسـ ــائتین ولـ عین ومـ
 )٥(األهوازى و�ان قد قطع اإلقراء قبل أن �موت �عشر سنین

 
  ٢٥٩ط�قات خل�فة  ١٨٢/ ١الشذرات  ٤٤٥/ ٥ ة، السیر  ٤٠٤/ ١ینظر غا�ة النها�ة  - )١(
ــیر  - )٢( ــر: السـ ــال ١٤٤/ ٥ینظـ ــذیب الكمـ ــة  ٤٦٨/ ١٥، تهـ ــة النها�ـ ــر  ٤٤٣/ ١غا�ـ ــار�خ الكبیـ ،  ١٨١/ ١٥التـ

 ١٥وتار�خ القراء العشرة ص ٣٢٢/ ٥ التهذیب ، تهذیب ١٤٤/ ٥الجرح والتعدیل 
  ٥٩/ ١ینظر لطائف اإلشارة   - )٣(
   ٤٢، اإلقناع فى القراءات الس�ع ص  ١١٩/ ١ظر غا�ة  النها�ة ین - )٤(
  ٤٢اإلقناع ص و ،  ١٦٥/ ٢ینظر غا�ة النها�ة  - )٥(
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 الثالث: عاصم بن أبى النجود :

هو عاصم بن أبى النجود إمام أهل الكوفة وقارئها �كنى أ�ا �كر ، والنجــود معنــاه �مــا 
نتهــت إل�ــه ر�اســة قال الجعبرى من نجد الش�اب نضدها وهو أسدى مــوالهم الكــوفى . ا

اإلقــراء �الكوفــة �عــد أبــى عبــد الــرحمن الســلمى إذا تكلــم تكــاد تعجــب لفصــاحته وحســن 
 صوته.
هــو موضــع �ال�اد�ــة ســنة ســ�ع  :قــال شــعلة ةمجهــول وتــوفى �الكوفــة أو الســماو  مولــده

   )١(وعشر�ن أو سنة ثمان وعشر�ن ومائة
 روا�اه:
ــن ا :حفـــص -١ ــل�مان بـ ــى داود سـ ــو أبـــو عمـــر حفـــص بـــن أبـ ــدى أللمغیـــرة اوهـ سـ

الغاضرى موالهم الكوفى ، و�ان یلقب �حف�ص وهو ثقة فــى القــراءة ثبــت فــى 
نقلهـــا عـــن عاصـــم و�ن �ـــان ضـــع�فا فـــى الحـــدیث. قـــال االهـــوازى تـــوفى ســـنة 

 )٢(س�عین ومائه وله ثالث وس�عون سنة
ن ع�ــاش بــن ســالم الخ�ــاط الكــوفى : وهو أبو �كر بــ ع�ة بن ع�اششأبو �كر   -٢

مولى لهم و�اهل بن أســد بــن خز�مــة وقــال ابــن قتی�ــه : هــو سدى الكاهلى،  األ
مولى وأصل بن ح�ان األحدب.وقیل إنه مولى لنبى نهشل بن حازم بن مالــك 
بن حنظله واختلف فى اســمه فقیــل شــع�ة وقیــل ســالم وقیــل عنتــرة وقیــل محمــد 
وقیل أحمد وقیل حمــاد تــوفى �الكوفــة فــى جمــادى األولــى ســنة ثــالث وتســعین 

و�ــان  )٣(الفة األمین وفى هذا الشهر مات هارون الرشید �طــوسومائه فى خ 
مولد أبى �كــر ســنة أر�ــع وتســعین فعــاش تســعا وتســعین ســنة وقیــل تــوفى ســنة 

 )٤(أر�ع وتسعین ومائة
 

  ٦٨س�ع ص واإلقناع فى القراءات ال  ٩٦/ ١ینظر لطائف اإلشارة   - )١(
  ٦٩، واإلقناع ص  ٢٥٤/ ١ینظر غا�ة النها�ة  - )٢(
ور نحـو عشـرة فراسـخ بهـا قبـر �سـابهـى مدینـة �خرسـان بینهـا و�ـین ن ٥٥/ ٤فى معجمـه  حموى قال �اقوت ال  -  )٣(

معــروف أخــذ عــن عمــرو بــن الصــ�اح عــن حفــص  ن الرشــیدهــارو ى الرضــا و�هــا أ�ضــا قبــر ســعلــى بــن مو 
وصالح بن أحمد بن عبد الرحمن توفى بـین أر�ـع وتسـعین ومـائتین �قر�ـة  الرزاق  وروى عن إبراه�م بن عبد

  ٧٤،  ٧٣، اإلقناع ص  ٣٩١/ ١عینون من بیت المقدس ینظر غا�ة النها�ة 
  ٦٩ینظر اإلقناع فى القراءات الس�ع ص  - )٤(
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 الرابع: أبو عمرو بن العالء

العر�ان بن عبد هللا بن الحصین بن الحارث المــازنى   و هو ز�ان بن العالء بن عمار أ
م ال�صــرة ومقرئهــا، �ــان أعلــم النــاس �ــالقرآن والعر��ــة عــدًال زاهــدا یتصــدق ال�صــرى إمــا

�الجوائز و�نفق من أرض ورثها و�ان یلقب �سید القــراء. ولــد �مكــة ســنة ثمــان أو تســع 
وستین أ�ام عبد المالك بن مــروان ونشــأ �ال�صــرة ، وتــوفى �الكوفــة ســنة أر�ــع وخمســین 

 )١(هاومائه أو سنة س�ع وخمسین ومائه أو غیر 
 راو�اه:

ورى  -١ : هو أبو عمرو حفص بن عمــر بــن عبــد العز�ــز بــن صــه�ان األزدى   الدُّ
النحــوى ونســب إلــى الــدور موضــع ب�غــداد تــوفى ف�مــا أخبرنــى أبــو الحســن بــن 
كرز عــن ابــن عبــد الوهــاب وأبــو علــى الصــدفى عــن ابــن ســوار عــن أبــى �كــر 

غضــائرى �قــول �الهمــا عــن األهــوازى قــال ســمعت أ�ــا الحســن ال )٢(النهاونــدى
�قــول مــات أبــو �كــر عمــرو الــدورى ســنة ســـت  )٣(ســمعت أ�ــا علــى الصــواف

   )٤(وأر�عین ومائتین
ــاد بـــن عبـــد هللا بـــن إســـماعیل بـــن السوســـى -٢ ــالح بـــن ز�ـ : وهـــو أبـــو شـــعیب صـ

إبراه�م ابن الجارود الرستبى السوسى. توفى سنة إحدى وستین ومــائتین ذ�ــره 
القـــراءة عـــن الیز�ـــدى عنـــه وهـــو أبـــو  أخـــذ )٥(عبـــد هللا بـــن محمـــد بـــن أبـــى دیلـــم

والمغیــرة �ــان مــولى المــرأة مــن   )٦(محمد �حیى بن الم�ارك بن المغیــرة العــدوى 
بنى عدى وقیل البى محمد الیز�دى من أجل تأدی�ه ولد یز�ــد بــن منصــور بــن 

 
 ٢٨٨/ ١ة النها�ة غا�، و  ٩٥/ ١ینظر لطائف اإلشارات  - )١(
  ١٦٩/ ٢�ة ینظر غا�ة النها - )٢(
 ٢١٠/ ١غا�ة النها�ة  -)٣(
  ٢٥٥/ ١وغا�ة النها�ة  ٥٢اإلقناع ص  - )٤(
  ١٢٠/ ٤ى لعالم للزر�األ - )٥(
/ ٢ ة، �غ�ـة الوعـا ٤/ ٢الشذرات  ١٤٦/ ١٤، تار�خ �غداد  ٣٧٥/ ٢، غا�ة النها�ة  ٥٦٢/ ٩ینظر السیر  -  )٦(

٢٤٠  
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عبــد هللا بــن یز�ــد الحمیــرى خــال المهــدى تــوفى �ال�صــرة ودفــن بهــا ســنة اثنــین 
 )١(مون وقد قارب المائة وقیل توفى �خرسان ومائتین فى أ�ام المأ

 
 الخامس: حمزة

وهو أبو عمارة حمزة بن حبیب بــن عمــارة بــن إســماعیل الز�ــات الكــوفى الت�مــى مــوالهم 
وهــو مــن تــا�عى التــا�عین. �ــان عالمــًا �ــالفرائض ورعــًا و�ــان �جلــب الز�ــت مــن العــراق 

ن أ�ــام عبــد الملــك بــن مــروان إلى حلوان انتهت إل�ــه القــراءة �عــد عاصــم ولــد ســنة ثمــانی 
 )٢(وتوفى �حلوان سنة أر�ع أو ثمان وخمسین ومائة أ�ام المنصور أو المهدى

 :راو�اه
: وهو أبو ع�سى خالد بن خالد قاله الحلوانى وقال مسلم خالد بــن ع�ســى خالد -١

قال ال�خــارى  وقال غیرها خالد بن خلید الش�انى الصیرفى الكوفى توفى �الكوفة
ــل�م بـــن ع�ســـى الحنفـــى  ــائتین أخـــذ القـــراءة عـــن أبـــى ع�ســـى سـ ســـنة عشـــر�ن ومـ

عــن حمــزة وتــوفى ســل�م �الكوفــة ســنة ثمــان وقیــل ســنة تســع وثمــانین  )٣(الكــوفى 
  )٤(ومائه وولد سنة ثمانى عشرة ومائة  

: وهــو أبــو محمــد خلــف بــن هشــام بــن طالــب بــن غــراب بــن ثعلــب البــزار خلــف -٢
إمــام فــى القــراءة ثبــت عنــد أهــل الحــدیث حــدث  )٥(م الصــلح الصلحى من أهــل فــ 

ولد فــى رجــب ســنة خمســین ومائــة حكــاه النقــاش  )٦(عنه أحمد بن حنبل واألئمة 
یــوم الســبت  ةعن أبى الحســین بــن الــراء وتــوفى ب�غــداد وهــو مختفــى أ�ــام الجهم�ــ 

لســ�ع خلــون مــن جمــادى اآلخــرة ســنة تســع وعشــر�ن ومــائتین فــى خالفــه الواثــق 
 قالـــه غیـــر واحـــد مـــن أئمـــة الحـــدیث وقـــال مجاهـــد مـــات خلـــف ولـــه ثمان�ـــة �ـــا�

 )٧(وستون عاما وستة أشهر فعلى هذا مولده �عد سنة خمسین
 

  ٥٣، اإلقناع ص  ٣٣٢/ ١غا�ة النها�ة  - )١(
 ٧٥واإلقناع  ٢٦١/ ١وغا�ة النها�ة  ٩٧ – ٩٦ینظر لطائف اإلشارة ص  - )٢(
 ٢٨٢/ ١وتار�خ �غداد  ٥٦/ ٢ینظر غا�ة النها�ة  - )٣(
 ٧٧اإلقناع فى القراءات الس�ع ص  - )٤(
  ٧٦اإلقناع ص ینظر فوق واسط بینها و�ین جبل عل�ه عدة قرى   ریبهو نهر � :�اقوتقال  - )٥(
 ٢٧٢/ ١غا�ة النها�ة و  ٧٦اإلقناع ص  - )٦(
  ٧٧اإلقناع ص  - )٧(
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 السادس : نافع

وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعــ�م إمــام دار الهجــرة �كنــى أ�ــا رو�ــم أو أ�ــا الحســن 
ًا �ــالقراءات ووجوههــا. ولــد ســود اللــون حالكــا فصــ�حًا عالمــ أأصــله مــن أصــبهان و�ــان 

 )١(سنة س�عین وتوفى سنة تسع وستین ومائة  
 راو�اه:

المصــرى  )٢(:وهو عثمان بن سعید بن عدى بن غــزوان بــن داود بــن ســابقورش -١
مــولى آل الز�یــر العــوام �كنــى أ�ــا ســعید وقیــل أ�ــا عمــرو وقیــل أ�ــا القاســم  وورش 

ائــه وقــرأ علــى نــافع ســنة ولــد �مصــر ســنة عشــر وم )٣(لقــب لــه قــالوا لشــدة ب�اضــه
خمــس وخمســین وتــوفى �مصــر ســنة ســ�ع وتســعین ومائــه فــى أ�ــام المــأمون ولــه 

 )٤(س�ع وثمانون سنة
: وهــو أبــو موســى ع�ســى بــن مینــا بــن وردان بــن ع�ســى بــن عبــد الصــمد قــالون  -٢

ابن عمرو بن عبد هللا المدنى. وجده عبــد هللا ســبى مــن الــروم فــى أ�ــام عمــر بــن 
ه و��ــع فــى المدینــة فاشــتراه �عــض األنصــار فأعتقــه فهــو الخطــاب رضــى هللا عنــ 

وقــال ابــن  )٥(مــولى لألنصــار ذ�ــر هــذا األهــوازى وعــن غیــره أنــه مــولى الزهیــرى 
وقال غیره �ــان �علــم العر��ــة قــال األهــوازى: ولــد   )٧(�ان قالون أصم  )٦(أبى حاتم

 ســنة عشــر�ن ومائــة فــى أ�ــام هشــام بــن عبــد الملــك.وقرأ علــى نــافع ســنة خمســین
 )٨(ومائة ومات سنة خمس ومائتین فى أ�ام المأمون وله خمس وثمانون سنة

 
 السابع : الكسائى

 
  ٢١اإلقناع ص  ٩٤لطائف اإلشارة ص  و ٣٣٠/ ٢ینظر غا�ة النها�ة  - )١(
  ٣٢٤/ ١العبر  ٤/٣٦٤التاج  ٥٠٢/ ١غا�ة النها�ة  ٣٣ /٥، إرشاد األر�ب  ٢٠٥/ ٤عالم ینظر األ - )٢(
لق�ــه �طــائر  :ع وقیــل�صــنن لــبضــه والــورش ولق�ــه نــافع بــورش لشــدة ب�ا ٢٩٥/ ٩فــى الســیر  الــذهبىقــال  - )٣(

  ٥٠٢/ ١ورشان ثم خفف فكان ال �كرهه ینظر ط�قات القراء البن الجزرى 
 ٢٢ینظر اإلقناع فى القراءات الس�ع ص  - )٤(
 ٢٢االقناع   ٣٨٠/ ١العبر  ٦١٥/ ١غا�ة النها�ة  ٢٣٥/ ٢، النجوم الزاهرة  ١١٠/ ٥عالم ینظر األ - )٥(
  ٢٣٨،  ٢٣٧/ ٢�ة ع، ط�قات الشاف ٢٦٣/ ١٣، سیر أعالم النبالء  ٣٢٤/ ٣ عالمینظر األ - )٦(
  ٢٩٠/ ٦ینظر الجرح والتعدیل  - )٧(
  ٢٣اإلقناع ص  - )٨(
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هــو أبــو الحســن علــى بــن حمــزة بــن عبــد هللا بــن نهمــن بــن فیــروز الكــوفى النحــوى إمــام 
أهل الكوفة. نعت �الكســائى لتســر�له وقــت اإلحــرام �كســاء وهــو مــولى بنــى أســد فارســى 

انتهت إل�ه الر�اسة فــى القــراءة واللغــة والنحــو. قــال نصــیر: األصل من تا�عى التا�عین  
كان إذا قرأ أو تكلم ملكا ینطق على ف�ه و�ان �جلس علــى منبــر الكوفــة و�قــرأ فتضــ�ط 
المصاحف �قراءتــه وتؤخــذ األلفــاظ منــه. تــوفى ســنة تســع وثمــانین ومائــة �إحــدى قــرى " 

  )١(الرّى" فى توجهه مع الرشید إلى خرسان
 راو�اه:  
 )٢(حفص ابن عمر دورى ال -١
ــدادى: -٢ ــد ال�غ ــن خال ــد المــروزى وقیــل اللیــث ب وهــو أبــو الحــارث اللیــث بــن خال

ذ�ــر االهــوازى أنــه  ال�غدادى و�قــال أبــو الحــارث المــروزى آخــر وهــذا �غــدادى،
 )٣(توفى سنة أر�عین ومائتین

 

 
 ٨٦اإلقناع  ٩٧ – ٩٦لطائف اإلشارة ص  ٥٣٥/ ١ینظر غا�ة النها�ة  - )١(
  ٢٥٥/ ١س�قت ترجمته . فى أبى عمرو بن العالء و�نظر غا�ة النها�ة  - )٢(
 ١٤وغیــث النفــع  ٨٠ – ٧٥/ ١تحــافاإلو  ١٧٢، ٩٩/ ١و�نظــر النشــر  ٨٧اإلقنــاع و  ٣٤/ ٢غا�ــة النها�ــة  - )٣(

  ٣١٨،  ٨/٣١٧،  ٧/٦٢،  ٥/٢٩٧،  ٤/٣٦٦،  ٣/٢٧٦،  ٢/٢٩١،  ١/١٩٣األعالم 



 
 ۲۸ نحاة الكوفة فى كتب علل القراءات السبع      

 حناة الكوفة  

 فى كتب علل القراءات السبع 
 

مـــن الـــذیوع والشـــهرة فـــى علـــم النحـــو ، �ـــذلك الحـــظ الـــذى حققتـــه  حظـــاً لـــم تنـــل الكوفـــة 
. )١(ذه الصــناعة �مــا �قــرب مــن مائــة عــامال�صرة لنفسها منه فقد ســ�قتها ال�صــرة فــى هــ 

ءة القــرآن، ، وقــراوأخ�ــار العــرب ،  كانت الكوفــة خاللهــا منشــغلة فیهــا : بتــدو�ن الحــدیث
ت فیهــا حذاقــة قوحــذ ،ولعل هذا هو السر فى أن ال�صرة أحكمت صناعتها  .)٢(وتفسیره

كانــت الســبب الم�اشــر فــى أن قواعــدها أكثــر عمقــا وتــدق�قا مــن قواعــد نظیرتهــا الكوفــة 
لكــن رغــم ذلــك فــإن الكوفــة �عــد هــذه المــدة الطو�لــة وتمرســها فــى .  كمــا یــرى الكثیــرون 

رســــًا طــــو�ًال اســــتطاعت أن تشــــق طر�قهــــا فــــى عــــالم النحــــو علــــم الحــــدیث وتدو�نــــه تم
ذا تت�عنا نشأة النحــو الكــوفى �جــب إونحن  )٣(ض لنفسها ما قد فاتها من هذا العلمو فتع

قــد عبــوا  الكســائىعلینا أال نسقط من حسابنا �ون علماء الكوفــة األوائــل وعلــى رأســهم 
د طر�قهــا ومنهجهــا ، فمــا عــ � مــن نحــو ال�صــرة مــا أنــار لهــم الطر�ــق وجعــل للكوفــة ف�مــا 

ــا  ــدنا أهلهـ ــمار وجـ ــذا المضـ ــدم فـــى هـ ــن تقـ ــه ال�صـــرة مـ ــا عل�ـ ــار �مـ ــامعت األمصـ أن تسـ
یتسا�قون إلى العلماء الذین تصدوا مساجد ال�صرة �علمــون فیهــا النحــو و��ســطونه لمــن 

ف�ــه إذ �ــان �عتمــد  نال�صــر�ینفسه لــم �كــن نحــوه لــ�خلص مــن تــأثیر   فالكسائى  یر�ده .
وفــى �تــب النحــو الكثیــر مــن الموافقــات ولقــد �ــان  )٤(مواتجاهــاتهآرائهــم علــى �ثیــر مــن 

شــ�خ  ىالرؤاســ أول لقــاح �صــرى حملتــه ال�صــرة إلــى الكوفــة ذلــك اللقــاح الــذى حملــه 
الط�قة الكوف�ة األولى الذى تلقى العلم عن رجال الط�قة الثان�ــة ال�صــر�ة وخــالط بــذلك 

   )٥(ش�خى ال�صرة الخلیل وسیبو�ه
 
 

 
  ١٥ینظر نشأة النحو للطنطاوى ص  -)١(
  ٣٨مدرسة الكوفة للد�تور مهدى المخزومى ص  - )٢(
 ١٠٣ینظر أثر القرآن والقراءات فى النحو العر�ى د. محمد سمیر اللبدى ص  - )٣(
  ١١٨مدرسة الكوفة ص  - )٤(
  ١٠٤وأثر القرآن والقراءات فى النحو العر�ى  ٢٣نشأة النحو للطنطاوى ص  -)٥(



 
 ۲۹ نحاة الكوفة فى كتب علل القراءات السبع      

 
 -:  ة الكوفة الذین ورد ذ�رهم فى ال�حثومن نحا

 

 )١(بــن أبــى ســارة بــن أخــى معــاذ الهــراء هــو أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن -: ىالرؤاســ 
مم الرجل وجهه شطر ال�صرة فى أول عمــره ســع�ًا وراء علــم � رأس مدرسة الكوفة ولقد  

 .فى مجالسة العلماء   ة� غ �كتس�ه ور 
�ســى بــن عمــر وأبــى عمــر بــن العــالء، تتلمــذ علــى یــد ع  ،  رأســهلعظــم    ىالرؤاسوسمى  

وهو من الكتب التى نسبت إل�ه مع �تب أخرى منهــا   ،  فى النحو   لالف�صوألف �تاب  
و�قــال : إن الخلیــل  )٢(واالبتــداء الصــغیر والكبیــر ، : �تاب التصغیر ، ومعــانى القــرآن

إلــى ذلــك فــى  ىالرؤاســ وقــد أشــار   وقرأه   ىالرؤاسبن أحمد طلب �تاب ( الف�صل) من  
 ،  عنه  المنقولةحادیثه  أ

أعلــم الكــوفیین �ــالنحو وقــال �نــت آخــذ المســائل فأقــدمها  ىالرؤاســ أن  الكســائىوذ�ــر 
 )٣(�ـــهفـــى معان  �كالمـــه الفـــراء�مـــا استشـــهد  ، ىالرؤاســـ وأؤخرهـــا فـــال �حســـنها أحـــد إال 

را حینمـــا ســـئل عنـــه ، وأرجـــع عـــدم أخـــذ النـــاس عنـــه �طـــول مقامـــه فـــى یـــ وأثنــى عل�ـــه خ 
 )٤(واألمانة والثقة�الصالح  ىالرؤاس  الفراء وقد وصف .ال�صرة

و�ذا �انت هذه شهادة الكوفة له فإنه لم �ســلم مــن القــدح والطعــن فــى علمــه فقــد وصــفه 
ــم لــ�س  وذ�ــر المبــرد أنــه صــنف �تا�ــًا فــى النحــو ،  �شــيءأبــو حــاتم �أنــه مطــروح العل

إظهــاره لمــا فما ألتفت إل�ه ، ولــم یتجاســر علــى   نال�صر�یعلى    ل�عرضهفدخل ال�صرة  
ذهـــب إلـــى  الفــراء�ضـــاف إلـــى ذلـــك مــا ذ�رتـــه �تـــب التـــراجم مـــن أن  )٥(ســمع �المهـــم

حتـــى ال  الكوفـــةفـــى  الفـــراء �قـــاء اً الـــذى لـــم �كـــن مؤ�ـــد ىالرؤاســـ �غـــداد بتحـــر�ض مـــن 
 

ــو�ی - )١( ــه فــــى : مراتــــب النحــ ــو�ی ن، ط�قــــات النحــــو�ی ٢٤ص  نینظــــر ترجمتــ  ٢٧٩ونــــور القــــ�س  ١٣٥ نواللغــ
ــت  ــاء ص  ٧١والفهرسـ ــة األل�ـ ــاهو  ٣٥،  ٣٤ونزهـ ــرواة ص  �ن�ـ ــاة  ١٠٣،  ٩٩/ ٤الـ ــة الوعـ  ٨٢/ ١و�غ�ـ

،  ٩٠، نشــأة النحــو ص  ١٥٣المــدارس النحو�ــة د. شــوقى ضــ�ف  ١٥٨المــدراس النحو�ــة د.الحــدیثى 
  ٥٣،  ٥٢ نف بین النحو�یالخال

  ١٩٨، ونحو القراء الكوفیین  ٥٣٥ونزهة األل�اء  ١٧٣وأصول النحو  ٩٦ینظر : الفهرست ص  - )٢(
 ٢٩٢،  ٣٧١،  ٣٥٧/ ٢استشهد الفراء �كالم الرؤاسى فى مواضع �ثیرة منها  - )٣(
  ١٩٨ نونحو القراء الكوفیی ٢٩٢/ ٣،  ١/٩معانى القرآن للفراء  - )٤(
 ١٠٣/ ٤الرواة  ن�اهإ -)٥(
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�عــض المحــدثین أنــه لــم  ارتــأىولم یتوقف النیل منــه علــى القــدماء و�نمــا  )١(فیها  ینافسه
 التال�ــةحو، وعلل ذلك �عدم ورود اســمه فــى �تــب النحــو�ین یدل �آراء ذات ق�مة فى الن 

 . )٢(لعصره
أخذ عن أبى عمرو بن العالء لكنــه لــ�س نظیــرًا  ىالرؤاسو�رى أبو الطیب اللغوى: أن 
م نســب إل�ــه الفضــل فــى ج لكــن �ثیــرًا مــن أصــحاب التــرا  )٣(لنحاة ال�صرة وال قر��ــًا مــنهم

ى حــین یــرى آخــرون أن البنــاء الحق�قــى فــ  نشــأة النحــو الكــوفى إذا جــاز هــذا المســمى،
والذى تطمئن إل�ــه الــنفس فــى  ، والفراء الكسائىلمدرسة الكوفة ال �كاد �ظهر إال عند 

أخــذ عــن �عــض  نالنحــو�ی ذلك ما ذهب إل�ه د.الحــدیثى ، و د. الطو�ــل مــن أن �عــض 
   )٤(الفكر النحوى عن الكوفیین والرؤاسى  الهراءحتى اتصلت حلقتهم �معاذ  

 

 -:  آرائه وروا�اتهومن  
الــذى تلقــى منــه النحــو �مــا ســ�قت  أبى عمــرو بــن العــالءعن    للرؤاسىوهناك روا�ات  

 -:  �ه المصادر منها
 :  فى مسألة منع االسم المصروف من الصرف  -أوًال:
فقــال: لســت أدرى مــا هــو والعــرب  " س�أ" أنه سأل أ�ا عمرو عن إجراء   ىالرؤاسزعم  
 .)٥(االسم المجهول إجراءتترك  
أنه سأل أ�ا عمرو فقال لست أدرى ما هــو وقــد   ىالرؤاس  أبو جعفر: وزعم    الفراءقال  

   )٦(جرائهإذهب مذهب تر�وا  
 
 

 أن أداة شرط وحذف الفاء فى جوابها   مجيءوفى مسألة    -ثان�ًا :

 
  ١٠٠/ ٤الرواة  إن�اه،  ٣٥نزهة األل�اء ص  - )١(
  ١٩٨ نونحو الفراء الكوفیی  ١٥٤ینظر : المدارس النحو�ة د. شوقى ض�ف  - )٢(
  ٢٦٣،  ٢٦٢وح�اة الشعر فى الكوفة  ٢٩٤/ ٢، وضحى اإلسالم  ١٩٧/ ٢تار�خ األدب  - )٣(
  ٥٥ص  نوالخالف بین النحو�ی ٢١٦المدارس النحو�ة أد. الحدیثى ص  - )٤(
  ٢٨٩/ ٢ینظر معانى القرآن للفراء  - )٥(
  ٢٨٩/ ٢المرجع نفسه  - )٦(
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ــال ــالى  قــ ــه تعــ ــى قولــ آءَ  ﴿فــ ــَ ْد جــ ــَ ًة َفقــ ــَ ْأِتَیُهْم َ�ْغتــ ــَ اَعَة َأن تــ ــّ ُروَن ِإّال الســ ــُ ْل َینظــ ــَ  َفهــ
عــن أبــى عمــرو أن الفــاء فــى فقــد جــواب الجــزاء و�ن تــأتهم   ىالرؤاســ قــال    )١(﴾َأْشَراُطَها

 .  )٢(ولم �قرأ بها أحد منهم الكوفیین�كسر الهمزة وهى �سنة واحدة فى مصاحف  
 :  معاذ الهراء

هو أبو مسلم معاذ بن مسلم الهراء الكوفى و�كنى أ�ا على و�ناه أبــوه أ�ــا مســلم ثــم ولــد 
أنـــه �ـــان یب�ـــع الث�ـــاب  �ـــالهراءو�ـــان ســـبب تســـمیته  .)٣(ماه عل�ـــا فكنـــى �ـــهلـــه ولـــد فســـ 

نشــأ �الكوفــة ونهــج نهــج علمائهــا و�ــان أكثــر شــغفة  .)٤(الهرو�ة فنسب إلیها وعرف بهــا
مــع أبــى علــى حكایتــه  اســتنادا�التمــار�ن واألبن�ــة حتــى نســب إل�ــه وضــع علــم الصــرف 
 رجــًال قــائًال لــه ��ــف تقــول مــنمســلم الخرســانى حــین دخــل علــى معــاذ فوجــده ینــاظر 

ُؤّزُهْم َأزّاً  ﴿: قولــــه ــَ ــلها �افاعــــل أفعــــل ؟  )٥(﴾تــ ــا فاعــــلوصــ ــه: افعــــل مــــن ب�ــ َوِ�َذا  ﴿قولــ
ِئَلْت  ْوُءوَدُة ســــُ الرجــــل فســــمع أبــــو مســــلم الخرســــانى �المــــًا لــــم �عرفــــه  فأجا�ــــه )٦(﴾اْلمــــَ

   .   )٧(فانصرف من فوره هاج�ًا لهم
اتذته نجــد أن المصــادر والمراجــع لــم تــروى شــیئًا أسلمعرفة  وحینما نرجع إلى المصادر  

�حیــى بــن  مــن أمثــال: ( األول، و�بــدوا أنــه تتلمــذ علــى أســاتذة الرعیــل  مــن قبیــل هــذا
عمــرو بــن  وأبــو (  –( وعــ�س بــن عمــر)  -)  إســحاق( وعبــد هللا بــن أبــى  –�عمــر ) 

فــى عهــد  ة�الكوفــ ) تــوفى  ىالرؤاســ جعفــر  أبــو( : وقد تتلمذ عل�ه �ل مــن   .)٨()العالء
بــن  �حیــىو تــوفى ســنة تســع وثمــانین ومائــه للهجــرة على بن حمزة الكســائى و  ،  الرشید

ــاد الفــراء  مــل منــه حتــى وقــد عمــر معــاذ طــو�ًال  . تــوفى ســنة ســ�ع ومــائتین للهجــرةز�
شــعر �ثیــر ، وقــد �انــت وفاتــه فــى الســنة التــى نكبــت فیهــا البرامكــة � معاصــروه وهجــوه 

 
  ١٨سورة محمد صلى هللا عل�ه وسلم آ�ة  - )١(
  ١٩٩ونحو القراء الكوفیین  ٢٧٠/ ٢والمحتسب  ٦١/ ٣ینظر معانى القرآن للفراء  - )٢(
  ٧١والفهرست ص  ١٣٥وط�قات النحو�ین  ٣١٦/ ١الذهب وشذرات  ٢٨٨/ ٣الرواة  إن�اهینظر :  - )٣(

  ٣٠٥/ ٤، وف�ات األع�ان  ٥٠ونزهة األل�اء ص       
 ٧١والفهرست  ١٣٦ص  نط�قات النحو�ی -)٤(
 سورة مر�م  ٨٣من اآل�ة  - )٥(
 سورة التكو�ر  ٨من اآل�ة  - )٦(
 ٢٩١/ ٢�غ�ة الوعاة  - )٧(
 ١٢٦لم الصرف المناظرة والمحاورة وأثرها فى ع - )٨(
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وهــو �عتبــر أول مــن وضــع التصــر�ف وهــو نحــوى   .  )١(ةه للهجــر سنة س�ع وثمانین ومائ 
أضف إلــى ذلــك أن معــاذا لــم یــؤثر عنــه ســوى هــذا المثــال الــذى أوغــل ف�ــه .  )٢(مشهور

فــى هــذا العلــم �جعلنــا نطمــئن إلــى أنــه  رأ�ــاوأنــه لــم یبــد .  الجــدل وال�عــد عــن الصــواب
 . )٣(واضع على الصرف

   : ومن آرائه
داً ألُ  ﴿شأنه  ند قوله جلع  ىما تعرض له الفارس اًال َوَولــَ َیّن مــَ فقــال : قــرأهن  )٤(﴾ ُ◌وتــَ

ُدُه  ﴿تح إال فــى ســورة نــوح " �ــالف وولــداابــن �ثیــر وأبــو عمــرو "  ُه َوَولــَ ا مــ فإنه )٥(﴾َمالــُ
قــرآه �ضــم الــواو فــى هــذه وحــدها وقــرأهن نــافع وعاصــم وابــن عــامر �فــتح الــواو فــى �ــل 

بــن الســمرى اوروى محمد  . �ل القرآن�ضم الواو فى  والكسائى حمزةوقرأهن    القرآن ،
 )٦( » ولــدك مــن دمــى عق�ــك «قال مــن أمثــال العــرب  الفراءعن أحمد بن �حیى عن 

�قول " ال �كون الولــد إال جمعــًا وهــذا واحــد �عنــى  الهراءو�ان معاذ �عنى   :  الفراءقال  
 ،وجــه الذى فى المثل أى ال تقل لكل إنسان ابنى ابنى " قال أبو على الذى قاله معاذ

 ) زن حــزن وحُــ ( و  ) ل�خــل وُ�خــ ـ( �ــ  ) لــدولــد ووُ ( و�جوز أن �كون جمعا �أسد ف�كــون 
ــا للفــظ الجمــع �مــا �ــان الفلــك �ــذلك فــال  ) ربعــرب وعُــ ( و  ف�كــون لفــظ الواحــد موافق

 .)٧(�كون القول ف�ه �ما قال معاذ ألنه ال �كون إال جمعاً 
 

   )٨(الكسائى

 
  ٣٠٦/ ٤، وف�ات األع�ان  ٥٠،ونزهة األل�اء ٧١والفهرست  ٣١٦/ ١شذرات الذهب  - )١(
 ٨٥واالقتراح  ٤٠٠/ ٢ینظر المزهر  - )٢(
 ٩١ینظر نشأة النحو ص  - )٣(
 ٧٧مر�م  - )٤(
  ١٣٩/ ٢والنشر  ٧٧٢واالخت�ار  ٦٠٥و�رشاد المبتدئ  ٣٨٥تنظر القراءة فى الم�سوط  ٢١نوح  - )٥(
   ٣٠/ ١معنى المثل ابنك الذى نفست �ه حتى أدمى النفاس عق�ك ینظر المستقصى فى أمثال العرب  - )٦(
 ٢١٣/  ٢١٢/  ٢١١/ ٥ینظر الحجة للفارسى  - )٧(
والســــ�عة فــــى  ٩٧والفهرســــت البــــن النــــد�م  ١٣٩للز�یــــدى  نواللغــــو�ی نتنظــــر ترجمتــــه فــــى : ط�قــــات النحــــو�ی -)٨(

/ ١وغا�ة النها�ـة فـى ط�قـات القـراء البـن الجـزرى  ٣١١/ ٧وتهذیب التهذیب   ٧٨القراءات البن مجاهد  
وشـذرات الـذهب  ٤٠٤/ ١وط�قات المفسر�ن للداودى  ٤٠٧/ ٢والمزهر فى علوم اللغة للسیوطى   ٥٣٩
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و�نیتــه أبــو الحســن  �اإلمــامولقــب  ، ن الكســائىهو على بن حمزة بن عبد هللا بن عثما
  )١(بنى أسدمولى  وقیل هو من ولد بهمن بن فیروز  

، و�ــان مولــده فــى حــدود ســنة  یــرةحظالو وهى بین بلدتى أوانــا     )٢(ولد فى قر�ة �احشما
 .وهو غالم صغیر ثم استوطن �غداد  عشر�ن ومائة هجر�ة انتقل إلى الكوفة 

الز�ات الكوفى القارىء المعروف وســمع مــن ســل�مان   ةار قرأ على حمزة بن عم  شیوخه
ــم ــاش ، وع�ســـ  بـــن أرقـ ــر بـــن ع�ـ ــى �كـ ــذانى ى، وأبـ ــن عمـــر الهمـ ــد ،  بـ ــد بـــن عبـ �محمـ

وســف�ان  ، وأبى �كر بــن ع�ــاش ، واألعمش ،  ، وجعفر الصادق  الرحمن بن أبى لیلى
لیلــى  بــىأ " أدر�ت أش�اخ الكوفة أ�ان تغلب وابن الكسائىوفى ذلك �قول ، بن عیینه 

 .  )٣(وحجاج بن أرطاه وع�سى بن عمر الهمذانى وحمزة
الخلیــل بــن (و  )ىالرؤاســ أبــو جعفــر (و  )معــاذ الهــراء(وممن أخــذ عــنهم فــى علــم النحــو: 

ــد ــن حبیـــب(و  )أحمـ ــونس بـ ــذ  ،)یـ ــمعى "أخـ ــال االصـ ــرهم ، وقـ ــائىوغیـ ــن  الكسـ ــة عـ اللغـ
 ة ینزلون �قطر بل"مأعراب من الحط

   أعالمها�ارزا من تعددة وأص�ح علما فى علوم م  الكسائىولقد أجاد 
إمامــًا فــى علــوم �ثیــرة : النحــو والعر��ــة   الكســائى" و�ــان    :ةر قال صــاحب النجــوم الزاهــ 

وأ�ــام النــاس ، وقــرأ القــرآن علــى حمــزة أر�ــع مــرات واختــار لنفســه قــراءة صــارت إحــدى 
  . القراءات الس�ع "

رخــون والمترجمــون فــى ســبب أطلقــت عل�ــه واشــتهر بهــا واختلــف المؤ   : �لمة  والكسائى
: لـــم للكســـائىقلـــت  )٤(ىفقـــال أبـــو محمـــد عبـــد الـــرح�م بـــن موســـى القرشـــ  التســـم�ةهـــذه 

وقیــل ،  الكســاء ج�ان ینســ  ألنهوقیل  )٥(أحرمت فى �ساء ألنىفقال    �الكسائىسمیت  
والنـــاس علـــیهم الحلـــل وعل�ـــه  معــاذ الهــراءألنـــه �ـــان �حضـــر مجلـــس  الكســائىســـمى 

 
األدب العر�ــى لكــارل برو�لمــان ترجمــه د. محمــود فهمــى حجــازى وآخــر�ن  خوتــار� ٣٢١/ ١البــن العمــاد 

 ١٣٨/ ٨معارف لمحمد فر�د وجدى ودائرة ال ٥٢٣/ ١
  ١٦٢/ ٢ینظر �غ�ة الوعاة  - )١(
 ٢٥٦/ ٢الرواة  إن�اه - )٢(
 ١٠٠/ ١معرفة القراء للذهبي  - )٣(
 ٣٨٣/ ١ممن روى القراءة عن أبى عمرو بن العالء ینظر ط�قات القراء البن الجزرى  -)٤(
  ٦٩اء ونزهة األل� ١٦٢/ ٢و�غ�ة الوعاة  ٢٥٨/ ٢الرواة  إن�اه - )٥(
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ــارى  ــاء روذ�ـ ــد  )١(كسـ ــم�ة أن  وقـ ــبب التسـ ــون سـ ــاءه�كـ ــا �شـــ  �سـ ــة أو ممـ ــان ذا ق�مـ  د�ـ
�ــة النــوع أو الصــناعة لــذا فــإن الــ�عض یــرى أنــه ســمى بــذلك ألنــه �ــان ح االنت�ــاه مــن نا

 یل�س ثو�ا ثمینا نادرا غالى الثمن.
فى صغره بدراسة علــم النحــو ولكنــه قــام  الكسائىلم یهتم   :  سبب تعلم الكسائى النحو

النحــو  الكســائى" إنمــا تعلــم  )٢(الفــراءعــد �بــره وفــى ذلــك �قــول ق ف�ــه � ته والتعمــ بدراســ 
 إلــــىحتــــى أع�ــــا فجلــــس  ىوقــــد مشــــ علــــى الكبــــر و�ــــان ســــبب تعلمــــه أنــــه جــــاء یومــــا 

ــرا )٣(ار�ن�ـــ اله ــهم �ثیـ ــان �جالسـ ــال : " ، و�ـ ــد عییـــت(فقـ ــنا وأنـــت  – )قـ ــه تجالسـ ــالوا لـ فقـ
و�ن  )أعییـــت :(ت مــن التعـــب فقــلدلحنــت ؟ قـــالوا لــه إن �نـــت أر تلحــن؟ فقــال و��ـــف 

مخففه فأنت مــن هــذه الكلمــة لحنــت . فقــام ) عییت: (كنت تر�د من انقطاع الحیلة فقل
ثــم  حتى أنفد مــا عنــده ، فلزممعاذ الهراء    إلى  فأرشدوهمن فوره �سأل عمن �علم النحو  

أســد  تر�ــت األعــرابالخلیل وجلس فى حلقته فقال له رجل من   فلقيخرج إلى ال�صرة  
ال�صــرة : فقــال للخلیــل مــن أیــن أخــذت  إلــىدها الفصــاحة وجئــت الكوفــة وتم�مهــا وعنــ 

فخرج إلــى هــذه األمــاكن ثــم رجــع . ؟ فقال من بوادى الحجاز ونجد وتهامة   علمك هذا
نینة حبر فى الكتا�ة عن العرب سوى ما حفظ ، وحــین قــدم ق�عد أن أنفذ خمس عشرة  

فكانــت بینهمــا  یــبب إلى ال�صرة وجد الخلیل قــد مــات وجلــس فــى موضــعه یــونس مــن ح 
 )٤(فى موضعه وصدرهمسائل ومناقشات أقر له یونس فیها  

 تالمیذه : 
فــى اللغــة  األئمــةوأخــذ عنــه قــوم �ثیــرون ، وأصــ�ح مــنهم  الكســائىلقــد تتلمــذ علــى 

وعلى بن  ،والنحو والقراءات ومن أشهر من تتلمذ عل�ه وأخذ عنه أبو ز�ر�ا الفراء 
وأبــــو عبــــد هللا محمــــد بــــن ز�ــــاد   بــــن ســــالمعبیــــد القاســــم  وأبــــو  ،الم�ــــارك األحمــــر 

   )٥(وغیرهم �ثیر،    وهشام بن معاو�ة،   األعرابالمعروف �ابن  
 

  ٢٧٠/ ٢الرواة  إن�اه - )١(
 ٢٥٧/ ٢الرواة  إن�اه - )٢(
  ٢٥٧/ ٢الرواة  إن�اهاله�ار معناه البتار فى قولك س�ف ه�ار وه�ار من األسود وابن أبى سف�ان ، ینظر  - )٣(
  ٥٩ونزهة األل�اء  ١٦٩,  ١٦٨/ ٣ینظر معجم األد�اء  -)٤(
/  ٨ – ٣١١/ ٧وتهذیب التهذیب  ٤٠٣/  ١٢،   ١٠٤/  ١٢�غداد  خوتار�  ٣٤٦/ ٣،    ٢٥٥/  ٢الرواة   إن�اه - )٥(

 ٢٥٤/  ١٦ومعجم األد�اء  ٧٤،  ١/ ٢والفهرست  ٣١٥
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 مؤلفاته:
 اختالف العدد ، الحــدود فــى النحــو ومعــانى و�ان منها: الكسائىتعددت مصنفات 

والهــاءات  األصــغر، والنــوادر الكبیــر والنــوادر القرآن ، ومقطــوع  القــرآن وموصــوله  
فقــد تــرك الكســائى وراءه ثــروة �بیــرة مــن المؤلفــات و�ن   )١(ا فــى القــرآن المكنــى بهــ 

 منها إال القلیل.كان لم �صل إلینا 
 -:وفاته 

والمعرفـــة والتـــأل�ف وال�حـــث  واإلقـــراء�عـــد هـــذه الح�ـــاة الحافلـــة �ـــالعلم والتعلـــ�م والقـــراءة 
 ع وثمانینو�ان ذلك فى سنة تس  المن�ةوالمناظرة وخدمة �تاب هللا جل شأنه وافته 

 .�حح صوهذا هو ال  )٢(ومائة هجر�ة 
ولعــل هــذه الصــفة ف�ــه تــدل علــى أثــر القــراء الســ�عة المشــهور�ن  أحــد �عتبــر فالكســائى

حیــث جعلهــا تعــ�ش فــى رحا�ــه وتنهــل مــن شــعاعه ممــا �ــان   تهتر�ة القرآن فى شخصی 
إذ ال  لــه األثــر الواضــح فــى آرائــه النحو�ــة التــى أبــداها حــول �ثیــر مــن اآل�ــات الكر�مــة

و�تـــاب هللا لتمــر هكــذا دون أن تط�ـــع أراءه  )٣(الكســائى�مكــن لمثــل هــذه الصـــلة بــین 
   )٤(ودراسته �الطا�ع القرآنى والدینى

 :ومن آرائه النحو�ة التى جاءت فى ال�حث  
آ َوَ�َتبْ  ﴿نــد قولــه تعــالىقــال ع  :)االســتئناف(واو العطــف و فى مسألة   )١ ْیِهْم ِفیهــَ ا َعلــَ نــَ

ّن  ِ�النَ ْفَس َ◌َ◌َ◌َ◌◌َ َأّن النَ  اُالُذِن َوالســّ األْنِف َواُالُذَن �ــِ َف �ــِ اْلَعْیِن َواألنــْ ْفِس َواْلَعْیَن �ــِ
اٌص  ُروَح ِقصــَ ّن َواْلجـــُ " جم�عـــًا واألذن واألنـــف" العـــین  الكســائىفقـــد قـــرأ  )٥(﴾ِ�الســّ

صـــحة الخبـــر مـــن رســـول هللا  تـــه�ـــالرفع مـــا عـــدا الـــنفس فهـــى منصـــو�ة "�ـــأن" وحج 

 
 ٢١٤٣،  ٥٣٩/ ١وط�قات القراء  ٢٧١/ ٢ ن�اهواإل ٤٠٧/ ١وط�قات المفسر�ن  ٧٢ینظر الفهرست   -)١(
ومعجــــم  ٧٤ نراتــــب النحــــو�یوم ٧٢والفهرســــت  ٥٤٠/ ١وط�قــــات القــــراء  ١٣٨ نینظــــر : ط�قــــات النحــــو�ی - )٢(

  ٩ومعانى القرآن للكسائى ص  ٩٢ونشأة النحو وتأر�خ أشهر النحاة ص  ١٦٧/ ١٥األد�اء 
 ١٠٨،  ١٠٧ینظر : أثر القرآن والقراءات فى النحو العر�ى  - )٣(
  ٣٤٧مدرسة الكوفة د. مهدى المخزومى  - )٤(
  ٤٥المائدة  -)٥(
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ــنفس �ــأن وأســتأنف مــا �عــد  ه قرأهــا �ــالرفعصــلى هللا عل�ــه وســلم وأنــ  ، فنصــب " ال
   )١(ذلك على االبتداء

 أن ذهــب الكســائى إلــى ):أن وأن" �عــد حــذف حــرف الجــر"موضــع  (ة وفــى مســأل )٢
حــرف الجــر ولكثــرة حذفــه مــع أن فكأنــه ملفــوظ �ــه  �إضــمارفــى موضــع جــر  "أن"

 الكــوفیینحســن عنــدهم عملــه وهــو محــذوف وهــذا القــول نســب إلــى الخلیــل وعنــد ف
 )٢(أنها فى موضع نصب �عد حذف حرف الجر

قــال  الكسائىأن  خالو�ــهذ�ر ابن  )وقوع الفعل الماضى حاًال دون قد(وفى مسألة   )٣
  )٣(" قد �كون الماضى حاًال �غیر قد

َل  ﴿عنــد قولــه تعــالى )صــرف مــاال ینصــرف(وفــى مســألة  )٤ ذ�ــر مكــى  )4(﴾َسَالســِ
 )٥(فعل منكأإال    ال ینصرفما   أن �عض العرب �صرفون �ل  الكسائىحكا�ة  

 )٦(شر�ة ما �ا هذا  اسقنىمن �قول    الكسائىسمع    (قصر الممدود)وفى مسألة  )٥

�ــه ی آ واألصــل:وزنهــا فاعلــه علــى وزن دا�ــة الكســائىووزنهــا قــال  )أصــل آ�ــة(وفــى  )٦
  )٧(فى ضار�ه �األلفالثان�ة محمولة   فاأللف  وداب�ة

 
 
 
 

 الفراء  

 
وحجة أبى زرعـة  ٢٢٦/ ٣والحجة للفارسى  ٢٤٤والس�عة البن مجاهد  ١٢٤ینظر: معانى القرآن للكسائى   -  )١(

 ٤٠٩/ ١والكشف لمكى  ٢٢٦
  ١٥٧/ ٢،  ٢٩٥/ ١ینظر الكشف لمكى  - )٢(
  ٥٤٢/ ٢ینظر إعراب القراءات الس�ع وعللها  - )٣(
  ٤اإلنسان  - )4(
 ٣٥٣/ ٢الكشف لمكى  - )٥(
  ٢٤٧،  ٢٤٦/ ٤الحجة للفارسى  - )٦(
 .١٦٦ورأ�ه فى معانى القرآن للكسائى  ٢٩٩/ ١عراب القراءات الس�ع وعللها ینظر إ  - )٧(
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،  النحــوى الكــوفى )١(بــن عبــد هللا بــن منظــور الفــراءهــو أبــو ز�ر�ــا �حیــى بــن ز�ــاد 
ــع�ة بـــن ع�ـــاش ، روى  ــائىالحـــروف عـــن أبـــى �كـــر شـ ــد  والكسـ بـــن حفـــص �محمـ

�ــان هــو عاصم �محمد بن الجهــم ، وغیــرهم .  نسلمة ب الحنفى وروى عنه القراءة 
، و�انــا أعلــم الكــوفیین �ــالنحو مــن �عــده و�ــان  الكســائىأشــهر أصــحاب  واألحمــر

 .)٢(أمیر المؤمنین فى النحو  �قال الفراء
رع واســتحق التقدمــة و�قــول أ�ضــا ب ف األلفاظحمل العر��ة على   والفراء"  ثعلب  وقال  

 ألنهـــاحصـــنها وضــ�طها ولـــواله لســقطت العر��ـــة  ألنـــهلــوال الفـــراء مــا �انـــت عر��ــة 
 .)٣("زع و�دعیها �ل من أرادتناكانت  

هــل �غــداد والكوفــة " لــو لــم �كــن ألو �كــر بــن االن�ــارى و�ان الفراء إمامًا ثقــة قــال أبــ 
لكان لهم بها االفتخار علــى جم�ــع النــاس ،  والفراء  الكسائىمن علماء العر��ة إال  
  )٤("إذا انتهت العلوم إلیها

 تصــان�فهإخ�ــارى عالمــة نحــوى �ــان رأســًا فــى قــوة الحفــظ أملــى "قــال عنــه الــذهبى :
  )٥("  كلها حفظاً 

 مصنفاته  
والمقصـــــور  ، والمـــــذ�ر والمؤنـــــث ، ا : معـــــانى القـــــرآنوللفــــراء توال�ـــــف �ثیـــــرة منهـــــ 

ــاب  ــام فـــــى المصـــــاحف ، و�تـــ والممـــــدود ، واخـــــتالف أهـــــل الكوفـــــة وال�صـــــرة والشـــ
و�تــاب الجمــع  ، و�تــاب الوقــف واالبتــداء ، و�تــاب اللغــات، المصــادر فــى القــرآن 

   )٦(وغیر ذلك من الكتب  ، و�تاب الحدود  ، و�تاب النوادر  ، ن�ة فى القرآنوالتث 
 فاته و 

 
وط�قـات النحـو�ین  ٢١٢/ ١١وتهـذیب التهـذیب  ٣٣٣/ ٢�غ�ـة الوعـاة  ٧١٤الرواة  إن�اهینظر ترجمته فى :  -  )١(

وف�ــات  ٨١ونزهــة األل�ـاء   ٩/  ٢٠ومعجــم األد�ـاء  ٩٨ – ٧٣والفهرسـت  ٣٧١/ ٢غا�ـة النها�ــة  ١٤٣
 . ٢٢٥/ ٥ع�ان األ

  ٣٧١/ ٢و�نظر ط�قات القراء البن الجزرى  ٩/ ٢٠معجم األد�اء ل�اقوت الحموي  - )٢(
 ١٤٣للز�یدى  نواللغو�ی  نط�قات النحو�ی - )٣(
 ١٠٢ - ٩٨نزهة األل�اء  - )٤(
  ٣٧٢/ ١تذ�رة الحفاظ للذهبي  - )٥(
 ٣٣٣/ ٢و�غ�ـــة الوعـــاة  ٢٧٩/ ٢المكنـــون  و��ضـــاح ٢٢/ ٤الـــرواة   �ن�ـــاهو  ١٤/  ٢٠ینظـــر معجـــم األد�ـــاء  - )٦(

  ١١٥٧و�شف الظنون  ٧٣والفهرست  ٣٧٦/ ٢وط�قات المفسر�ن  ٧٤٣وروضات الجنات 
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وقد اتفقت المصادر علــى أنــه تــوفى فــى طر�ــق مكــة ســنة ســ�ع ومــائتین عــن ثــالث 
 )١(فر�ضة الحج أدىوستین سنة �عد أن 

 �القراءات  اهتمامه
�ــالقراءات اهتمامــًا �الغــًا ولــذا تــردد فــى �تا�ــه معــانى القــرآن أســماء  الفــراءولقد اهــتم 

ــحا�  ــن الصـ ــره فمـ ــحا�ة حتـــى عصـ ــدن الصـ ــن لـ ــراء مـ ــن القـ ــر مـ ــن كثیـ ــد هللا بـ ة : عبـ
وغیــرهم لكـــن  ، وأبــى موســى األشــعري ، وابــن ع�ــاس ، وأبــى بــن �عــب  ، مســعود

فتــرددت فــى �ثیــر مــن  هوة لد�ــ ابــن مســعود أكثــر قــراءات الصــحا�ة حظــ   كانت قراءة
ــاب م ــع الكتـ ــام أهـــل سمواضـ ــابن مســـعود إمـ ــا وال عجـــب فـــى ذلـــك فـ ــا ولهـ ــهدا بهـ تشـ

أســتاذ الفــراء  –عاصــم وحمــزة والكســائى  الكوفة فى القراءة و�لى قراءته تنتهي قراءة
  )٢(وخلف واألعمش �ما �قول ابن الجزرى  –

 القراءة  وضوا�طللقراءات   اخت�ارات الفراء  
ــًا  ــار �عضـــها علـــى �عـــض و�ـــان ذلـــك محكومـ وقـــد وازن الفـــراء بـــین القـــراءات فاختـ

و�ــان إذا رجــح لد�ــه وجــه القــراءة علــق علیهــا �مثــل  طنهــا�أســ�اب �ســطها فــى موا
هــو أشــ�ه  )٦(هــو وجــه القــراءة )٥(هــو أجــود )٤(أعجــب إلــى )٣(هــو أحــب إلــى ه:قولــ 

   )٩(فى العر��ة ىأفش )٨(أقوى ق�اساً   )٧(�صح�ح العر��ة

 
ومعجـم  ٣٧/ ٢ومـرآة الجنـان  ١٤٤ نوط�قـات النحـو�ی ١٩/ ٢وشـذرات الـذهب   ١٤٩/  ١٤ینظر تار�خ �غـداد    -  )١(

  ٢٢٥/ ٥وف�ات األع�ان  ١٠٣نزهة األل�اء  ١٤، ١١/ ٢األد�اء 
  ٤٥٩/ ١غا�ة النها�ة  - )٢(
،  ٢٢٥/ ٣،  ٣٨٤ – ٢٦٠،  ١٨٨،  ١٣٢/ ٢،  ٤٤١ – ٤٠٧ – ٣٩٣/  ١ینظر : معانى القرآن للفراء  - )٣(

٢٦٠،  ٢٥٦،  ٢٤١ 
  ٢٤٤،  ١٧٢/ ٣،  ٣٧٨ – ٣٠١،  ٢٩٦و  ٢٧٥/ ٢و  ٤١٨/ ١المرجع السابق نفسه  - )٤(
 ٢٧٠ - ١٢٣ – ٢٢٨ – ١٤/ ٣ – ٢٤٣/ ٢المرجع السابق  - )٥(
  ٢٠١ – ١٢٥/ ٣المرجع السابق  - )٦(
 ٢٦٥/ ٣المرجع السابق  - )٧(
 ٢٨١/ ٣المرجع السابق  - )٨(
 ٢١١/ ٢المرجع السابق  - )٩(
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مـــا أحبهـــا  ه اآلخـــر إذا لـــم یـــرجح وجـــه القـــراءة لد�ـــه علـــق �مثـــل قولـــه :وعلـــى الوجـــ 
القــراءات و�بــدو أن مذه�ــه فــى  )٤(هــى شــاذة  )٣(أشــتهیها  ال  )٢(رفهــاعال أ   )١(لشذوذها

ن مجاهـــــد �مـــــا �تـــــب ألســـــتاذ�ه حمـــــزة بـــــ لـــــم �كتـــــب لـــــه االخت�ـــــار مـــــن أبـــــى �كـــــر 
ولعل هذا هو السبب الذى جعل د. مهدى المخزومى �قــول إنــه لــ�س   .)٥(والكسائى

 ،)٦(ماًال تتصل �القرآنعمن القراء إال أن له أ 
�ط تبــین أن ضــوای فمــن تت�ــع �ــالم الفــراء فــى معــانى القــرآن  أمــا عــن ضــوا�ط القــراءة

�صــوغها  أنســائل القــراءات مــن قبــل مصــحة القــراءة �انــت واضــحة لد�ــه وهــو �عــالج 
 فى القراءة: اشترطواو�ذا �انوا قد   ةالخالفون فى صورة ضوا�ط علم� 

وموافقــــة أحــــد  - وجــــهب التــــواتر (أو علــــى األقــــل صــــحة الســــند) وموافقــــة العر��ــــة ولــــو 
ــراء ــلك الفـ ــإن مسـ ــاًال ، فـ ــو احتمـ ــة ولـ ــم  المصـــاحف العثمان�ـ ــوا�ط و�ن لـ ــذه الضـ ــد هـ یؤ�ـ

 .  �صرح بها أو �صغها
أما عن تواتر السند للقراءة فقد �ان الرجل حر�صًا على تأكید ضرورة إت�اع األثــر فــى 

بــل البــد مــن تحقــق الســماع والروا�ــة وهــذا فــاش فــى الروا�ــة وأن القــراءة ال تؤخــذ ق�اســًا 
ًة مّــ  ﴿ معــانى الفــراء الــذى نســوق منــه قولــه جــل شــأنه قــال: نصــب  )٧(﴾َن ّ�ِ َفِر�ضــَ

وهــذا یؤ�ــد  )٩(وغیــر ذلــك �ثیــر )٨(�ــه قــرئ على القطع: والرفع فى " فر�ضة " جائز لو 
 أمر�ن:
ق األثــر ، و�ال مــا جــازت فــإن تحقــ  ق األثــر والســماع فــى القــراءة: ضــرورة تحقــ  األول

 . صحت الروا�ة وجازت القراءة

 
  ٤١٦/ ٣معانى القرآن للفراء   ینظر: – )١(
  ٣٨٩/ ٢ المرجع السابق - )٢(
 ٢٢٥،  ١٨٤ – ١٤٦ -١١١ – ٧٤/ ٣،  ٣٨٣ – ٥٣/ ٢ المرجع السابق-)٣(
  ٢٣٨ – ٩٧/  ٣ – ٣٨٥ – ٥٣/ ٢ – ١٤٦/ ١ المرجع السابق - )٤(
  ٢٦٠د. عبد الفتاح شلبى  ىأبو على الفارس - )٥(
 ٢٠٢ نونحو القراء الكوفیی ٣٤٧مدرسة الكوفة  - )٦(
  ٦٠التو�ة  - )٧(
 ٤٤٤/ ١ینظر معانى الفراء  - )٨(
  ٣٥/ ٣ ، ٢١٧،  ٢١٤،  ١٩٦ – ١٩٥/ ٢،  ١٠٧/ ٢، ٤٥٣/ ١ینظر الفراء  - )٩(
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�ق�ــاس ، فلــ�س �ــل مــا  ق�اســاتؤخــذ : وهــو یؤ�ــد األمــر األول: أن القــراءات ال والثــانى
جاز فى �الم العرب جــازت �ــه القــراءة مــالم �كــن مــدعومًا �ــاألثر وهــذا األثــر 

، فقــد تفشــت ف�ــه تجــو�زات لغو�ــة   ة �بــرى لمــن �قــرأ �تــاب الفــراءلمعرفته أهم� 
، ممـــا یـــوهم ظـــاهرة أن الفـــراء �ـــان �جیـــز القـــراءة �كـــل مـــا جـــاز  فـــى اآل�ـــات

أو �جــوز  )٢(أو �ــان وجهــا )١(قیل �ذا �ــان صــوا�ا  عر��ة من نحو قوله " ولو 
زات لغو�ة لم �قصد الفراء جواز القراءة بها و�ن � و�لها تجو   "ونحو هذا  )٣(كذا

و�نما قصد ب�ان أن فى لغة العرب ســعة   )٤(یبلغهب�عضها فعال ولم    قرئ كان  
القــراءة علــى �عــض الوجــوه  تت�ح التعبیر عن المعنى �ــأكثر مــن وجــه وجــاءت

الفــراء �عــض القــراءات  إنكــارأمــا موافقــة العر��ــة فیتضــح مــن  )٥(عــضدون � 
   .لعدم موافقتها صح�ح العر��ة عنده

فقــد رد القــراءة فــى  )لســالم�اء المــتكلم المضــاف إلیهــا جمــع المــذ�ر ا  كسر(ففى مسألة  
ــه ِرِخيّ  ﴿ قولـ ــْ ــُتْم ِ�ُمصـ آ َأنـ ــَ ــال: )٦(﴾ َومـ ــاء قـ ــر ال�ـ ــاء �كسـ ــد خفـــض ال�ـ ــن وقـ ــه "  مـ قولـ

 .و�حیى بن وثاب جم�عًا    األعمش"  �مصرخى
مــن وهــم القــراء ط�قــة �حیــى فإنــه قــل مــن ســلم مــنهم مــن الــوهم ،  ولعلهــا: قــال الفــراء

وال�ــاء مــن المــتكلم خارجــه  ولعلــه ظــن أن ال�ــاء فــى " �مصــرخى" خافضــة للحــرف �لــه
 .)٨(ا قراءة حمزة وجماعة من التا�عینو�سر ال�اء هن  )٧(من ذلك

وْا ﴿ :لــه تعــالىفقــد رد القــراءة فــى قو  "الضــمیر المجــرور العطف على"وفى مسألة  َواّتقــُ
عــن  قال:حدثنى شر�ك بن عبــد هللا  األرحام�جر    )٩(﴾  ّ�َ اّلِذي َتَسآَءُلوَن ِ�ِه َواألْرَحامَ 

ألن  قــ�ح " قال : هو �قولهم �ا� والــرحم وف�ــهاألرحاماألعمش عن إبراه�م أنه خفض "
 

  ١٥٣،  ١٤١،  ١٠١، ٩٣, ٧١و ٥٥و٤٦و٣٩و  ١٥/ ١معانى الفراء  - )١(
 ١٨٨،  ١٦٨/  ٥٩/ ٣،  ٤٠٤،  ٤٠١، ٣٨١، ٣٧٨، ٣٢٣، ٢٤٤،٢١٩/ ٢، ٢٨٤/ ١المرجع السابق  – )٢(
  ١٤٤/  ١٤٣،  ١٠٧،  ٣٨،  ٣٢ – ١٨/ ٢ المرجع السابق – )٣(
  ٢١٦،  ١٤/ ٢ المرجع السابق - )٤(
  ١٨�ا الفراء والقراءات د. الموافى الرفاعى ص أبو ز�ر  - )٥(
  ٢٢ابراه�م   - )٦(
  ٧٦ – ٧٥/ ٢معانى القرآن للفراء  - )٧(
  ١٦٨ – ١٦٧/ ٢ینظر اإلتحاف  - )٨(
  ١النساء  - )٩(
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هـــذا فـــى الشــــعر وض وقـــد �نـــى عنـــه و�نمـــا �جوز العـــرب ال تـــرد مخفوضـــا علـــى مخفـــ 
   .)١(ةلض�ق

ــدلیل علــى ذلــك عنــد  أمــا عــن موافقــة رســم المصــحف فهــو صــر�ح فــى �ــالم الفــراء وال
َرَكآَءُكمْ  ﴿لقولــه ســ�حانه تعرضــه َرُكْم َوشــُ َأْجِمُعَوْا َأمــْ ول معــه فعــ فــى مســألة " الم )٢(﴾ فــَ
 عد الواو .� الفعل   و�ضمار

هاهنــا " ألهــتهم" ، �أنــه شــر�اؤ�م" �ــالرفع و�نمــا �ــان الشــر�اء   قال " وقد قرأها الحسن "
ــتم وشـــر�اؤ�م ولســـت  ــوا أمـــر�م أنـ ــه أراد أجمعـ ــاب وألن المعنـــى ف�ـ ــه للكتـ ــته�ه لخالفـ أشـ

وهنا تآذر الرسم والمعنى على قبولــه قــراءة  )٣(ال تعمل وال تجمع  اآللهةضع�ف ، ألن  
   . دون أخرى 
ت فى أذهان المتقدمین وممارساتهم  من قبــل أن ضوا�ط صحة القراءة �ان وهكذا نرى  

ــورة  ــالفون فـــى صـ ــوانینأن �صـــوغها الخـ ــن الزمـــان قـ ــرن مـ ــو قـ ــى  )٤(بنحـ ــد ذ�ـــرت فـ وقـ
 الفراء النحو�ة والصرف�ة فى معظم المسائل التى تعرضت لها.ال�حث آراء 
 ومن آرائه 

علــى  عطوفــة�ــالجزم  وأكــن )٥(﴾ َفَأّصّدَق َوَأُكن ّمَن الّصاِلِحینَ  ﴿قوله فى اآل�ة الكر�مة
ــواو عطفــه علــى الفعــل  ــم تكــن ف�ــه الفــاء ، ومــن أثبــت ال تأو�ــل الفعــل " فأصــدق" إن ل
الظــاهر فنصــ�ه وهــى فــى قــراءة عبــد هللا " وأكــون" �النصــب ، وقــد �جــوز نصــبها فــى 

وقــراءة  )٦(قراءتنا و�ن لم تكن فیهــا الــواو ألن العــرب قــد تســقط الــواو فــى �عــض الهجــاء
فــق مــع أبـــى فـــالفراء مت  )٧(عمــرو، أمــا  الجمهـــور فقــرأ �ــالجزم ىأبـــ النصــب هــى قــراءة 

لـــ�عض أحـــرف  عمـــرو فـــى جـــواز نصـــبها مـــع حـــذف الـــواو اســـتناد إلـــى حـــذف العـــرب
و�لى ما ورد فــى مصــحف عبــد هللا مــن حــذف واو فقــوال وهــذا قلیــل و�ن �نــت   ،  الهجاء

 
  ٨٦ /٢ ، ٢٥٣ ،  ٢٥٢/ ١ینظر معانى القرآن للفراء  -)١(
  ٧١یونس  - )٢(
   ٤٧٣/ ١معانى الفراء  - )٣(
 ٢١ز�ر�ا الفراء والقراءات د. الموافى الرفاعى ص أبو  - )٤(
  ١٠المنافقون  - )٥(
  ١٦٠/ ٣معانى الفراء  - )٦(
  ١٤١لقاسم الدجوى �محمد قمحاوى لوقالئد الفكر فى توج�ه القراءات العشر  ٤١٧ینظر اإلتحاف  - )٧(
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م إنــه الحذف فى اآل�ة إنما هــو حــذف لحــرف عطــف خــارج عــن بن�ــة الكلمــة ثــ أرى أن  
 . )١(ترك حر�ة تدل عل�ه وهى الضمة على القاف

 ومن آرائه فى أصل "اآلن" 
قـــال و�جـــوز أن  .فقلبـــوا الـــواو ألفـــا  " " أوان" اآلن"  أصـــل – رحمـــه هللا - الفـــراءقـــال 

ــ�ا فلمـــا دخلـــت عل�ـــه  " آن لـــك" �كـــون  أن تفعـــل �ـــذا أى حـــان لـــك ف�كـــون فعـــال ماضـ
      .  )٢(والالم تر�وه على فتحته األلف

َرَكآَءُكمْ  ﴿مــا ذ�ــره ابــن خالو�ــه عنــد قولــه تعــالى ومــن آرائــه َرُكْم َوشــُ َأْجِمُعَوْا َأمــْ  )٣(﴾ فــَ
 . فقال : قرأ القراء �النصب

 . )٤(فأجمعوا أمر�م وادعوا شر�اءكم  روالتقدی فعل    �إضمار: نص�ه  الفراءقال 
ا  ﴿ فى مسألة العامل فى المستثنى ما ذ�ره ابن خالو�ه عند قوله س�حانه  آرائهومن   مــّ

 والبن عامر حجتان: )٥(﴾ ◌ٌ َفَعُلوُه ِإّال َقِلیالً 
" ینصــب �ــأن وال �ســد مســد الخبــر والتقــدیر مــا فعلــوه أن قلــیالً مــن أن "    الفــراءما ذ�ره  

   �شيءقلیال ول�س ذلك 
�ضــمیر فعــل نائــب عنــه إال والتقــدیر مــا   بوال �جــاالثانى أن العرب تنصب فــى النفــى  

 )٦(فعلوه استثنى قلیال ، وقد استدل الفراء لقوله
 )٧(�ه فقلبوا ال�اء ألفا �راهة التشدیدی فیها " آ  األصل  )  أصل آ�ةفى (    الفراءوقال 

 إلى غیر ذلك من اآلراء التى ذ�رت فى ال�حث .
 

 ثعلب  

 
 ٣٧٠/ ٢ینظر إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  - )١(
 ٢٧٥/ ١ت الس�ع إعراب القراءا - )٢(
 ٧١یونس  - )٣(
 ٢٧١/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٤(
  ٦٣٠/ ٢واإلقناع   ٣٩٢/ ١والنصب قراءة ابن عامر ینظر الكشف  ٦٦النساء  -)٥(
  ١٢٥،  ١٢٤الس�ع  توالحجة فى القراءا ١٣٥/ ١ینظر إعراب القراءات الس�ع  - )٦(
 ١/١٠٠١واالرتشـاف  ٢٩٩/ ١و�عـراب القـراءات السـ�ع لـه  ٣١٩ینظـر رأى الفـراء فـى الحجـة البـن خالو�ـه  - )٧(

  ١١٠٠/ ٣وشفاء العلیل  ٥٨٣/ ٢والممتع  ١١٨/ ٣وشرح الشاف�ة للرضى 
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الكــــوفى المعــــروف  الشــــی�انىأبــــو الع�ــــاس أحمــــد بــــن �حیــــى بــــن ز�ــــد بــــن ســــ�ار  هــــو
   .)١(بثعلب

، �محمــد  ســنة مــائتین للهجــرة ثــم لــزم حلقــات تالمیــذ الفــراء �ــأبى عبــد هللا الطــوال ولــد
بن قادم ، وسلمة بن عاصم ، وعكف على حلقة سلمة بن عاصم حیث �ــان ال �ملــى 

ة ابتــدأ النظــر فــى حــدود الفــراء وهــو فــى السادســة عشــر  هفعل�  ، على طال�ه �تب الفراء
بــن األعرابــي �ضــع عشــر ســنة ولــم �كتــف أبــو الع�ــاس  ةثم �عد ذلك لزم حلق  همن عمر 

ــن  ــك زادا مـ ــى ذلـ ــم إلـ ــل رأى أن �ضـ ــرف�ة بـ ــة وصـ ــة لغو�ـ ــن معرفـ ــله مـ ــا حصـ ــب �مـ ثعلـ
ــه أن �كـــون  ــا أتـــاح لـ ــار ممـ ــه والشـــعر واألخ�ـ ــدیث النبـــوى الشـــر�ف والفقـ القـــراءات والحـ

 .  تهم أبو �كر بن مجاهدصاحب قراءة �حملها عنه �عض تالمیذه وفى مقدم
وقیــل إنــه لــم �قــرأ الكتــاب  األوســط األخفــشثم عكف على قراءة �تاب سیبو�ه ، و�تب  

بنفسه وحین ذاع صــیته وعمــت شــهرته الــبالد صــار مقــدما عنــد  قرآه على العلماء و�نما 
فقــد اتخــذه محمــد بــن عبــد هللا بــن طــاهر صــاحب شــرطة �غــداد  وجــاهكل صــاحب عــز 

أخـــو الخل�فـــة  - یلبـــث الموفـــق �ـــا� موفاتـــه ولـــ وظـــل یرعـــاه حتـــى مؤد�ـــا البنـــه طـــاهر 
ها حیــث �شــاء أن جعــل لــه ان �طلــق یــده فــى أمــوال الدولــة یــدبر الذى �ــ  –د �ا�  مالمعت 

و�روى أنه قال �عض الظاهر�ة یوما لثعلب لو علمت مالك مــن األجــر فــى .  رات�ا سن�اً 
 .)٣(قوله : لوال ذلك ما تعذبتفرد علیهم �  )٢(إفادة الناس العلم لصبرت على أذاهم

ــاس ثعلــبكــ ع ــو الع� علــى دراســة النحــو والصــرف و�ــل العلــوم حتــى �ــان ابــن  ف أب
إذا شــك فــى شــىء �قــول لــه : مــا عنــدك �ــا أ�ــا الع�ــاس فــى هــذا ؟ ثقــة �غــزارة   األعرابي

   .)٤(علمه وحفظه

 
،  ١٤٨/ ١وط�قــات القــراء  ٢٠٧/ ٢وشــذرات الــذهب  ٢٠٤/ ٥، وتــار�خ �غــداد  ١٧٣/ ١الــرواة  إن�ــاهینظــر  -)١(

ــ ١٥١ ن، ومراتــــب النحــــو�ی ٨٠والفهرســــت ص   ٢١٣/ ١، وف�ــــات األع�ــــان  ١٠٢/ ٥اء ومعجــــم األد�ــ
  ٢٢٤والمدارس النحو�ة 

  ٩٤ونشأة النحو  ١٣٩المناظرة والمحاورة وأثرهما فى علم الصرف ص  -)٢(
تـار�خ �غـداد  ١٧٨/ ١الـرواة  إن�ـاهالظاهر�ة : قر�ة من قرى �غداد وهـى هنـا للجماعـة المنسـو�ین إلیهـا ینظـر   -  )٣(

٢٠٤/ ٥  
 ١١٩/ ٥ومعجم األد�اء  ١٤٣وط�قات النحو�ین  ٢٠٤/ ٥وتار�خ �غداد  ١٧٨/ ١واة الر  إن�اهینظر :  - )٤(
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تــزود مــن علمهــم ومــن ی و�ــان مصــدر هــذا هــؤالء األســاتذة الــذین عكــف علــى حلقــاتهم 
ومــائتین  إحــدى وثالثــین  ســنة أبــو عبــد هللا محمــد بــن ز�ــاد األعرابــي المتــوفى : هــؤالء

للهجــرة وأبــو إســحاق إبــراه�م بــن إســحاق بــن إبــراه�م بــن �شــیر بــن عبــد هللا بــن د�ســم 
 .)١(سنة خمس وثمانین ومائتین للهجرة  الحر�ى توفى

ن ��ســان تــوفى ســنة وقد تتلمذ عل�ه �ل من : أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراه�م ب 
تســع وتســعین ومــائتین للهجــرة ، وأبــو موســى ســل�مان بــن محمــد الحــامض تــوفى ســنة 
خمــــس وثالثمائــــة للهجــــرة ، وأبــــو �كــــر محمــــد بــــن القاســــم األن�ــــارى تــــوفى ســــنة ســــ�ع 

 )٢(وعشر�ن وثالثمائة للهجرة

 مصنفاته
ســقط  مثــالواألالكثیر من �تب اللغة والقــراءات  ثعلبألف أبو الع�اس أحمد بن �حیى 

ومن هــذه المؤلفــات "  "معظمها مع الزمن ولم �صل إلینا منها إال " الفص�ح والمجالس
 " " الفصــــ�ح " "غرائــــب القـــراءاتالقـــرآن ، "حـــدود النحو"" و�عــــراب" نالنحـــو�ی اخـــتالف 
ومــا ینصــرف  " " العامــةمــا تلحــن ف�ــه " " معــانى القــرآن " "معــانى الشــعر " " المجــالس

 )٣("الوقف واالبتداءو  " "  فال ینصر وما  
 
 

 وفاته 
مقبـــرة �ـــاب  ىودفـــن فـــ وتســـعین ومـــائتین للهجـــرة  إحـــدىفـــى ســـنة  –هللا  هرحمـــ  -تـــوفى

   )٤(�ا� أبى محمد بن على بن المعتضد  المكتفىالشام ب�غداد و�ان ذلك فى خالفة 

 
ــداد  ١٤٤،  ١٤٣/ ٣،  ٣٦٠/ ٢،  ٢٥٠/ ١الـــرواة  إن�ـــاه - )١( ــار�خ �غـ وط�قـــات  ٣٣٠ – ٣٢٧/ ٥ ٢٧٧/ ٢وتـ

/  ١٠٨،  ٢٠٥،  ٢٠٤/ ٨ومعجــــــم األد�ــــــاء  ١١٠ نومراتــــــب النحــــــو�ی ١٨٠،  ١٣٧،١٤٠النحــــــو�ین 
١١٧ -١١٢ 

،  ٢/١٩٠، وشذرات الذهب  ٤٠-٦/٢٧، وتار�خ �غداد   ٣/١٥٥،   ٢/٢٠٠،  ١٩٣-١/١٩٠الرواه   إن�اه   -  )۲(
 ٨/٢١٣و ١٢٩- ١/١١٢ومعجم األد�اء  

ــاه - )٣( ــرواة  إن�ـ ــداد  ١٥٥/ ٣،  ٢٠٠/ ٢،  ١٩٣ – ١/١٩٠الـ ــار�خ �غـ ــذهب  ٤٠ – ٢٧/ ٦، وتـ / ٢وشـــذرات الـ
  ٢١٣/ ٨،  ١٢٩ – ١١٢/ ١ومعجم األد�اء  ١٩٠

 ١٤٣والمناظرة  ١٧٤ونزهة األل�اء  ٨٠والفهرست  ١٥٠وط�قات النحو�ین  ٢٠٤/ ٥ار�خ �غداد ت - )٤(
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 ومن آرائه النحو�ة:
 �قــولفقــد استشــهد  )١(﴾ َجاَرةً تِ  َتُكونَ  َأن ِإالَّ  ﴿عند قوله تعالى ىما ذ�ره الفارس -: أوالً 

 )٢(�ان �معنى صار  مجيءثعلب على  
ــاً  َك ﴿وفــى مســألة جــواز تــذ�یر الفعــل وتأنیثــه وذلــك عنــد قولــه تعــالى -:ثان� ــَ ّل ل ّال َ�حــِ

�ان قلیًال؟ فقال الن القلیل قبل الكثیــر �مــا   إذاقیل لثعلب لم ذ�ر    )٣(﴾الّنَسآءُ 
وهـــذا لط�ـــف حســـن ثـــم استشـــهد  للـــألو  األولأن المـــذ�ر قبـــل المؤنـــث فجعلـــوا 

  )٤(على صحة ما قال 
ــاً  ــد -:ثالثــ ــاًال دون قــ ــى حــ ــوع الماضــ ــألة " وقــ ــى مســ ــر  وفــ ــن ذ�ــ ــهبــ ــه  خالو�ــ ــد قولــ عنــ

بّ ﴿تعالى ٍب َوتــَ ي َلهــَ َدآ َأبــِ ْت یــَ مــا حكــاه ثعلــب عــن الفــراء عــن الكســائى   )٥(﴾َتبــّ
  )٦(قال " قد �كون الماضى حاًال �غیر قد

إلـــى "مـــا" الزائـــدة عنـــد قولـــه  إلضـــافتها" مثـــل" علـــى الفـــتح وفـــى مســـألة بنـــاء  -: را�عـــاً 
مــا اســتدل �ــه ثعلــب  ىذ�ــر الفارســ  )٧(﴾ِإّنُه َلَحّق ّمْثَل َمآ َأّنُكْم َتنِطُقونَ   ﴿تعالى

 .)٨(من شواهد تعضد قوله
 
 

اناً  ﴿: وفى مسألة الوصف �المصدر وذلك عنــد قولــه تعــالى  خامساً  ِه ِإْحســَ  )٩(﴾ِبَواِلَد�ــْ
ــنا" قـــرئ  ــد تعـــرض الفارســـ  )١(" حسـ ــن الوصـــف  ىفقـ ــه ثعلـــب مـ ــتدل �ـ ــا اسـ لمـ

 )٢(�المصدر

 
 ٢٨٢ال�قرة  - )١(
  ٤٣٧/ ٢الحجة للقراء الس�عة للفارسى  - )٢(
 ٥٢األحزاب  - )٣(
 ٢٠٥،  ٢٠٤/ ٢إعراب القراءات الس�ع وعللها البن خالو�ه  - )٤(
   ١المسد آ�ة - )٥(
 ٥٤٢/ ٢الس�ع وعللها البن خالو�ه  إعراب القراءات - )٦(
 ٢٣الذار�ات  - )٧(
  ٢٢٠،  ٢١٩/ ٦الحجة للفارسى  - )٨(
 ١٥االحقاف  - )٩(



 
 ٤٦ نحاة الكوفة فى كتب علل القراءات السبع      

 ومن المسائل الصرف�ة
ر ﴿عنــد قولــه جــل شــأنه ىمــا ذ�ــره الفارســ :  أوالً   " قصــر الممــدود" لة أفــى مســ  )٣(﴾ الــَ

 ةشــر�  اســقنىقال ثعلب سمعت الفراء �حكــى عــن الكســائى أنــه ســمع مــن �قــول 
   )٤(ماء ةما �ا هذا " یر�د شر� 

 ىقــال الفارســ   )٥(﴾ َ�َأبــتِ  ﴿لوقف على التاء " عند قوله ســ�حانهوفى مسألة " ا  :  ثان�اً 
 )٦("وال�اقون �قفون �التاء وهم �كسرون   : قال أحمد بن �حیى ثعلب

لمــا حكــاه أحمــد  ىتعرض الفارس  قاء الساكنین "ت لإوفى مسألة " التخلص من    -:  ثالثاً 
َالَلةَ  َتُرُواْ اشــْ  ﴿بن �حیى ثعلب عن الفراء فى قوله تعــالى  إنمــا  فقــال: )٧(﴾ الضــَّ

الفعــل مــن الضــمة فإنــه ذهــب فــى ذلــك  لــالمحر�هــا �الحر�ــة التــى �انــت تجــب 
 اآلراءغیــــر ذلــــك مــــن  إلــــى )٨(إلــــى أن الحر�ــــة فیهــــا ل�ســــت اللتقــــاء الســــاكنین

 .النحو�ة والصرف�ة التى ذ�رها ثعلب  
 
 
 

 محمد بن القاسم األن�ارى 
بــن فــروة بــن بن �شار بــن الحســن بــن ب�ــان بــن ســماعة محمد بن القاسم بن محمد  هو  
 )٩(النحوى   األن�ارى ، أبو �كر بن   دعامةبن    قط

 
 ١٦٢هى قراءة ابن �ثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر " حسنا" خف�فة �غیر ألف ینظر الس�عة البن مجاهـد   -  )١(

  ١٢٧/ ٢والحجة للقراء الس�عة 
  ٧١٢/ ٢الحجة للفارسى  - )٢(
  ١یونس   -)٣(
  ٢٤٧،  ٢٤٦/ ٤الحجة للفارسى   - )٤(
  ٤یوسف  - )٥(
  ٣٩٠/ ٤الحجة للفارسى  - )٦(
 ١٧٥،  ١٦ال�قرة  - )٧(
 ٣٧٢/ ١الحجة للفارسى  - )٨(
 ٦٩/ ٢وط�قـات الحنابلـة  ١٨١/ ٣، وتار�خ �غـداد  ١١٢، والفهرست  ١٧١أهم مصادرة : ط�قات الز�یدى    -  )٩(

 إن�ـاه،  ١/٦٩والل�ـاب  ١٨/٣٠٦، ومعجم األد�اء ١٨١، ونزهة األل�اء  ٣٥٤/  ١ى  ، واألنساب للسمعان



 
 ٤۷ نحاة الكوفة فى كتب علل القراءات السبع      

ــارى  وهــى بلــدة قد�مــة علــى الفــرات علــى عشــرة فراســخ مــن  األن�ــار إلــى: نســ�ة  واألن�
   )١(�غداد
   )٢(نومائتی وس�عین    إحدىمن رجب سنة عشرة لیلة خلت   إلحدى  األحدفى یوم   ولد

منذ نعومة أظفاره �عب من مناهــل العر��ــة عاضــده علــى ذلــك علــم   ن�ارى األابن    عشر  
و�قــال إنــه �ــان �حفــظ  )٣(هللا فــى الحفــظ  آ�ــاتمــن   آ�ةأب�ه ، وحافظة عجی�ة فقد �ان  

وقــال  )٥(ونعــت �أنــه �ــان أحفــظ مــن تقــدم مــن الكــوفیین )٤(ةعشــرة أالف ورقــ   ةكل جمع
 األن�ــارى كــر محمــد بــن القاســم بــن النحــوى عنــه : فأمــا أبــو �  التم�مــيمحمــد بــن جعفــر 

   )6(علمهمن    �حرافما رأینا أحفظ منه وال أغزر 
الـــذهبى  ووســـمه )٧(وقــال أ�ضـــًا و�ـــان أحفـــظ النـــاس للغـــة ونحــو وشـــعر وتفســـیرًا قـــرآن 

   )٨(فى نحو الكوفیین رأسا�قوله و�ان 
   )٩(األن�ارى والده القاسم بن محمد بن �شار   :  األن�ارى ومن أشهر من أخذ عنهم بن  

 وقد أخذ عن علماء آخر�ن وروى عن �ثیر�ن )١٠(�حیى أبو الع�اس  نوثعلب أحمد ب 
أحمــد بــن : زهمبــر أو والــرواة  نواللغو�ی عدد من النحاة   األن�ارى على ید أبى �كر    وتتلمذ

والحســـین بـــن  )٢(علـــى القـــالى أبـــو و�ســـماعیل بـــن القاســـم  )١(محمـــد أبـــو جعفـــر النحـــاس
 .وغیر هؤالء �ثیر    )٤(الزجاجى   إسحاقن بن  وعبد الرحم  )٣(خالو�هأحمد بن  

 
والــوافى  ٨٤٢/ ٣وتــذ�رة الحفــاظ  ٢١٤/ ٢، والعبــر للــذهبي  ٣٤١/ ٤وف�ــات األع�ــان  ٢٠١/ ٣الــرواة 

ــان  ٣٤٤/ ٤�الوف�ـــات  ــرآة الجنـ ــة  ٢٩٤/ ٢، ومـ ــة والنها�ـ ــیوطى  ١٩٦، ١١والبدا�ـ ــاظ للسـ ــات الحفـ وط�قـ
/ ٣، ودائرة المعارف االسالم�ة  ٣١٥/ ٢وشذرات الذهب   ٢/٢٢٦ت المفسر�ن للدوادى ، وط�قا  ٣٤٩

 ١/٢١٢و�غ�ة الوعاة  ٢/٢٣٠وغا�ة النها�ة  ١/٢٨٠ومعرفة القراء الك�ار  ٣٣٤/ ٦واألعالم  ٥
  ٦٩/ ١الل�اب  - )١(
 ٢٠١/ ٣الرواة  إن�اه - )٢(
  ٣٠٨/ ١٨، ومعجم األد�اء  ١٨٣ونزهة األل�اء  ، ٧٠/ ٢، وط�قات الحنابلة  ١٨٤/ ٣تار�خ �غداد  - )٣(
 ١٩٦/ ١١البدا�ة والنها�ة  - )٤(
 ١٧١ط�قات الز�یدى  - )٥(
  ٢/٣١٦وشذرات الذهب  ٢٩٤/ ٢، ومرآة الجنان ٢١٥/ ٢والعبر  ٣٠٨/  ١٨معجم األد�اء  - )6(
 ٢٠٣/ ٣الرواة  �ن�اهو  ١٨٤/ ٣تار�خ �غداد  – )٧(
  ٨٤٣/ ٣تذ�رة الحفاظ  - )٨(
  ٣٠٧/ ٣الرواة  �ن�اهو  ٣٥٥/ ١للسمعانى  واألنساب ١١٢ینظر الفهرست  - )٩(
 ٦٩/ ٢وط�قات الحنابلة  ١٨٢/ ٢تار�خ �غداد  - )١٠(
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 وفاته
ذى الحجــــة ســــنة ثمــــان  أجمعــــت المصــــادر علــــى أنــــه تــــوفى ب�غــــداد لیلــــة النحــــر مــــن

 )٥(مائة فى خالفة الراضى �ا� تعالىوعشر�ن وثالث 
 -: آثاره

إ�ضــاح الوقــف واالبتــداء فــى �تــاب هللا عــز ( و ) األضــدادكتــاب (ومن �ت�ه المشهورة :
الطــــــوال  ةالســــــ�عشـــــرح القصــــــائد (و  )اهــــــر فــــــى معـــــانى �لمــــــات النــــــاسالز ( و  )وجـــــل

 )٦(وغیرها من الكتب  )المذ�ر والمؤنث(و  )الجاهل�ات
 
 

فقــد نعتــه الــذهبى �قولــه:  –المشــهور�ن  نالكــوفیی مــن نحــاة  األن�ــارى ف�عــد ابــن  ..و�عــد
 )7(و�ان رأسًا فى نحو الكوفیین

 )٨(نحــو الكــوفیینلنــاس وأفضــلهم فــى : إنــه �ــان مــن أعلــم ا األن�ــارى وقال أبــو البر�ــات 
 )٩(�مذهبهموهذا �عنى أنه من رؤوس الكوفیین وأنه على درا�ة واسعة  

 ومن آرائه 
 اب المضــاف التــذ�یر مــن المضــاف إل�ــه"ســ كت امســألة "    فــى  خالو�ــهما تعرض له ابــن  

   )١(﴾ِإّن َرْحَمَة ّ�ِ َقِر�ٌب ّمَن اْلُمْحِسِنینَ  ﴿وذلك عند قوله جل شأنه 
 

  ٦٧/ ١ط�قات المفسر�ن للداودى  - )١(
 ٦١١،  ٢٩٣وال�ارع  ٢٠،  ١٨،  ٩،  ٤/ ١مالى األ - )٢(
 ٢٢٦/ ٢وط�قات المفسر�ن  ٢٣١/ ٢غا�ة النها�ة  - )٣(
  ٤٣، ٣٥، ٣٣وأمالى الزجاجى ص ٦١ینظر إ�ضاح علل النحو ص – )٤(
 ١/٢٨٠ومعرفــة القــراء الك�ــار  ١٨٨ونزهــة األل�ــاء  ٧٢/ ٢وط�قــات الحنابلــة  ١٨٦/ ٣ینظــر تــار�خ �غــداد  - )٥(

 ١/٢١٢و�غ�ة الوعاة  ٢/٢٣٠وغا�ة النها�ة 
و�نظـر  ٣٤٥/ ٤والـوافى �الوف�ـات  ٢٣١/  ١٨ومعجـم األد�ـاء  ١٨١ونزهة األل�اء  ٣٣٤/ ٦ینظر األعالم  -  )٦(

تحقیق د. حاتم صالح الضامن دار الرشد ،   ١٣٩٩/١٩٧٩: الزاهر فى معانى �لمات الناس ط. العراق
 .  ٣ص المقدمة

 ٨٤٣/ ٣ ظینظر تذ�رة الحفا - )7(
 ١٨١نزهة األل�اء  - )٨(
د. محمـد عطـا موعـد ط دار الفكـر ینظر ( محمد بن القاسم األن�ـارى وجهـوده فـى النحـو والصـرف واللغـة )   -  )٩(

  ٧٣ص   ١٤٢١/٢٠٠بیروت الط�عة األولى 



 
 ٤۹ نحاة الكوفة فى كتب علل القراءات السبع      

إنما عنیت بهــا الغفــران و�لــى هــذا ذهــب   ألنكوقال آخرون : إنما ذ�رت الرحمة    قال:ف
   )٢(هللا  هرحم  -محمد بن القاسم األن�ارى 

  )٣(﴾ُتَسّ�ُح َلُه الّسَماَواُت   ﴿  س�حانهوفى مسألة تأنیث الفعل عند قوله 
ر فعــل : ومــن قــرأ �ال�ــاء فقــال ألن الســموات جمــع قلیــل والعــرب تــذ� خالو�ــهقــال ابــن 

ــیًال �قولــــهجمــــع المؤنــــث إذا  ــان قلــ ُرمُ  ﴿�ــ ــُ ُهُر اْلحــ ــْ َلَخ األشــ ــَ ِإَذا انســ ــَ ــم �قــــل  )٤(﴾ فــ ولــ
َوةٌ  ﴿"انســلخت" اَل ِنســْ لــم  األن�ــارى فســألت محمــد بــن القاســم  "قالــت"و ولــم �قــل  )٥(﴾ َوقــَ

صــار ذلـــك �ــذلك فقـــال ســـألت ثعل�ــا فقـــال ألن جمــع القلیـــل قبـــل الكثیــر والمـــذ�ر قبـــل 
 )٦(المؤنث

 

 
 ٥٦األعراف  - )١(
 ١٨٧/ ١و�عراب القراءات الس�ع وعللها البن خالو�ه  ٤٦/ ٢ینظر : المذ�ر والمؤنث  - )٢(
   ٤٤اإلسراء  - )٣(
  ٥التو�ة  - )٤(
 ٣٠یوسف  - )٥(
  ٣٧٥/ ١إعراب القراءات الس�ع وعللها  - )٦(



 
 ٥۱ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

 

 التعليل فى كتب القراءات السبع 

 وعللها وحججها   
 

حیــث شــغلت �ــال �ثیــر مــن  ،اإلطــالقإن قضــ�ة التعلیــل تعــد مــن أهــم القضــا�ا علــى 
قــد قامــت علــى أســاس  اإلنســانال�احثین والمفكر�ن، ومع أن معظم العلوم التــى عرفهــا  
وم علیهــا صــرح التــى �قــ  والم�ــادئالتعلیل حیث ال �مكن إث�ات الحقائق وتقر�ــر القواعــد 

 .أى علم من العلوم إال عن طر�ق التعلیل
 الفــذإن النظــر إذا ســلط علــى مــا �علــل �ــه لــم یثبــت إلــى " : ابــن ســنان الخفــاجىقــال 

 .)١("  (الفرد) بل وال یثبت شىء البتة
ــوم  ــع العلـ ــأة جم�ـ ــان ال�اعـــث لنشـ ــالمى �ـ ــدین االسـ ــى أن الـ ــاحثین علـ ــم ال�ـ ــق معظـ و�تفـ

وخدمــة القــرآن  اإلســالمت �ــل هــذه العلــوم تهــدف إلــى خدمــة والدراسات العر��ة، إذ �انــ 
�تــاب  -فقد نشــأت الدراســات العر��ــة �فروعهــا المختلفــة متعلقــة �ــالقرآن الكــر�م   الكر�م،

الدراسات المختلفة ، فكل  كفكان القرآن هو المحور الذى دارت حوله تل  -  هللا العز�ز
ــدین االســـالمى  ــة الـ ــًا لخدمـ ــات قامـــت أساسـ ــذه الدراسـ ــم القـــرآن الكـــر�م هـ ، ولغـــرض فهـ

 .)٢(ور المسلمیناالسالمى ودست  عمصدر التشر� 
ولقد �ان ال�اعث على اهتمام علمــاء اللغــة �جمــع الشــواهد اللغو�ــة وتقعیــد اللغــة �اعثــًا  

  .)٣(دین�ًا هو ض�ط نصوص القرآن الكر�م وتعل�م الطالب لغة القرآن
�ـــى هـــو الغیـــرة علـــى القـــرآن الكـــر�م األول لنشـــأة النحـــو العر  ال�اعـــث ومـــن ثـــم فقـــد �ـــان

والحــرص الشــدید علــى أداء نصــوص ، )٤(األعــاجموصــونه مــن التحر�ــف علــى ألســنة 
 .)٥(الذ�ر الحك�م أداء فص�حًا سل�مًا إلى أ�عد حدود السالمة والفصاحة

مــن أئمــة  أئمــةومــن العوامــل الم�اشــرة التــى ســاعدت علــى وجــود التعلیــل نشــأت ثــالث 
   -:علیلالعلماء اهتموا �الت 

 
 ٣٣ص ١٩٥٣ة ینظر سر الفصاحة البن سنان الخفاجى تحقیق عبد المتعال الصعیدى القاهر  - )١(
  ١٠٨ص  ١٩٨٧فصول فى فقه اللغة د. رمضان عبد التواب القاهرة سنة  - )٢(
 ١٠٢ص  ١٩٥١المدخل إلى دراسة النحو العر�ى د. عبد الحمید عابدین القاهرة  - )٣(
 ١١٢فصول فى فقه اللغة ص  - )٤(
 ١١المدارس النحو�ة ص  - )٥(



 
 ٥۲ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

الــذى �ــان �عاصــر الهــراء و�ــان مــن رؤســاء الشــ�عة ومعــروف مــدى   ىالرؤاس:    أولهم
أحـــد وســائل التعلیــل اللغــوى فـــال غرا�ــة أن ینتقــل هـــذا  �التأو�ــل شــ�عةالتــأول 

هــــو المؤســــس للم�احــــث اللغو�ــــة  ىالرؤاســــ الم�حــــث إلــــى اللغــــة خاصــــة وأن 
 .�الكوفة

صاحب الق�ــاس  ـ ه ١٥٠المتوفى سنة  مانحن�فة النععلماء الكوفة فهو أبو    أما ثانى
�ضًا وهو أول من أدخل هذا الم�حث فــى العــالم أاالفقهى أحد وسائل التعلیل  

االســالمى فلــ�س هنــاك مــانع مــن انتقــال هــذا الم�حــث مــن الفقــه إلــى الــدرس 
النحوى �الكوفة الستخدامه فى التعلیل خاصة أنه لم �كــن هنــاك هــذا الفصــل 

 .لعلوم  فى أ�امنا هذهالجاد الذى نراه بین ا
فهــو أول مــن  ـ هــ  ١٨٥ســنة  تــوفىالم الفیلســوف الكنــدىعلمــاء الكوفــة فهــو  أمــا ثالــث

تفلسف فى العالم االسالمى على طر�قة الیونان ولقد اهتم �التعلیــل حیــث إنــه 
" �اإلضــافة إلــى �ت�ــه العلــة والمعلــولألف ف�ــه رســالة إلــى المــأمون أســماها "  

كندى إلى المعتصم �ا� فى الفلسفة األولى اهــتم ف�ــه العدیدة ومنها " �تاب ال
   .)١(�التعلیل

الذى أجاب أحــد رفاقــه  الخلیل بن أحمدوأول من أشار إلى التعلیل من علماء العر��ة 
حیــث ســأله یومــا عــن مصــدر تعلیالتــه هــل أخــذها مــن العــرب أم اخترعهــا مــن نفســه 

ــاب أ ــا وع نفأجـ ــجیتها وط�اعهـ ــت علـــى سـ ــرب نطقـ ــت مو ر العـ ــام فـــى فـ ــا وقـ اقـــع �المهـ
 .)٢(عقولها علله و�ن لم ینقل ذلك عنها واعتللت أنا �ما عندى أنه علة لما عللته منه

فــى عظــم شــأن التعلیــل فــى النحــو العر�ــى أال  األثرلها عظ�م  قض�ة إسالم�ة ثم تأتى
عدد وجوه القراءات القرآن�ة حیث �انــت هــذه القضــ�ة مــن العوامــل المهمــة ت وهى قض�ة  

ت إلى وضع النحو إذ �قــول الــد�تور شــوقى ضــ�ف " ومــن المالحــظ أن جم�ــع التى أد
بــن  ىالــدؤلى �ســلكون فــى القــراء ، فتلمیــذاه ع�ســ  األســودنحــاة ال�صــرة الــذین خلفــوا أ�ــا 

 ،: الخلیل بن أحمد ، و�ونس بــن حبیــب ىوأبو عمرو بن العالء ، وتلمیذا ع�س  ،عمر
ن مــا �ــان أمــن التعــرض للقــراءات و�ــ  كــل هــؤالء مــن القــراء، و�كثــر ســیبو�ه فــى �تا�ــه

 
 ط دار إح�اء الكتب  ١٠١، ١٠٠الفلسفة األولى تحقیق د. أحمد فؤاد ص ینظر �تاب الكندى إلى المعتصم �ا� فى  - )١(
  ٦٦ – ٦٥ینظر اإل�ضاح فى علل النحو للزجاجي تحقیق د. مازن ص  - )٢(



 
 ٥۳ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

هــو الــذى أضــرم الرغ�ــة فــى نفــوس قــراء ال�صــرة لكــى  اإلعــراببینهــا مــن خالفــات فــى 
الكلــم فــى آى الــذ�ر الحكــ�م  عالقــارىء مواقــ تبــین  ی �ضعوا النحو وأصوله وقواعــده حتــى  

   .)١(المضبوط الدقیق اإلعرابمن  
ض�ة عنــد النحــاة القــدماء فقــد أفــردوا التى �انت تحتلها هذه الق  القصوى   لألهم�ةونظرًا  

 المؤلفات المستقلة فى االحتجاج للقراءات القرآن�ة وتوث�قها و�ث�ات سالمتها ومن ذلك:
-  v� W�(« »U��«¡«dI�«   s�ôt�u�U�  WM� v�u�*«≥∑∞ �?)٢(. 

-  »U��»«d�≈  s�ô UNKK�Ë l���«  «¡«dI�«t�u�U�  WM�≥∑∞ �? . 

- « qK� v� W�(« »U��  «¡«dI�l���« _�—UH�« vK� v�v  WM�  ≥∑∑)٣(. 

-   s‡�  v‡J * UN���Ë UNKK�Ë l���«  «¡«dI�« Áu�Ë s� nAJ�« »U��

V�U� v�√©¥®   ¥≥∑ ?� . 

یــراد بهــا توثیــق القــراءات ونفــى الشــ�ه   ،دراســة قرآن�ــة جلیلــة الشــأن  واالحتجاج للقراءات
ــاء  ــغل بهـــا العلمـ ــال جـــرم أن �شـ ــالمتها فـ ــك فـــى سـ ــا والشـ ــا مـــن عنهـ ــا شـــغلوا �غیرهـ �مـ

 )٥( الدراسات القرآن�ة فالقرآن �تاب هللا ودستور المسلمین ومعجزة الرسول 

ــك  ــى ذلـ ــواء فـ ــا سـ ــراءات وتوجیههـ ــى القـ ــودة فـ ــالتهم المنشـ ــون ضـ ــد النحو�ـ ــد وجـ ــذا وقـ هـ
ــو �تــــاب نحــــوى منــــ  ــا �الســــ�عة والعشــــرة أم الشــــاذ وال �خلــ ــو  ذالمتــــواتر منهــ ــأة النحــ نشــ

ها لتكــون موافقــة للقاعــدة أو معضــدة لهــا هعض القراءات وتوجی والتأل�ف ف�ه من ذ�ر � 

 
  ١٨ینظر : المدارس النحو�ة ص  - )١(
 ٣٢٦ /١و�ن�ــاه الــرواة  ٢٣٧/ ١و غا�ــة النها�ــة  ٢٠،  ١٩و معجــم األد�ــاء  ٥٢٩/ ١ینظــر : �غ�ــة الوعــاة  - )٢(

  ١٥ – ١٠ومراجع ترجمة ابن خالو�ه فى مقدمة تحقیق الحجة لعبد العال سالم مكرم من ص 
ــدادى  ٩٥ینظـــر الفهرســـت ص  - )٣( ــداد للخطیـــب ال�غـ ــار�خ �غـ ــن  ٢٧٥/ ٧، دار المعرفـــة و تـ ــاء البـ ــة األل�ـ ونزهـ

 ١٣٨/ ٧هــــ  ١٣٥٨تحقیــق أبـــو الفضــل والمنــتظم البـــن الجــوزى ط�عــة حیـــدر آ�ــاد الــد�ن  ٣١٥األن�ــارى 
ــة المجمــع مجلــد  ٤٨٠ص  ١٩٦٣القــاهرة  -ومیــزان االعتــدال للــذهبى  ٨٠/ ٢وف�ــات األع�ــان  / ٤ومجل

 تحقیق قهوجى ط دار المأمون  ٤٥/ ١وترجمة الفارسى د. شاكر الضخام  ١٩٨٣سنة   ٥٨
محى الدین   هـ تحقیق د. ٣٥٥الكشف عن وجوه القراءات الس�ع وعللها ألبى محمد مكى بن أبى طالب ت  –) ٤(

   ١٩٧٤رمضان ط دمشق 
  ٣٨/ ١مقدمة الحجة فى علل القراءات الس�ع للفارسى  - )٥(



 
 ٥٤ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

همتهم إلى القــراءات خاصــة یــذ�رونها و�عللــون لهــا وقــد  نومن هنا وجه �عض النحو�ی 
  .حظیت القراءات الس�عة �كثیر من ذلك و�ذلك الشاذة أو �عضها

ج وتوجیههــا أبــو �كــر بــن الســرا الســ�عةللقــراءات  االحتجــاجو�ــان أول مــن ألــف فــى 
و�ــذلك فعــل صــاحب  ،ولــم �صــل إلینــا )١(ولكنــه لــم یــتم �تا�ــة ـ هــ  ٣١٦المتــوفى ســنة 

�تــاب القــراءات وعلــل  ألــفحیــث  ـ هــ  ٣٧٠المتوفى سنة  األزهرى التهذیب أبو منصور 
 وتــوالى ،القــراءات الســ�عة قــراءة �عقــوب وهــو مطبــوع مشــهور  إلــىفیها وضــم    نالنحو�ی 

یؤلــف أكثــر مــن  ـ هــ  ٣٧٠ســنة ت  خالو�ــه فــابن ،�عد ذلك النحو�ــون یؤلفــون و�وجهــون 
   .موجزة  وتوجیهاتكتاب فى توج�ه القراءات الس�عة لكنها �انت تأل�فات مختصرة  

ضــخما فــى توج�ــه  افقــد ألــف �تا�ــًا طــو�ًال وســفر  ـ هــ  ٣٧٧ســنة  ىأمــا أبــو علــى الفارســ 
القراءات المذ�ورة نحو�ا ولغو�ا ولطوله اختصره نحوى آخر وعــالم جلیــل هــو مكــى بــن 

فــى �تــاب ســماه الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســ�ع  ـ هــ   ٤٣٧ســنة    المتــوفى  بى طالــبأ
لــة محمــد بــن زنج وعللهــا وقبلــه �قلیــل ألــف اإلمــام الجلیــل أبــو زرعــة عبــد الــرحمن بــن 

   .)٢(�تا�ا سماه حجة القراءات وهو فى الس�عة أ�ضاً   ـ ه ٤٠٣المتوفى سنة  
ن ، وقال اللیث الوجه الذى �كون �ــه هار والحجة : الب  )٣(لحجةاهو تقد�م :    واالحتجاج

 (حــجت حجــة ألنهــا  ســمیت :زهــرى قــال األ وحجــاج الظفر عند الخصومة وجمعهــا حجــج
 .)٤(ألن القصد لها و�لیها  )أى تقصد

هو توج�ه القراءة القرآن�ة وتعلیلها �إعرابها و��ان ســندها مــن اللغــة والنحــو   واالحتجاج 
والتفوق بین القراءات والتــرج�ح بینهمــا   نى، وما یترتب على ذلك من اختالف فى المع

بنــــاًء علــــى تــــوافر شــــروط القــــراءة الصــــح�حة أو عــــدم توافرهــــا لتوثیــــق الــــنص القرآنــــى 
أى أن الروا�ــة والســند  )٥(ى لغوى إلى جانــب ســ�اج الروا�ــة والســندمو�حاطته �س�اج عل

ــ�ة ال ــور أساسـ ــد أمـ ــم تعـ ــة الرسـ ــروموافقـ ــى ینظـ ــراءات التـ ــى القـ ــا فـ ــن توافرهـ ــد مـ ــا  بـ إلیهـ
 

  ٦/ ١المقدمة  –ینظر الحجة للقراء الس�عة البى الفارسى  -)١(
  ٢٦/ ١ینظر التوجیهات واآلثار النحو�ة والصرف�ة للقراءات الثالثة �عد الس�عة  - )٢(
هــ والموضـح  ١٤٠١سـنة  ٤لبى مجلـة ال�حـث العلمـى  جامعـة أم القـرى عـدد االحتجاج للقراءات �حث د. شـ-  )٣(

  ١٨فى وجوه القراءات البن أبى مر�م ص 
 تهذیب اللغة  مادة ( حجج ) واللسان (حجج) – )٤(
 واللسان مادة حج ١٩٩٠ط بنغارى سنة  ٤٩٣/ ١ینظر : النحو و�تب التفسیر لعبد هللا رفیده  - )٥(



 
 ٥٥ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

لالحتجاج لها فى هذه المرحلة فالقراءة التى ثبت تواترها �صحة السند، وموافقــة الرســم 
 أخواتهــاازت اهتمــام العلمــاء فــى هــذه الفتــرة فحــاولوا النظــر فیهــا مــع ح هى القراءة التى 

�االحتجــاج بهــا ولهــا وتوث�قهــا مــن اللغــة والنحــو ، وجمــع أراء علمــاء العر��ــة لتأیــد هــذه 
تأییــد الوجــه الــذى جــاءت عل�ــه مــن �ــالم العــرب، ل�صــ�ح هــذا الكــالم مــدعومًا القراءة و 

   .)١(�األسالیب القرآن�ة
 نشأة االحتجاج 

یرى مؤرخو االحتجاج للقراءات أن علم االحتجاج للقــراءات بــدأ علــى هیئــة مالحظــات 
 . )٢(فرد�ة عابرة

ا بنــوع مــن االحتجــاج وأن سیبو�ه فى الكتاب أول مؤلف تنــاول اآل�ــات القرآن�ــة وقراءتهــ 
أو عن طر�ــق تفســیر تلــك القــراءات  النحو�ةلها عن طر�ق االستشهاد بها على قواعده 

 )٣(وهذا �عد احتجاجًا للقراءات القرآن�ة �صورة من الصور جاء فى الكتــاب  أو توجیهها
ونَ  ﴿عــن قولــه عــز وجــل )٤(وســألته"  آَءْت َال ُیْؤِمنــُ آ ِإَذا جــَ ِعُرُكْم َأّنهــَ ا ُ�شــْ مــا  )٥(﴾ َومــَ

و�عنــى �فــتح الهمــزة مــن "أن" فقــال : ال  " منعها أن تكون �قولك ما یدر�ك أنه ال �فعل
إذا جــاءت  :�حسن ذلك فى هذا الموضع إنما قال: وما شعر�م ثم ابتدأ فأوجب ، فقال

�قولــون:  المدینــة�ــان ذلــك عــذرًا لهــم ، وأهــل   )وما �شعر�م أنها(ال یؤمنون ولو قال :  
الســـوق أنـــك  ائـــت" هـــى �منزلـــة قـــول العـــرب  :ح الهمـــزة ، فقـــال الخلیـــلأى �فـــت  )أنهـــا(

إن  :(ال یؤمنــون ، وتقــولقــال : لعلهــا إذا جــاءت  فكأنــهلعلــك ،  :أى " تشترى لنا شــیئاً 
ن شــئت ابتــدأت ��أنــك قلــت : إن لــك أن ال تــؤذى ، و  ) لــك هــذا علــى وأنــك ال تــؤذى

 .)٦(لى وجهینهذا الحرف ع قرئ ولم تحمل الكالم على أن لك، وقد 

 
 ١٩٧٩د. سعید االفغانى مؤسسة الرسالة بیروت سنة  ١٨ - ١٢ب الحجة ألبى زرعة صینظر مقدمة �تا -  )١(

  ٢٠، الموضح فى وجوه القراءات وعللها ص  ١٧وغیث النفع ص 
والكشــف عــن وجـــوه  ٤٩٤/ ١والنحــو و�تیــب التفســـیر  ٤٠٣،  ١٨القــراءات البـــى زرعــة ص مقدمــة حجــة  – )٢(

   ٣٥٥ القراءات الس�ع وعللها لمكى ابن أبى طالب
  ١٦٤ – ١٦٣/ ١ینظر الكتاب لسیبو�ه   - )٣(
 �عنى األخفش األكبر  أبو الخطاب  - )٤(
 سورة األنعام  ١٠٩من اآل�ة  - )٥(
 وما �عدها  ١٦٣/ ١الكتاب لسیبو�ه   -)٦(



 
 ٥٦ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

التى قرئت بها شواهد القرآن   واالحتجاج ل�عض القراءات  المفاضلةو�كثر سیبو�ه من  
 الموافقــةومبلغ القراءة التى �عــرض لهــا مــن   ،معوله فى ذلك على العر��ة  وأكثرالكر�م  

مــا قــد  حمعنــاه وا�ضــا إلبــرازواللغات وعلــى تحلیــل الــنص   األسالیبللكثیر الشائع من  
فى �اب الحروف الخمسة التــى تعمــل ف�مــا ( :ین أش�اهه من فروق ف�قول�كون بینه و� 

وحـــدثنا مـــن نثـــق �ـــه أنـــه ســـمع مـــن العـــرب إن عمـــرا  )عـــدها �عمـــل الفعـــل ف�مـــا �عـــده� 
ـال�  َوِ�نَّ  ﴿ ن �قــرؤو لمنطلــق وأهــل المدینــة  ا كــُ َوفَِّینَُّهمْ  لَّمــَّ كَ  َلیــُ اَلُهمْ  َر�ــُّ �خففــون  )١(﴾َأْعمــَ

ن الحــرف �منزلــة الفعــل فلمــا حــذف " وذلــك أل  �ــه حقــانیكــأن ثد  "و�نصبون �ما قــالوا  
 أمــاحــین حــذف  لــىمــن نفســه شــىء لــم �غیــر عملــه �مــا لــم �غیــر عمــل لــم �ــك ولــم أب 

أكثــرهم فأدخلوهــا فــى حــروف االبتــداء �الحــذف حــین حــذفوا �مــا أدخلوهــا فــى حــروف 
   .)٢(االبتداء حین ضموا إلیها ما

�فضل �سر الهمزة من أنها فى اآل�ة الكر�مــة   كبراأل  األخفشهذا الكالم أن    وخالصة
" �معنــــى لعــــل وســــیبو�ه �حكــــى الــــوجهین نَّ أ، والخلیــــل یوجــــه قــــراءة الفــــتح علــــى أن " 

  .ا لورود القراءة بها و�وجه ذلك �المعروف من �الم العربمو�حتج له
 
 
 
 
 
 
 

 ومن الكتب التى اھتمت بعلل القراءات :
 -:  الحجة فى القراءات السبع  -:أوال
هــذا الكتــاب أعــده الكتــاب  )٣(ـ هــ  ٣٧٠ت  خالو�ــهبــى عبــد هللا الحســین بــن أحمــد بــن أل

تمامًا �المقارنــة �كتــاب  فى مجال االحتجاج للقراءات القرآن�ة و�رغم أنه مختصر  األهم
 

 ١١١هود  - )١(
 ١٤٠/ ٣الكتاب  -)٢(
  ١٩٧ت النحو�ة و�نظر القراءات القرآن�ة وأثرها فى الدراسا ٥٢٩/ ١، ١/٢٣١ال�غ�ة  -)٣(



 
 ٥۷ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

إال أنــه �عــد تطــورا ملحوظــا و��جاب�ــا فــى مجــال االحتجــاج  ىبــى علــى الفارســ الحجــة أل
وعـــدم تشـــعب مؤلفـــه فـــى ذ�ـــر األدلـــة والـــرد علیهـــا  إ�جـــازهأن  للقـــراءات القرآن�ـــة و�بـــدوا

فــى المــنهج ونجــاح الكثیرة، ول�س ذلك عن ضعف و�نما هو نجاح   تاالستطراداوعدم  
لیلــة العیــوب قو  وناضجةیبدو أن ذلك جعلنى اعتبره مرحلة متطورة ،  فى تحقیق الهدف

اد مــــن تجر�ــــة ن صــــاح�ه اســــتفأو�ــــ  فــــى مجــــال االحتجــــاج للقــــراءات فــــى هــــذه الفتــــرة،
حــد  إلــىانــه تخلــص  أقــولمعاصــره فــى هــذا المجــال ، بــل إنــى ال اذهــب �عیــدا عنــدما 

   .)١(إلیها أشرت�عید من العیوب التى 
أن �خلــص  ىف�مــا لــم �ســتطع معاصــره أبــو علــى الفارســ  إن ابــن خالو�ــه تخفــف �ثیــرا

 ننقــرر أمنه أو یتخفف، فكان لكل منهم فضل ف�مــا قــام �ــه، �مــا أنــه مــن الحق�قــة أن 
ع أنــه اســتطاع أن یؤلــف �تا�ــا فــى االحتجــاج للقــراءات ال لــم یــدَّ  خالو�ــهأحــدًا �عــد أبــن 

 �حتج ف�ه ولو فى مواضع محدودة على القراءات المتواترة . 
 فى الحجة  خالویھمنھج ابن  

فـــى أن �ـــال منهمـــا  -مـــع �تـــاب الحجـــة للفارســـى-خالو�ـــهالحجـــة البـــن -و�تفـــق �تـــاب
فــى  ىغیــر أن مــنهج ابــن خالو�ــه مختلــف عــن مــنهج الفارســ  ،احتجــاج للقــراءات الســ�ع

�مــا بینــت یــؤثر االســتطراد  – ىفــأبو علــى الفارســ  ،طر�قــة معالجــة نصــوص القــراءات
ى �انــه فــ ل فى مقدمة �تا�ــة " وقاصــد قصــد اإلف�قو   اإل�جازواالطاله وابن خالو�ه یؤثر  

 ةســ واألق� المنطــق  �قــوم علــى ىوأســلوب الفارســ  )٢("وال إكثــار إطالــةاقتصــار مــن غیــر 
ر غــوره فــى �عــض األح�ــان علــى حــین أن أســلوب ب اإلفهــام أن تســ )٣(ممــا �صــعب علــى

ومــن )٤(لفظ بــین جــذل ، ومقــال واضــح ســهل ل�قــرب علــى مر�ــدة  لى فىج ابن خالو�ه یت 
 

والكـوفیین  ن) حیـث ذ�ـر خـالف ال�صـر�یواألرحـام(  ١انظر مثال �الم ابن خالو�ه حول آ�ة النساء أ�ة رقـم   -  )١(
لحنـــوا  نفـــى العطـــف علـــى الضـــمیر المجـــرور وذ�ـــر حجـــج �ـــل منهـــا �اختصـــار ناصـــا علـــى أن ال�صـــر�ی

�شـر إلـى تضـع�ف القـراءة �النصـب القارىء ، وأن الكوفیین �ختارون النصـب لكـنهم �جیـزون الخفـض ولـم 
و�نظــر مــا نقلنــاه عــن أبــى علــى فــى  ١١٩،  ١٨٨أو �ــالخفض وهــذا مســلك �حمــد لــه ، ینظــر الحجــة ص 

اآل�ة وقد دافع ابن خالو�ه عن قراءة حمزة دفاعا جیدا هاجم من خالله الذین لحنوا هذه القراءة راجع موقفه 
 ١/١٢٧هذا فى إعراب القراءات البن خالو�ه 

   ٨-١ینظر مقدمة الحجة البن خالو�ه ص  - )٢(
  ١٩٧القراءات القرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة ص  - )٣(
  ٨-١مقدمة الحجة البن خالو�ه ص  - )٤(



 
 ٥۸ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

مــنهج ابــن خالو�ــه فــى الحجــة ذ�ــر وجــوه االخــتالف بــین القــراء فــى القــراءات فحســب، 
هللا ذاكــر فــى �تــابى هــذا مــا  عون � فقوا فیها �قول " وأنا  وعدم التعرض للقراءات التى ات 

اخــــتالفهم ، وتــــارك ذ�ــــر اجتمــــاعهم �ــــه أهــــل صــــناعة النحــــو لهــــم فــــى معــــانى  جاحــــت 
 .)١(وائتالفهم ف�ه

 الشــاذةومن منهجه أ�ضا االعتماد على ذ�ــر القــراءة المشــهورة والعــدول عــن الروا�ــات 
 )٢(المنكورة

 مثال یوضح المنھج  
فعرضــت لآل�ــة التــى  خالو�ــهمثــاًال تتجلــى ف�ــه خصــائص مــنهج ابــن  رأیــت أن أســجل

 َوالَ ﴿وهى قوله تعالى  بها على ب�ان خصائص منهجه واستدلنا ىعرض لها الفارس
�قرأ �ال�اء فالحجة لمن قرأ �التاء أنه دل بهــا  :خالو�هقال ابن  )٣( ﴾ َشَفاَعةٌ  ِمْنَها ُ�ْقَبلُ 

 -ء ثالث حجج :ولمن قرأ �ال�ا )الشفاعة(على تأنیث  
   .: أنه لما فصل بین الفعل واالسم �فاصل جعله عوضا من تأنیث الفعل  أوالهن
  .له وال معنى تحته فتأنیثه وتذ�یره س�ان  حق�قةال   )الشفاعة(: أن تأنیث    والثان�ة
 .)٤(﴾  إذا اختلفتم فى التاء وال�اء فاجعلوه �ال�اء  ﴿قول ابن مسعود :   -:والثالثة

ه ، نـــ رائـــده والوضـــوح دید فاإل�جـــازصـــادقًا فـــى منهجـــه الصـــدق �لـــه  خالو�ـــهكـــان ابـــن 
فــى أكثــر مــن  اآل�ــةالــذى تنــاول هــذه  ىوعــدم االســتطراد شــعاره ، علــى خــالف الفارســ 

   .)٥(س�ع ورقات فى �تا�ه الحجة
قــول ابــن مســعود مــن غیــر � هذا المنهج الذى فرضه ابن خالو�ه على نفسه جعله �مــر 

   .لیل جمیلح فى �حث شیق وت  ىتناوله الفارسید على حین  ن تعلیق وال تف
�ــان  ألنــه نللكــوفیی ینتصــر ابــن خالو�ــه  المجــرور الضــمیرعلــى  وفــى مســألة العطــف

اَم  ﴿�میـــل إلـــیهم فـــى قولـــه تعـــالى ِه َواألْرحـــَ آَءُلوَن �ـــِ ِذي َتســـَ وْا ّ�َ الـــّ ف�قـــول  )٦(﴾َواّتقـــُ

 
 المرجع السابق  - )١(
  ١الحجة البن خالو�ه ص - )٢(
 سورة ال�قرة  ٤٨من اآل�ة  - )٣(
  ٨الحجة البن خالو�ه ص  -)٤(
  ١٩٨القرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة ص  القراءات - )٥(
 من اآل�ة األولى سورة النساء   )٦(
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ه علــى هللا تعــالى وأراد فالحجة لمن نصب أنه عطف،  " �قرأ �النصب والخفضواألرحام"
ــوا  ــامواتقـ ــا ال األرحـ ــد  تقطعوهـ ــراءة عنـ ــه القـ ــذا وجـ ــر�ی فهـ ــم نال�صـ ــرو  ألنهـ الخفـــض  اأنكـ

 ولحقوا القارىء �ه وأ�طلوه من وجوه:
 ألنــه:  أنــه ال �عطــف �الظــاهر علــى مضــمر المخفــوض إال �إعــادة الخــافض أحــدها

ــه  ــيءمعـ ــه وال �عطـــف �شـ ــه و�ینـ ــال بینـ ــه وال �حـ ــرد منـ ــد ال ینفـ ــه إال  واحـ عل�ـ
�إعادة الخافض والعلة فى ذلك أنــه لمــا �ــان العطــف علــى المضــمر المرفــوع 

نهانــا  وأ�ضــًا فــإن النبــى )١(االمتنــاع إالقب�حًا حتى یؤ�د لم �كن �عد القــ�ح  
و�نمــا �جــوز مثــل ذلــك   تنهى عن شــىء ونــؤتى �ــه؟  فك�فأن نحلف �غیر هللا  

 .)٢(افى نظم الشعر ووزنه اضطرار 
�أنـــه أضـــمر الخـــافض واســـتدلوا �ـــأن  للقـــارئ الخفـــض واحتجـــوا  افأجـــازو  فأمـــا الكوفیـــون 

 یر�د �خیر.  )هللا  عافاك خیر(  :�قول  ؟العجاج �ان إذا قیل له : ��ف تجدك
الخــافض  فقــد  إضــمارو�ذا �ان ال�صر�ون لم �سمعوا الخفض فى مثــل هــذا وال عرفــوا 

 .  )٣(عرفه غیرهم
ِرِخيّ   ﴿  و�ذلك قراءة فنجــد ابــن   )٥(�ــالفتحوقرأهــا ال�ــاقون    �الكســر     )٤(﴾  َوَمآ َأنُتْم ِ�ُمصــْ

 .)٦(�حجج لقراءة الفتح ثم �حتج القراءة الكسر دون ترج�ح  خالو�ه
ــن  ــد ابـ ــراءة عنـ ــى القـ ــاج علـ ــ�اب االحتجـ ــن أسـ ــهومـ ــة القاعـــدة  خالو�ـ ــة مخالفـ ــى الحجـ فـ

أ �قــر  )٧(﴾ َسَالِسلَ  ﴿جاء ذلك فى قوله تعالى  )ال ینصرفصرف ما  (النحو�ة وذلك فى  
 .�التنو�ن وتر�ه

 
  ١٩٩القراءات القرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة  - )١(
والقراءات القرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة د. عبد  العال سالم مكرم ص  ٣٠،  ٢٩الحجة البن خالو�ه   -  )٢(

٢٠٠ 
  ٣٠جة البن خالو�ه ینظر الح - )٣(
 سورة ابراه�م  ٢٢من اآل�ة  - )٤(
 ٣٦٤الس�عة البن مجاهد  - )٥(
  ٢٠٣الحجة البن خالو�ه  - )٦(
 سورة اإلنسان  ٤من اآل�ة  - )٧(
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�ــاأللف و�ن لــم تكــن  ألنهــاى ل �ــه مــا قبلــه مــن رؤوس اآلفالحجــة لمــن نــون: أنــه شــاك
 .فوقف علیها �األلف  آ�ةرأس 

ثــم قــال ابــن خالو�ــه : وهــذا الــوزن ال  ،لوالحجــة لمــن تــرك التنــو�ن أن ذلــك وزن فعالــ 
ع الســواد و�ان أبو عمرو یت�   ،ال فى ضرورة شاعر ول�س فى القرآن ضرورةإینصرف  

   .)١(�األلففى الوقف ف�قف  
ــاه  إلـــى عـــدم ارت�احـــه لقـــراءة تنـــو�ن  خفـــيابـــن خالو�ـــه �شـــیر مـــن طـــرف  أنوهـــذا معنـ

ولــ�س القــرآن شــعرًا والضــرورة فــى الشــعر  ،یــرى أن تنو�نهــا �عــد ضــرورة  ألنــه"  سالسل"
الحكــم  أطلــقلــم �صــرح برضــاه عــن القــراءة ولكنــه  خالو�ــههــذا فــى نظــره ولــذا فــإن ابــن 

 األقــدمینذى نفهــم منــه عــدم رضــاه علــى القــراءة �ــالتنو�ن مــع أن �ثیــر مــن علمائنــا الــ 
ن الضــرورة صة ص�غة  فعالل فــى غیــر ضــرورة بــل إو�خا فال ینصر رووا صرف ما  

  .)٢(تكون فى عدم صرفة خوفا من اختالل حسن الرصف
 ابإعــــر مــــن التعلیــــل واالحتجــــاج للقــــراءات القرآن�ــــة الســــ�ع فــــى �تــــاب "  أكثــــروهكــــذا 

والكوفیین و�ن  نال�صر�ی   ا بینوقد �ان مذه�ه فى النحو متردد  "القراءات الس�ع وعللها
   )٤(وقال ابن الند�م خلط المذهبین،)٣(كانت �فة الترج�ح تمیل إلى الكوفیین أكثر

   -: كتاب الحجة للقراء السبعة أئمة األمصار  -:ثانیا  
ألبــى  ـ هــ  ٣٣٤ت  التم�مــيمجاهــد �الحجــاز والعــراق والشــام الــذین ذ�ــرهم أبــو �كــر بــن 

�طـــالع �تــاب الحجـــة  فالــذي ـ هـــ  ٣٧٧ت ســنة  ىعلــى الحســـن بــن عبـــد الغفــار الفارســـ 
اللغة والنحو فى االحتجاج للقراءات الســ�ع فى یرى الدور الواضح  الفارسى  بى علىأل

ــا �كـــل الشـــواهد  یـــذ�ر اآل�ـــة ثـــم یـــذ�ر  ىحیـــث �ـــان أبـــو علـــى الفارســـ  الممكنـــةوتوث�قهـ
الســ�ع ثــم �أخــذ فــى ذ�ــر االحتجــاج لكــل قــراءة مــن القــراءات واردة فیهــا مــن  الــ   القراءات

وجــه مــن الوجــوه التــى علیهــا هــذه  والرد على من یدعون ضعف قراءة من القــراءات أو 
القــراءات التــى توافــق اتجاهــه  لكن هذا �له لم �منع أ�ا على من أن �ختار مــن،  القراءة

اءة التــى لــم �خترهــا بــرغم أن �تا�ــه �ــان النحو و�ضعف أو ینقــل �ــالم مــن ضــعفوا القــر 
 

  ٣٥٩الحجة البن خالو�ه  -)١(
 ١٥١فلسفة اللغة: بدر ضوامط ص  - )٢(
  ٥٤/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٣(
  ٩٢الفهرست  - )٤(
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 حهــا� ج یل وجــه مــن وجــوه تر ضــ أى تــرج�ح بــین القــراءات أو تف ین�غى أ �خلــوا تمامــا مــن
 ى،ســ ن ومهما �انت قوة الحجــة اللغو�ــة أو النحو�ــة وال ن   األس�ابعلى وجه مهما �انت  

التــى  لــت حــول �ــل قــراءة والــردودی أبى على فى ذ�ره للحــج التــى ق  تاستطراداأن �ثرة  
النحو�ــة واللغو�ــة ومفاضــلته بینهمــا واعتمــاده  لــآلراءقیلت فیها منه أو من غیره وتعق�ــه 

اعتمد على اآلراء ال�صر�ة �ثیــرًا فــى حجــة �ــل  ألنهالذى هو مذه�ه   نال�صر�ی مذهب  
العلمــاء وتفضــیلهم  لترج�حــاتبین �عض القراءات الس�ع وذ�ــره  ترج�حهذلك �ان وراء  

وجــه نحـــوى علـــى وجـــه آخــر، ممـــا أثـــر علــى قبـــول القـــراءة التـــى  قــراءة علـــى قـــراءة أو 
دومــا إلــى أن عمل�ــة  اإلشــارةلكــن البــد مــن ، جــاءت علــى الوجــه الضــع�ف فــى نظــرهم

الترج�ح بین �عض القراءات الس�ع فى �تاب تخصص أصــًال فــى االحتجــاج للقــراءات 
ف الــذى خلــل فــى المــنهج والغا�ــة ، ور�مــا �ضــعف مــن الهــد إحــداثالســ�ع یــؤدى إلــى 

 ألف هذا الكتاب أو غیره من الكتب المشابهة له. همن أجل
 على القراءات السبع  ىأبى على الفارس احتجاجصور نموذج من 

 )١(﴾َواّتُقوْا ّ�َ اّلِذي َتَسآَءُلوَن ِ�ِه َواألْرَحامَ  ﴿فى قوله تعالى ىأبو على الفارس قال
فقــرأ حمــزة وحــدة  )واألرحــام(جــل المــ�م و�ســرها مــن قولــه عــز و قال واختلفوا فى نصب  

 وجهین    هانتصا� نص�ًا ، قال أبو على: ومن نصب األرحام احتمل   "واألرحام"
 .والمجرور الجار: أن �كون معطوفًا على موضع    أحدهما
والتقدیر : اتقــوا هللا الــذى تســألون   "واتقوا": أن �كون معطوفا على قوله س�حانه  واآلخر

�ــه واتقــوا  لون اءتســ فصــلوها الــذى  األرحــاموا حــق اتقــ  :، أىاألرحــام�ــه واتقــوا 
 ،األرحــاموأما مــن جــر  فصلوها وال تقطعوها. األرحام، أى اتقوا حق    األرحام

فإنه عطفه على الضمیر المجرور �ال�ــاء وهــذا ضــع�ف فــى الق�ــاس ، وقلیــل 
   )٢(أحسن ه�   خذاألفى االستعمال ، وما �ان �ذلك فترك 

 
 وما �عدها  ١٢١١/ ٣سورة النساء وانظر الحجة  ١من اآل�ة   - )١(
وخرجهــا علــى العطــف  )األرحــام(، ومــن المالحــظ أن أ�ــا علــى تحــدث علــى جــر ١٢١/ ٣ینظــر : الحجــة  - )٢(

ات أخــرى �مكــن أن �حمــل علیهــا الجــر هنــا و�بــدو أن �ـــل جــر�دها بنــاء علــى ذلــك بــرغم أن هنــاك تخونقــ
 مالحظات تضعفه . تخر�ج له أو لغیره عل�ه
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ال�صــر�ة فــى محاولــة منــه لتضــع�ف  النحو�ــة صــولاألم اســتخداو�أخــذ أبــو علــى فــى 
: فــإن الضــمیر الق�ــاسفأمــا ضــعفه فــى  ف�قول: تالقراءاالوجه الذى جاءت عل�ه هذه 

مــــن  "غالمـــك ، غالمــــي – هالمــــ غ"قـــد صــــار عوضــــا ممـــا �ــــان متصــــال �اســـم نحــــو 
و�ــدلك علــى أنــه   �مــا ال تعطــف الظــاهر علــى التنــو�ن �ح أن �عطــف عل�ــهقــ التنــو�ن، ف
ــرى  ــد جـ ــو�ن  قـ ــرى التنـ ــدهم مجـ ــذفهم عنـ ــه �حـ ــاف إل�ـ ــادى المضـ ــى المنـ ــاء فـ ــذفهم ال�ـ حـ

غـــالم وهــو األكثـــر مــن غیـــره فـــى االســتعمال ، وجهـــه الشـــ�ه  التنــو�ن وذلـــك قــولهم: �ـــا
بینهمــا أنــه علــى حــرف، �مــا أن التنــو�ن �ــذلك، فلمــا اجتمعــا فــى هــذه المعــانى جعــل 

ت والــرد علیهــا مــن �ــالم و�ســتمر أبــو علــى فــى ســوق االفتراضــا، �منزلتــه فــى الحــذف
 الشعرا ونثرا جاعًال نصب عین�ه القواعد النحو�ة المؤ�دة �كالم العرب ومحــاو   األقدمین

علــى قــد توســع �ثیــرا  فأبو ، وجه آخر أو  أخرى قاعدة على حساب قاعدة   أو تأیید وجه  
فــى ذلــك ف�ســتغرق منــه  د�ســتطر هــا حتــى أنــه �ــان لفى احتجاجه للقــراءة الســ�ع�ة أو عل

أو أكثــر أو أقــل ممــا  )١(ى الموضوع الواحــد صــفحات تز�ــد علــى الثالثــین صــفحةهذا ف
إلى الملل أو نس�ان أول الكالم ل�عده عن آخره ولدخول الكالم فى موضع آخــر یدعوا  

وقــد تحــدث أبــو علــى فــى العطــف علــى ، لــه صــله �عیــدة أو لــ�س لــه صــلة �الموضــوع
مــن الجــزء  ١٢١فــى ص  بــدأه ا بــرغم أنــه � الضــمیر المخفــوض هنــا حــدیث أعــده متقضــ 

سوف �شــیر إلــى هــذا الموضــوع  ألنهمن الجزء نفسه ذلك  ١٢٩الثالث وأنهاه فى ص 
 .من مرة ف�ما �عد  أكثر

العطف على الضمیر المخفــوض (نشغل �قاعدة اومن المالحظ أ�ضًا أن أ�ا على هنا 
ف بل إنــه وشغله هذا عن االحتجاج للقراءة التى ورد فیها العط  )من غیر إعادة الجار

وعلــى القاعــدة المســتن�طة منهــا وأمثلــة هــذه  وجههــاكمــا رأینــا احــتج علــى القــراءة وعلــى 
ت قلیلة لكنها أ�ضا ل�ست �ثیــرة التــى تجعلنــا نحكــم علــى سالصور فى �تاب الحجة ل� 

كتــاب الحجــة ألبــى علــى �أنــه لــ�س �تا�ــًا فــى االحتجــاج علــى القــراءات لكنهــا مؤشــر 
ــاق ــى تنـ ــح علـ ــى فـــ  ضواضـ ــى علـ ــث أبـ ــة حیـ ــأل�ف الحجـ ــنهج تـ ــًا ى مـ ــزم دومـ ــم یلتـ ــه لـ إنـ

 
) حیـث بـدأ حدیثـه عنهـا مالـك یـوم الـدین(  ٤ینظر مثًال أبى على عن اختالف القراء فى سورة الفاتحة آ�ـة   -  )١(

 قرا�ة ثالثین صفحة  ٣٦/ ١وأنهاه  ٥/ ١فى 



 
 ٦۳ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

لصــالح  راء وللقراءات الس�ع بل �ان أح�انا �حــتج علــى القــراءة الســ�ع�ة �االحتجاج للق
 القواعد النحو�ة .

ا  ﴿مــا جــاء فــى قولــه ســ�حانه علــى القــراءة ىومن صور احتجاج أبــى علــى الفارســ  مــّ
ْنُهْم  وُه ِإّال َقِلیــٌل مــّ رفعــا إال ابــن  )ال قلیــل مــنهم إمــا فعلــوه (قــرأ :  قــال و�لهــم )١(﴾َفَعلــُ

 .مصاحفهمعامر فإنه قرأ إال قلیال منهم نص�ا و�ذلك هى فى  
شــ�ع فــى األ الرفــع وهــو األكثــر )ما أتانى أحد إال ز�ــد(والوجه فى قولهم    :قال أبو على

، ومــا  )ز�ــد مــا أتــانى أحــد إال(معنــى  نقــ�س فقوتــه مــن جهــة الق�ــاس أاالســتعمال واأل
 )٢(ا ألن ذلــك �منزلتــه ومعنــاهمــ فیه ز�ــد و ال ز�ــد واحــد فقــد اتفقــوا علــى رفــع أحــد إتــانى أ

ولعنا نالحظ مدى تمسك أبى علــى �الق�ــاس والســماع واســتخدام ذلــك فــى التــرج�ح بــین 
 ة و�نا نتمنى من أبى على أحد أمر�ن :� القراءات الس�ع

ــى �ـــل  - ــا أن �عقـــب علـ ــهإمـ ــه �المـ ــا :�قولـ ــراءة لكننـ ــذا نـــ و  ،نقبـــل القـ ــأن مثـــل هـ ذ�ر �ـ
ومنطقهــا جـــاءت علـــى  تهاســـ �أق�  نالنحـــو�ی االســتعمال قلیـــل أو نـــادر، أو أن قواعــد 

   .خالفه
و�مــا أن یــذ�ر الحجــة التــى �عرفهــا والتــى جــادت بهــا قر�حتــه حــول هــذه القــراءة غیــر  -

مواقــف متجــردا مــن النــزوع الى موقف مــن  بین ألمستعمل مذه�ه ال�صرى وغیر مت 
تجــاه  مســلكهى ومتجردا من أى شىء آخر �مكن أن یــؤثر فــى إلى أى مذهب نحو 

سواء �ان یــرفض القــراءة  ،أ�ا من هذا منهجهالحجة ال �حتمل   ن �تا�ه، أل  القراءة
ا والم�الغة فــى ذلــك إلــى حــد رفــض ضدها أم �قبول القراءة والتعصب له  والتعصب

   .)٣(أو غیر ذلك اإلعراب  فىسواها، أو وصفه �الضعف فى المعنى أو 
 منھج أبى على فى االحتجاج

�حاول أبو على فى االحتجاج �القراءات الس�ع أن �ســند القــراءات إلــى أصــحابها   -)١
لُ  َوالَ  ﴿ف�قــول مــثًال فــى قولــه تعــالى ا ُ�ْقبــَ َفاَعةٌ  ِمْنهــَ قــرأ ابــن �ثیــر وأبــو  )٤(﴾ شــَ

�ــاء. �ال )�قبــل ال(الكســائى و ر وحمــزة ـ وقرأ نــافع وابــن عامــ   �التاء  )تقبلال  (عمرو  
 

 سورة النساء  ٦٦من اآل�ة  - )١(
  ١٣٨/ ٣الحجة للفارسى  - )٢(
   ٤٠٩  - ٤٠٢/ ٦ینظر الحجة للفارسى  -) ٣(
 سورة ال�قرة  ٤٨من اآل�ة  - )٤(
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وروى �حیى بن آدم وابن أبى أم�ة والكسائى وغیــرهم عــن أبــى �كــر وحفــص عــن 
 )٢(عن أبى �كر عن عاصم �التاء )١(عاصم �ال�اء وروى الحسین

فــرع المعنــى ف�قــول فــى نفــس اآل�ــة: قــال  اإلعــرابن وقــد �عــرض لمعنــى اآل�ــة أل -)٢
ه منهــا شــفاعة ثــم ال �قبــل ف�ــ  ،أبو على : المعنى فى قوله : ال �قبل منها شــفاعة

�ســتدل علــى هــذا المعنــى �آ�ــة أخــرى قر��ــة منهــا ف�قــول: فمــن ذهــب إلــى أن ف�ــه 
واْ  ﴿محذوفــة مــن قولــه ِزي  الَّ  َیْومــاً  َواتَّقــُ ٌس  َتجــْ ن َنفــْ سٍ  عــَ ْیئاً  نَّفــْ  "ف�ــه "جعــل  )٣(﴾شــَ

الفعـــل إلـــى  وأوصـــلأنـــه حـــذف الجـــار  إلـــىومـــن ذهـــب  �عـــد قولـــه �قبـــل محذوفـــة
�ما �حذف من الصلة �ان مذه�ه فى قولــه  الصفةاجح من المفعول ثم حذف الر 

 )٤(ال �قبل أ�ضًا مثله

و�عــد رحلــة طو�لــة  االستطراد ومن مــنهج أبــى علــى فــى الحجــة �ثــرة االســتطراد .  -)٣
ــد  ــك البـ ــن أجـــل ذلـ ــرره أوًال ومـ ــان �قـ ــذى �ـ ــى المعنـــى الـ ــرى إلـ ــع مـــرة أخـ ــه یرجـ ف�ـ

مــا أفــاد شــیئًا منــه.ومن أمثلــة ف�ــه أن �ملــك أعصــا�ه و�ال  والقــارئ للــدارس للحجــة 
االستطراد فــى هــذه اآل�ــة نفســها الحــدیث عــن الشــفاعة ومعناهــا ولمــن تكــون هــذه 

فقــال: والضــمیر فــى  واإلعــرابذا وفى الموضوع حقه رجع إلــى النحــو إالشفاعة ف
نفــس علــى اللفــظ وفــى قولــه " وال هــم  إلــىمنهــا " عائــد  لمنهــا مــن قولــه " وال �قبــ 
 )٥(ل�س المراد المفرد فلذلك جمع  نهأل  ینصرون" على المعنى

 َوالَ ﴿نفســها اآل�ــةف�قــول فــى  واإلعــرابو  االحتجاج لهــذه القــراءات مــن وجهــة النحــ   -)٤
لحق عالمــة التأنیــث فأما حجة مــن قــال: وال تقبــل ، فــأ )٦(﴾ َشَفاَعةٌ  ِمْنَها ُ◌ْقَبلُ تُ 

المســـند  الـــذى أســـند إل�ـــه هـــذا الفعـــل مؤنـــث ، فیلـــزم أن یلحـــق )٧(فهـــى أن االســـم
أ�ضا عالمة التأنیث لیــؤذن لحــاق العالمــة بتأنیــث االســم �مــا ألحــق الفعــل حیــث 

 
  ١٩٠ینظر: القراءات القرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة د. عبد العال سالم مكرم ص  -)١(
  ٢/٥١الحجة للفارسى ینظر: – )٢(
 سورة ال�قرة ١٢٣،  ٤٨من اآل�ة  - )٣(
  ٢/٥٢ الحجة للفارسىینظر: – )٤(
  ١٩٧،  ١٩١قرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة ص والقراءات ال  ٥٤، ٢/٣٥ الحجة للفارسى - )٥(
 سورة ال�قرة  ٤٨من اآل�ة  -)٦(
 ١٩١القراءات القرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة  - )٧(
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ألحـــق لیـــؤذن �ـــأن الخبـــر معرفـــة أو قر�ـــب مـــن المعرفـــة وحجـــة مـــن لـــم یلحـــق أن 
التأنیث فى االسم ل�س �حق�قى و�ذا �ان �ذلك حمل على المعنى فــذ�ر أال تــرى 

 .عظة والصح�ة والصوت �ذلكظ والمو علو اأن الشفاعة والشفع �منزلة �ما أن 
یــث �الفعــل علــى القــرآن وذلــك �اســتدالله لمــن لــم یلحــق تــاء التأن  ناالســتدالل �ــالقرآ -)٥

هِ  ﴿�قــول وقــد قــال  اآل�ــةفــى  ــّ ْن ّر� ٌة مــّ آَءُه َمْوِعظــَ ن جــَ ِذیَن  ﴿ )١(﴾ َفمــَ ــّ َذ ال َوَأخــَ
لحــق فــى قولــه فكما لم تلحق العالمة هنا �ــذلك �حســن أال ت   )٢(﴾َظَلُموْا الّصْ�َحُة  

مــر�ن قــد جــاء أن ذلك تأنیث غیر حق�قــى و�ــال األتفاق الجم�ع فى  " إل  وال تقبل"
   .�ما رأیت  لفى التنز� 

وقــد یلجــأ إلــى �ــالم العــرب المســموع ل�قــوى �ــه وجــه القــراءة ف�قــول فــى الموضــع  -)٦
ومما �قوى التذ�یر أنــه قــد فصــل بــین الفعــل والفاعــل �قولــه "منهــا" والتــذ�یر   نفسه
فــإذا جــاء  " امــرأة حضــر القاضــى الیــوم "  ن مع الفصل �ما حكى من قــولهم  �حس

 التذ�یر الحق�قى مع الفصل فغیره أجدر بذلك .
ومــن مــنهج أبــى علــى فــى حجتــه التعــرض آلراء النحــاة ونقــد �عضــها إذا لــم �كــن  -)٧

 (ثعلــب)یوجــه نقــده المــر إلــى أحمــد بــن �حیىوهــو استمع إل�ــه  .أو دلیل  ،لها سند
ــذ�یر أجـــود لقـــول ابـــن مســـعود قـــال : ف ــد بـــن �حیـــى مـــن أن التـ ــا قالـــه أحمـ ــا مـ أمـ

، فــإن قــول ابــن مســعود ال �خلــوا مــن أن یر�ــد �ــه التــذ�یر الــذى ﴾ذ�ــروا القــرآن﴿
التأنیــث  )٣(هــو خــالف التأنیــث أو یر�ــد �ــه معنــى غیــر ذلــك فــإن أراد �ــه خــالف

ــو مــن أن یر�ــد ذ�ــروا ف�ــه التأنیــث الــذى هــو غیــر حق�قــى أو  ــ�س �خل التأنیــث  فل
الذى هو حق�قــى فــال �جــوز أن یر�ــد التأنیــث الــذى هــو غیــر حق�قــى الن ذلــك قــد 

َرةُ  ﴿:جاء منه القــرآن مــا �كــاد ال �حصــى �ثــرة �قولــه  ﴿:و�قولــه )٤(﴾ َوَللــّداُر اَالخــِ
  )٦(﴾  َواْلَتّفِت الّساُق ِ�الّساقِ  ﴿وقوله  )٥(﴾الّناُر َوَعَدَها ّ�ُ 

 
 سورة ال�قرة  ٢٧٥من اآل�ة  - )١(
 سورة هود  ٦٧من اآل�ة  -)٢(
  ١٩٢القراءات القرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة  -)٣(
 سورة األنعام  ٣٢آل�ة من ا - )٤(
 سورة الحج  ٧٢من اآل�ة  - )٥(
 سورة الق�امة  ٢٩من اآل�ة  - )٦(
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ن على الكثرة التى نراها لم �جز أن یر�د هذا و�ذا لم �جــز فإذا ثبت هذا النحو فى القرآ
تِ  ِإذْ  ﴿أن یر�د ذلك �انت إرادتــه �ــه التأنیــث الحق�قــى أ�عــد �قولــه َرَأةُ  َقالــَ َرانَ  امــْ  )١(﴾ ِعمــْ

ْن ِعَ�ا ﴿)٢(﴾  َوَمْرَ�َم اْبَنَة ِعْمَراَن اّلِتَي َأْحَصَنْت َفْرَجَها  ﴿وقوله َدْیِن مــِ ا َكاَنَتا َتْحَت َعبــْ ِدنــَ
فإذا قلت:  )٤(﴾ َوَقاَلْت ُالْخِتِه ُقّص�ِه َفَ�ُصَرْت ِ�ِه َعن ُجُنٍب   ﴿  )٣(﴾  َصاِلَحْیِن َفَخاَنَتاُهَما

إنما یر�د إذا احتمل الشىء التأنیث والتــذ�یر فاســتعملوا التــذ�یر وغلبــوه قیــل أ�ضــا هــذا 
َقاتٍ  ﴿�ســتق�م أال تــرى ف�مــا تلونــا ال َل َ�اســِ أَ  ﴿و )٥(﴾ َوالّنخــْ ةٍ �ــَ ــَ ٍل َخاِو� اُز َنخــْ  ّنُهْم َأْعجــَ
رٍ ﴿فأنــث مــع جــواز التــذ�یر منــه یــدلك علــى قولــه فــى األخــرى  )٦(﴾ ٍل ّمنَقعــِ اُز َنخــْ  َأْعجــَ
ارًا  ﴿وقولــه )7(﴾ ِر نــَ َجِر األْخضــَ َن الشــّ  ﴿م �قــل الخضــرة وال الخضــراء وقولــهلــ و  )٨(﴾مــّ

الَ  َحاَب الّثقــَ لمواضــع �علــم منهــا أن مــا ولــم �قــل الثقیــل �مــا قــال منقعــر فهــذه ا)٩(﴾ الســّ
ذ�ـــرت لـــ�س �مـــراد وال مـــذهب فـــإذا ال �صـــح أن یر�ـــد �قولـــه " ذ�ـــروا القـــرآن الـــذى هـــو 

فــى  ىومــن طب�عــة أبــى علــى الفارســ  خالف التأنیث و�ذا  لم یرد ذلك �ان معنى غیره.
على حاله بل  �حــاول أن یهــدم لیبنــى  یتر�هأنه إذا هدم رأ�ا أو قوض بن�انًا ال   منهجه

أحمــد بــن �حیــى بنــى رأ�ــه علــى  عــد أن هــدم رأى� ل�شــید یــدل علــى ذلــك أنــه و�قــوض 
مــا �جــوز أن مفقــال فــى الموضــع نفســه " ف ثابتــةآخــر وأشــاده علــى دعــائم  )١٠(أســاس

ــدعاء  َذّكْر  ﴿ل�ــه �مــا قــالإ�صــرف إل�ــه قــول ابــن مســعود: أن یر�ــد �ــه الموعظــة وال فــَ
ى �الدلیل تلــو الــدلیل علــى مــا یر�ــد أن �قــول ثم أخذ �أت  )١١(﴾ ِ�اْلُقْرآِن َمن َ�َخاُف َوِعیدِ 

التــى عمادهــا القــرآن الكــر�م إلــى أن قــال " و�مكــن أن   األدلةواالستطراد شعاره فى هذه  

 
 سورة آل عمران  ٣٥من اآل�ة  - )١(
 سورة التحر�م  ١٢من اآل�ة  - )٢(
 سورة التحر�م  ١٠من اآل�ة  - )٣(
 سورة القصص ١١من اآل�ة  - )٤(
 سورة ق  ١٠من اآل�ة  - )٥(
 الحاقة  سورة ٧من اآل�ة  - )٦(
 سورة القمر  ٢٠من اآل�ة  - )7(
 سورة �س  ٨٠من اآل�ة  - )٨(
 سورة الرعد  ١٢من اآل�ة  - )٩(
 ١٩٣ینظر القراءات القرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة د. عبد العال سالم مكرم  - )١٠(
 سورة ق  ٤٥من اآل�ة  - )١١(



 
 ٦۷ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

اِطیُر  ﴿�كــون معنــى ذ�ــروا القــرآن أى ال تجحــدوه وال تنكــروه �مــا أنكــره مــن قــال ف�ــه َأســَ
ینَ  �ـــإطالقهم روه لكـــنهم أنثـــوه فهـــؤالء لـــم یـــذ�  عل�ـــه لفـــظ التأنیـــث إلطالقهـــم )١(﴾ األّولـــِ

ِه ِإّال ِإَناثــًا   ﴿�قولــهالتأنیث عــل مــا �ــان مؤنــث اللفــظ   ن ُدونــِ ْدُعوَن مــِ فإنــاث  )٢(﴾ِإن یــَ
ّزىَ  ﴿ولهـ �قــ  آلهــةجمع أنثى و�نمــا �عنــى �ــه اتخــذوه  َرَأْیُتُم الــّالَت َواْلعــُ َة *  َأفــَ اَة الّثاِلثــَ َوَمنــَ

 .)٤()٣(﴾ اُالْخَرىَ 
تناوله للقراءات واالحتجاج بها �قوم على أساس من المنطــق هذا ومنهج أبى على فى  

مــا �ســند رأ�ــه  ةوالنقل�ــ المنطق�ــة  األدلــةوالفلسفة فهو �قتل المسألة �حثًا و�عتمــد لهــا مــن 
 .)٥(و�قوى حجته

من وجهة القــراءات التــى  ىومن هذا العرض لهذه اآل�ات التى تناولها أبو على الفارس
التــى تناولهــا  اآل�ــاتفــى جم�ــع  بــدلت ی ال یتغیــر وال  قرئــت بهــا وضــح لنــا منهجــه وهــو 

 .التى عرض لها  اآل�اتفى �ل    تلمسهوهذا المنهج  
 
 
 
  

ي ابــن أبــى كــ مل -: الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللھــا وحججھــا -ثالثــا :
 طالب 

�ــان  )٦(ىهــو أبــو محمــد مكــى بــن أبــى طالــب بــن حمــوش بــن محمــد بــن مختــار الق�ســ 
را فــى علــوم القــرآن والعر��ــة فقیهــا أدر��ــا �حــ مت  )٧(لمــًا بوجــوه القــراءاتنحو�ــًا فاضــًال، عا

 
 سورة الفرقان  ٥من اآل�ة  - )١(
 ورة النساء س ١١٧من اآل�ة  - )٢(
 سورة النجم  ٢٠،  ١٩من اآل�ة  - )٣(
 ٥٤،  ٢/٥٣  الحجة للفارسى - )٤(
 ١٧٤القراءات القرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة   – )٥(
وف�ات األع�ـان تحقیـق د.  ٣١٥/ ٣/ محمد أبو الفضل ابراه�م  قیقإن�اه الرواة على أن�اه النحاة للقفطى  تح -  )٦(

  ٢٩٨/ ٢�غ�ة الوعاة للسیوطى  ٣١٦معرفه القراءة الك�ار للذهبى سنة   ٣٦١/ ٤إحسان ع�اس 
 ٣٤٧نزهة األل�اء البن األن�ارى   - )٧(



 
 ٦۸ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

أســتاذ القــراء والموجــودین   ،)١(متفننا، غلبت عل�ه علوم القرآن فكان من الراسخین فیها
�مصــر علــى أبــى الطیــب  تالقــراءاقرأ  ،ولد سنة خمس وخمسین وثالثمائة �القیروان  ،

فــى القــراءات  )ةالت�صــر ( :منهــا تأل�فــا ثمــانون  وابنــه طــاهر لــه ،عبــد المــنعم بــن غلبــون 
مات فى ثــانى المحــرم  وغیرها )القرآن إعرابومشكل (الجلیل  وتفسیره  )والكشف عل�ه(

 .)٢(وأر�عمائةسنة س�ع وثالثین  
وضـــح  )٣(عـــن وجـــوه القـــراءات وصـــفة �أنـــه �تـــاب فهـــم وعلـــم ودرا�ـــة و�تا�ـــه الكشـــف

حروف ذ�رنا �ل حرف ومــن قــرأ �ــه وعلتــه ف�ه فقال:" ثم إذا صرنا إلى فرش ال  منهجه
لــذلك �مــا  اخت�ــاري علــى علــة فــى �ــل حــرف وأن�ــه  اخت�ــاري وحجــة �ــل فر�ــق ثــم أذ�ــر 

والممعن فــى �تــاب الكشــف �جــد أن المــالك العــام  )٤(فعل من تقدمنا من أئمة المقرئین
الجماعــة علیهــا، ومعنــى الجماعــة أى أكبــر عــدد  إجمــاعفــى اخت�ــار مكــى للقــراءة هــو 

ــن  ــم غیـــرهم، أو �ق�ـــة الســـ�عة مـــن غیـــر مـ القـــراء الســـ�عة ســـواء �ـــانوا الكـــوفیین ومعهـ
الكوفیین وقد ن�ــه مكــى أ�ضــا علــى أن المواضــع التــى لــم یــذ�ر فیهــا اخت�ــاره فاالخت�ــار 

ا عــن ذ�ــر االخت�ــار فمــا عل�ــه ن ت مــا ســك فیها على مــا عل�ــه الجماعــة قــال " و�ــذلك �ــل
 )٥("الجماعة هو االخت�ار

لهــا ســندا قو�ــًا مــن الروا�ــة والعقــل و�ن �انــت  �جــده �ختار القــراءة التــى أن   ومن منهجه
راء الســ�عة ممــا یــدل علــى أنــه مســتقل الشخصــ�ة �احــث قــ مــن ال ةمخالفــة لقــراءة الكثیــر 

ففــى  األخــرى أحــب إل�ــه مــن  المختــارةغیر مقلــد بــل یؤ�ــد فــى هــذا االخت�ــار أن القــراءة 
ُدوَن ﴿قولــه تعــالى َتِوي اْلَقاعــِ ؤْ ّال َ�ســْ َن اْلمــُ َررِ مــِ ي الضــّ ُر ُأْولــِ �قــول:" قــرأ  )٦(﴾ِمِنیَن َغیــْ

�ــالرفع،  قرؤواراء الس�عة قومعنى ذلك أن �ق�ة ال  وابن عامر �النصب "  عالكسائى وناف
  ".والمراد �النصب نصب غیر والمراد �الرفع رفع غیر

 
  ١٦٧/  ١٢معجم األد�اء  - )١(
  ٣١٠،  ٣٠٩/ ٢غا�ة النها�ة  - )٢(
  ٦/ ١الكشف  - )٣(
  ٥/ ١الكشف  - )٤(
  ٣٨/ ٢الكشف  - )٥(
 سورة النساء  ٩٥من اآل�ة  - )٦(



 
 ٦۹ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

ــر  ــه: " قـ ــرى �قولـ ــن األخـ ــه مـ ــب إل�ـ ــا أحـ ــب وأنهـ ــراءة النصـ ــاره قـ ــى اخت�ـ ــى علـ ــدلل مكـ أ یـ
ت أنــه نــزل بــ الكســائى ونــافع وابــن عــامر �النصــب علــى االســتثناء مــن القاعــدین ألنــه ث 

�ستوى القاعدون" فلو �ان صفه لم �كن النزول فیها إال فى وقــت واحــد   �عد نزول " ال
فلما نزل " غیر أولى الضرر" فى وقت �عد وقت نــزل "ال �ســتوى القاعــدون " علــم أنــه 

ا نــزال فــى وقتــین مــ ع القاعــدین فــى وقــت وقــد ثبــت أنهاســتثناء إذ لــو �ــان صــفة لنــزل مــ 
ال �ســتوى القاعــدون " علــم أن "فلما نزل غیــر أولــى الضــرر فــى وقــت �عــد وقــت نــزول 

�ه وأبو الزنــاد وشــبل وابــن ی قرأه �النصب و�ه قرأ ز�د من ثابت وأبو جعفر وش  النبى  
 .)١(الهادي ثم ختم مكى اخت�اره �قوله " وهو أحب إلى "

لحــظ أن مكــى ی القــارئ لكتــاب الكشــف فه أن �قوى اخت�اره �الشواهد الشعر�ة ومن منهج 
بن أبى طالب لــم �عــط الشــواهد الشــعر�ة اللغو�ــة أو النحو�ــة حقهــا فــى هــذا الكتــاب مــع 

ــة ابــــن خالو�ــــه  ــاج للقــــراءات �حجــ ــة الفارســــ و أن �تــــب االحتجــ ــواهد  ىحجــ ــؤه �الشــ مملــ
عر�ة القلیلــة فــى �تــاب استشــهاده بیــت من الشــواهد الشــ   الشعر�ة فى �ابى اللغة والنحو،

على الصرف وهى قراءة نافع وهشام والكسائى  قال   )٢(﴾  َسَالِسلَ ﴿  رزدق فى قراءةالف
أن �عــض  حكى الكسائى   )٣(وحجة من نون أنه حمله على لغة ل�عض العرب  مكى:

 العرب �صرفون �ل ماال ینصرف إال أفعل منك
ومــن  هذا و�صرف جم�ــع مــاال ینصــرف.سمعنا من العرب من �صرف   :األخفشقال  

صرفه فى الكالم فحجته أنه لما رأى هذه الجموع تش�ه اآلحاد ألنهــا تجمــع �مــا تجمــع 
والمــازنى وجــاء ذلــك فــى لفــظ  األخفــشاآلحــاد قــالوا " هــؤالء صــواحب یوســف " حكــاه 

: موال�ــات ، یر�ــد جمــع االمــوالى " ثــم استشــهد  األخفــشوفــى حدیثــه وحكــى  النبــى 
 فرزدق :بیت ال

 )٤(األ�صارخضع الرقاب نواكس      و�ذا الرجال رأوا یز�د رأیتهم

 
  ٢٢٦، القراءات القرآن�ة وأثرها  ٣٩٦/ ١لكشف ا - )١(
 سورة اإلنسان ٤من اآل�ة  - )٢(
 ٢٢٦القراءات القرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة  - )٣(
بــن شــرح المفصــل الو  ٢/٢١٩،   ١/١٢١والمقتضــب  ٢/٢١٧البیــت مــن الكامــل وهــو مــن شــواهد ســیبو�ه  – )٤(

  ٤٢وشرح الشاف�ة  ١/٩٩والخزانة  ٦/٣٣،  ٥/٥٦، ٢/١٢١�ع�ش  



 
 ۷۰ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

واكسین فجمع �ال�ــاء والنــون وحــذف النــون لإلضــافة فلمــا جمعــوا هــذا الجمــع �مــا ن یر�د  
فــى �جمع الواحــد أجــروه مجــرى الواحــد فــى الصــرف والتنــو�ن وقــوى ذلــك لث�ــات األلــف 

ع األســماء و�نمــا امتنــع منهــا أشــ�اء ن الصــرف والتنــو�ن هــو األصــل فــى جم�ــ الخــط وأل
 .)١(من الصرف لعلل دخلت علیها فمنعها من الصرف

 -:منها  نوالكوفیی   نال�صر�ی ومن القراءات �انت مدارًا للخالف بین  
لهــا ورفضــهم إ�اهــا،  نال�صــر�ی �الخفض فقد ذ�ــر تقبــ�ح  )٢(﴾ األْرَحامَ  ﴿ قراءة حمزة  -

ــم یــذ�ر رأى  ــم �حــتج لهــا نالكــوفیی ول لقــراءة  تضــع�فهفموقفــه هــذا �شــیر إلــى  )٣(ول
 .حمزة

ِرِخيِّ   ﴿ومن ذلك أ�ضًا قــراءة    - �كســر ال�ــاء نجــده �قــف منهــا موقفــا معتــدًال   )٤(﴾  ِ�ُمصــْ
فــال یرفضــها ، بــل �جــد لهــا لغــة تخــرج علیهــا إذ �قــول فهــذه القــراءة جار�ــة علــى مــا 

قـــراءة ال �ســـتعمل إال فـــى شـــعر وقـــد عـــد هـــذه ال صـــل لكنـــه أمـــركـــان �جـــب فـــى األ
�عض الناس لحنًا ول�ست بلحن إنما هى مستعملة ، وقد قــال قطــرب إنهــا لغــة فــى 

 وجــاء عنهــا فــى المشــكل قولــه " فیهــا )٥(بنــى یر�ــوع یز�ــدون علــى �ــاء اإلضــافة �ــاء
من جهة االستعمال وهى حسنة علــى األصــول ، لكــن األصــل إذا طــرح صــارا �عد  

 )٦(استعماله مكروها �عیداً 
وُه ِإّال  ﴿المصاحف قراءة ألكثر موافقة ألنهالتى رجحها مكى ومن القراءات ا  - ّما َفَعلــُ

ْنُهمْ  ــّ ــٌل م ــیًال �النصــب علــى االســتثناء وعلــى  )٧(﴾ َقِلی  اإلت�ــاعقــرأ ابــن عــامر إال قل
وعلــل مكــى هــذه القــراءة �أنــه  "�ــاأللفلمصــاحف أهــل الشــام فإنهــا فــى مصــاحفهم 

 نالمســتثنی یــتم دون الكــالم فیهمــا  نفــى االســتثناء أل اإل�جــابأجــرى النفــى مجــرى 
القــوم فیــتم الكــالم ثــم تســتثنى  جاءنيتم الكالم ونقول ما ی ما جاء من أحد " ف"تقول  

 
 ٣٥٣،  ٣٥٢/ ٢الكشف  - )١(
 من اآل�ة األولى سورة النساء  - )٢(
 ١٨٨،  ١٨٧/ ١والمشكل  ٧٦/ ١الكشف  - )٣(
 سورة ابراه�م  ٢٢من اآل�ة  - )٤(
  ٢٦/ ٢الكشف  - )٥(
  ٤٥ – ٣٢والدفاع عن القرآن د. أحمد مكى األنصارى ص  ٤٠٤/ ١المشكل  - )٦(
 ورة النساءس ٦٦من اآل�ة  - )٧(



 
 ۷۱ التعلیل فى كتب القراءات السبع      

التفاقهمــا  اإل�جــابإذا شئت فیهما �عد تمام الكالم فجرى النصب فى النفى مجرى 
تــى و�علــل للقــراءة التــى اختارهــا وهــى قــراءة الرفــع ال.  ىالمســتثن فى تمام الكالم قبــل  

�ــــالرفع علــــى البــــدل مــــن "وقــــرأ ال�ــــاقون  القــــراء الســــ�عة ف�قــــول : �ــــاقي إلــــىنســــبت 
ن الثــانى �غنــى " وهــو وجــه الكــالم وعل�ــه األصــول ألالضــمیر المرفــوع فــى " فعلــوه

ف�ــه الرفــع مــع ذ�ــر " أحــد  فــاختیرعن األول و�غنى عنه من غیر نقص فى معنــاه 
أعلن اخت�اره للقــراءة الثان�ــة وهــى  ثم  )١(ف�ه غیر الرفع مع حذف أحد  �جوز  ال" إذ  
فــى " قلیــل " المصــاحف ال ألــف فیهــا  أكثــرن ءة الرفــع �قولــه " وهــو االخت�ــار ألقــرا
 )٢(وعل�ه جماعة القراء اإلعرابوهو األصل فى   اإلعرابن عل�ه بنى  وأل

 �هللا أعلم

 
  ٢٢٠القراءات القرآن�ة وأثرها فى الدراسات النحو�ة د. عبد العال سالم مكرم  - )١(
  ٢٢١و�نظر القراءات القرآن�ة وأثرها  ٣٩٢/ ١الكشف  - )٢(



 
 ۷۳ المصطلحات الكوفیة فى كتب علل القراءات السبع      

 املصطلحات  الكوفية فى كتب 

 علل القراءات السبع   
 

ــو  نإ ــل النحـ ــى مراحـ ــتعملت فـ ــأت واسـ ــوفى نشـ ــو الكـ ــطلحات النحـ ــىمصـ ــى أى  األولـ فـ
و السر�ع لهذا العلم ، وقد اشترك فى تطو�رها مجموعة مــن النحــاة ممراحل التطور والن 

وا، وت�عهم ل�ض�ف  ن والكوفیالبناء ، ثم جاء    أشادوا  فال�صر�ون   على مختلف العصور،
كملوا البناء حتى أص�حت المصطلحات � ومصر والشام ل  واألندلس�غداد  كل من نحاة  

بنصــیب طیــب مــن  حظیــتفــى المیــدان النحــوى فقــد  ونظــر ألهمیتهــا )١(مســتقرة ثابتــة
ــا إذالدراســـة قـــد�مًا وحـــدیثًا  ــا مـــن مالمـــح �ـــل مدرســـة فهـــى فـــى الغالـــب  أنهـ تبـــرز جان�ـ

ولــم �قصــد بهــا مجــرد الخــالف علــى  )٢(خصائصــها هــاتخضــع لمزا�ــا منهجهــا وتبــدوا فی 
 .)٣(�ما �قول الد�تور شوقى ض�ف  نال�صر�ی 

وهذه المصطلحات الكوف�ة قدر لكثیر منها أن ینصرف عن استعماله النحــاة ف�مــا �عــد 
زمن ال�صرة والكوفة ، بید أنها حظیت فى بیئة علم�ة أخرى �قــدر مــن العنا�ــة والحفــظ 

 تــزال تحفــل �عــدد بدراســة الــنص القرآنــى أى �تــب القــراءات ال فــال تــزال الكتــب المعن�ــة
 .)٤(غیر قلیل من مصطلحات أهل الكوفة

ــد ــم �قـ ــه لـ ــو  رفإنـ ــواب النحـ ــدرس أبـ ــامل یـ ــامع شـ ــوى جـ ــاب نحـ ــا �تـ ــون لهـ ــة أن �كـ للكوفـ
فلــم  " البن السراج أو غیرهما،األصولومسائله على غرار �تاب " سیبو�ه" أو �تاب "  

 )٥(، و�ــل مــا تر�ــه مختصــر فــى النحــو للمبتــدئین  نحــو البیرا فــى  یترك الكسائى �تا�ا �
أمــا  �مــا تــذ�ر المصــادر العر��ــة. األنــدلسولــم یبــق لــه أثــر إال فــى  األ�ــامذهــب مــع 

تفســیر القــرآن الكــر�م  إالمن �ت�ــه  إلیناوغیره ولم �صل  كتاب الحدود: فقد ألف    الفراء

 
الناشـر  ١٩٧٤ط أولى سنة  ٢٠٥ینظر: ظاهرة الشذوذ فى النحو العر�ى د. فتحى عبد الفتاح الدجنى ص   -  )١(

 ٩الكو�ت ، ومصطلحات د. عبد هللا الخثران ط هجر ص  -بوعات و�الة المط
 ٣٣٨ونحو القراء الكوفیین د.خد�جة مفتى ص   ٣٠٥ینظر مدرسة الكوفة د. مهدى المخزومى ص  - )٢(
  ١٦٨ – ١٦٧المدارس النحو�ة  - )٣(
  ٩ینظر مصطلحات النحو الكوفى ص  - )٤(
 ٩٨ینظر : الفهرست  - )٥(



 
 ۷٤ المصطلحات الكوفیة فى كتب علل القراءات السبع      

فــه �حــل مشــكالت القــرآن الكــر�م �تــاب عنــى ف�ــه مؤل " وهــو  " معــانى القــرآنالمســمى 
 .نال�صر�ی توجیها خاصا یتمیز عن توج�ه  ها  ی ، وتوجه  واإلعراب�ةاللغو�ة 

تالمیـــذه �تـــب  إقـــراءفإنـــه �ـــان جـــل اهتمامـــه  ثعلــبوأمـــا أبـــو الع�ـــاس أحمـــد بـــن �حیـــى 
هــذه األمــور وغیرهــا �انــت  الكسائى والفراء وشرحها والتعلیق علیها فى مجالسة و�ت�ه.

عــش ســوى � التى ساعدت على اختفاء معالم المــذهب الكــوفى الــذى لــم   باألس�ا  إحدى
معالم المــذهب الكــوفى أن أكثــر �تــب   اختفاءو�ضاف أ�ضا إلى سبب    )١(قرن ونصف

و�نمــا هــى �تــب لغو�ــة أو �تــب ت�حــث فــى أئمــة الكــوفیین لــم تخصــص للمــادة النحو�ــة 
نحو�ـــــة فیهـــــا حســـــب أو فـــــى مشـــــكالت الشـــــعر تتنـــــاثر اآلراء ال الكـــــر�م معـــــانى القـــــرآن

و�خاصــة مــا  األخــرى أ�ضــا فــى �تــب النحــو  مبثوثــة أرائهمصح�ح أن �عض  .  )٢(المقام
ولكــن أ�ــا البر�ــات قــد صــاغ النحــو  واإلنصــاففــى �تــاب  األن�ــارى  أبــو البر�ــاتجمعة  

ولــ�س �ألفــاظ الكــوفیین ممــا �صــعب علــى ال�احــث أن یتمثــل  نال�صــر�ی الكــوفى �ألفــاظ 
ــاخـــالل خصـــائص المـــذهب الكـــوفى مـــن  ــه مـ ــو . �ت�ـ وفـــى المقابـــل نجـــد أن �تـــب النحـ

وتــداولها العلمــاء �الشــرح  اإلســالم�ة األمصــار�ثیــرًا فــى  اجرو الــ ال�صــرى قــد �تــب لهــا 
ــى  ــذهب ال�صـــرى علـ ــرون للمـ ــا ینتصـ ــرا مـ ــا �ثیـ ــذین تناولوهـ ــى أن الـ ــادة علـ والتعلیـــق ز�ـ

هــا و�نمــا للــرد من  لإلفــادةفلــم �كــن القصــر مــن إیــراد المســائل الكوف�ــة  .المــذهب الكــوفى
   .)٣(علیها

أو  متقـــدمیهملـــم �قـــدر لهـــا أن تظهـــر فـــى �تـــاب عنـــد  كمـــا أن أصـــول النحـــو الكـــوفى
ومــن �عــده  ،علــى نحــو مــا ظهــر للنحــو ال�صــرى ، �الخصــائص البــن جنــى ممتــأخر�ه

" لقــد نــتج عــن ذلــك اإلعــرابل دفــى جــ  رابغــ اإل" و ،  "األدلةع لم" ـ كتب ابن األن�ارى �
تلمــس  أصــ�ح الفكر النحو الكوفى " أصــوله وفروعــه ومــن ثــم فقــد ما تسم�ه " �انكماش

ــ�ادة ــرا لسـ ــالك نظـ ــر المسـ ــال وعـ ــیر المنـ ــذا الفكـــر عسـ ــو  هـ ــدارس  النحـ ــرى فـــى المـ ال�صـ
ــأخرة ــأخر�ن المتــ ــاة المتــ ــد النحــ ــوفى  .وعنــ ــطلح الكــ ــى المصــ ــث فــ ــه ال�احــ ــك یواجــ إن ذلــ

 
ــال األ - )١( ــر مقـ ــة ینظـ ــة العر��ـ ــع اللغـ ــه مجمـ ــو ) مجلـ ــى النحـ ــالف فـ ــأة الخـ ــقا ( نشـ ــطفى السـ ــتاذ مصـ  ١١٠/ ١سـ

                ١٥ومصطلحات النحو الكوفى د. الخثران ص 
  ١٥د. الخثران ص  ىینظر مصطلحات النحو الكوف - )٢(
  ٦٣و ٦٢ینظر من تار�خ النحو سعید االفغانى  - )٣(



 
 ۷٥ المصطلحات الكوفیة فى كتب علل القراءات السبع      

ءل ��ــــف �مصــــاعب جمــــة وعق�ــــات عل�ــــه أن �جتازهــــا ، إنــــه �حــــق لنــــا اآلن أن نتســــا
ــاء �مكـــن أن نجـــد فـــى  ــتمس المصـــطلح الكـــوفى؟ أو �ع�ـــارة أخـــرى أى العلمـ  آثـــارهمنلـ

صورة صــادقة تبــین لنــا المــدلوالت الحق�ق�ــة لكــل مصــطلح �ــوفى؟ ثــم أى الكتــب �مكــن 
 ؟  ) ١(أن �كون أكثر احتفاال وأدق تصو�را لهذا المصطلح

ة الفكـــر ال�صـــرى فـــى إن م�عـــث هـــذا التســـاؤل یتمثـــل ف�مـــا أشـــرنا إل�ـــه مـــن تـــأثیر ســـ�اد
ــین  ــأخر�ن حـ ــل المتـ ــا جعـ ــو مـ ــتعماله وهـ ــة اسـ ــه وقلـ ــوفى وغموضـ ــذهب الكـ ــاش المـ انكمـ
یتنــاولون مصــطلحات النحــو الكــوفى یترجمونهــا �ألفــاظ النحــو ال�صــرى ومصــطلحاته، 

فــى �تا�ــه " اإل�ضــاح فــى علــل  أبــو القاســم الزجــاجى وقــد أ�ــان عــن هــذه الحق�قــة 
هــذه األجو�ــة عــن الكــوفیین علــى حســب مــا ســمعنا   و�نمــا نــذ�ر  «النحو " حیــث �قــول:  

مما �حــتج �ــه عــنهم مــن ینصــر مــذهبهم مــن المتــأخر�ن وعلــى حســب مــا فــى �تــبهم إال 
أن الع�ارة عن ذلك �غیر ألفــاظهم قــد هــذبها مــن نحكــى عنــه مــذهب الكــوفیین، �ـــ "ابــن 

مــا نحكــى ك�ســان" ، و " ابــن شــقیر " ، و "ابــن الخ�ــاط" ، و " ابــن األن�ــارى". فــنحن إن 
على ألفاظ هؤالء ومن جرى مجراهم مــع أنــه ال ز�ــادة فــى المعنــى علــیهم علل الكوفیین  

   .)٢(»  وال �خس حظ �جب لهم
ل اســتعمالها مــ ة الــذ�ر تــدل علــى أن المصــطلحات الكوف�ــة قــد أهفــ ن وع�ارة الزجــاجى اآل

أو ضاقت دوائرها وأمیت �عضها منذ وقت م�كر �حیث صارت محتاجــه إلــى ترجمتهــا 
فى دوائر النحو التقلید�ة فعلى هذا فإنه �ص�ح لزامــًا علــى مــن   ال�صر�ةالمصطلحات  � 

یرجــع إلــى �تــبهم  ودراســة مصــطلحاتهم �صــفة خاصــة أن الكــوفیین�قــوم بدراســة آراء 
 ,ومصــطلحاتهماألصــل�ة و�لــى المظــان التــى حفلــت �النقــل عــنهم دون تغییــر أللفــاظهم 

األصـــل�ة األولـــى التـــى تنســـب إلـــى  لمصـــادرومـــن ثـــم فإنـــه البـــد لنـــا مـــن الرجـــوع إلـــى ا
التى تبنت آراءهم لنلتمس منها مصطلحاتهم، ونحــاول أئمتهم أو الرجوع إلى المصادر  

ــه لــه. ومــن الثابــت فــى تــار�خ  أن نحــدد مدلولــه �ــل مصــطلح مــن خــالل اســتعمال أهل
اة إلــى نحــ  �اإلضــافةالنحــو العر�ــى أن أهــم أئمــة الكــوفیین هــم الكســائى والفــراء وثعلــب، 

 
 ١٦ص  ینظر مصطلحات النحو الكوفى  -) ١(
 ١٣٢،   ١٣١ینظر اإل�ضاح فى علل النحو ص  – )٢(
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ومصــطلحاته وعلــى رأس هــؤالء أبــو �كــر  )١(آخــر�ن ظهــرت عنــدهم آراء النحــو الكــوفى
و�عــد الكســائى والفــراء همــا اللــذان ، األن�ــارى وأبــو محمــد القاســم  یتكالســ األن�ــارى وابــن 

رســما صــورة هــذا النحــو ووضــعا أسســه وأصــوله وأمــداه �حــذقهما وفطنتهمــا ل�كــون لهمــا 
لهــــذه ق�ــــان � حقال انفهمــــا المؤسســــ  )٢(ال�صــــرى  التــــى �ســــتقل بهــــا عــــن النحــــو  هخواصــــ 

ممــا یــدل  )٣(نهجــًا مســتقالً   تهونهجــا فــى دراســ بنحو ال�صرة وغیرا ف�ه    ذاالمدرسة فقد أخ 
علــى أنهمــا �انــا �قصــدان قصــدا إلــى أن �كــون لهمــا فــى النحــو مدرســة �ســتقالن بهمــا 

یبو�ه وعكـــوفهم �عامــة علــى �تــاب ســـ  نال�صــر�ی  أیــديعلــى الــرغم مــن تلمـــذتهما علــى 
و�ذا علمنــا أن الكســائى لــم �صــلنا منــه �تــاب �مكــن أن �فیــد فــى  ینهلــون منــه و�علــون.

وأقـــوال نحو�ــــة متنـــاثرة فــــى  یهـــات إعراب�ــــةمصـــطلح الكـــوفى و�نمــــا وصـــلت عنــــه توج ال
و�مكــن أن تقــول إن معظــم مصــطلحات النحــو الكـــوفى  والكــوفیین، نال�صــر�ی  )٤(كتــب

ــو ال�صـــرى  ــن النحـ ــا �میـــزه عـ ــد ممـ ــع التـــى تعـ ــن وضـ ــا هـــى مـ ــراءإنمـ ــد. الفـ ــفته  وقـ وصـ
" �ــان  الــرواة إن�ــاه "هــم ، جــاء فــى �تــاب مالمصــادر �أنــه �ــان مــن أبــرع الكــوفیین وأعل

   .)٥(وأعلمهم "  نأبرع الكوفیی 
" قیــل للكســائى أى الــرجلین �انــا أعلــم �ــالنحو الفــراء  جوجاء فــى مجــالس العلمــاء للزجــا
  .)٦(رأسهما �خرج من  وهذا أعلم �   ،أو األحمر؟ فقال األحمر أحفظ

نقــذ فكــرا وأعلــم �مــا �خــرج والفراء أحســن عقــًال وأ "ظاً األحمر أكثر ح وفى روا�ة أخرى "  
 . )٧(من رأسه

فالمدرســـة الكوف�ـــة مدینـــة للفـــراء حیـــث منحهـــا تشـــكلها النهـــائى �مـــا قدمـــه مـــن دراســـات 
مــن تفســیر لــ�عض الظــواهر اللغو�ــة ومــا وضــع مــن مصــطلحات  ومــا اعتمــد سومقــای� 

الحق�قــى لهــذه  األمــامأن �كــون  یؤهلــهمــا محو�ة �خــالف بهــا مصــطلحات أهــل ال�صــرة ن 

 
  ١٧ینظر مصطلحات النحو الكوفى ص  -)١(
  ١٥٤المدارس النحو�ة  - )٢(
 ٨٨ومدرسة الكوفة ص  ٢٩٥ینظر: أبو ح�ان النحوى ص  - )٣(
  ١٨ینظر: مصطلحات النحو الكوفى ص  - )٤(
  ٧/ ٤ن�اه الرواة إ  :ینظر – )٥(
  ١٦٣لعلماء ص مجالس ا  :ینظر – )٦(
  ١٩ومصطلحات النحو الكوفى ص  ٣٣٣/ ٢�ة الوعاة غ� - )٧(
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ومما یدل على أنه �قصد أن یؤســس مدرســة مســتقلة فــى النحــو أننــا نجــده ال ،  المدرسة
�تا�ــه " معــانى القــرآن" أنــه لــم  لقــارئ �أ�ــه لســیبو�ه فلــم نــره �عــول عل�ــه إال نــادرًا و�خیــل 

   .�قرأ لسیبو�ه
  .)١(و�ان زائد العصب�ة على سیبو�ه والكتاب تحت رأسه  قال السیوطى:

وأمــا  ه" و�ان الفراء �خالف الكسائى فى �ثیر من مذاه�   :وقال عنه أبو الطیب اللغوى 
وقــد  )٢(عــراب وتســم�ة الحــروفمــد خالفــه حتــى ألقــاب اإلعت على مــذاهب ســیبو�ه فإنــه ی 

فــى المحاولــة لتأســ�س  ن�ی وهــى تعمــد الكــوفیین مخالفــة ال�صــر   )٣(أ�ان عن هذه الحق�قة
ــتان  ــاتم السجسـ ــو حـ ــا أبـ ــان عنهـ ــرة أ�ـ ــة ال�صـ ــالف مدرسـ ــة تخـ ــده  ىمدرسـ ــى معـــرض نقـ فـ

" و�نمـــا هـــم أحـــدهم إذا ســـبق إلـــى العلـــم أن �ســـیر أسســـًا  :للكـــوفیین �عامـــة حیـــث �قـــول
 .)٤(�خترعه لینسب إل�ه ف�سمى الجر خفضا والظرف صفه والعطف النسق

�قولــه "لــم  نال�صــر�ی ارى تهمــة تعمــد الفــراء مخالفــة وقد نفى الد�تور أحمــد مكــى األنصــ 
�أخــذ الفــراء فــى جم�ــع مصــطلحاته رغ�ــة فــى المخالفــة أو المعارضــة �مــا زعــم �عــض 

�عــرف مــا �أخــذ ومــا یتــرك  واع�ــا دارســاعلــى الفــراء ولكنــه �ــان فــى ذلــك  المعتصــمین
ــا ــد  ودارســـ ــراز جدیـــ ــن طـــ ــه المدرســـــة � مـــ ــمت �ـــ ــى اتســـ ــد التـــ ــدود التقلیـــ ــى حـــ ــرج علـــ خـــ

 .)٥("صر�ةال� 
، بــل وصــفته الراجــع �أنــه لــ�س  ةالكوف�ــ  تهســ ا ثعلــب فإنــه لــم �خــرج عــن مــنهج مدر أمــ 

و�نمــا أكــب علــى �تــب أســاتذته �الكســائى والفــراء فكثیــرا مــا   ،على علم �النحو ال�صــرى 
ح�اتــه الم�كــرة  ىِّ ن فقد أكــب علــى علــم الكــوفیین فــى ســ  )٦(�قول قال الكسائى، قال الفراء

 ســنة ســت عشــر ومــائتین ابتــدأت النظــر فــى حــدود الفــراء وســني قــال فــى هروى عنه أن 
مســا وعشــر�ن ســنة ومــا �قیــت علــى مســألة للفــراء إال وأنــا ثمــان عشــرة ســنة ، و�لغــت خ 

أحفظها وأحفظ موضعها من الكتاب ولم یبق شىء من �تب الفراء فــى هــذا الوقــت إال 
 

 ٣٣٣/ ٢ینظر: �غ�ة الوعاة  - )١(
 ٨٨ نمراتب النحو�ی -)٢(
  ١٩ینظر: مصطلحات النحو الكوفى د. الخثران ص  - )٣(
 ١٠١مراتب النحو�ین ص  - )٤(
  ٣٤و ز�ر�ا الفراء ومذه�ه فى اللغة والنحو ص أبینظر:  - )٥(
 )١٤١ینظر ط�قات الز�یدى( - )٦(
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عــنهم  أخــذ خها الــذینفظــل ملتزمــا نهــج المدرســة الكوف�ــة وطر�قــة شــیو  )٢(حفظته  )١(وقد
 .)٣(و�ان شدید التعصب للمذهب والغیرة عل�ه  ،وتلمذ لهم

وأما أبو �كر األن�ارى فإنه �عــد أوعــب الكــوفیین وأعلمهــم �مــذهبهم �عــد المتقــدمین �قــول 
مــن رأینــاه مــنهم" وقــال أ�ضــًا و�ــان أحفــظ مــن أعلــم  عنه تلمیذه أبو على القالى " و�ان

 .)٤(تقدم من الكوفیین
فإنــه �قیــت لــه  نالنحــو�ی و�ن بــدا منحســرا فــى بیئــة  نــذ�ر أن أثــر النحــو الكــوفى وأخیــراً 

فالنــاظر فــى  ،المعن�ــة بدراســة الــنص القرآنــى األخــرى أثــار فــى �عــض البیئــات العلم�ــة 
كتب �عض المفسر�ن �الطبرى والقرطبى �جــد المصــطلحات الكوف�ــة تتــردد فیهــا �ثیــرا، 

الطبرى فــى تفســیره، �مــا أن النــاظر فــى �تــب و�عضها یبدوا ملتزما بهذه المصلحات �ــ 
 .القراءات الس�ع وعللها یالحظ �قاء مصطلحات النحو الكوفى

 
 ومن المصطلحات الكوفیة التى وردت فى كتب علل القراءات السبع : 

 العماد    مصطلح  أوًال:
 فقــال ابــن خالو�ــه: هذا المصــطلح )٥()ضمیر الفصل والعماد:(ورد فى مسألة  فقد

 ا�ضـــمیر الفصـــل وســـماه الكوفیـــون عمـــاد نال�صـــر�ی و المســـمى عنـــد هـــ  :والعمــاد
 )٦(تا�عال  ر  ب إذ �ه یتبین أن الثانى خ  الفائدة�عتمد عل�ه فى   ألنه

 المرافع    مصطلح  ثان�ًا:
هــذا المصــطلح وذلــك فــى مســألة ( رافــع المبتــدأ والخبــر )  خالو�ــهفقــد ذ�ــر ابــن 

فیـــرى  )٧(نالكـــوفیی " وهـــذا عنـــد حـــم" ـ بـــ  "نز�ـــلت"و  "تنز�ــلـ "بـــ فـــع ت " یر حـــمن "إ فقـــال
فالمبتـــدأ یرفـــع الخبـــر  فعـــانالكوفیـــون وعلـــى رأســـهم الفـــراء أن المبتـــدأ والخبـــر مترا

 
  ٢١مصطلحات النحو الكوفى ص  - )١(
  ١٤٧ط�قات الز�یدى  - )٢(
  ٨٢مدرسة الكوفة  - )٣(
  ٢٢ومصطلحات النحو الكوفى ص ١٥٤ط�قات الز�یدى  - )٤(
  ٣١٣والحجة  ٢/٢٦٥ینظر : إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  - )٥(
  ٤٥فى ص مصطلحات النحو الكو   :ینظر – )٦(
  ٢٧٥/ ٢لها لإعراب القراءات الس�ع وع  :ینظر – )٧(
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مرافعــا " وقــد نســب القــول بــذلك "والخبر یرفع المبتدأ ولهذا سموا �ــل واحــد منهمــا 
 )١(إلى الكسائى والفراء

 مصطلح الخفض    -ثالثًا :
المـــتكلم المضـــاف إلیهـــا جمـــع  ء�ـــا �ســـروقـــد ذ�ـــر هـــذا المصـــطلح فـــى مســـألة " 

" قــال إنهــا  �مصــرخىِّ ســألت أ�ــا عمــرو عــن "  )٢(فقــال الجعفــى المــذ�ر الســالم "
 .)٣(�الخفض لحسنة

وفــى مســألة و�ذلك استعمل مصطلح الخفض فى مسألة  عمل المصــدر المنــون 
 .)٥(ض�الخف )٤( ﴾َما َلُكْم ّمْن ِإَلـٍَه َغْیُرُه ﴿قال فى قوله  –  االستثنائ�ةغیر  

وقـــد اختـــار الكوفیـــون مصـــطلح الخفـــض واختـــار ال�صـــر�ون الجـــر و�الهمـــا مـــن 
وتعــرض  )٦(وضع الخلیل، فالخفض ما وقع فى أعجاز الكالم منونًا نحو "ز�ــد " 

ینٌ  ﴿أبو زرعة لهذا المصطلح عند قوله فــى مســألة "الخفــض علــى  )٧(﴾َوُحوٌر عــِ
ا مــ سن ف�ــه و�ن لم �ح   أولهم  قال الفراء والخفض أن تت�ع آخر الكال:فقال  "الجوار

 .)٩(المنونةوغیر    للمنونةتوسع ف�ه الكوفیون وجعلوه  .  )٨(حسن فى أوله
فمــن  قــال: وقد اعتمد الفراء مصطلح الخفض ولم �ستخدم الجر مطلقا فــى �تا�ــه

ُرونَ  ﴿قولــه تعــالى  دالمنــون مــا جــاء فــى حدیثــه عنــ  ا َیَتَخیــّ ٍة ّممــّ ِم *  َوَفاِكهــَ َوَلحــْ

 
ومصــطلحات  ٤٤ص  ٥واإلنصــاف م  ٨١٧وشــرح ألف�ــة ابــن معطــى  ٨٧/ ١ینظــر شــرح الكاف�ــة للرضــى   -)١(

  ١١٠النحو الكوفى ص 
ن علـى حمـزة : هو الحسین بن على الجعفى موالهم الكوفى أبو عبد هللا الزاهـد أحـد األعـالم قـرأ القـرآالجعفى -  )٢(

رع فى القراءات والحدیث وأخذ عنه أحمد بن حنبل والطیـب بـن �وأخذ الحروف عن أبى عمرو وأبى �كر و 
  ١/١٦٤ینظر معرفة القراء الك�ار للذهبى  ـه ٢٠٣مات فى ذى القعدة سنة  ،إسماعیل وغیرهم

  ١/٣٣٥ینظر إعراب القراءات الس�ع  - )٣(
 ٥٩ األعراف – )٤(
 ١٩٠/ ١الس�ع  تاءاإعراب القر  - )٥(
  ٣٠مفات�ح العلوم للخوارزمي ص  - )٦(
 ٢٢الواقعة  - )٧(
  ٦٩٥بى زرعة حجة القراءات أل  - )٨(
 ١٢١،  ١٢٠ومصطلحات النحو الكوفى ص  ٣١١ینظر مدرسة الكوفة  - )٩(
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ٍر ّممّــ  َتُهونَ َطیــْ ینٌ *  ا َ�شــْ وٌر عــِ ورفــع �عضــهم فخفــض �عــض القــراء ،  )١(﴾ َوحــُ
 )٢(الحور العین

 را�عًا : مصطلح النعت  
فلمــا  خالو�ــهقــال ابــن  )تقــدم النعــت علــى المنعــوت  (وقــد جــاء ذلــك فــى مســألة 

والنعـــت مصـــطلح �ــــوفى  )٣(المنعـــوت نصـــبته علـــى الحـــال قـــدمت النعـــت علـــى
علــى وصــف الشــىء �مــا ف�ــه مــن  طلــقوالنعــت � ،نال�صــر�ی و�قابلــه الصــفة عنــد 

ــ�ح إال  ــى القبــ ــق علــ ــاد �طلــ ــذا نعــــت ب حســــن وال �كــ ــولهم " هــ ــل قــ ــد مثــ تكلــــف �عیــ
ــوء ــاص  )٤("سـ ــت خـ ــذا أن النعـ ــى هـ ــافومعنـ ــنة وال  �األوصـ ــودة والمستحسـ المحمـ

بــن األثیــر: اوالمستهجنة جاء فــى تــاج العــروس قــال  القب�حة األوصاف�كون فى 
أن یتكلــف ف�قــال �ه من حسن وال �قــال فــى القبــ�ح إال فالنعت وصف الشىء �ما  

 .)٥("" نعت سوء
ا ﴿فــى قولــة تعــالى خالو�ــه�ة والوصف بها قال ابن ئ ناث وفى مسألة " غیر االست  مــَ

قرأ الكسائى وحده " غیره " �الخفض جعلــه نعتــا لمــا تقــدم   )٦(﴾َلُكْم ّمْن ِإَلـٍَه َغْیُرُه  
 .)٧(قبل دخول من "إله"  ـ ت لوقال حجة أخرى لمن رفع أن �جعلها نع

 )٨(هر والحجــة لمــن خفــض أنــه جعلــه وصــف لــ فــى مــوطن آخــ  خالو�ــهوقــال ابــن 
ــ�حا والفـــراء ــاد �عبـــر �الصـــفة إال فـــى صـــفات هللا سـ وتعـــالى وال شـــك أن  نهال �كـ

النعت �صرى المولد والنشــأة حیــث تكــرر فــى �تــاب ســیبو�ه و�ن �ــان التعبیــر �ــه 
أمـــا الكوفیـــون فقـــد نســـ�ه  نلل�صـــر�ی  ،األولأقـــل مـــن الصـــفة ولكـــن ی�قـــى الفضـــل 

وذلــك القتصــارهم عل�ــه فــى التعبیــر دون الصــفة فــال �ــأس مــن عــده  إلــیهمالنحــاة 

 
  ٢٢،  ٢١،  ٢٠الواقعة  - )١(
  ١٤/ ١معانى القرآن للفراء  - )٢(
  ٥٤٧/ ٢لس�ع ینظر إعراب القراءات ا - )٣(
  ٨٠ینظر مصطلحات النحو الكوفى ص  - )٤(
 " ولسان العرب أ�ضًا  نعتتاج العروس "  - )٥(
  ٥٩األعراف  - )٦(
  ١٩٠/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٧(
  ١٨٧و  ١٧١،  ١٦٣ ، ١٥٧ینظر الحجة  - )٨(
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مــــن مصــــطلحات الكوفــــه ولــــ�س مــــن مصــــطلحات ال�صــــرة حیــــث فضــــلوه علــــى 
   )١(المصطلح اآلخر

 مصطلح النسق    :خامساً 
 )ة والوصــف بهــاغیــر االســتثنائ� (ه هذا المصطلح فــى مســألة  لو� اوقد ذ�ر ابن خ 

َوَما ِمن َدآّ�ٍة ِفي األْرِض َوَال َطاِئٍر َ�ِطیُر ِ�َجَناَحْ�ِه ِإّال ُأَمٌم ﴿فقال عند قوله تعــالى
�صــلح الوقــوف علــى  نســقفالجواب فى ذلــك أن الكــالم هاهنــا   :قال  )٢(﴾َأْمَثاُلُكمْ 
 .)٣(ما قبله

ض النحــاة قــال " منســو�ًا إلــى الكــوفیین عنــد �عــ  النســقوقد ورد هــذا المصــطلح " 
 نال�صــر�ی مــن ع�ــارات  فالعطف "ابن �ع�ش " و�سمى عطفا �حرف و�سمى نسقا

 :من ع�ارات الكوفیین وقد شرح ابن �ع�ش معنــى العطــف والنســق �قولــه  والنسق
ل عل�ـــه فـــى و محمـــ  األول"و�نمـــا ســـمى هـــذا القبیـــل عطفـــا آلن الثـــانى مثنـــى إلـــى 

أســـنانه منســـو�ه فلمـــا شـــارك  إعرا�ـــه والنســـق مـــن قـــولهم " ثغـــر نســـق " إذا �انـــت
وقــد فســره أ�ضــا صــاحب " تــاج  )٤("ســمى نســقا إعرا�ــهوســاواه فــى  األولالثــانى 
عــن  تفســیر ابــن �عــ�ش �قــول نســق الكــالم نســقا تفسیرا ال �ختلف �ثیرا   "العروس

وقــال  األولعلــى �عــض ، وقــال اللیــث : النســق �ــالعطف علــى عصــف �عضــه 
ن الشــىء إذا "  أللعطــف حــروف النســق" والنحو�ــون �ســمون حــروف ا دهبــن ســی ا

اســــتخدم ابــــن خالو�ــــه  وأ�ضــــاً  )٥(عطفــــت عل�ــــه شــــیئا �عــــده جــــرى مجــــرى واحــــدا
َ�آًء  ﴿" عنــد قولــه ســ�حانه الزائــدةوذلــك فــى مســألة " الــواو  النســقمصــطلح  َوضــِ

  )٧(قال ال�صر�ون " الواو " نسق ول�س زائدا:  لفقا )٦(﴾ َوِذْ�راً 

 
  ٨٥ینظر مصطلحات النحو الكوفى ص  - )١(
  ٣٨األنعام  - )٢(
  ١/١٩٠عراب القراءات الس�ع ینظر إ  - )٣(
  ٣/١٣٤والتصر�ح على التوض�ح  ٤٤١/ ٢والمساعد   ٨٨/ ٨،  ٧٤/ ٣ینظر شرح المفصل البن �ع�ش  - )٤(
 ٧٧" ومصطلحات النحو الكوفى ص  نسقینظر تاج العروس "  - )٥(
  ٤٨األنب�اء   - )٦(
  ٦٣/ ٢الس�ع  تإعراب القراءا -)٧(
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والمبــرد �ســم�ه )١(لشــر�ةاوعلــى رأســهم ســیبو�ه فإنــه ســماه �ــاب  وأمــا ال�صــر�ون 
وابـــن مالـــك قـــد ســـماه عطـــف  )٣(وابـــن الســـراج �ســـم�ه العطـــف �حـــرف )٢(العطـــف

التعبیــر �مصــطلح النســق وقــد تــردد   )٤(النسق �ما سماه المعطــوف عطــف النســق
ْخِر�ّ  ﴿القراءكثیرا عند الفراء قال الفراء وقد قرأ �عض  ْذَناُهْم ســِ �ســتفهم  )٥(﴾ اً َأّتخــَ

مـــع األلـــف  تجـــيءأكثـــر مـــا  لینســـق عل�ـــه أم ألن لـــفاألفــى " اتخـــذناهم " �قطـــع 
ه لمعنــى مــا فرقــ مف�جعلونهــا نســقا  ) أو ( و�ــل صــواب، و�ــذلك تفعــل العــرب فــى

   )٦(ضرب أحدهم ز�دا أو عمرا�قولك أ  "إحدى"صلحت ف�ه " أحد " و 
ــا�ع  ــد ت ــون وق وقــد اقتصــر �عضــهم  النســقالفــراء فــى التعبیــر �مصــطلح  الكوفی

فــى  األن�ــارى على التعبیر �النســق فقــط دون التعبیــر �ــالعطف ومــن هــؤالء القاســم 
وابنــه أبـــو �كــر الـــذى عبـــر �ثیــرا �النســـق مــن خـــالل �تاب�ـــه  )٧(شــرح المفضـــل�ات

، �مــا شــاع مصــطلح النســق "المــذ�ر والمؤنــث"و )٨(""شــرح القصــائد الســ�ع الطــوال
وعمـــرو عبـــد هللا حـــدثنى   ل أبـــو الع�ـــاسقـــا :كثیـــرا عنـــد ثعلـــب فـــى مجالســـه قـــال

   )٩(األول�كون نسقا على ما فى حدثنى وال �كون على  
ــع أن مصــطلح " النســق فــاللفظ فــى اللغــة ف�ــه داللــة  همناســب لموضــوع "والواق

أو التنســیق علــى مــا دخلــت  تــدخل نوعــًا مــن الشــر�ة األحرفوهذه  المساواة على  
بیئــة الكــوفیین بیــد أنــه �ــان یداخلــه عل�ــه و�بــدوا أن هــذا المصــطلح قــد شــاع فــى 

الذى عبر �ه الفراء قلــیًال ، وللنســق میــزة التحدیــد أو   "العطف ال�صرى "مصطلح  

 
  ٣٨٢ ، ٣٧٧/ ٢، ٥٢ینظر الكتاب - )١(
  ١٦٤و  ١٥٢و  ١٥١،  ١١١/ ٤و  ٢٧٩/ ٢المقتضب  - )٢(
 ٥٥/ ٢األصول  - )٣(
 ٦٠٦وشرح عمدة الحافظ  ١١٩٨شرح الكاف�ة الشاف�ة  - )٤(
  ٦٣سورة ص آ�ة  - )٥(
  ٧٢/ ١معانى الفراء  - )٦(
  ٦٩٠و  ٥٩٠،  ٥٠٩،  ٢٣٤و  ١٢٩ل�ات ضینظر شرح المف -)٧(
 ١٩٢و  ١٦٢ ، ٩٦,  ٤٠ ، ٣٩،  ٣٤،  ٢٥،  ١٠،  ٩، ٨ شرح القصائد الس�ع الطوال - )٨(
  ٣٦٨/ ٢و  ٣٢٤و  ٦٠/ ١و  ١٤٦/ ١مجالس ثعلب  - )٩(
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مــن النحــاة الخــالفین و�ــان لــه   رالتخص�ص �الحروف ولهذا الســبب اســتعمله �ثیــ 
 )١(فى االستعمال الس�ادةقدر من  

 مصطلح الخالف -سادسًا :
وذلــك  )هتقد�م النعت على المنعوت وحكمــ (لة وقد تعرض له ابن خالو�ه فى مسأ

سم �ان و�فوا نعت ا ألنهفقال أحد یرتفع   )٢(﴾  َوَلْم َ�ُكْن ّلُه ُ�ُفوًا َأَحدٌ   ﴿عند قوله
فلمـــا  )عنـــدى غـــالم ظر�ـــف(تر�ـــد  )عنـــدى ظر�فـــا غـــالم(:لنكـــره متقدمـــه �مـــا تقو 

ــر�ین  ــه ال�صـ ــى قولـ ــال فـ ــى الحـ ــبته علـ ــوت نصـ ــى المنعـ ــت علـ ــدمت النعـ ــى قـ وعلـ
والنصــب علــى الخــالف مــن العوامــل المعنو�ــة عنــد  )٣(خالف فى قول الكوفیینال

 الكوفیین وقد قالوا �ه فى أبواب من النحو منها:
اســـتوي المـــاء ": فیـــرى الكوفیـــون أن المفعـــول معـــه فـــى نحـــو المفعـــول معـــه •

" منصــوب علــى الخــالف ومعنــى الخــالف   لسهجاء البرد والط�ا"و   "والخش�ة
ال  لمــا قبلهــا، ألن مــا �عــد الــواو  خالفــة مــا �عــد الــواو فــى المفعــول معــه هــو م

   )٤(قام ز�د وعمرو   و �صلح أن �جرى على ما قبله �ما جرى نح 
فقــد ذهــب الكوفیــون إلــى أن   فى الظرف المنصوب الواقع خبرا عــن المبتــدأ •

ــو  ــى نحـ ــرف فـ ــد أمامـــك"الظـ ــرو وراءك"و  "ز�ـ ــالف  "عمـ ــى الخـ ــوب علـ منصـ
ــائم"أ فــــى معنــــى وذلــــك نحــــو وحجــــتهم أن خبــــر المبتــــدأ هــــو المبتــــد  "ز�ــــد قــ

فــإذا وقــع  فقــائم هــو ز�ــد ومنطلــق هــو عمــرو فــى المعنــى "عمــرو منطلــق"و 
هــو منصــوب علــى الخــالف و�ســمى عنــدهم فالخبــر ظرفــا أو جــارا ومجــرورًا 

 )٥(الخبر المخالف
وقــد �ســمونه النصــب علــى  الفعل المضارع الواقع �عد الواو والفاء وأو وثم •

أن عامــل الخــالف عنــد الكــوفیین لــ�س عی�ــا فــى  وفــى الحق�قــة )٦(الصــرف
 

  ٧٩ینظر مصطلحات النحو الكوفى  - )١(
 ٤اإلخالص  - )٢(
  ٥٤٧/ ٢إعراب القراءات الس�ع  - )٣(
 ١٠١ثران ص ینظر مصطلحات النحو الكوفى د. الخ -)٤(
  ١٠٢ص  ىومصطلحات النحو الكوف ٣٠و الكوفى ص ینظر الموفى فى النح - )٥(
  ١٠٣مصطلحات النحو الكوفى ص  - )٦(
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النحــو الكــوفى ولكنــه مز�ــة ف�ــه تــذ�ر لــه و�ثنــى �ــه عل�ــه ألنــه �صــل النحــو 
ن األصــل فــى المتعــاطفین أن یتفقــا إعرا�ــا ؛ أل�ــالنفس و�جعــل لــه مكانــا ف�ــه

مـــررت ب�كـــر "و  "أكرمـــت محمـــدا وســـعیدا"و  "قـــام ز�ـــد وعمـــرو "ومعنـــى نحـــو 
ــى ــدأ "وعلـ ــى المبتـ ــل فـ ــأن  )١(واألصـ ــى �ـ ــى المعنـ ــذلك فـ ــا �ـ ــر أن یتوافقـ والخبـ

أو �كــون مشــبها �ــه  "ز�ــد مجتهــد"�كــون الخبــر هــو المبتــدأ فــى المعنــى نحــو 
ــإذا حصــل الت  "ز�ــد أســد"نحــو  وفــق خــالف بینهمــا فــى المعنــى �ــان مــن األف

ــاد  ــم المعنـــى علـــى المعتـ ــامع فهـ ــذ ذهـــن السـ ــه علـــى ذلـــك حتـــى ال �أخـ التنب�ـ
ضــ�ع المقصــود �ــالكالم وهــو إفهــام المعنــى والمت�ــادر، ف�خطــئ الصــواب و� 

   )٢(على وجهه الصح�ح
 اإلجراءمصطلح    -سا�عًا :

منــع االســم المصــروف مــن (فــى مســألة    )اإلجــراء(تعرض ابــن خالو�ــه لمصــطلح  
ینٍ  ﴿وذلــك عنــد قولــه تعــالى )الصــرف ٍإ َ�قــِ َ�ٍإ ِبَن�ــَ ن ســَ َك مــِ قــال  :فقــال )٣(﴾ َوِجْئتــُ

وقــد جــرى  :"فقال ال أعرفــه قــال الفــراء )س�أ(ف الفراء سئل أبو عمرو لم لم تصر 
ــت  ــرف االســـم تر�ـ ــم تعـ ــرب إذا لـ ــرفهألن العـ ــه عنـــد )٤("صـ ــطلح �قابلـ وهـــذا المصـ

 ا المصــطلح �مــا ســبقذوقــد اســتخدم الفــراء هــ  )٥(ینصــرف وال ینصــرف نال�صــر�ی 
و�خاصــة عنــد  نالكــوفیی قال د. الحثران: من المصطلحات التى تتــردد �ثیــرا عنــد 

ــطلح ــراء مصـ ــراء"  الفـ ــتقاته اإلجـ ــارى " و  )٦("ومشـ ــو " الجـ ــن نحـ ــارى "مـ ــر الجـ  "غیـ
عنــد الكــوفیین تقابــل  األلفــاظوهــذه  "مــا ال �جــرى "و  "�جــرى "و  "لــم �جــر"و  "جــرى "و 

والمــراد بــذلك  ،االنصراف والمنصرف وغیــر المنصــرف والمصــروف ولــم �صــرف
 

  ١٠٤ینظر المصطلحات  - )١(
ینظر مقال األستاذ على النجدي ناصف �عنوان " المدارس النحو�ة تعر�ف ونقد " مجله مجمع اللغة العر��ة   -  )٢(

ــى القـــــــاهرة الجـــــــزء الخـــــــامس والعشـــــــر�ن رمضـــــــان    و�نظـــــــر ١٨٩،  ١٨٨ص   م ١٩٦٩ـ ، هـــــــ١٣٨٩فــــ
  ١٠٥مصطلحات النحو الكوفى ص 

  ٢٢النمل  - )٣(
  ١٤٧/ ٢إعراب القراءات الس�ع  - )٤(
  ٤٥٢أبو ز�ر�ا الفراء  - )٥(
،  ١٤/ ٣و  ٧٥، ١٩/ ٢،  ٤٢٨،  ٣٤٥،  ٢٥٤،  ٢٠٨،  ٤٣،  ٤٢/ ١ینظــــــر معــــــانى القــــــرآن للفــــــراء  - )٦(

٢١٨،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٢  
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كلــــه االســــم الممنــــوع مــــن التنــــو�ن الــــذى �جــــر �الفتحــــة ن�ا�ــــة عــــن الكســــرة ومــــن 
ء جـــرى إذا �ـــان وأســـماء النســـاء إذا خـــف منهـــا شـــى"اســـتعماله عنـــد الفـــراء قولـــه 

 و�نمــا :وقوله أ�ضــا )١("سطها ساكن مثل  " دعد وهند وجملعلى ثالثة أحرف أو 
  )٢(فیها  اإلجراءوأكثر القراء على ترك  �اإللف "وقوار�راسالسل "كتبوا  

ــع الكوفیــون  ــد ت� وقــد جــاء فــى فــتح  )٣(تهومشــتقا �ــاإلجراءالفــراء فــى التعبیــر  وق
ومشــتقاته وعلــى  اإلجــراءما �شیر إلى أن الفــراء هــو صــاحب مصــطلح    )٤(ال�ارى 

والصــح�ح أن ســیبو�ه قــد ســبق الفــراء فــى اســتعمال  )٥(هــذا جــرى �عــض ال�ــاحثین
هذا المصطلح جــاء فــى الكتــاب " و�ــل فعــل �كــون اســمًا تصــرفه فــى النكــرة قلــت 

 )٦(ول�س بوصف جرى �ه  تصرفه قال ألن هذا مثال �مثل    فك�ف
ــوم أن ســیبو�ه إذا قــال: قــال فإنمــا �عنــى أســتاذه الخلیــل ابــن أحمــد  )٧(ومــن المعل

ومما یدل على أن صاحب هذا االصطالح هو الخلیــل بــن أحمــد وقــد أخــذه عنــه 
ومشــتقاته عنــد ســیبو�ه هــو ســیبو�ه والفــراء مــع مالحظــة أن التعبیــر �االنصــراف 

إال حــین نقــل عــن أســتاذه  "جــرى " ـ عبیــر عنــده بــ الســائد فــى �تا�ــه حیــث لــم یــرد الت 
الخلیـــل بـــن أحمـــد وقـــد ت�عـــه ال�صـــر�ون فـــى ذلـــك، ولكـــن المبـــرد عبـــر �مصـــطلح 

   )٨(�جرى   ال. جاء فى المقتضب " هذا �اب ما �جرى وما  اإلجراء
علـــى مصـــطلح  نوقـــد فضـــل الـــد�تور أحمـــد مكـــى األنصـــارى مصـــطلح ال�صـــر�ی 

أجمل وأرى انــه   )٩(ى لالصطالح ال�صرى لًال ذلك أن الجرس الصوت عالكوفیین م
 ال داعى لهــذا التفضــیل ألنــه ممــا الشــك ف�ــه أن الصــرف قر�ــب مــن اإلجــراء ألن

 
  ٤٢ /١السابق  - )١(
  ٩٨ومصطلحات النحو الكوفى ص  ٤٣/ ١السابق  -)٢(
وشـرح القصـائد السـ�ع  ٥٧٧و  ١٨٣بـى محمـد األن�ـارى وشـرح المفضـل�ات أل ١٥٥/  ١لس ثعلب  ینظر مجا  -  )٣(

  ٥٧١،  ٢٤٣،  ١٣٦،  ٦٠،  ٤٦،  ٢٠ص  لالطوا
  ٤٨٤/ ٨فتح ال�ارى  - )٤(
  ١١٦ینظر المصطلح النحوى د. عوض القوزى  - )٥(
  ٣٠٢/ ٣الكتاب  - )٦(
 ٣١ نینظر: أخ�ار النحو�ین ال�صر�ی - )٧(
 ٣٠٩/ ٣المقتضب  - )٨(
 ١٠٠ومصطلحات النحو الكوفى  ٤٥٣أبو ز�ر�ا الفراء ومذه�ه فى النحو واللغة  - )٩(



 
 ۸٦ المصطلحات الكوفیة فى كتب علل القراءات السبع      

التــى  ثالث مــن دخــول الحر�ــات الــ  صــرف االســم إجــراؤه علــى حالــه فــى األصــل
ــات اإلعــــــراب، ــى عالمــــ ــور أن  هــــ ــذا فإننــــــا نتصــــ ــرى مــــــن  اإلجــــــراءوهكــــ والمجــــ

�ــه الكوفیــون الســ�ما الفــراء، علــى حــین  ل بــن أحمــد وقــد تمســكی مصطلحات الخل
الــــــذین عبـــــروا �مصــــــطلح  نال�صـــــر�ی اختفـــــى المصـــــطلح أو �ــــــاد �ختفـــــى عنــــــد 

االنصــراف ومشــتقاته وقــد قــدر لهــذا المصــطلح الســ�ادة فــى البیئــة النحو�ــة عنــد 
فـــــإن  ولإلنصـــــافالمتـــــأخر�ن علـــــى حـــــین أمیـــــت اســـــتخدام المصـــــطلح الكـــــوفى، 

مســـألة عـــدم جرســـه الصـــوتى و�نمـــا �ـــان الكـــوفى ال �مكـــن أن �عـــاب �  المصـــطلح
 فــى المصــطلح ىاالنصــراف عنــه فــى نظرنــا ألنــه قــد یــؤدى إلــى االشــتراك اللفظــ 

آخــر الكلمــة، وحكمهــا إعرا�ــا هــو حالــة  نوال�صــر�ی النحــوى فــالمجرى عنــد ســیبو�ه 
   )١("و�ناء وهو ما عبر عنه " �مجارى أواخر الكلم من العر��ة

 واو الصرف -ثامنًا :
اِدُلونَ ﴿لهذا المصطلح عند قوله تعالى  �هخالو تعرض ابن    ِذیَن ُ�جــَ  )٢(﴾َوَ�ْعَلَم الــّ

من مجــزوم إلــى منصــوب �مــا قــال  فقال: قال الكوفیون هو نصب على الصرف
اِبِر�نَ  ﴿تعــالى َم الصــّ نُكْم َوَ�ْعلــَ ُدوْا مــِ ِذیَن َجاهــَ ــّ ِم ّ�ُ ال ــَ ا َ�ْعل ذهــب فقــد  )٤)(٣(﴾َوَلمــّ

 تأكــلفــى نحــو " ال  واو المعن�ــةلمضــارع الواقــع �عــد الــ الكوفیــون إلــى أن الفعــل ا
، والواقــع �عــد الفــاء فــى جــواب األمــر والنهــى واالســتفهام  "الســمك وتشــرب اللــبن

و�ـــدخل مـــع  )٥(والتمنــى والعـــرض، إلـــى أنــه منصـــوب علـــى الصــرف أو الخـــالف
و�الحــظ  .)٦(الفعــل المضــارع الواقــع �عــد أو إذا �انــت �معنــى إال أن  األشــ�اءهذه  

ن �عــض �تــب النحــو تنســب القــول �الصــرف إلــى الفــراء إال أن أغلــب المصــادر أ

 
  ١٠١ومصطلحات النحو الكوفى  ١٣/ ١ینظر الكتاب   -)١(
 الشورى  ٣٥اآل�ة  - )٢(
 آل عمران  ١٤٢اآل�ة  - )٣(
  ٢٨٥/ ٢ینظر إعراب القراءات الس�ع  - )٤(
  ٧/ ٢،  ٤١١/ ١و�عراب القرآن للنحاس  ٧٦،  ٧٥ینظر اإلنصاف المسألة رقم  - )٥(
  ٥١وحروف المعانى للزجاجي  ٢٣٥/ ١ینظر معانى القرآن  -)٦(
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ــةتنســـب  ــون �عامـ ــى الكوفیـ ــك إلـ ــراء )١(ذلـ ــر الفـ ــد فسـ ــه وقـ ــطلح �قولـ ــذا المصـ  :هـ
ــرف أن �جتمـــع الفعـــالن �ـــالواو أو ثـــم أو الفـــاء أو أو وفـــى أولـــه ج  د أو حـــ والصـ

ــذلك اســتفهام ثــم تــرى ذلــك الجحــد أو االســتفهام ممتنعــًا أن �كــون فــى ا لعطــف فل
نسق فى اللفــظ والنصــب إذا �ــان ممتنعــا أن �حــدث   ألنه  اإلت�اعو�جوز  الصرف  

إن "، أو  "لســت ألبــى إن لــم أقتلــك"ا ما أحدث فى أوله، أال تــرى أنــك تقــول  مفیه
ال "، و  "ال �ســعنى شــىء و�ضــیق عنــك"، و�ذلك �قولــون  "تس�قنى فى األرضلم  

وقــد وضــحت ذلــك فــى مســألة واو  )٢(تكــر ال فــى �ضــیق " فهــذا تفســیرا الصــرف
 الصرف .

دراســـتى آلراء  ثنــاءأفهــذه  هــى �عـــض مصــطلحات النحــو الكـــوفى التــى تعرضــت لهـــا 
  .من خالل �تب علل القراءات  نالكوفیی 

 �هللا اعلم  

 
د للمهلبـى ونظـم الفرائـد وحصـر الشـرائ ١٦٩ /١و�عراب القرآن للنحاس  ٢٧٥/ ١ینظر سر صناعة األعراب    -)١(

  ٤٧٢والمغنى  ٥٢١/ ٧وال�حر المح�ط  ١٣/ ٢وشرح المفصل البن الحاجب  ١٠١
  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٥ومصطلحات النحو الكوفى ص  ٢٣٦،  ٢٣٥/ ١ینظر معانى القرآن  - )٢(



 
 ۸۹ الكوفیین األصول النحویة عند      

 الكوفيني  األصول النحوية عند
 

ــة النحــو التــى تفرعــت منهــا فروعــه،: أصــول النحــو أو هــى میــزان قواعــده إذا  هــى أدل
إذا أظلــم الســبیل، و�لیهــا مجلــس القضــاء إذا اختصــمت  احه� ومصــااضــطرب التقــدیر، 

المــــذاهب النحو�ــــة �فــــ�ض منهــــا عــــرق العصــــب�ة، و�لیهــــا مرجــــع التجدیــــد الســــل�م علــــى 
و�ذا �ــان النحــو فــى الكــالم �ــالملح فــى الطعــام فــإن هــذه األصــول  ،األســاس الصــح�ح

 وها هى أصول النحو عند الكوفیین.  )١(وانتقائهمصانع إعداده 

:
ً
 السماع : أوال

والمقصود �السماع: ما ثبت فى �الم من یوثق بنصاحته فشــمل: �ــالم هللا تعــالى وهــو 
تـــه وفـــى زمنـــه و�عـــده إلـــى أن ، و�ـــالم العـــرب قبـــل �عث  القـــرآن الكـــر�م، و�ـــالم نب�ـــه 

وقد تبین مما سبق أن السماع على أنــواع ، )٢(فسدت األلسنة �كثرة المولدین نظمًا ونثراً 
: 
 القرآن الكریم ♦

ــالقرآن الكــر�م: هــو المصــدر ن النحــو العر�ــى األول مــن مصــادر النحــو الســماعي أل ف
ع إلــى أن ازدهــر كــان ولیــدا لــم تكتمــل قــواه ونمــا هــذا الولیــد فــى ظــالل الرعا�ــة وترعــر 

عــودة واكتمــل نحــوه لیــؤدى رســالته فــى هــذه الح�ــاة ونشــأة النحــو مرت�طــة ارت�اطــا وث�قــا 
ن الكر�م ولوال هــذا لمــا نشــأ هــذا العلــم الــذى تمــت لــه الســ�طرة ف�مــا �عــد علــى �ــل آ�القر 

   )٣(علوم العر��ة  علم من
ه همــا لــب فــ القــرآن فصــاحة و�الغــة فألفاظــه وحرو والعر��ــة لــم تشــهد مــا یــدنوا مــن 

 نوالنحـــــو�ی  ندتـــــه وعلیهمـــــا: اعتمـــــاد الفقهـــــاء والحكمـــــاء واللغـــــو�ی � كـــــالم العـــــرب وز 
جمـــع ثمـــرة �ـــل العلـــوم، و�ن الشـــاهد فـــى المصـــنفات والشـــعراء وغیـــرهم فهـــو �تـــاب 

أو  الشــعري الحــدیث الشــر�ف أو إلــى البیــت  إلــىالنحو�ــة لیتنــوع مــن القــرآن الكــر�م 

 
ص  ٥العر��ة �أسیوط عدد  ومجلة �ل�ة اللغة    ١أصول النحو السماع�ة أ. محمد رفعت فتح هللا المقدمة ص - )١(

٣١٩ 
 ١٤االقتراح ص  - )٢(
 ١٢ص  لالمعنى واإلعراب عند النحو�ین ونظر�ة العام - )٣(



 
 ۹۰ الكوفیین األصول النحویة عند      

والذى ال �قبل الجدل أن القرآن الكــر�م  )١(تداولةإلى المثل القد�م أو إلى الحكمة الم
 كــدأو فهــو أفصــح الكــالم جم�عــًا أعلــى أنــواع الشــواهد  نوالنحــو�ی  ناللغــو�ی �عــد لــدى 

 .  فاحتجوا �ه و�قراءاته  ینضب  الالوارد وأبلغ المتواتر والمن�ع الذى 
ر��ــة �ه جــاز االحتجــاج �ــه فــى الع قرئ أما القرآن فكل ما ورد أنه   «:قال السیوطى

  )٢(» ًا أم شاذاً حاد أم  اسواء أكان متواتر 
ــاء  ــن علمـ ــم �كـ ــةولـ ــه  الكوفـ ــهادًا �آ�اتـ ــر�م واستشـ ــالقرآن الكـ ــأثرًا �ـ ــرهم تـ ــن غیـ ــل مـ �أقـ

 .)٣(واعتمادا عل�ه إن لم �كونوا أكثر منهم فى ذلك
فكــل آ�ــة مــن آ�ــات ال�حــث والدراســة �ستشــهدون علیهــا �كثیــر مــن اآل�ــات األخــرى 

 .د حجتهمضوى وتعالمناظرة التى  تق
ولعل أهم ما �میز المدرسة الكوف�ة اتساعها فى روا�ة األشعار وع�ارات اللغــة عــن 
جم�ــع العــرب بــدو�هم وحضــر�هم بینمــا �انــت ال�صــرة تتشــدد تشــددا جعــل أئمتهــا ال 
ــلمت  ــذین ســ ــا ســــمعوه مــــن العــــرب الفصــــحاء الــ ــة إال مــ ــبهم النحو�ــ یثبتــــون فــــى �تــ

وهم ســكان بــوادى نجــد والحجــاز وتهامــة مــن   فصاحتهم من شوائب التحضر وآفاته
الــذین عــنهم أكثــر مــا أخــذ ومعظمــه وعلــیهم اتكــل  قــ�س وتمــ�م وأســد فــإن هــؤالء هــم

ن ولـــم ی فـــى الغر�ـــب واإلعـــراب والتصـــر�ف ثـــم هـــذیل و�عـــض �نانـــه و�عـــض الطـــائی 
یؤخذ عن غیرهم من ســائر ق�ــائلهم فإنــه لــم یؤخــذ عــن حضــرى قــط، وال عــن ســكان 

 .)٤(�سكن أطراف بالدهم المجاورة لسائر األمم الذین حولهممن �ان  مالبرارى 
هــذه الق�ائــل الفصــ�حة، فقــد  إلــىولــ�س معنــى ذلــك أئمــة الكوفــة لــم �كونــوا یرحلــون 

كانوا �كثرون من الرحلة إلیها على نحو ما �حدثنا الرواة عن الكسائى فقد قالوا إنه 
قنینــة حبــر فــى الكتا�ــة ذ خمــس عشــرة فــ نجد وتهامة والحجاز ورجع وقد أن  إلىخرج  

 
 المط�عــة الخیر�ــة �مصــر ٢٢/ ١ومقدمــة تــاج العــروس للز�یــدى  ٤٠٣صــبهانى األینظــر: المفــردات للراغــب  - )١(

 ١٣٤٩/ ٧وحاش�ة السجاعى على القطر  هـ١٣٠٦
 لوسـى أ.األمحمـود شـكرى أ. ط السعادة و�تحاف األمجاد ف�ما �صح �ه االستشهاد  ٤٨ص  ینظر: االقتراح -  )٢(

  ٧٦عدنان الدورى ط وزارة األوقاف ص 
وأثـر القـرآن والقـراءات فـى  ١٢٢ینظر: القرآن الكر�م وأثره فـى الدراسـات النحو�ـة د. عبـد العـال سـالم مكـرم   -  )٣(

  ١٠٥ص  ىبدالل النحو العر�ى د. محمد سمیر
 ١٥٩والمدارس النحو�ة د. شوقى ض�ف  ٢١١/ ١ینظر المزهر للسیوطى  - )٤(



 
 ۹۱ الكوفیین األصول النحویة عند      

ــى ــوفیین وفـ ــاه أن الكـ ــن معنـ ــظ، ولكـ ــا حفـ ــوى مـ ــرب سـ ــن العـ ــدمتهم  )١(عـ  امهمإمـــ مقـ
عــراب إذ �ــانوا �أخــذون عمــن �أخذون عــن فصــحاء اإلقون �ما  ت الكسائى �انوا ال یل

ســـكن مـــن العـــرب فـــى حواضـــر العـــراق، و�ثیـــر مـــنهم �ـــان ال�صـــر�ون ال �أخـــذون 
اطنهــا األصــل�ة مثــل تغلــب و�كــر لمخالطتهــا عــنهم وال عــن ق�ــائلهم المق�مــة فــى مو 

 .)٢(ن لمخالطتها الفرس والهند� فى ال�حر  النازلةالفرس ومثل عبد الق�س 
والــذى �طلــع علــى نصــوص الكســائى �جــد أغلبهــا یــدور حــول ســماع الكســائى عــن 

ولقد �ان الكسائى دق�قا فى سماعه فهــو یبنــى هــذا الســماع علــى اســتقراء   )٣(العرب
أقصــى حــد أمكنــه  إلــىلقــد توســع الكســائى فــى الســماع عــن العــرب ف )٤(واع ودقیــق

ذ�ر الحكـــ�م و�عـــض ملتمســـا منـــه الق�ـــاس خاصـــة إذا اتفـــق ذلـــك مـــع �عـــض آى الـــ 
 .)٥(قراءاته

ولقد �ان الفراء یتوســع مثــل أســتاذه فــى الروا�ــة عــن األعــراب المتحضــر�ن و�ن �نــا 
وضــع، أمثــال أبــى نالحــظ أنــه لــم یتت�ــع فصــحاءهم ممــن ســمیناهم فــى غیــر هــذا الم

رواه عـــن العـــرب وق�ـــائلهم أنـــه �انـــت لـــه رحلـــة  ثـــروان وأبـــى الجـــراح وتـــدل �ثـــرة مـــا
ســمعت العــرب « واســعة إلــى الجز�ــرة، إذ �كثــر فــى �تا�ــه معــانى القــرآن أن �قــول 

ــول  »تقـــول  ــد  «أو �قـ ــى أسـ ــدنى �عـــض بنـ ــى �ـــالب »  »أنشـ « أو « أو �عـــض بنـ
إلــى غیــر ذلــك  »ض بنــى حن�فــة�عــ  «أو  »�عــض بنــى عــامر  « و » �عــض ر��عــة 

 .)٦(من ق�ائل �ثیرة وأ�ضًا أكثر من الروا�ة عن المفضل الضبى
تعــرض مكــى لحكا�ــة   » صــرف مــا ال ینصــرف« فــى مســألة  وعلــى ســبیل المثــال

لَ   ﴿رأى الكسائى عند قوله   أن �عــض العــرب  )١(حكــى الكســائى:  فقــال  )٧(﴾  َسَالســِ
 )٢(فعل منكأ إال�صرفون �ل ماال ینصرف  

 
 ١٥٩ینظر المدارس النحو�ة  - )١(
  ١٥٩والمدارس النحو�ة  ٢١٢/ ١ینظر المزهر  - )٢(
 ٢١ینظر معانى القرآن للكسائى  - )٣(
 ٢٢معانى القرآن للكسائى  - )٤(
  ٢١٥المدارس النحو�ة  - )٥(
  ٢١٤النحو�ة  ینظر المدارس - )٦(
  ٤اإلنسان  - )٧(



 
 ۹۲ الكوفیین األصول النحویة عند      

ر ﴿فى قولــه » قصر الممدود« ألة  فى مسو  حكا�ــة الكســائى  ىذ�ــر الفارســ  )٣(﴾ الــَ
 :قال احمد بن �حیى سمعت الفراء �حكى عن الكسائى أنه ســمع مــن �قــول:«  قائال

ــا ( ــا هــذااســقنى شــر�ة م یر�ــد شــر�ه مــاء فقصــر وأخرجــه علــى لفــظ مــن التــى  )�
   .غیر ذلك إلى) ٤(»  لالستفهام هذا إذا مضى فإذا وقف قال شر�ة ما

 القراءات القرآنیة   ♦
�ــانوا قــد  نال�صــر�ی مصــدر هــام مــن مصــادر النحــو الكــوفى، ولكــن   القرآن�ة:  والقراءات

ألصــولهم وأق�ســتهم، فمــا   وأخضــعوهاوقفوا منها مــوقفهم مــن ســائر النصــوص اللغو�ــة،  
قبلــوه، ومــا أ�اهــا رفضــوا االحتجــاج �ــه، ووصــفوه �الشــذوذ  وافــق أصــولهم ولــو �التأو�ــل

ــظ وال �قـــاس كمـــ  ــاذة تحفـ ــدوها شـ ــة وعـ ــات اللغو�ـ ــن الروا�ـ ــر مـ ــاج �كثیـ ــوا االحتجـ ا رفضـ
 .) ٥(علیها

فال�صـــر�ون ینظـــرون إلـــى القـــراءات نظـــرة حـــذر وح�طـــة وال �أخـــذون بهـــا إال مـــا نـــدر، 
فقــد قبلوهــا واحتجــوا بهــا وعقــدوا  )٦(ایــر ب � اعتمــادابینمــا نــرى الكــوفیین �عتمــدون علیهــا 

أصــولهم وأحكــامهم، وهــم إذا رجحــوا القــراءات التــى �جتمــع  مــن اعلى ما جاء فیها �ثیر 
 .)٧(صواب عندهم  ألنهاالقراء علیها فال یرفضون غیرها وال �غلطونها  

ــه تعــالى )٨(فقــد غلــط ال�صــر�ون ابــن عــامر نَ  ﴿فــى قراءتــه قول َن ِلَكِثیــٍر مــّ ــّ َذِلَك َز�  َو�ــَ
َل َأْوَالدَ  ِرِ�یَن َقتــْ َرَكآهَــ اْلُمشــْ  ألنــه )وشــر�ائهم(وخفــض  )أوالدهــم(صــب بن  )٩(﴾ُهْم ئْم شــُ

 نال�صــر�ی فقــد منــع ذلــك جمهــور  �ــالمفعول،فصل بین المصدر المضــاف إلــى الفاعــل 

 
  ٢٤٨ لكسائىینظر معانى القرآن ل - )١(
  ٣٥٢/ ٢ینظر الكشف عن وجوه القراءات لمكى  - )٢(
  ١یونس  - )٣(
  ٢٤٧و  ٢٤٦/  ٤ ىینظر الحجة للفارس - )٤(
  ٣٣٧ینظر مدرسة الكوفة د. مهدى المخزومى  - )٥(
  ٣٢٠العر�ى د. محمد سمیر اللبدى ینظر أثر القرآن والقراءات فى النحو  - )٦(
  ٨٧اسم الز�یدى الق�اس فى النحو العر�ى د. سعید جو�نظر  ٣٤١مدرسة الكوفة  - )٧(
ن فـــى اوالعنـــو  ٢٧٠والســـ�عة فـــى القـــراءات  ١٠٧تنظـــر قـــراءة ابـــن عـــامر فـــى: الت�ســـیر ألبـــى عمـــر الـــدانى  - )٨(

 ٣١٧واإلتحـاف للبنـا  ٢٦٣/ ٢البـن الجـزرى العشـر  توالنشر فـى القـراءا ٩٣القراءات الس�ع البى طاهر 
  ٢٧٣و�نظر رأى الكوفیین فى الحجة ألبى زرعة 

 ١٣٧األنعام  - )٩(



 
 ۹۳ الكوفیین األصول النحویة عند      

 اإلجمــاعابــن عــامر �الجهــل �أصــول العر��ــة، ورفضــوا االحتجــاج �قراءاتــه ألن ورمــوا 
بــین المضــاف والمضــاف إل�ــه �ــالمفعول، فــى غیــر ضــرورة الفصــل  امتنــاعواقــع علــى 
علــى امتنــاع الفصــل بینهمــا فــى  اإلجمــاعلقــرآن لــ�س ف�ــه ضــرورة و�ذا وقــع الشــعر، وا

 .)١(بها فى حالة االضطرار  االحتجاجحال االخت�ار سقط  
بــل عقــدوا علیهــا تجــو�زهم الفصــل بــین  ،و�حتجــون بهــا �جیزونهــاولكــن الكــوفیین �ــانوا 

 .المضاف والمضاف إل�ه �غیر الظرف
ذلــك بوجودهــا فــى القــراءات المتــواترة المنســو�ة  وصحح أبو ح�ــان مــا ذهبــوا إل�ــه معلــالً 

اآلخــذ القــرآن عــن عثمــان بــن عفــان قبــل أن  عــامر ابنإلى العر�ى الصر�ح المحــض: 
 .)٢(�ظهر اللحن فى لسان العرب، و�وجودها فى لسان العرب فى عدة أب�ات

ولــ�س صــح�حًا مــا قالــه ال�غــدادى فــى الفــراء مــن أنــه فــتح �ــاب القــدح علــى قــراءة ابــن 
�ــان �قــف مــن القــراءات التــى ال  ألنــه )٥(فهــم �ــالم الفــراء علیهــا )٤(ئأســ فقــد  )٣(امرعــ 

 .)٦(توافق مذه�ه موقفًا سل�ما ال یهاجم ف�ه
ــهد  ــد استشـ ــون ولقـ ــة  الكوفیـ ــراءات القرآن�ـ ــن القـ ــر مـ ــى�كثیـ ــى  إلـ ــم فـ ــاند آراءهـ ــوى وتسـ تقـ

 .)٧(المسائل النحو�ة
القـــراءات أو وصـــفوها �ـــالق�ح  ولـــ�س فـــى مـــوقفهم حـــدة ال�صـــر�ین الـــذین أنكـــروا �عـــض

واللحن والضعف والكراهة والوهم والشذوذ والرداءة حتى أن النحاس نقــل عــن الكــوفیین 

 
 ومسـألة الفصـل بـین المضـاف ٣٣٧ومدرسـة الكوفـة  ٥٢، ٥١وائـتالف النصـرة   ٤٢٧/  ٢ینظر: اإلنصاف    -  )١(

 .إل�ه فى ال�حثوالمضاف 
  ٢٢٩ /٤و�نظر ال�حر المح�ط  ٣٣٧مدرسة الكوفة  - )٢(
ومـا  ٣٩٠وجرى علـى هـذا أحمـد مكـى األنصـارى فـى �تا�ـه أبـو ز�ر�ـا الفـراء  ٤٢٢/ ٤ینظر: خزانة األدب   -  )٣(

  ٤١٩شوقي ض�ف فى �تا�ة المدارس النحو�ة د.  �عدها و
  ٨٧الق�اس فى النحو العر�ى  - )٤(
مالحظات على �تاب ) فى �ـاب  مجمع اللغة العر��ة بدمشق مقاله �عنوان (  ةمهدى المخزومى مجل  :ینظر  –  )٥(

  ٩١٤/  ٤التعر�ف والنقد 
 ٨٨والق�اس فى النحو العر�ى  ٢٦٣د. عبد الفتاح شلبى  ىأبو على الفارس - )٦(
 .فى الرسالة ففیها الكثیر من اآل�ات القرآن�ة الكر�مة تنظر مسألة : جواز تذ�یر الفعل مع الفاعل وتأنیثه - )٧(



 
 ۹٤ الكوفیین األصول النحویة عند      

فقــالوا: هــو  الكوفیــون وأمــا  :«" �ــالخفض فقــالواألرحــامتعقی�ــا لهــم علــى قــراءة حمــزة " 
 .)٢(»بل جوزوه فى الشعر )١(قب�ح ولم یز�دوا على هذا

، للفراء زع�م مدرسة الكوفة نراه متفقــا مــع مــا ذهــب نالقرآ  معانى  ذا رجعنا إلى �تابو�
إل�ــه ســیبو�ه مــن أن هــذا العطــف علــى الضــمیر المخفــوض دون إعــادة الخــافض ف�ــه 

قــال الفــراء: حـــدثنى شــر�ك عــن األعمــش عـــن . قــ�ح وال �جــوز إال فــى الشـــعر لضــ�قه
ن العــرب ال تــرد " قال هو �قولهم �ــا� والــرحم وف�ــه قــ�ح ألاألرحام"    خفضإبراه�م أنه  

   .)٣(مخفوضا على مخفوض وقد �نى عنه و�نما �جوز هذا فى الشعر لض�قة
فالغالب عند الكوفیین أنهم قلبوا القراءات واحتجوا لها وعقــدوا علــى مــا جــاء فیهــا �ثیــرا 
من أصولهم وأحكامهم وهم إذا رجحوا القراءات التى �جتمع القراء علیهــا فــال یرفضــون 

   .صواب عندهم  ألنهاا  غیرها وال �غلطونه
 الحدیث النبوى الشریف  ♦

فهــو األصــل الثــانى مــن أصــول االستشــهاد �عــد �ــالم هللا  :أما الحدیث النبــوى الشــر�ف
ثــم تبــین لــى أن  :«محمد الخضر حسین المقصود �ه �قوله /وقد بین الش�خ  .عز وجل

الــه تحكــى فعــال مــن أفع الصــحا�ةوعلــى أقــوال   كتــب الحــدیث تشــتمل علــى أقوالــه 
عل�ه السالم أو حاًال من أحواله، أو تحكــى مــا ســوى ذلــك مــن شــئون عامــة أو خاصــة 
تتصــــل �الــــدین، بــــل یوجــــد فــــى �ثیــــر مــــن �تــــب الحــــدیث أقــــوال صــــادرة عــــن �عــــض 
التا�عیین، و�لك نرى المؤلفین فى غر�ب الحــدیث یــوردون ألفاظــا مــن أقــوال رســول هللا 

  بــن عبــد العز�ــز رضــى هللا عنــه وهــذه  أو أقــوال التــا�عین �عمــر الصــحا�ةأو أقــوال
تأخـــذ  نالمحــدثی الصــحا�ة أو التـــا�عین متــى جـــاءت مــن طر�ـــق  إلـــىالمنســو�ة  األقــوال
مــن جهــة االحتجــاج إلــى إث�ــات لفــظ لغــوى أو   الرســول    إلــىالمرفوعــة    األقوالحكم  

 .)٤(قاعدة نحو�ة

 
  ٣٩٠/ ١حاس ینظر إعراب القرآن للن - )١(
 ٢٥٢/ ١معانى القرآن للفراء  - )٢(
ــابق  - )٣( ــى النحـــو العر�ـــى ص  ٢٥٣،  ٢٥٢/ ١المرجـــع السـ ــو  ٨٨والق�ـــاس فـ ــى النحـ ــرآن والقـــراءات فـ وأثـــر القـ

 ال�حث  فىوتنظر مسألة العطف على الضمیر المجرور  ٣٣٨ومدرسة الكوفة  ٣٢٢،  ٣٢١العر�ى 
م واالستشهاد فى الحدیث فى اللغة ١٩٦٠الط�عة الثالثة  ١٦٧،  ١٦٦ها تنظر: دراسات فى العر��ة وتار�خ - )٤(

  ٣/١٧٧�حث منشور فى مجلة مجمع اللغة العر��ة �القاهرة 



 
 ۹٥ الكوفیین األصول النحویة عند      

القــرآن فــى فقــد �ــالم مــن الواجــب أن �عــد �عــد  ولمــا �ــان الحــدیث هــو �ــالم النبــى 
منزلة االستشهاد �ــه لــوال أن المســلمین األوائــل أجــازوا روایتــه �ــالمعنى ولــم �عتمــدوا ف�ــه 

 غال�ًا.  على اللفظ الذى نطق �ه الرسول
ولذا فإن أئمة النحو ال�صرى والكــوفى علــى الســواء والمتقــدمین مــنهم و�ثیــرا ممــن جــاء 

ون مؤسســى مدرســة �غــداد أو �عــدهم مــن المؤ�ــدین لهــذین المــذهبین أو مــن الــذین �عــد
ال �عتمــدون علــى الحــدیث وال �عدونــه أصــال مــن أصــول االستشــهاد   األندلسمصر أو  

 ألفـــاظیـــد القواعـــد النحو�ـــة مـــن أجـــل صـــحة روایتـــه �ـــالمعنى وعـــدم التأكـــد مـــن أن عوتق
هــذا وقــد فــات الكــوفیین �مــا فــات ال�صــر�ین  )١( طــق بهــا النبــى الحــدیث هــى التــى ن 

�صــححونه منهــا فــأئمتهم �مــا ســمعنا مــن وأن یــدعوا دراســتهم �مــا دیــث أن �عنــوا �األحا
روا�ة السیوطى لم �قبلوا االستشهاد بهــا ذها�ــا إلــى أن األحادیــث إنمــا رو�ــت �ــالمعنى، 
وأن �ثیرا من حملتها لم �كونوا عر�ا �الط�ع، فلم یؤمن اللحن یتطــرق مرو�ــاتهم و�ن لــم 

 .)٢(یتعمدوا ذلك
�حــدیث  )خــالف النحــاة فــى أصــل اآلن(رحمــة هللا فــى مســألتى  –ولقــد استشــهد الفــراء 

 )٣(» عن قبل وقال و�ثرة السؤال نهى رسول هللا   : «فقال النبى  
فأمــا مــا قالــه فقــال «  ثعلــباستشــهد الفارســى �قــول  )جــواز تــذ�یر الفعــل(وفــى مســألة 

   )٤(»  )ذ�روا القرآن(أحمد بن �حیى من أن التذ�یر أجود لقول بن مسعود  
   كالم العرب شعرھم ونثرھم ♦

ــون  ــه والنحو�ـ ــق �عر�یتـ ــن یوثـ ــه مـ ــق �ـ ــى ینطـ ــى معنـ ــدال علـ ــظ الـ ــو اللفـ ــول العـــرب: هـ  قـ
ــو  ــى النحـ ــم بنســـبتهم إلـ ــون أنهـ ــم �علمـ ــرب تأصـــیال، ألنهـ ــول العـ ــلون قـ منتصـــبون  یؤصـ

لــه حتــى غلــب علــى علــم النحــو أنــه علــم  األحكــاملالســتن�اط ممــا �قــول العــرب ووضــع 
ن علمهــم لســانى ال �عتمــد علــى غیــر لدال على معنــى، ألللفظ ا، فهم یهتمون �االعر��ة

 
  ٦١صرف والشاهد وأصول النحو فى �تاب سیبو�ه د. خد�جة الحدیثى صبت ٤٩دراسات فى �تاب سیبو�ه ص - )١(
 ٣٤٨مدرسة الكوفة  - )٢(
  ١/٤٦٨لفراء اومعانى  ٤٨/ ٤صح�ح ال�خارى �اب عقوق الوالدین من الك�ائر  الحدیث فى  :ینظر – )٣(
�مـوا النظـر فـى المصـحف و�ذا اختلفـتم فـى �ـا و تـا فاجعلوهـا �ـا دالطبرانى �سنده عن ابن مسعود قـال «أ  جأخر   -  )٤(

 ٢/٥٤والحجة للقراء الس�عة  ٣/٣٦٩والبرهان  ٩/١٤١ذ�روا القرآن » ینظر المعجم الكبیر 



 
 ۹٦ الكوفیین األصول النحویة عند      

فظ �الخط والرمز وال یتعلق �المهمل ألن العرب ال �عدونه من لغــتهم، وهــم ینظــرون لال
 .)١(دا غمرته البیئة العر��ةلغته ولو �ان عب   �عر��ةإلى من یوثق  

ق ال�صــر�ون فقــد ضــی  ،خذ عن العرب �ما تشدد ال�صــر�ون یتشدد الكوفیون فى األ  ولم
ســواء أكــانوا مــن  ،الق�ائــل التــى أخــذ عنهــا نحــاة الكوفــة  تدائرة االحتجاج فى حین �ثــر 

 ) م٨٧١ - هـــ ٢٥٧ ـى  (تاشــ ـ ر ولــذلك زعــم الر� ـ مــن ســكان الحواضــ  مال�اد�ــة أســكان 
وأصــحاب الكــوام�خ وأكلــة  عــن أهــل الســواد ةاللغــ أخــذوا  «وهــو �صــرى أن أهــل الكوفــة 

، ففســدت لغــتهم ولــم تــرق األعــاجمالحواضــر ممــن خــالطوا    أى عــن أهــل    )٢(»الشوار�ز
وادعــى أبــو حــاتم  فــى البــداوة. وغلینتــ الم األعــرابإلــى مســتوى فصــاحة  فصــاحتهمبهــم 

وهو ش�خ الكوفیین مختلط بال   –أن علم الكسائى    –وهو �صرى أ�ضا    –  ىالسجستان 
   .)٣(یر�د "  �ان یلقنهم ما  ألنهمطروحة ،   األعرابحجج وال علل  إال حكا�ات عن  

خــذ أقــدم الكســائى ال�صــرة ف« م) وهو �صــرى أ�ضــا: ٨٣٠ – ٢١٥وقال أبو ز�د ( ت 
بن عمرو علما �ثیرا صح�حًا ثم خرج إلــى �غــداد فقــدم  ىعن أبى عمرو و�ونس وع�س

 )٤(» أعراب الحطمة، فأخذ عنهم شیئًا فاسدًا ، فخلط هذا بذاك فأفسده
�غــداد فحضــرت  إلــىخرجــت  :«أ�ضــاً وهــو �صــرى  )م٨٤٨ – ٢٣٣ت (وقــال التــوزى 

ــا �ـــان أصـــحابنا �حلفـــون  األعـــرابحلقـــه الفـــراء فرأیتـــه �حكـــى عـــن  و�حتشـــد �شـــواهد مـ
 )٥(»ب�عضها

ة مــع فســ أصــحاب هــذه األقــوال �لهــا مــن مدرســة ال�صــرة النحو�ــة التــى �انــت فــى منا
و�ن دل هذا علــى شــىء فإنمــا یــدل علــى أن هــذه الشــهادات غیــر مبــرأة   ،مدرسة الكوفة

العصــــب�ة لمدرســــة ال�صــــرة التــــى لــــم تكــــن تــــرى أصــــح مــــن منهجهــــا فــــى قضــــ�ة  مــــن
التــى أطلقهــا علمــاء  األحكــاماالحتجــاج، وهــذا �جعلنــا غیــر مطمئنــین إلــى ســالمة هــذه 

ال تخلــوا مــن التحامــل علــیهم، وال �خفــى مــا یــؤدى  ألنهــاال�صــرة علــى علمــاء الكوفــة، 

 
 ٤٨المعنى واإلعراب عند النحو�ین  - )١(
  ٩٠أخ�ار النحو�ین ال�صر�ین   :ینظر – )٢(
 ١٢١ - ١٢٠مراتب النحو�ین   :ینظر – )٣(
 ٥٦أخ�ار النحو�ین ال�صر�ین  - )٤(
 ٨٢مراتب النحو�ین  - )٥(



 
 ۹۷ الكوفیین األصول النحویة عند      

منه، وأخذ الكــوفیین  صوالتنق� خر إل�ه التناقش بین فر�قین من طعن �ل منهما فى اآل
 )١(لم �أخذوا منهم إال لثقتهم فیهم  ألنهممن ق�ائل �ثیرة ال �عد مطعنا فیهم،  

 ر  ـعـالش ♦
إن علمــاء اللغــة األقــدمین �ــانوا �ستشــهدون �الشــعر الجــاهلى واالســالمى و�حتجــون �ــه 

فصــاحتهم بل لقد تجاوزوا ذلك حتى استشــهدوا �شــعر �ثیــر مــن المحــدثین الــذین وثقــوا � 
تــــوفى فــــى النصــــف الثــــانى  (عنــــدهم إبــــراه�م مــــن هرمــــة  هو�ــــان آخــــر مــــن �حــــتج �ــــ 

 )٢()للهجرة
ومحدثـــة �ـــان أ�ضـــا مـــن مصـــادر الدراســـة الكوف�ـــة  هو�ســـالم�  هجاهل�ـــ والشـــعر العر�ـــى 

 )٣(ومحتجا للكوفیین وأساسًا بنوا �ثیرا من أصولهم عل�ه
ــن  ــان مـ ــوادر و�ـ ــواهد والنـ ــة �الشـ ــة فائقـ ــوفیین عنا�ـ ــراء وللكـ ــائى والفـ ــحاب الكسـ ــین أصـ بـ

صــاحب الكســائى الــذى قیــل :  األحمــر�علــى بــن الم�ــارك  ،وثعلب حفظة لهذه الشــواهد
و�ــأبى �كــر مــن األن�ــارى الــذى قیــل إنــه   )٤(إنه �ان �حفظ أر�عین ألف شاهد فى النحو 

 )٥(بیت شاهد فى القرآن ألفكان �حفظ ثالث مائة  
ســق مــع عنــایتهم �ــالتت�ع اللغــوى و�تفــق مــع مــا واهتمــامهم بهــذه الشــواهد الكثیــرة ممــا یت 

یتطل�ــه المــنهج اللغــوى ولــم �كــن االهتمــام �الشــعر والشــواهد ممــا اخــتص �ــه الكوفیــون، 
صــمعي وأبــى عبیــدة ألفــإن مــن بــین ال�صــر�ین حفظــة لكثیــر مــن النــوادر والشــواهد، �ا

 .)٦(وغیرهما، إال أن حصیلة الكوفیین منه ف�ما یبدوا لى �انت أوفر وأكثر
آرائهــم،  أو االعتمــاد علــى �تــبهم  إالولكى یتبین لنا منهج الكوفیین فى الشعر ل�س لنــا  

. وقلمــا )معــانى القــرآن(فالكســائى لــه الحــظ األوفــر مــن األشــعار التــى استشــهد بهــا فى
�ــأن ذلــك �ــان  ایذ�ر اسم الشاعر الجاهلى أو االسالمى الذى ینشــد مــن شــعره، اكتفــاء

 
  ١٣٩مراتب النحو�ین  - )١(
 ١٧االقتراح  - )٢(
 ٣٣٣مدرسة الكوفة  - )٣(
  ١٢٦�اء لنزهة األ - )٤(
 ٣٣١نزهة األل�اء  - )٥(
  ٣٣٥ ةلكوفامدرسة  - )٦(



 
 ۹۸ الكوفیین األصول النحویة عند      

، و�ثیــرا مــا یتــوارد مــع ســیبو�ه ف�مــا عصــرهء اللغــة والنحــو فــى معروفا متداوًال بین علمــا
 .)٢(مما یدل على أنه �ان �ضع �تا�ه نصب عینه و�صره )1(شد من أشعارن ی 

 تفقـــد �انـــ فشـــواهد الكـــوفیین ال تختلـــف عـــن شـــواهد ال�صـــر�ین ولـــ�س فـــى ذلـــك غرا�ـــه 
مـــر متوقـــع المصــادر مشـــتر�ة، ال�اد�ـــة، وفصــحاء العـــرب، والشـــیوخ، والشــعراء. وهـــذا أ

فــى اســتن�اط قواعــدهم  –الكــوفیین  –ولكن ما �ختلف هو مواطن االحتجاج واقتصارهم 
على السماع واالتساع ف�ه أما ما نسب إلیهم من أن لدیهم أب�اتا مجهولــة فلهــذا نظــائر 

 )٣(فى �تاب سیبو�ه، ومــا ذ�ــر أنهــم یبنــون علــى الشــاهد الواحــد أصــًال �مــا فعــل الفــراء
 )٤(لته له نظائر فى �تاب سیبو�هفهذا الصن�ع على ق

القــرن الثالــث للهجــرة �انــت تؤخــذ  ءخلــص مــن هــذا إلــى آن الشــواهد الشــعر�ة حــین بــدن 
 ال�صر�ون والكوفیون فى هذا   عن األعراب الفصحاء وروا�ة الشیوخ عنهم، و�ان

ن ى التســاهل فــى الروا�ــة والمــروى، أل، وأن خالفهــم �ــان �مكــن فــى االتســاع ال فــ سواء
وأن الكــوفیین �عملــون جاهــدین علــى أن  )٥(�الكوفــة أكثــر وأجمــع منــه �ال�صــرةالشــعر 

 األعــرابالتــى مصــدرها  )٦(�غیــروا األصــول لتكــون وفــق األمثلــة المســتعملة المســموعة
 )٧(الذین وثقوا �فصاحتهم

واذ�ر شاهدا على سبیل المثال ال الحصر الستشهاد الفراء �الشعر فى مسألة "خــالف 
 آلن " فقال الفراء قال الشاعر :ا  أصلالنحاة فى 

 
ینظــر  .ى مــع ســیبو�ه �ــأكثر مــن مائــة شــاهدتقــشــاهد ال مائــة  زادت الشــواهد الشــعر�ة علــى أكثــر مــن ثمــاني - )1(

  ١١٢والق�اس فى النحو العر�ى نشأة وتطورا ص  ١١١االحتجاج وأصوله محمد خیر الحلوانى 
 ٣١٥،  ٣١٤ ینظر المدارس النحو�ة - )٢(
 :دخول الالم على خبر لكن �قول الشاعر ( مجهول) ءفقد أجاز الفرا - )٣(

 د ـ ن حبها لكمیـى مـولكنن
 ٤٦٥/ ١و�روى " لعمید" وهو من الطو�ل ، والكمید : الحز�ن ینظر معانى الفراء 

 فقد استشهد سیبو�ه �قول الراجز وهو مجهول أ�ضا  - )٤(
 إذا اعوججن قلت صاحب قوم 

و�نظـر الق�ـاس فـى النحـو  ٢٠٣/ ٤هد فى تسكین �اء صاحبى تشبیها للوصل مجـرى الوقـف الكتـاب والشا
  ١١٣العر�ى ص 

   ٧٤ نینظر : مراتب النحو�ی - )٥(
  ٣٧٩ینظر : مدرسة الكوفة  - )٦(
 ١١٥الق�اس فى النحو العر�ى  - )٧(



 
 ۹۹ الكوفیین األصول النحویة عند      

  )١(وجن الخاز�از �ه جنونا  تفقأ فوقه القلع السوارى 
 �أب�ـــات "�ـــان �معنـــى صـــار مجـــيءفـــى مســـألة " �قـــول ثعلـــب ىلفارســـ اوأ�ضـــا استشـــهد 

 من الشعر.  كثیرة
استشـــهد الكوفیـــون  وفـــى مســـألة  تخف�ـــف "إن" المكســـورة وحكـــم عملهـــا �عـــد التخف�ـــف،

 .�أب�ات من الشعر
 .فى مسألة ( جواز تذ�یر الفعل وتأنیثه ) استشهد الكوفیون �الشعرو 

 استشهد الفراء �قول الشاعر.  )  غیر االستثنائ�ة والوصف بها (وفى مسألة 
 استشهد الفراء �قول الشاعر.  )�سر �اء المتكلم  (وفى مسألة 
 استشهد ثعلب �قول الشاعر. )الوصف �المصدر   (وفى مسألة 

هم. فـــى المســـائل لشـــواهد الشـــعر�ة التـــى �ـــانوا �عضـــدون بهـــا أقـــوالإلـــى غیـــر ذلـــك مـــن ا
 النحو�ة والصرف�ة.

 
 
 
 
   نثـرال ♦

فــى بیــوت الشــعر األمثــال ، واألوابــد ،  « وجــدوا  ألنهــملقــد انصــرف النحــاة عــن النثــر 
 )٢(»الشواهد ومنها الشواردومنها  

فــى �المهــم أكثــر ، اجتمــع النــاس علــى أن المنثــور « فلــم �عتمــدوا عل�ــه إال قلــیال، فقــد 
 )٣(»وأقل جیدا محفوظا

ول�س أحد من العرب الفصحاء إال �قول: أنه �حكى �الم أب�ه وسلفه ، یتوارثونــه آخــر 
یتظــاهرون بیــنهم �ــأنهم قــد  ألنهــمعن أول وتا�ع عن مت�ع، ول�س �ــذلك أهــل الحضــر، 

 
واألش�اه والنظـائر  ٣٠٣/ ١واإلنصاف  ٢٢٦ ىالبیت من الوافر وهو منسوب البن أحمر فى التكملة للفارس  -  )١(

الســــحا�ة العظ�مــــة  :والقلــــع  ٤٦٨/ ١ومعــــانى القــــرآن للفــــراء  ٣٠١/ ٣و�ــــال نســــ�ة فــــى الكتــــاب  ١٢٥/ ٣
 هزجه وصوته ، وس�أتى ب�انه وتوض�حه فى المسألة  . :عشب أو الذ�اب وجنونه :والخاز�از

 ٢/٩ن للجاحظ ییبینظر : الب�ان والت - )٢(
  ١١٥والق�اس فى النحو العر�ى  ٢٠/ ١فى صناعة الشعر ونقده البن رشیق  العمدة - )٣(



 
 ۱۰۰ الكوفیین األصول النحویة عند      

حضـــر تر�ـــوا وخـــالفوا مـــن ینتســـب إلـــى اللغـــة العر��ـــة الفصـــ�حة، غیـــر أن �ـــالم أهـــل ال
 إعــرابمضــاه لكــالم فصــحاء العــرب فــى حــروفهم وتــأل�فهم إال أنهــم أخلــوا �أشــ�اء مــن 

  )١(الكالم الفص�ح
عنا�ة �األعراب ال تعد لها عنا�ة، فأبو عمرو ابــن العــالء �ــان   األوائلوقد �ان للنحاة  

 .)٢(یلقاهم فى الحج و�حسن سؤالهم
الخلیــل والكســائى قــد جمعــا و�ــان  )٣(بــن العجــاج ةبرؤ�ــ و�ــونس ابــن حبیــب �ــان �عنــى 

 )٤(علمهما من بوادى الحجاز ونجد وتهامة

 

 

 

 

 

 

 

 القياس : 
ً
 ثانيا

  )٥(قدرة على مثالة إذاسا وق�اسا � ق  هس�ق� الق�اس لغة: �معنى التقدیر �قال قاس الشى 
 .األصلهو ع�ارة عن تقدیر الفرع �حكم    :وفى اصطالح النحاة

 .على الفرع  األصلحكم   إجراء  أو �علة   أصلفرع على   لهو حم  :وقیل
 .  �جامع وقیل هو اعت�ار الشى �الشئ  ،�جامع  حاق الفرع �األصلإلهو    :وقیل

 
  ٢٩/ ٢الخصائص البن جنى   - )١(
 ٣٦�یدى ص ز ط�قات النحو�ین لل - )٢(
  ١١٦،  ١١٥والق�اس فى النحو العر�ى  ١٦٩/ ٣ �اقوت الحموى  ـمعجم األد�اء ل - )٣(
  ١١٦الق�اس فى النحو العر�ى ص – )٤(
  ٢٠٠/   ٣ "  ق�س"العرب  نالسینظر  -)٥(



 
 ۱۰۱ الكوفیین األصول النحویة عند      

وقیل حمل مجهــول علــى معلــوم وحمــل مــا لــم �ســمع علــى مــا ســمع وحمــل مــا �جــد مــن 
تعبیرات على ما اختزنته الذاكرة وحفظته ووعته من تعبیرات وأسالیب �انــت قــد عرفــت 

 )١(أو سمعت

 والكوفيني  البصرينيبني  القياس
 وتأل�فاوتقعیدا  دراسة اللغة والنحو استقراءً   إلى  نالكوفیی سبق من  أولقد �ان ال�صر�ون  

 )٢(الشائع  من �الم العرب  األكثرعلى  قواعدهوقد انماز منهجهم �ابتناء  
، أو أو رمــاه �الشــذوذ )٤(أوعــده لغــة )٣(و�ذا اصطدم أصل من أصــوله �مــا �خالفــه تأولــه

 )٥(ال یلتفــون إلــى �ــل مســموع –أعنــى ال�صــر�ین   –القلة ، أو الندرة ، أو الخطأ ألنهم  
 )٧(تار�ین ما عداها )٦(إال ما أخذوه من الق�ائل الست  �جیزون وال  

جعلــوه أصــًال  لألصــولً◌ ف�ــه جــواز شــىء مخــالف یون �انوا لو سمعوا بیتًا واحداً فالكوف
  )٩(»لفظًا فى شعر، أو نادر �الم جعلوه �ا�ًا  إذا سمعوا    «و�نهم    )٨(و�و�وا عل�ه

األســـس  عفـــى الكســـائى واضـــ )١٠(و�بـــدو لـــى أن مـــا ذ�ـــر مبنـــى علـــى رأى بـــن درســـتو�ه
�ـــان �ســـمع الشـــاذ الـــذى ال �جـــوز إال فـــى الضـــرورة  الـــذى )١١(األولـــى للمـــنهج الكـــوفى

 .)١٢(ف�جعله أصًال، و�ق�س عل�ه فأفسد النحو بذلك
 قد قال الكسائى:فمذهب الكوفیین هو الق�اس و 
 

نقـــد وتوج�ـــه د. مهـــدى  وفـــى النحـــو العر�ـــى ٤٥ب فـــى جـــدل األعـــراب اغـــر واإل ٩٣، ٤٢ینظـــر لمـــع األدلـــة  - )١(
  ١٧ه  ص ور طوت هتأنشفى النحو العرب  سوالق�ا ٢٠المخزومى ص 

 ٣٩، ٢٢واللغو�ین للز�یدى   نینظر ط�قات النحو�ی - )٢(
 ٧٥د الحمید حسن ینظر القواعد النحو�ة عب - )٣(
 ٣٩، ٢٢ط�قات النحو�ین واللغو�ین  - )٤(
 ٢٠١االقتراح للسیوطى  - )٥(
 » طئ-�نانة   -هذیل  -أسد  -ق�س  –تم�م « والق�ائل الست هى:  ٥٦االقتراح  - )٦(
  ٤٧الق�اس فى النحو العر�ى نشأته وتطوره د. سعید جاسم الز�یدى ص  - )٧(
 ١٦١النحو�ة  والمدارس ٢٠٢االقتراح    - )٨(
  ٤٥/ ١همع الهوامع  - )٩(
ــتو�ه - )١٠( ــن درسـ ــو ،       ابـ ــى النحـ ــاد فـ ــنفاته : اإلرشـ ــن مصـ ــتو�ه مـ ــن درسـ ــر بـ ــن جعفـ ــد هللا بـ ــد عبـ ــو محمـ ــو أبـ : هـ

 ٤٠/ ٦والمقصور والممدود . توفى سنة س�ع وأر�عین وثالثمائة ینظر معجم المؤلفین 
  ٤٧ى ص والق�اس فى النحو العر� ٣٨٢مدرسة الكوفة  - )١١(
  ١٨٢/ ١٣ومعجم األد�اء  ١٦٤/ ٢ینظر �غ�ة الوعاة  - )١٢(
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 )١(و�ه فى �ل أمر ینتفع     إنما النحو ق�اس یت�ع
ال�ــاحثون إلــى عــد المــذهب ال�صــرى مــذهب ق�ــاس، وعــدو المــذهب الكــوفى  اتجــهوقــد 

 و�لــغ التعصــب �أحــدهم أن �قــول: إن المــذهب الكــوفى ال هــو مــذهب )٢(مــذهب ســماع
 .)٣(سماع صح�ح وال مذهب ق�اس منظم

ه النحــاة إلــى العــرب مــن أنهــم �ــانوا �حملــون �عــض الكلــم وق�ــاس العــرب هــو مــا ینســ� 
أعرب الفعل المضــارع ق�اســًا علــى االســم لمشــابهته لــه   «على �عض ومن ذلك قولهم:  

ــه لمعــان ال یتبــین لمــراد منهــا إال �ــاإلعراب .�قول الشــ�خ الخضــر حســین « فــى احتمال
یهــا علــى علــة الحكــم و�ــذ�ره النحــوى تنب   ذا المعنى واقع من العرب أنفســهم١والق�اس �ه

   )٤(»الثابت عنهم �النقل الصح�ح
و�ذا دققنا ال�حث فــى �تــب نحــاة الكوفــة ألفینــاهم �ق�ســون علــى المثــال الواحــد والمثــالین 

ــالكوفیون واألمثلـــة القلیلـــة  ــا جـــاء عـــن العـــرب، وأجـــازوا للنـــاس أن  فـ قـــد احترمـــوا �ـــل مـ
ینطبق على القواعد العامــة،  �ستعملوا استعمالهم حتى ولو �ان هذا االستعمال شاذا ال

ــًا لوضـــع قاعـــدة عامـــة مـــن غیـــر إهمـــال شـــىء حتـــى  بـــل أنهـــم جعلـــوا مـــن الشـــاذ أساسـ
ــعوا الشـــىء إلـــى  ــم أن �ضـ ــنوع فكـــل عملهـ ــإذالموضـــوع والمصـ ــة فـ ــان  امالئمـ ــيء�ـ  للشـ

 )٥(الواحد جملة صور وصنعوا له جملة قواعد
ــد والكوفیـــون  ــا ورد عنـ ــدهم مـ ــدوا علـــى الق�ـــاس، وورد عنـ ــد اعتمـ ــر  قـ ال�صـــر�ین مـــن غیـ

اختالف فى المعنى والهدف إال أنهم قد �ختلفون عنهم فى المنطق الذى ینطلقون منــه 
   .)٦(لتقو�م �الم العرب

 
 واالقتراح      ٢٦٧/ ٢مطلع قصیده للكسائى فى وصف النحو والبیت من �حر الرمل ذ�ر فى ابناه الرواة  - )١(

  ١٧٦والمدارس النحو�ة  ٢١٤      
ومدرسة ال�صرة النحو�ة  ١١ى اللغة والنحو ، ونظرات ف  ٢٩٦/ ٢   " بور دى"   ـل تار�خ الفلسفة فى اإلسالم - )٢(

 د. شوقى ض�ف  ٢٥١، ٢٥٠
  ٤٨والق�اس فى النحو العر�ى  ٧٥، ٧٤من تار�خ النحو سعید االفغانى  - )٣(
  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧دراسات فى العر��ة ص  - )٤(
 م  ١٩٣٥ط أولى مصر سنة  ٢٩٦و  ٢٩٠/ ٢ضحى اإلسالم أحمد أمین  :ینظر –)  ٥(
  ١٣٩ق�اس فى النحو العر�ى ص ینظر : ال -)٦(
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ــاو�ة  ــون مسـ ــى تكـ ــارات التـ ــاة �عـــض الع�ـ ــتخدم النحـ ــد اسـ ــام لولقـ ــى تمـ ــاس فـــى المعنـ لق�ـ
 » وجه الكالم ، الوجه ، ال�اب ، الحد  «المساواة نحو  

ــراء ــد الفـ ــد ورد عنـ ــالم " فقـ ــه الكـ ــو وجـ ــه " وهـ ــذا  )١(قولـ ــى هـ ــرت أن فـ ــو ظهـ ــه " ولـ وقولـ
و�ذا �ــان هنــاك أكثــر مــن وجــه رجحــوا أحــدهما �ع�ــارة  )٢(الموضــع لكــان الوجــه فتحهــا

أو أحــــــب  )٦(أو أنفــــــذ مــــــن الوجــــــه األول )٥(أو أبــــــین الــــــوجهین )٤(أو أجــــــود)٣((أقــــــوى)
 )٨(إلى غیر ذلك  )٧(الوجهین

 )٩(»ى العر��ة على ما وصفت لكوهذا ال�اب �له ف :«وقال الفراء
    ومن أمثلة القیاس

 .)  غیر االستثنائیة والوصف بھا(   ما جاء فى مسألة   •
ق�اسًا علــى مــا  " رحمة هللا نصب غیر فى قولك " ما جاءنى غیرك  -فقد أجاز الفراء  

 :وهأنشد
 )١٠(حمامة فى غضون ذات أو قال    لم �منع الشرب بها غیر أن نطقت+

 یاء المتكلم  وفى مسألة كسر  •

 
  ٣٨٦/ ٢،  ٢٥٥،  ٢٤١،  ١٤١،  ١٠٠/ ١معانى القرآن للفراء   :ینظر – )١(
  ١٤٢والق�اس فى النحو  ٣٤٧،  ١٨١،  ١٦٦،  ٦٨/ ١معانى الفراء  - )٢(
 ٢٨١،  ٢٤٤/ ٣،  ٤٢/ ٢معانى الفراء   :ینظر – )٣(
ــانى الفـــــــراء ینظـــــــر : – )٤(  ١١٢،  ٤٤/ ٣،  ٢٣٣/ ٢ ،١٩٨،  ١٧١،  ٢١١،  ٩٦،  ٦٤،  ٤٩،  ١٢/ ١معـــــ

  ٤٥٦،  ٤٤٨/ ٢،  ١٩١/ ١ومجالس ثعلب  
  ٥٠/ ١معانى الفراء  - )٥(
  ٩٢/ ١الفراء  - )٦(
  ٧٥/ ١الفراء  - )٧(
  ١٩٨/ ١معانى الفراء  - )٨(
  ١٤٣والق�اس  ٣٠٤،  ٢٤٩/ ١ومجالس ثعلب  ٢٣٢/ ٢معانى الفراء  -)٩(
والفـراء �قــول أنشـدنى المفضـل ینظـر معــانى        ٣٢٩/ ٢وب للكنـانى فـى الكتـاب البیـت مـن ال�سـ�ط وهـو منســ - )١٠(

ــراء ا ــ�ش  ٣٨٢/ ١لفــــ ــن �عــــ ــل البــــ ــرح المفصــــ ــى شــــ ــة فــــ ــن رفاعــــ ــ�س بــــ ــوب لقــــ        ١٣٥/ ٨،  ٨٠/ ٣ومنســــ
وأمالى ابن الشجرى  ٢٨٧/ ١فى اإلنصاف  ة، و�ال نس� ١٨٨/ ١ومنسوب ألبى ق�س األسلت فى الدرر  

  ١٥٤٢/ ٣واالرتشاف  ٣١٣/ ٢رح التسهیل البن مالك وش ٢٤٦/ ٢،  ٤٦/ ١
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آ َأنــُتْم  ﴿لمــا أنشــده الفــراء معضــدًا قــراءة حمــزة عنــد قولــه تعــالى  خالو�ــهتعرض ابن   َومــَ
" فقــال إنهــا �ــالخفض �مصــرخىسألت أ�ــا عمــرو عــن "  )٢(قال الجعفى  )١(﴾  ِ�ُمْصِرِخيّ 

 لحسنة وأنشد الفراء حجة لحمزة 
 رى ـافـوب معـى ثـل فـأقب
 ىـفـ�الح   سـر لیـرجـ�ج
 ىـافـا تـیك ـلل  ـت هـقل
 )٣(ا أنت �المرضىـل مـن إبـم

   .)٤(فكسر ال�اء واللغة األولى هى الفصحى و�ان حمزة إماماً 
آ َأنــُتْم  ﴿عنــد قولــه جــل شــأنه )٥(لــرأى الفــراء والقاســم بــن معــن ىكمــا تعــرض الفارســ  َومــَ

ِرِخيّ  فقال:قــال الفــراء فــى �تا�ــه التصــر�ف هــى قــراءة األعمــش و�حیــى بــن  )٦(﴾ ِ�ُمصــْ
ثاب قال: وزعم القاسم بن معن أنها صواب قال و�ان ثقة �صیرًا وقد أنشــد الفــراء مــا و 

ووجه ذلك من الق�اس: أن ال�اء ل�ست تخلوا من أن تكون فى موضــع   ،سبق من رجز
جـــر فال�ـــاء فـــى النصـــب والجـــر �الهـــاء فیهمـــا و�الكـــاف فـــى أكرمتـــك وهـــذا  أو نصـــب 

  )٧(لك
 والفك اإلدغاموفى مسألة جواز  •

 
 ٢٢إبراه�م   - )١(
: هــو حســین بـــن علــى الجعفــى مــوالهم الكـــوفى أبــو عبــد هللا الزاهــد أحـــد األعــالم قــرأ القــرآن علـــى        الجعفــى - )٢(

  ١٦٤/ ١ینظر معرفة القراء للذهبى  ـه ٢٠٣حمزة و�رع فى القراءات والحدیث توفى سنة 
ینظـر : المسـاعد   ىب�ات من أرجوزة لألغلب العجلى فـى شـعره الـذى جمعـه الـد�تور نـورى حمـودة الق�سـاأل  -  )٣(

  ٦٠/ ٢وحاش�ة �س على االزهرى  ٢٨٤/ ٣وشرح التسهیل  ٢٧٨/ ٢
  ٣٣٦/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٤(
حن�فـة �ـان متعـدد       قـاض الكوفـة وصـاحب أبـى  القاسـم بـن معـن بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد هللا بـن مسـعود - )٥(

 ١٤٦ینظـر ط�قـات النحـو�ین واللغـو�ین  ـهـ ١٥٧االهتمامات العلم�ة إلى جانب اهتمامه �النحو توفى سنة 
  ٢٦٣/ ٢و�غ�ة الوعاة  ٣٠/ ٣وان�اه الرواة 

 ٢٢إبراه�م   - )٦(
 ٢٩،  ٢٨/ ٥ ىللقراء الس�عة للفارس ةالحج -)٧(
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نْ  ﴿ابن خالو�ــه لــرأى الفــراء عنــد قولــه جــل شــأنه تعرض َى مــَ ةٍ  َوَ�ْحیــَ ن َبّینــَ ّي عــَ  )١(﴾حــَ
وأجـــاز الفـــراء إدغـــام العـــین فـــى الـــالم فـــى نحـــو �حیـــى و�عـــین ق�اســـًا علـــى قـــول  :فقـــال

 الشاعر :
   )٢(تمشى �سدة بیتها فتعى  ة  كو�أنها بین النساء سب�

 سر �أحد أمر�ن:وقد رد هذا وقالوا ال �جوز هذا فى الق�اس و�ف
 : أن �حمل على الضرورة الشعر�ةاألول

 :، وذلك لما سمع قول عبید بن األبرص الخاطئ: أن �كون من الق�اس والثانى
   )٣(ت بب�ضتها الحمامةـعی  ا  ـم �مـرهـوا �أمـعی

فـــى الماضـــى، حمـــل المضـــارع عل�ـــه  �اإلدغـــام )٤("وقـــول �عـــض العـــرب " حیـــوا وعیـــوا
و�هــذا فســر ســیبو�ه قــولهم: حیــوا وعیــوا، ، ف الق�ــاس فــى �ا�ــهفأدغم وجاء �ه على خال

فقــال " وقــد قــال �عضــهم " حیــو وعیــو لمــا رأوهــا فــى الواحــد واالثنــین والمؤنــث إذا قــالوا 
 )٥(حیث المرأة �منزلة المضاعف من غیر ال�اء أجروا الجمع على ذلك

 )٦(علیهاعلى األمثلة القلیلة التى منع ال�صرون الق�اس   الكوفیون وقد قاس 

 
 ٤٢األنفال  - )١(
و�عـراب القـراءات السـ�ع البـن  ٣١٢/ ٣،  ٤١٢/ ١وهو بال نس�ة فى معانى القرآن للفـراء البیت من الكامل   -  )٢(

 ٥٨٧،  ٥٨٥/ ٢والممتـــــع فـــــى التصـــــر�ف  ٢٠٦/ ٢والمنصـــــف   ٢٦٩/ ٢والمحتســـــب  ١/٢٢٦خالو�ـــــه 
   ٣٤٩/  ٤واالشمونى  ١٨٢/ ١والهمع 

 فناؤه  :تالقطعة المستطیلة من الفضة وسدة البی :: السب�كة اللغة 
ال �قاس عل�ه بل طعن على قائله ألن اإلدغام فى مثل هذا   شاذف�ه فتعى حیث جاء مدغما وهو   شاهدوال

إنمــا �ــأتى إذا �ــان مــا ضــ�ًا فــإذا �ــان  مضــارعًا فالفــك ف�ــه أظهــر بــل واجــب وقــد جــوز الفــراء ف�ــه اإلدغــام 
  ٣٤٩/ ٤واستدل �ه ینظر شرح الشواهد  للعینى 

�مــا نســب        ١٢٦مرفــل وقــد نســب لعبیــد بــن األبــرص االســدى وهــو فــى دیوانــه البیــت مــن مجــزوء الكامــل ال - )٣(
م: شـجر جبلـى والثمـام : بیـت ضـع�ف  لـه خـوص والشـاهد       شوالن ٢٤٨لسالمة بن جندل فى ملحق دیوانه 

  والمقتضــب     ٣٩٦/ ٤ف�ــه ( عیــوا وعیــت ) إذ أســكن ال�ــاء األولــى وأدغمهــا فــى الثان�ــة جــوازًا ینظــر الكتــاب 
 ٥١٢ ىلثمانینلوشرح التصر�ف  ٤١١/ ١و�نظر الفراء  ٣١٨/ ١

  ٣٨٧/ ٢الكتاب  - )٤(
  ٢٢٦/ ١ینظر إعراب القراءات الس�ع  -)  ٥(
  ١٢٦/ ٢ینظر معانى القرآن للفراء  - )٦(



 
 ۱۰٦ الكوفیین األصول النحویة عند      

فإطالق القــول �ــأن الكــوفیین �ق�ســون علــى الشــاذ حتــى لــو ســمعوا بتــًا واحــدًا ف�ــه   و�عد:
ــوه أصــًال و�و�ــوا عل�ــه لألصــولمخــالف  شــيءجــواز  ن الكســائى �ــان �ســمع أو  )١(جعل

نقــول إن إطــالق  )٢(الشاذ الذى ال �جوز إال  فى الضرورة ف�جعلــه أصــًال و�قــ�س عل�ــه
، رســتو�هدو�ذا تنبهنا إلى أن صاحب القول الثــانى هــو ابــن ، هذا القول ف�ه تجوز �بیر

�صــرى والكســائى شــ�خ مدرســة  درســتو�ه  فــابنلنا ســر هــذا الطعــن فــى الكســائى    اتضح
   .)٣(الكوفة

لم �قفوا �ق�اسهم عندما صنعوه ممن فسدت سالئقهم مــن أعــراب المــدن ، أو   فالكوفیون 
   .)٤(البدو  عرابأ �عض   ةلسن أما شذ على 

ســماع ، وممــا رفضــوا ف�ــه الســماع ال ســماع أىتخدموا الق�اس بدون استناد إلــى فقد اس
أب�ـــات قـــد تكـــون شـــاذة ، بـــل ســـماع إحـــدى القـــراءات ، إعمـــال إن المخففـــة مـــن الثقیلـــة 

فعــل الماضــى فــى بنائهــا علــى ثالثــة أحــرف العملــت لشــبهها � إنمــا   زعمــواالنصب، فقد  
شــبهها �ــه فوجــب إن ی�طــل عملهــا، ولــم  وأنهــا مبن�ــة علــى الفــتح مثلــه، فــإذا خففــت زال

 ﴿ )٥(یلتفتوا الحتجاج ال�صر�ین علیهم �قراءة نافع وابن �ثیر وهى من القــراءات الســ�ع
اَلُهمْ  َك َأْعمــَ َوّفَیّنُهْم َر�ــّ ا َلیــُ و�ــأنهم حجــبهم التعلیــل المنطقــى الخــالص،  )٦(﴾ َوِ�ّن ُ�ـّال ّلمــّ

ر�ف ع�اراتهــا الفصــ�حة الغــة وتصــ ســواء فــى هــذه المســألة أو فــى غیرهــا عــن منطــق ال
 السل�مة.  

روح بــ أكثــر �صــرًا  ا�ــانو  نی الكــوفی ن أوفى هذا ونحوه ما یرد أقوى رد على من یزعمون 
 للمنطق والفلسفة.  نال�صر�ی مثل   –اللغة وأدق حسًا، وأنهم لم �خضعوا  

 
  ٨٤االقتراح  - )١(
  ١٦٤/ ١ ةالوعا ة�غ� - )٢(
   دمشقلم قمن الهجرة د. حسن هنداوى ط دار ال هج الصرفیین ومذاهبهم فى القرنین الثالث والرا�عامن - )٣(

  ٢٥٨الط�عة االولة ١٩٨٩/  ١٤٠٩     
  ١٦٣المدارس النحو�ة  - )٤(
 و�عراب القراءات الس�ع وعللها  ٦٥٩/ ٢والموضح  ٢٩٠/ ٢لنشر وا ١٢٦القراءة فى الت�سیر   :نظرت – )٥(

   ٢٩٤/ ١البن خالو�ه       
. ینظــر   "لیــوفینهم" الكوفیون إذا خففــوا (إن) لــم �عملـوا فعلــى هــذا نصــب �ــًال بـــ ســورة هــود فــ ١١١مـن اآل�ــة  - )٦(

  ٢٩٤/ ١إعراب القراءة الس�ع 



 
 ۱۰۷ الكوفیین األصول النحویة عند      

علــى نحــو مــا  أح�انــاادوا عــنهم خضــوعًا ز ، بــل ر�مــا ادورهم لهمــ بــ فقــد �ــانوا �خضــعون 
  )١(صور ذلك المسألة السا�قةت 

:
ً
  األخرىالنحوية  األصول -ثالثا

 
 )٢(�اإلجمــــــــاع وذلـــــــك:وهنـــــــاك أصــــــــول نحو�ـــــــة أخــــــــرى لـــــــم یتعــــــــرض لهـــــــا ال�حــــــــث 

 .)٦(واالستقراء  )٥(واالستحسان  )٤(واالستدالل  )٣(واالستصحاب
 

 
  ١٦٤ینظر المدارس النحو�ة  - )١(
 ومذاهبهم فى القرنین الثالث  نومناهج الصرفیی ٢٠٤واالقتراح  ٨٨/ ١ینظر : الخصائص البن جنى  - )٢(

 وما �عدها    ٣٨١حسن هنداوى ص والرا�ع من الهجرة د.       
  ٣٢٤واالقتراح  ١٤١ولمع األدلة  ٤٦عراب اإلغراب فى جدل اإل - )٣(
  ٣٢٨واالقتراح  ١٢٧لمع األدلة  - )٤(
  ١٣٢ولمع األدلة  ٣٢٨االقتراح  ١٣٣/  ١الخصائص  - )٥(
   ٣٣٨االقتراح  - )٦(



 
 ۱۰۹   أصل ضمیر المتكلم المنفصل أنا                                                                                                   

 )   ١( أصل ضمري املتكلم املنفصل " أنا " 
 

ـي ﴿عنــد قولــه جــل شــأنه  الكــوفیینتعــرض مكــى بــن أبــى طالــب لــرأى  ا ُأْحیــِ  ) ٢(﴾ َأنــَ
، واالســـم المضــــمر عنـــدهم الهمــــزة والنــــون ،  ال�صـــر�ینواأللــــف زائـــدة عنــــد « فقـــال :

 نفییالكــو وز�دت األلف للتقو�ة، وقیل ز�دت للوقف لتظهر حر�ــة النــون . واالســم عنــد 
 أ.هـ )٣(  »  "أنا " �كماله

 الدراسة والتقویم 
 اختلف النحاة فى ضمیر الرفع المنفصل (أنا) من حیث إث�ات ألفه وحذفها.

أصله الهمزة والنون "أن" واأللف زائــدة فــى الوقــف لب�ــان حر�ــة النــون   ال�صر�ون فقال   
 أو زائدة للتقو�ة .  

 لف أصل�ة ول�ست زائدة .االسم �كماله هو الضمیر فاأل  -:  الكوفیون وقال 
 و�ل�ك هذه اآلراء �التفصیل و��ان الرأي الراجح

 أوًال : رأى الكوفیین 

 
ومعــانى القــران و�عرا�ــه  ٢/١٤٤راء آن للفــ، ومعــانى القــر  ١٦٤/ ٤، ٣٥٠/ ٢تنظــر المســألة فــى الكتــاب   - )١( 

/ ٢وشـرح الكاف�ـة للرضـى  ٩٤/  ٣/٩٣، وشرح المفصل  ١/٣٣١و�عراب القران للنحاس    ،٢٨٧/  ٢للزجاج  
،  ٢/٦٩، وتعلیـــــق الفوائـــــد علـــــى تســـــهیل الفوائـــــد للـــــدمامیني  ١/١٤١، شـــــرح التســـــهیل البـــــن مالـــــك ١٠، ٩

ومــا فــات اإلنصــاف  ١/١٠٠، وحاشــ�ة الصــ�ان  ١٠٣/ ١، والتصــر�ح  ١/٢٠١والهمــع  ٢/٩٢٧االرتشــاف 
 ٤٠٩خالف د. فتحى بیومى حمودة من مسائل ال

 سورة ال�قرة ٢٥٨من اآل�ة   - )٢( 
وقد قرأ نافع �إث�ات األلف فى الوصل إذا أتى �عد " أنا " ألف مفتوحة أو مضمومة ، وقرأ ال�ـاقون �غیـر ألـف 

 .وال اختالف فى الوقف " أنا" �حذف األلف إذا لم �أت �عدها همزة و�ذلك إذا أتت �عد أنا همزة مكسورة 
وحجة من أثبت األلف مع الهمزة المضمومة أو المفتوحة وهو نافع" أنـه " لمـا تمكـن لـه مـد األلـف للهمـزة �ـره 
أن �حــذف األلــف  و�حــذف مــدتها فأثبتهــا فــى الموضــع الــذى �صــحب األلــف ف�ــه المــد وحــذفها فــى الموضــع 

وسـف فنـافع أثبـت األلـف فـى سـورة ی ١٠٨الذى ال �صحب األلف ف�ه المد نحو " أنـا ومـن ات�عنـى" مـن اآل�ـة 
(أنــا) علــى األصــل ، و�نمــا حــذف األلــف مــن حــذفها اســتخفافا والن الفتحــة تــدل علیهــا والبــد مــن إث�اتهــا فــى 
الوقــف ،  وقــد �ــان یلــزم نافعــا إث�ــات األلــف إذا أتــت �عــدها همــزة مكســورة �مــا روى عــن قــالون ألنــه موضــع 

وشـرح   ٣٠٧،  ٣٠٦،  ١٣١،  ١٣٠/ ١الكشف لمكـى  �مكن ف�ه المد وتحذف ف�ه األلف ومدتها ... ینظر
 ٢ص  ٣/ قسم ١، ودراسات ألسلوب القرآن الكر�م  ١٦١، واإلتحاف  ١٦٤الشاطب�ة 

  ٣٠٧،  ٣٠٦/ ١ینظر الكشف   -  )٣ (
 



 
 ۱۱۰   أصل ضمیر المتكلم المنفصل أنا                                                                                                   

، فــاأللف �عــد النــون مــن ) ١(لكوفیون إلى أن الضــمیر " أنــا " �كمالــه هــو االســم اذهب  
 )2(نفس الكلمة

 -: حجتهم
األلــف لغــات دل مــن األلــف وفــى بــ نه " أإث�ات األلف وصًال فى لغة قالوا والهاء فى " 

 واستدلوا �قول ابى النجم :    )٣( إث�اتها وصًال ووقفا وهى لغة تم�م و�ها قرأ نافع
 )٤( أنا أبو النجم وشعرى شعرى         � درى ما أجن صدرى 

 واستدلوا أ�ضا على أن "أنا" �كمالها اسم �قول الشاعر:
   )٥(أنا س�ف العشیرة فاعرفونى         حمید قـد تذر�ت السناما

  وأثبت األلف فى حال الوصل فدل على أصالتها .

 
توضــــــح   ٢/٩٢٧االرتشــــــاف  ١/٩٨ ٩٤،  ٩٣/ ٣شــــــرح المفصــــــل - و٢/١١١ینظــــــر :  شــــــرح الجمــــــل  -)   ٤( 

 ١/٩٨المساعد  ١/١٣٥المقاصد 
  ٣/٢٠وشرح الكاف�ة للرضى  ٣٥٩/ ٢ینظر الحجة للفارسى  -)   5( 
فقد قرأ نافع �إث�ات األلف من "أنا" إذا جاء �عدها همزة مفتوحـة أو مضـمومة وال�ـاقون �حـذف األلـف، ینظـر   -  )٣(

 ١٩٨٨٢  ٢الم�ســوط فــى القــراءات العشــر البــن مهــران االصــبهانى تحقیــق ســب�ع حمــزة حــاكمى دار القبلــه ط
تحقیــق   -و غا�ـة االختصــار فــى القـراءات العشــرة أئمــة األمصـار ألبــى العــالء ا لهمـذانى العطــار ١٢٣ص  

 ٤٤٨/ ١واإلتحاف  ٤٣٤/ ١اشرف طلعت 
 ٢٦٩، واإلفصــاح ٣٣٧/ ٣والخصـائص  ١٠/ ١البیـت مـن الرجـز وهـو منسـوب ألبـى الـنجم فـى المنصـف  - )٤(

/ ١وشــرح المفصــل  ٣٠٤/ ١و شــرح التســهیل البــن مالــك  ٢٨٦/ ١وشــفاء العلیــل  ٣٥٩والحلــل البــن الســید 
  ١/٢٠١، همع الهوامع ٢٢٥/ ١والمساعد  ٩/٨٣،  ٩٨

 ٣١٩، وتـذ�رة النحـاة ١٩٩/ ١والمسـتوفى البـن فرخـان  ٣٢٥، ٢٥٥/ ١و�ال نس�ه فى شرح الكاف�ة للرضـى  
شــاف الضــرب ارت ٤٣٧، ٤٣٥/ ٢،  ٣٢٩/ ١، مغنـى اللبیــب ٢٩٠، ١٠٣وشـرح دیــوان الحماســة للمرزوقــى 

١١١٠/ ٣ 
 البیت من الوافر وهو لحمید بن حر�ث من مجدل شاعر إسالمى ینتهى نس�ه الى قضاعة. - )٥(

 ١٠٦الــذروة .  ینظــر دیــوان حمیــد بــن ثــور الهاللــى، ط  دار صــادر  –اللغــة :  وتــذر�ت " علــوت" والســنام  
ــراب  ــاء واإلعـ ــل البنـ ــى علـ ــاب فـ ــر الل�ـ ــى  ٤٧٥/ ١و�نظـ ــة للرضـ ــرح الكاف�ـ ــل ٩ /٢شـ ــرح الجمـ ، ٢٦٤/ ١و شـ

  ٢٢٣، شرح شواهد الشاف�ة ٤٣٢/ ٢والمساعد  ٢/١١١
، شــرح ٢٩٥/ ٢، شــرح الشــاف�ه ٩٣/ ٣شــرح المفصــل البــن �عــ�ش  ٢٨٧/ ٣و�ــال نســ�ة فــى معــانى الزجــاج 

  ٣/٢٠الكاف�ة 
ن ، والشاهد أن األلف فى أنا فى حال  الوصل دلیل على أن االسم �كماله هو الضمیر علـى مـذهب الكـوفیی

  ٤١٠ینظر : ما فات اإلنصاف من مسائل الخالف 
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ــحة رأى الكــــوفیی  ــدل علــــى صــ ــى مــــن قــــراءة نو�ــ ــهد �ــــه مكــ ـي  ﴿ مــــا استشــ ــِ ا ُأْحیــ ــَ َأنــ
فى حال الوصل وهذه هى لغة تم�م و�عــض قــ�س ور��عــة   )٢(�إث�ات األلف  )١(﴾َوُأِمیتُ 

  . )٣(حیث یثبتون األلف وصًال ووفقًا 
وَ   ﴿  وقرأ ابــن عــامر ّن هــُ ي ّلكــِ  )٦(قــال الفــراء )٥(�إث�ــات األلــف وصــًال ووقفــاً  )٤(﴾ّ�ُ َر�ــّ

معناه " لكن أنا هو هللا ر�ى" ترك همزة األلف من أنا و�ثر بها الكــالم فأدغمــت النــون 
من "أنــا" مــع النــون مــن "لكــن" علــى تلــك اللغــة وأثبتــوا األلــف فــى المصــحف �مــا تقــول 

ى القــولین إذا وقفــت، و�جــوز الوقــوف �غیــر ( رأیت یز�دا وقوار�را) فثبتت فیهــا األلــف فــ 
ألــف فــى غیــر القــرآن فــى "أنــا" ومــن العــرب مــن �قــول إذا وقــف "أنــه" وهــى لغــة جیــدة 

 -وأنشدنى أبو ثروان :،  وهى فى عل�ا تم�م وسفلى ق�س
 )٧(وتقلننى لكن إ�اك ال أقلى     نى �الطرف أى أنت مذنب  نوترم 

 مزة فصار �الحرف الواحد.یر�د: لكن أنا إ�اك ال أقلى فترك اله 
ــم ــائى وزعـ ــال  )٨( الكسـ ــا �هللا ، وقـ ــدون لكـــن أنـ ــول لكـــن �هللا یر�ـ ــه ســـمع العـــرب تقـ أنـ

أ�ضــا: ســمعت �عــض العــرب تقــول : إنــه قــائم یر�ــدون إن أنــا قــائم فتــرك الهمــزة وأدغــم 
   .)٩(فهى نظیر لكن  

ر إث�ــات : إث�ــات األلــف هــو الجیــد ألن الهمــزة قــد حــذفت مــن (أنــا) فصــاالزجــاج وقــال
 . )١٠(األلف عوضًا عن الهمزة" 

 
 من سورة ال�قرة ٢٥٨اآل�ة   - )١(
 ٣٠٦/ ١قرأ بها نافع ینظر الكشف  - )٢(
 ٩٢٧/ ٢ینظر ارتشاف الضرب  - )٣(
 من سورة الكهف  ٣٨اآل�ة   - )٤(
 ١٧٨/ ٧و ال�حر المح�ط ٦١/ ٢تنظر قراءة ابن عامر فى الكشف   -)  ٥(
  ١٤٤/ ٢نى القرآن للفراء ینظر  معا – )٦(
و�ــال نســ�ة فــى شــرح المفصــل البــن  ١٤٤/ ٢البیــت مــن الطو�ــل وهــو ألبــى ثــروان فــى معــانى القــرآن للفــراء  - )٧(

 . ٤/٤٩٠و خزانه األدب  ٥٣٩،  ٥٢٣/ ١٠٦، ومغنى اللبیب  ١٤٠/ ٨�ع�ش  
ــه " لكــن : " ترمننــى : تشــیر�ن إلــى " و" الطــرف : ال�صــر" و" تقلننــى : ت�غضــیننى  اللغــة " والشــاهد فــى قول

 إ�اك" قال الزمخشرى أصله لكن "أنا" �إسكان نون لكن فحذف همزة أنا تخف�فا فالتقي النونان فأدغم. 
  ١٤٤/ ٢ومعانى القرآن  للفراء    ١٨٦ینظر معانى القرآن للكسائى. جمع  د. ع�سى شحاته ص  - )٨(
 ٢/١٤٥آن للفراء ومعانى القر  ١٨٧ینظر معانى القرآن للكسانى ص  - )٩(
  ١٨٧/ ٣معانى القرآن و�عرا�ه للزجاج   -)  ١٠(
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وقد وافق  ابن مالك الكوفیین القائلین �أصالة األلف : فقــال : زعــم األكثــرون أن ألــف 
"أنا" للوقف �ز�ادة هاء السكت وأیــدوا ذلــك �ــان الهــاء تعاقبهــا �قــول حــاتم " هــذا فــزدى 

هى لغــة بنــى تمــ�م والصح�ح أن "أنا " بثبوت األلف وقفا ووصًال هو األصل و   )١(أنه"  
ا  ﴿  و�ذلك قرأ نافع قبل همــزة قطــع ـي َوُأِمیــتُ   َأنــَ لّ  ﴿ و  )٢(﴾  ُأْحیــِ ْا َأقــَ َرِن َأنــَ  )٣(﴾ ِإن تــَ

  )٤( ﴾ّلِكّن ُهَو ّ�ُ َرّ�ي ﴿ رأ بها أ�ضا ابن عامر فى قولهوق
 ة�فــتح النــون مــن "أنــا" فــى لغــة مــن لفــظ �ــه دون ألــف وجعــل الفتحــ  واحــتج ابــن مالــك

یها �ما أن من حذف ألف أما فى االستفتاح قال أم �هللا ولو �ان وضع "أنــا" دلیًال عل
فى األصل من همزة ونون فحسب لكانت النــون ســاكنة ، ألنهــا أخــر مبنــى بنــاء الزمــا 
وقبلهــا حر�ــة ومــا �ــان هكــذا فحقــه الســكون �ـــ( مــن وعــن وأن ولــن ) ولــو حــرك علــى 

فى الوقــف بز�ــادة ألــف وهــاء ســكت ، سبیل الشذوذ لم �ع�أ �حر�ته �حیث یلزم صونها 
و�ذا قیــل إن األلــف أصــل وحــذفها وأ�قیــت الفتحــة دلــیال علیهــا ســلم مــن مخالفــة النظیــر 
وتكلف التقدیر لكون أنا فى تخف�فه �حذف ألفه و�قاء الفتحة دلیًال مذ�را برد ما یوقــف 

فــى الجــر  عل�ــه نظیــر أمــا حــین قــال : أم �هللا ونظیــر مــا االســتفهام�ة إذا حــذفت ألفهــا
 .  )٥(فقیل : لم فعلت ؟

بــدلیل   )٦(إلى أن االسم هــو الهمــزة والنــون وأمــا األلــف �عــدها فزائــدة ال�صر�ون وذهب  
ولــوال  )٧(ت و�نمــا تــزاد للوقــف �ز�ــادة هــاء الســكتـ حــذفها فــى الوصــل إذا قلــت: أنــا فعلــ 

ــذا �كتـــب  ــون فلـ ــة لســـكون النـ ــأن الحرف�ـ ــان یلتـــ�س �ـ ــة للوقـــف فكـ األلـــف لســـقطت الفتحـ

 
" أى هذا فصدى أنه وقد حكـى عـن �عـض العـرب وقـد عرقـب ناقتـه لضـ�فه أى قطـع عصـب هذا فزدى أنه"  –)  ١(

، ٤٨٢/ ٣رجلها فقیل له هال فصدتها وأطعمتها دمها مشو�ًا فقـال هـذا فصـدى أنـه.  ینظـر : مجمـع األمثـال 
  ٢٠٠/ ١والهمع  ١٤٠/ ١وشرح التسهیل البن مالك  ٩٤ /٣وشرح المفصل 

 سورة ال�قرة  ٢٥٨من اآل�ة  - )٢(
 سورة الكهف  ٣٨من اآل�ة  - )٣(
 سورة الكهف  ٣٩من اآل�ة - -)  ٤(
 )  ١٤١/ ١شرح التسهیل البن مالك ( - )٥(
 ٩٢٧/ ٢واالرتشــاف  ١٩٤/ ٢، والتــذییل والتكمیــل ١١١/ ٢، وشــرح الجمــل ٢٩٨/ ١ینظــر : شــرح اللمــع  - )٦(

  ١١٤/ ١، واالشمونى ١/١٣٥وتوض�ح المقاصد ، 
  ١٣٥/ ١، وتوض�ح المقاصد  ١٩٤/ ٢ییل و التكمیل ینظر التذ – )٧(
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. فــاأللف جیــىء بهــا لب�ــان الحر�ــة  )١(�ــاأللف الن الخــط مبنــى علــى الوقــف واالبتــداء
 .  )٢(فى النون فهى �الهاء فى اغزه وأرمه

ومــن ذلــك قــولهم "أنــا" فــإذا وصــل قــال"أن"  أقــول ذاك ال �كــون فــى  «:�قــول ســیبو�ه
    )٣(» الوقف فى "أنا" إال األلف

" زائدة وجيء بهــا للوقــف لب�ــان الحر�ــة فهذا نص صر�ح من سیبو�ه على أن ألف "أنا
 أى حر�ة النون.

: وتعاقبهـــا الهـــاء لب�ـــان حر�ـــة النـــون فـــى الوقـــف �قـــول حـــاتم " هـــذا  ال�صـــر�ون وقـــال 
 -فزدى أنه" وقال الشاعر:

 )٤(من �ثرة التخل�ط فى من أنه  إن �نت أدرى فعلى بدنه
أنــا فــدل ذلــك علــى  فى حــال الوقــف لب�ــان حر�ــة نــون  لأللففأتى بهاء السكت معاق�ة 

   .ز�ادة األلف
: ضـــمیر المـــتكلم االســـم ف�ـــه الهمـــزة والنـــون ثـــم أن األلـــف تلحـــق فـــى و�قـــول الفارســـى

الوقف �مــا تلحــق الهــاء أح�انــًا فــى الوقــف، فــإذا اتصــلت الكلمــة التــى هــى فیهــا �شــىء 
 .  )٥(سقطت الهاء فكذلك األلف وهى مثل ألف حیهالً 

یز�لها و�ذهبها �ما یذهب الهاء التــى تلحــق لب�ــان   ز�ادتها �أن الوصل  و�علل ابن جنى
ألن هــذا محــال فــى   الحر�ــة فــى الوقــف ولــم �حكــم علیهــا �الز�ــادة مــن جهــة االشــتقاق

 .  )٦(األسماء المضمرة ألنها مبینة �الحروف
عن قراءة إث�ات األلــف فــى الوصــل " �جــوز أن �كــون القــارىء وصــل   و�قول السیرافى

َأُلُكمْ  ﴿عضهم رأ � ـ فى ن�ة الوقف �ما ق ا  َ ﴿و )١("﴾ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه ُقل ّال َأســْ آ َأْدَراَك مــَ مــَ
 

  ١٩/ ٣شرح الكاف�ة  - )١(
 ٩٣/ ٣شرح المفصل  - )٢(
  ١٦٤/ ٤الكتاب  - )٣(
 ٢٢٢و شــرح  شــواهد الشــاف�ة ١٩/ ٣و وشــرح الكاف�ــة ٩٤/ ٣البیــت  مــن الرجــز ینظــر فــى شــرح المفصــل  - )٤(

ــة  ــة اللغـــة. ٢٤١/ ٥والخزانـ ــه: الناقـ ــور   : " البدنـ ــد أن األمـ ــر "  یر�ـ ــاد األمـ ــ�ط :  فسـ ــرة "  و " التخلـ أو ال�قـ
معاق�ة الهاء لأللف فى الوقف حیـث أتـى �الهـاء لب�ـان الحر�ـة  والشاهداختلطت عل�ه فلم �عرف حتى نفسه. 

 زائدة فى أخر أنا لب�ان حر�ة النون، التى  تدل على النون فدل على أن األلف
   ١/٣٤٦والمحرر  ٨٧و  ٨٦/  ٣، ٢/٣٥٩ینظر الحجة للفارسى – )٥(
 ٢٤٢/ ٥الخزانة  - )  ٦(
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ةٌ   *  ِهَ�هْ  فــأثبتوا هــاءات الوقــف فــى الوصــل علــى ن�ــة الوقــف و�ن �ــان   )٢(  ﴾  َناٌر َحاِم�ــَ
  . )٣(الزمان  قصیر  نالفصل بین النطقیی 
النــون فــى الوصــل على ز�ادتها �قــول مــن �قــول " أن فعلــت" �ســكون  و�دلل ابن �ع�ش

فــى أن األلــف زائــدة لب�ــان الحر�ــة وذلــك لوقوعهــا  نوالوقــف فهــذا یؤ�ــد مــذهب ال�صــر�ی 
   .)٤(موقع ماال شبهة فى ز�ادتها وهى الهاء وسقوطها فى هذه اللغة

أن �فــتح النــون �ــاأللف للمــتكلم ولكــون النــون  �قولــه «و�شیر السیوطى إلــى المــذهبین 
وقــف لب�ــان الحر�ــة �هــاء الســكت ولــذلك تعاقبهــا �قــول مفتوحة ز�دت فیها األلف فى ال

حــاتم " هــذا فــزدى أنــه" ول�ســت األلــف مــن الضــمیر بــدلیل حــذفها وصــًال هــذا مــذهب 
. ومذهب الكوفیین واختاره ابن مالك أن الضمیر هو المجموع بــدلیل إث�ــات   ال�صر�ین

   )٥(» األلف وصال فى لغة، قالوا والهاء فى " أنه " بدل من األلف
 

 الرأى الراجح التعقیب و
ن فــى ضــمیر المــتكلم المنفصــل "أنــا" هــو الهمــزة ی ممــا ســبق یتضــح لنــا أن رأى ال�صــر� 

والنــون، واأللــف ل�ســت مــن الضــمیر و�نمــا هــى زائــدة فــى الوقــف لب�ــان الحر�ــة بــدلیل 
أن األلــف غیــر زائــدة بــل هــى أصــل�ة وأن الضــمیر   اأما الكوفیون فرأو   سقوطها وصًال.
واســتدل الكوفیــون علــى مــا ذهبــوا إل�ــه  ). واأللــفالثــة  ( الهمــزة والنــون هــو مجمــوع الث 

ا ﴿ �قراءة نافع التى ذ�رها مكى بن أبى طالب فــى قولــه ـي َوُأِمیــتُ  َأنــَ  وقولــه )٦(﴾ ُأْحیــِ

  و�ذلك �الشواهد الشعر�ة التى وردت فى المسألة. )٧(﴾  َوَأَنْا َأّوُل اْلُمْؤِمِنینَ  ﴿

 
ســورة األنعــام وقــرأ الحرم�ــان وأهــل حرمیهمــا وأبــو عمــرو  �الهــاء ســاكنة وصــال ووفقــا فــى هــاء  ٩٠مــن اآل�ــة  - )١(

  ٥٧٨/ ٤�حر السكت أجروها وصال مجراها وفقا.  ینظر ال
ســورة القارعــة وقــد حــذف الهــاء فــى الوصــل ابــن ابــى إســحاق واألعمــش وحمــزة وأثبتهــا  ١١، ١٠مـن اآلیتــین  - )٢(

     ٥٣٤/  ١٠الجمهور.  ینظر ال�حر 
  ٨٦ما �حتمل الشعر من الضرورة للسیرافى  - )٣(
 تصرف) ب(  ٩٤/ ٣شرح المفصل  - )٤(
  ٢٠١/ ١الهمع  - )٥(
 سورة ال�قرة  ٥٨٢من اآل�ة  - )٦(
 سورة األعراف  ١٤٣من اآل�ة  - )٧(
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ا مــن الخــالف الســابق بــین ال�صــر�ین والكــوفیین حــول أصــل والــذى یــراه ال�حــث راجحــ 
ضمیر المتكلم المنفصــل "أنــا" هــو رأى الكــوفیین وهــو "أنــا" �كمالهــا هــو االســم ألننــا لــو 

�ضــاف إلــى ذلــك  ا و�ــین" أن" المصــدر�ة أو المخففــة،قلنــا "أن" لوقعنــا فــى اللــ�س بینهــ 
لهــا، هــذا وقــد اختــار ابــن مالــك ت فــى القــراءات القرآن�ــة وال ســبیل إلــى تأو� دأنهــا قــد ور 
"أنـــا" زائـــدة للوقـــف �ز�ـــادة هـــاء  ألـــفحیـــث قـــال:  زعـــم األكثـــرون أن  )١(نی رأى الكـــوفی 

" والصــح�ح أن  هــذا فــزدى أنــه"   )   ٢(السكت وأیدوا ذلك �أن الهاء تعاقبها �قــول حــاتم
"أنا" بثبوت األلــف وقفــا ووصــال وهــو األصــل وهــى لغــة بنــى تمــ�م و�ــذلك قــرأ نــافع قبــل 

ا  ﴿همزة قطــع   ـي  َأنــَ لّ  ﴿و  )  ٣(﴾  ُأْحیــِ ْا َأقــَ َرِن َأنــَ ر ــــ وقــرأ بهــا أ�ضــا ابــن عام )٤(﴾ ِإن تــَ
لــى النــون واألصــل لكــن أنــا ثــم نقلــت حر�ــة الهمــزة إ  )٥(﴾  ّلِكّن ُهَو ّ�ُ َرّ�ي  ﴿  فى قوله

وأدغمت النون فى النون ، ولمراعاة األصل �ان نون "أنا" مفتوحًا فى لغة من لفــظ �ــه 
 .  )٦(دون ألف وجعل الفتحة دلیًال علیها

 �هللا أعلم          

 
 ١٤١،  ١٤٠/ ١شرح التسهیل البن مالك و ، ٦٩/ ١ینظر تعلیق الفرائد للدمامینى  - )١(
   ٢٩٤/ ٢وشرح شاف�ه ابن الحاجب للرضى  ٦٤ینظر النوادر فى اللغة ص - )٢(
 ٢٩٠سورة ال�قرة و�نظر اإلتحاف  ٢٥٨من اآل�ة  - )٣(
 سورة الكهف ٣٩�ة من اآل - )٤(
 سورة الكهف  ٣٨من اآل�ة  - )٥(
 ١٤١/ ١ینظر شرح التسهیل البن مالك  – )٦(
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 )١(ضمري الفصل والعماد
 

ّوة ﴿تعرض ابن خالو�ــه لــرأى الكــوفیین عنــد قولــه تعــالى  ْنُهْم قــُ ّد مــِ ْم َأشــَ اُنوْا هــُ   )٢(﴾ �ــَ
�الكــاف فــى  )٣(بــن عــامرا�قــرأ �الهــاء فــى مــنهم ونصــب أشــد �عــده إال مــا قــرأه  « :فقــال

ن موضع الهاء ورفع أشد ، ول�س فى نصب "أشد" خالف بین النــاس ، ورفــع ذلــك لحــ 
ي  ﴿اء أنه أتى �ــالكالم علــى ســ�اقه. ودلیلــه قولــه أه �الهفالحجة لمن قر  یرُوْا فــِ ْم َ�ســِ َأَولــَ

 " وجعــل " هــم .جعــل الخیــر لكــان الناقصــة الســا�قة ألنــهشــد" أونصــب "  )٤("﴾ األْرضِ 
ل�فرق بذلك بین الوصف السم �ــان   )٦(الكوفیین، وعماد عند  ال�صر�ینعند    )٥(فاصله

ف قائمــا فــى الوصــف و�ــان ز�ــد هــو الظر�ــف فــى �ــ : �ان ز�د الظر   و�ین الخبر �قولك
فــإن قیــل: فــإن الفاصــلة ال  )٧(﴾َ  ِإن ُ�ّنا َنْحُن اْلَغاِلِبین ﴿  الخبر ودلیل ذلك قوله تعالى

؟ فقـــل ألن أفعـــل الـــذى معـــه "مـــن" �منزلـــة  تـــدخل علـــى خبـــر �ـــان إال إذا �ـــان معرفـــة
 المعرفة .

ــاف أ ــالرفع والكـ ــرأه �ـ ــن قـ ــة لمـ ــر فرفعهوالحجـ ــد الخبـ ــدأ وأشـ ــمًا مبتـ ــم" اسـ ــل "هـ ــه جعـ ا مـــ نـ
 أ.هـ   . )٨(»ا جملة فى موضع نصب �خبر �انموجعله

رُ  ﴿ هســ�حان  هعنــد قولــ  الكــوفیینلــرأى  أ�ضــاو�مــا تعــرض  َو األْبتــَ اِنَئَك هــُ  )٩(﴾ ِإّن شــَ
" إنــا شــانئك لــو قیــل  ألنــه الكــوفیینوعمــاد عنــد  نیال�صــر�"هو" فاصلة عنــد  : «  فقال

 
، ٢٨١ /٢شــرح الكاف�ــة و  ٣/٢٩٩، ومعــانى القــرآن للفــراء ٢٦١تنظــر المســألة فــى معــانى القــرآن للكســائى   - )١(

 . ١/٢٢٧الهمع و  ١/٣١٥ال�حر المح�ط و ،  ١/١٦٧شرح التسهیل و ،  ٣/١١٤شرح المفصل و 
 سورة غافر ٢١من اآل�ة   - )٢(
 ٤/٥٥٣والمحـرر  ٢/٢٦٥و�عـراب القـراءات السـ�ع لـه  ٣١٣ینظر الحجة فى القـراءات السـ�ع البـن خالو�ـه   -  )٣(

 . ١٦٥وقالئد الفكر
 سورة غافر ٢١من اآل�ة  - )٤(
: هو الذى �فصل بین �ون ما �عده نعتًا و�ونه خبرا ألنك إذا قلت ز�د القـائم جـاز أن یتـوهم  ضمیر الفصل  -  )٥(

رح الكاف�ـة السامع �ون القائم صفة فینتظـر الخبـر فجئـت �الفصـل لیتعـین �ونـه خبـرًا ال صـفة.  ینظـر : شـ
٢٤/ ٢  

بتدأ والخبر واسم �ان وخبرها، و�سم إن وخبرها ، وضمیر العماد : هو الضمیر الملغى الذى یتوسط بین الم -  )٦(
  ٣١٢ینظر : مدرسة الكوفة  . ومفعولى ظن

 سورة األعراف  ١١٣من اآل�ة  - )٧(
 ٣١٣، والحجة فى القراءات الس�ع له  ٢/٢٦٥ینظر إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه   –)  ٨(
 سورة الكوثر  ٣من اآل�ة  - )٩(
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"هــو" صــح أنــه  ـ ا بــ مــ فصــلت بینه فــإذا�كــون نعتــًا وخبــرًا  أنغیــر  "هــو" جــاز �  األبتــر "
ْعَرىَ  ﴿ تعــالى لــم تســمع قولــهأخبــر  َو َرّب الشــّ ُه هــُ �كــون  أنأتــى �فاصــلة جــاز  )١(﴾َوَأنــّ

ىَ  ﴿بــدًال وصــفة فلمــا قــال  ــَ ادًا اُالول َك عــَ ــَ ُه َأْهل ــّ ــم �قــل وأنــه هــو أهلــك عــادًا  )٢(﴾َوَأن ول
فصــح أنــه خبــر فأنــت ف�ــه قائــل فــى الكــالم   �كــون بــدًال مــن االســمالن الفعــل ال  األولى

 أنجــاز  ) ز�ــدا القــائم إن( قلــت  فــإذا ) ز�ــدًا هــو قــائم إن( وال �قــال  ) ز�ــدًا قــائم إن( 
بـــین معـــرفتین الثـــانى محتـــاج إلـــى  إالوال تكـــون الفاصـــلة  ) ز�ـــدا هـــو القـــائم إن( تقــول 
 . أ.هـ )٣(»وخبرها إنم �مفعولى ظننت واسم �ان وخبرها واس  األول

 الدراسة والتقویم 
: هو الذى �فصل بین �ون ما �عده نعتًا و�ونــه خبــرًا ألنــك إذا قلــت ز�ــد ضمیر الفصل

القــائم جــاز أن یتــوهم الســامع �ــون القــائم صــفة فینتظــر الخبــر فجئــت �الفصــل لیتعــین 
   .  ال�صر�ینوهذا عند   )٤(كونه خبرًا ال صفة

لملغـــى الـــذى یتوســـط بـــین المبتـــدأ والخبـــر واســـم �ـــان : هـــو الضـــمیر اوضـــمیر العمـــاد
 .وهذا عند الكوفیین  .)٥(وخبرها ومفعولى ظن إنوخبرها واسم 

ضــمیر الفصــل لفــى تســمیتهم   الكــوفیینذ�ــر رأى    مما سبق یتضح لنا أن ابن خالو�هو 
ل�فــرق بــذلك  الكــوفیینحیــث قــال " وعمــاد عنــد  ة�ضمیر العماد. وقد علل لهــذه التســم� 

وصــف فــى ال ) و�ان ز�د الظر�ف قائمــاً قولك :( ف السم �ان و�ین الخبر �بین الوص
اِلِبینَ  ﴿. ودلیل ذلك قوله تعالى فى الخبر  )  و�ان ز�د هو الظر�ف(    ِإن ُ�ّنا َنْحُن اْلغــَ
فقــل  فــإن قیــل فــإن الفاصــلة ال تــدخل علــى خبــر �ــان إال إذا �ــان الكــالم معرفــه )٦(﴾

  )٧(مضاف المعرفةألن أفعل الذى معه من �منزلة ال
 و�ل�ك أقوال النحاة فى هذه المسألة.

 

 
 النجم  ٤٩من اآل�ة  - )١(
 النجم  ٥٠من اآل�ة  - )٢(
 ٥٣٨/ ٢إعراب القراءات الس�ع  - )٣(
 )٣١٢ومدرسة الكوفة ( ٢٤/  ٢ینظر : شرح الكاف�ة  - )٤(
 )٣١٢ینظر مدرسة الكوفة ( - )٥(
 ١١٣األعراف  - )٦(
 )٣١٣ینظر الحجة فى القراءات الس�ع البن خالو�ه(  - )٧(
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 رأى الكوفیین فى تسم�ة ضمیر العماد  
بــین أن الثــانى خبــرًا ال �ــه یت �عتمــد عل�ــه فــى الفائــدة إذ  ألنــه�ســمونه عمــادًا  الكوفیــون 

   )١(تا�ع..
ـََذا هُـــ  ﴿ عنـــد قولـــه تعـــالى )٢(قـــال الكســـائى اَن هـــَ ّم ِإن �ـــَ اُلوْا الّلهـــُ ْن َوِ�ْذ قـــَ ّق مـــِ َو اْلحـــَ

ز�ــدًا هــو  ورأیــت " رأیت أخاك هــو ز�ــدا "ذلك ف�قول :   یزج�  لكسائىاكان    )٣(﴾ َ ِعنِدك
 لیتك قائمًا، : أخاك، و�جوز النصب فى البیت �العماد ، والرفع لمن قال

 أنشد الكسائى : 
   )٤(األولوالشیب �ان هو البدىء       لیت الش�اب هو الرج�ع على الفتى

ُه ﴿  "هــو" عمــاد مثــل قولــه تعــالى )٥(﴾ُقْل ُهَو ّ�ُ َأَحدٌ   ﴿ند قوله تعالىع  أ�ضاوقال   ِإنــّ
 .)٦( ﴾  َأَنا ّ�ُ 

َوِ�ْذ  ﴿ ضــمیر الفصــل �العمــاد حیــث ذ�ــر ذلــك عنــد قولــه تعــالى )٧(وقــد ســمى الفــراء
ــِدكَ  ْن ِعن ــِ ّق م َو اْلحــَ ـََذا هــُ ــَ اَن ه ــَ ّم ِإن � ــُ اُلوْا الّله ــَ  إنب فــى الحــق الرفــع والنصــ  )٨(﴾ ق

 
شــرح  ٢٨١/  و٢و شــرح الكاف�ــة ٢٩٩/ ٣عــانى القــرآن للفــراء ) و م٢٦١ینظــر : معــانى القــرآن للكســائى(  - )١(

  ١/٢٢٧، الهمع  ١/٣١٥، ال�حر المح�ط ١٦٧/ ١وشرح التسهیل   ٣/١١٤المفصل 
 )٢٦١معانى القرآن للكسائى ( - )٢(
 سورة األنفال ٣٢من اآل�ة  - )٣(
 ١٥٣معانى القـرآن للكسـاائى  وذ�ر دون نس�ه فى ١/٣٠٧البیت من الكامل نس�ه للقطامى و تسهیل الفوائد   -  ٤

شــرح التســهیل  و،٤٩٣الجنــى الــدانى و  ٣٦/ ٢أمــالى ابــن الشــجرى و  ٣٥٢/ ٢،  ٤١٠/ ١، معــانى الفــراء 
:" الرج�ع : المرجـوع ف�ـه " أراد �ـه المتـأخر  اللغة ١٥٣/ ٩والطبرى  ٣٤٦/ ٢شرح الكاف�ة للرضى  و   ٢/٩

ــ و " البــدىء : األول  ". ى لیــت علــى العمــاد ورفــع فــى �ــان علــى االســم، والشــاهد فــى:  البیــت النصــب ف
 والمعرفة والنكرة فى هذا سواء.

 اآل�ة األولى من سورة اإلخالص  - )٥(
وقـد قـال الكسـائى ف�ـه قـوًال ال أراه شـیئًا قـال  ٢٦١سورة النمـل و�نظـر معـانى القـرآن للكسـائى   ٩من اآل�ة    -  )٦(

وعًا �ا� ( لفظ الجاللـة ) وجعـل هـو �منزلـة الهـاء فـى "هو" عماد مثل قوله "إنه أنا هللا " فجعل أحد مرف 
 "أنه" وال �كون العماد مستأنفًا �ه حتى �كون قبله "إن" أو �عض أخواتها أو �ان أو الظن ".

  ٤٠٩/ ١ینظر : معانى القرآن للفراء -)   ٧(
 سورة األنفال  ٣٢من اآل�ة  - )٨(
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نصــبت الحــق  )١(جعلت "هو" اسمًا رفعت الحــق بهــو و�ن جعلتهــا عمــادا �منزلــة الصــلة
 )٣(وقد �ان �قول أنشد لى الكسائى  )٢(�ان وأظن أخواتفعل فى  او�ذلك  

   )٤(األولالشیب �ان هو البدىء         لیت الش�اب هو الرج�ع على الفتى   
 .  )٥(فرفع فى �ان ونصب فى لیت

�عتمــد عل�ــه فــى الفائــدة إذ �ــه  فألنــهلضــمیر الفصــل عمــادًا    لكوفیینا  أما سبب تسم�ة
لمــا �عــده حتــى ال �ســقط عــن الخبر�ــة  ایبــین أن الثــانى خبــر ال تــا�ع، أو �ونــه حافظــ 
�ســم�ه  الكــوفیینولــذلك نــرى �عــض  )٦(كالعمــاد فــى البیــت الحــافظ للســقف مــن الســقوط

 .)٧(التأكید من فوائد مجیئه یدعم �ه الكالم أى �قوى �ه و�ؤ�د �ه إذا  ألنه  ةدعام
إنمــا وضــع فــى �ــل موضــع یبتــدأ  «ضا�طًا لضمیر العماد وهو قوله  وقد وضع الفراء

فى موضع تطلب االسم دون الفعل صــلح فــى  و ف�ه �االسم قبل الفعل ، فإذا رأیت الوا
 .)٨(»ذلك العماد

اُهْم وَ  ﴿ىقولــه عنــد توج�ــه قولــه تعــال أ�ضــاومــن التعبیــر �العمــاد عنــد الفــراء  ا َظَلْمنــَ مــَ
ومــن  قــال جعلــت "هــم" هاهنــا عمــادا فنصــب الظــالمین، )٩(﴾ َ َوَلـَِكن َ�اُنوْا ُهُم الّظاِلِمین

اِلم ﴿جعلهــا اســمًا رفــع وهــى فــى قــراءة عبــد هللا  ُم الظــّ اُنوْا هــُ ـَِكن �ــَ ــَ وممــا  .)١٠(﴾نَ وَول
 ." إنه قام ز�د" �سمى عمادا عند الفراء الضمیر فى قولنا 

ْل  ﴿قــال الكســائى وســیبو�ه (هــو) مــن  مجــالس ثعلــب قــال أبــو الع�ــاس جــاء فــىوقــد  قــُ
دٌ  َو ّ�ُ َأحــَ قــال الفــراء هــذا خطــأ مــن قبــل أن العمــاد ال یــدخل إال علــى فعمــاد ،  ﴾ هــُ

 
 وما �عدها و�قصد �الصلة الزائد  ٣٨ الخثران صینظر مصطلحات النحو الكوفى تأل�ف د/ عبد هللا - )١(
  ٤٠٩/ ١معانى القرآن للفراء  - )٢(
 ) ١٥٢معانى القرآن للكسائى ص(  - )٣(
 البیت سبق توث�قه   - )٤(
 )٣١٣ومدرسة الكوفة( ٤١٠/ ١ینظر : معانى القرآن للفراء  - )٥(
  ٣١٢درسة الكوفه وم ٣٤/ ٢وشرح الكاف�ة للرضى  ١٦٧/ ١شرح التسهیل  ینظر -)٦(
ــراء - )٧( ــرآن للفـ ــانى القـ ــر معـ ــع  ١١٢/ ٢، ١/٥١ینظـ ــوفى د/ عبــــد هللا  ٢٢٧/ ١و الهمـ ــو الكـ ــطلحات النحـ ومصـ

  ٤٨الحثران ص 
  ٥١/ ١ینظر : معانى القران للفراء  - )٨(
 سورة الزخرف  ٧٦من اآل�ة  - )٩(
و�نظـــر أ�ضـــا مجـــالس ثعلـــب  ٤٠٩ ، ١٠٤، ٥٢،  ١/٥١، و�نظـــر ٣٧/ ٣ینظـــر : معـــانى القـــران للفـــراء  - )١٠(

  ٣٤٢، نحو القراء الكوفیین  ٣٥٩، ٢/٣٥٤، ١٣٣، ١/٤٣
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) ثــم �ســتعمل  إنــه قــام ز�ــد (للفعــل مثــل:  ة�كــون وقا�ــ ، و  األفعــالالموضــع الــذى یلــى 
قــام ز�ــد) فالعمــاد �ـــ مــا و�ــل موضــع فعلــى �عــد فیتقــدم و�تــأخر واألصــل فــى هــذا (إنمــا 

   .)١(شىء �ق�ه  ﴾ ُقْل ُهَو ّ�ُ َأَحدٌ   ﴿هذا جاء �قى الفعل ول�س مع 
ا ّ�ُ  ﴿قــال عنــد توج�ــه قولــه تعــالى ضمیر الشأن عمــادا :    كما سمى ُه َأنــَ هــذه  )٢(﴾ِإنــّ

َبنّ  ﴿ى ـ قــال الفــراء عنــد توج�ــه قولــه تعالــ  )٣(الهــاء هــاء عمــاد وَن َوَال َ�ْحســَ ِذیَن َیْ�َخلــُ  الــّ
را َو َخیــْ ِلِه هــُ ن َفضــْ قــال ومــن قــرأ �ال�ــاء جعــل الــذین فــى موضــع   )٤(﴾ ً ِ�َمآ آَتاُهُم ّ�ُ مــِ

ي ﴿وقال تعــالى  )٥(المضمر لل�خل رفع وجعل "هو" عماد َو اْلَغنــِ هــو  )٦( ﴾ ّ َفِإّن ّ�َ هــُ
 .)٧(لكوفیینا، وعماد فى ع�ارة ال�صر�ینمثل هذا الموضع فصل فى ع�ارة  فى 

لــه  نیوالكــوفیلــه �ضــمیر الفصــل  نیال�صــر�عن علة تســم�ة  ح�ان أبوهذا وقد حدث 
لـــه فصـــًال ألنـــه فصـــل �ـــه بـــین المبتـــدأ  )٨(نی وتســـم�ة ال�صـــر� " قـــال : ف�ضـــمیر العمـــاد 

�ــه یوضــح أن  فاإلت�ــان )٩(والخبر وقیل سمى فصًال ألنــه فصــل �ــه بــین الخبــر والنعــت
فأنــت ال �صــح أن یوصــف علــى هــذا �قــولهم "أنــت القــائم"   الثانى خبــر ال نعــت وال یــرد

أن �قــال  األولــىحمل سائر ال�ــاب عل�ــه،وقیل  األسماءدوا ذلك فى �عض ألنهم لما وح 
 فصل �ه بین الخبر والتا�ع حتى �كون التا�ع أعم من النعت إذ �قع الفصــل بــین مــا ال

ــوفیینوتســم�ه  .ینعــت وقبــل مــا ال ینعــت �ــه  ــه عمــادا أل )١٠(الك نــه �عتمــد عل�ــه فــى ل
 

 ٣٥٤/ ٢ینظر : مجالس ثعلب  - )١(
 سورة النمل  ٩من اآل�ة  - )٢(
  ٤٧ومصطلحات النحو الكوفى ص  ٢١٢/ ٢،  ١٤٨/ ١،  ٢٨٧/ ٢معانى القرآن للفراء  - )٣(
ــال بـــن ١٨٠مـــن اآل�ـــة  - )٤( ــد  ســـورة آل عمـــران  وقـ ــد الكـــوفیین وفصـــال عنـ ــاد عنـ ــة �ســـمى عمـ الشـــجرى (هـــو) فـــى اآل�ـ

 ١/٣٧ال�صر�ین ینظر األمالى 
 ٣٤١، نحو القراء الكوفیین  ١٠٤/ ١ینظر : معانى القران للفراء  - )٥(
 سورة الحدید  ٢٤من اآل�ة  - )٦(
ــابورى الم - )٧( ــانى مشـــكالت القـــرآن للن�سـ ــان فـــى معـ ــاهر البرهـ ــینظـــر: �ـ ــالح  تحقیـــق  ٥٥٣وفى تـ ــعاد بنـــت صـ سـ

  ٧٠٦/ ٢واالنصاف ٢/٤٥٦ ةو شرح الكاف�١١٤،  ١٠٩/ ٣و شرح المفصل ١/١٤٧٥
ــیرافى ٣٨٩،  ٢/٣٨٨ینظـــر الكتـــاب  - )٨( ــرح  ٢/٧٠٦واإلنصـــاف  ٢/١٢٥و األصـــول  ١٦٥/ ٣و شـــرح السـ و شـ

 ٢/١٧٥و الم�احث الكامل�ة  ٢/١٢٤و شرح الكاف�ة ٢/٦٥و شرح جمل الزجاجى  ١١٠/ ٣المفصل 
 للكوفیین  ٩٩/ ٢ ةللفراء ونسب فى التعل�ق ١٢٥/ ٢نسب هذا القول فى األصول  - )٩(
 ١٠٠م ٧٠٦اإلنصـاف  ١٢٥/ ٢، األصـول  ١٦٥/ ٣، شرح السیرافى  ٣٨٩،  ٣٨٨١٢ینظر : الكتاب   -  )١٠(

، شــرح  ١٧٥١٢ ةشــرح الكاف�ــة الم�احــث الكامل�ــ ٦٥١٢، شــرح جمــل الزحــاجى  ١١٠/ ٣شــرح المفصــل 
 ٦٦٧ألف�ة ابن معطى 
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 الكوفیــون وهذا المعنى الذى لحظه   لألولالثانى ل�س بتا�ع    أنوذلك أنه یبین  الفائدة ،
 .�ما ذ�رنا ال�صر�ینهو أحد ما سمى �ه فصًال عند �عض  

بین المبتدأ والخبر لعمــوم   �ه  أحسن وهو أنه سمى فصًال ألنه فصل  )١(األولوالتعلیل  
 نیالكــوفیوقولــه : وعنــد  )٢(ل �عــض ال�ــاب علــى �عــضالتعلیــل الن التعلیــل الثــانى حمــ 

  )٤(الكوفیین  وأكثر  )٣(الفراءعمادا هذه تسم�ة  
 وفائدتھ : –الغرض من ضمیر الفصل والعماد 

ل�فــرق �ــه بــین الوصــف الســم �ــان و�ــین  ینیوفكــ الذ�ر ابن خالو�ه قولــه " وعمــاد عنــد 
ن ز�ــد هــو الظر�ــف فــى فــى الوصــف، و�ــا " �ــان ز�ــد الظر�ــف قائمــاً " الخبــر �قولــك: 

اِلِبین  ﴿الخبر ودلیل ذلــك قولــه   ُن اْلغــَ ا َنحــْ فمــن الــنص الســابق یتضــح أن  )٥( ﴾ َ ِإن ُ�نــّ
 الغرض من ضمیر الفصل والعماد ثالثة أمور:

 )٦(الفصل بین الخبر والصفة ، أو التأكید أو التخص�ص  
ــال ســیبو� ــ�علم أن االســم قبلــه قــد تــم ولــم یبــق نعــت و هق ال بــدل فینتظــر : إنمــا یــدخل ل

ك ﴿ومثلــه  )٧(الخبــر ْا َر�ــّ َي َأنــَ آِئُزونَ  ﴿و   )٨(﴾ َ ِإنــّ ُم اْلفــَ ْم هــُ ُن  إ﴿و  )٩(﴾َأّنهــُ ا َنحــْ ِ◌نــّ
ــّذْكرَ  ا الـ ــَ ــا مـــن كف )١٠( ﴾َنّزْلنـ ــده ال موضـــع لهـ وهـــذا أصـــوب  اإلعـــرابلهـــا فصـــول مؤ�ـ

تــدأ مــن المب  ةوأقــرب ممــن قــال إنــه مبتــدأ والغنــى خبــره والحمیــد خبــر �عــد خبــر والجملــ 
َو  ﴿وقــال تعــالى  )١١(ا خبــرى أن مــن غیــر واســطةمــ ن �ونهألوالخبــر خبــر  ِإّن ّ�َ هــُ فــَ

 
 ٢٨٥/ ٢ینظر : التذییل والتكمیل فى شرح �تاب التسهیل تحقیق  حسن هنداوى ط دار القلم   - )١(
  ٢٨٦/ ٢التذییل والتكمیل  - )٢(
 ١٤٥ - ١١٣/ ٢،  ٤٠٩، ٢٤٨/ ١معانى الفراء  - )٣(
و شــرح الكتــاب ١٨٤/ ٦و�عــراب النحــاس  ١٢٥/ ٢واألصــول  ٤٣نســب إلــى الكــوفیین فــى مجــالس تعلــب  - )٤(

وشـرح جمـل الزجـاجى  ١١٠/ ٣و شرح المفصـل ١٣٣والمفصل  ٢/٧٠٦، واإلنصاف  ١٦٥/ ٣للسیرافى  
 ٢٨٧/ ٢والتدلیل والتكمیل  ٦٦٧و شرح ألف�ة ابن معطى ٢٤/ ٢و شرح الكاف�ة ٦٥/ ٢

 سورة األعراف  ١١٣من اآل�ة  - )٥(
   ٢٠٥ینظر  ضمیر الشأن والقصة فى لغة القرآن أ. د/ السید البهوتى  - )٦(
 ٢/٣٨٩ینظر : الكتاب  - )٧(
 سورة طه  ١٢من اآل�ة  - )٨(
 سورة المؤمنون   ١١١من اآل�ة  - )٩(
 سورة الحجر  ٩من اآل�ة  - )١٠(
 ١٤٧٥/  ٣ورى ینظر �اهر البرهان للن�ساب - )١١(
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يّ  ، وعمــاد فــى ع�ــارة ال�صــر�ن"هــو" فــى مثــل هــذا الموضــع فصــل فــى ع�ــارة  )١(﴾اْلَغنــِ
 . )٢(الكوفیین
 و��جــاب: وفائدته الداللة على أن الــوارد �عــده خبــر ال صــفة والتو�یــد، شرى مخوقال الز 
بــین مبتــدأ معرفــة وخبــره إال وهو ال �قــع   )٣(للمسند إل�ه دون غیره  ةالمسند ثابت   ةأن فائد

ونَ  ﴿نحــو قولــه تعــالى )٤(األصــلحــال أو فــى الفــى  ُم اْلُمْفِلحــُ ـَِئَك هــُ ا  ﴿و  )٥(﴾َوُأْولــَ َوِ�نــّ
آّفونَ  َنْحُن الصــّ ّ�ُحونَ *  لــَ َنْحُن اْلُمســَ ا لــَ كُ  ﴿ و  )٦(﴾ َوِ�نــّ ّدُموْا ألنُفســِ ا ُتقــَ ٍر َومــَ ْن َخیــْ ْم مــّ

ثم یذ�ر الزمخشــرى أنــه یتوســط بــین المبتــدأ   )٧(﴾  َتِجُدوُه ِعنَد ّ�ِ ُهَو َخْیرًا َوَأْعَظَم َأْجراً 
قبل دخول العوامــل اللفظ�ــة و�عــدها إذا �ــان الخبــر معرفــة  أو مضــارعا لــه فــى   والخبر

ــذا  ــن �ــ ــل مــ ــه �أفعــ ــول حــــرف التعر�ــــف عل�ــ ــاع دخــ ــلة  –امتنــ ــمائر المنفصــ ــد الضــ أحــ
   .لمرفوعة لیؤذن من أول أمره �أنه خبر ال نعت، ول�فید ضر�ًا من التو�یدا

" ،  "عمادا وذلــك فــى قولــك " ز�ــد هــو المنطلــق والكوفیون فصًال ،    ال�صر�ون و�سم�ه  
ّق  ﴿، وقال هللا تعالى "  وز�د هو أفضل من عمرو   ﴿وقــال  )٨(﴾ِإن َ�اَن َهـََذا ُهَو اْلحــَ
ْیِهمْ  ــَ ن  ﴿ و  )٩(﴾ ُكنــَت َأنــَت الّرِقیــَب َعل اُهُم ّ�ُ مــِ آ آتــَ وَن ِ�مــَ ــُ ِذیَن َیْ�َخل ــّ َبّن ال َوَال َ�ْحســَ

مْ  رًا ّلهــُ َو َخیــْ ِلِه هــُ اًال  ﴿ و  )١٠(﴾ َفضــْ ّل ِمنــَك مــَ ْا َأقــَ َرِن َأنــَ و�ــدخل عل�ــه الم  )١١(﴾ِإن تــَ
و�ثیــر مـــن  " الصــالحینو�ن �نــا لــنحن " " االبتــداء تقــول " إن �ــان ز�ــد لهــو الظر�ـــف
 . )١٢(العرب �جعلونه مبتدأ وما �عده مبینًا عل�ه

 
 سورة الحدید   ٢٤من اآل�ة  - )١(
   ١٤٧٥/ ٣ینظر �اهر البرهان  - )٢(
   ٢٠٥ لغة القرآن أ.د / السید البهوتىینظر : ضمیر الشأن والقصة فى   - )٣(
 ١٤٦/  ١و حاش�ة السید الشر�ف على الكشاف  ١٤٦/  ١ینظر الكشاف  - )٤(
 سورة ال�قرة  ٥من اآل�ة    - )٥(
 سورة الصافات   ١٦٧، ١٦٦من اآل�ة    - )٦(
 سورة المزمل  ٢٠من اآل�ة    - )٧(
 سورة األنفال   ٣٢من اآل�ة    - )٨(
 رة المائدة سو  ١١٧من اآل�ة  - )٩(
 سورة أل عمران  ١٨٠من اآل�ة  - )١٠(
 سورة الكهف   ٣٩من اآل�ة  - )١١(
   ١١٠/ ٣ینظر شرح المفصل البن �ع�ش  - )١٢(
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مــا  أنالســامع  إعــالمین :هــو � أن فائــدة الفصــل جمهــور النحــو  )١(وقــد ذ�ــر أبــو ح�ــان
  .�عده ال �كون نعتا مع التو�ید

عــن  اإلخ�ــار�ــان ز�ــد القــائم أفــدت  :فائدتــه االختصــاص فــان قلــت )٢(وقــال الســهیلى 
 أفــدت�كون غیره قد شار�ه ف�ه، فإذا قلت �ان ز�د هو القائم   أنو�حتمل    ز�د �الق�ام ،

ىَ  ﴿اختصاصه �ه دون غیره وجعل مــن االختصــاص  َحَك َوَأْ�كــَ َو َأضــْ ُه هــُ ُه    *َوَأنــّ َوَأنــّ
ْعَرىَ و ◌َ   *َوَأّنُه ُهَو َأْغَنَى َوَأْقَنىَ " )٤(" َأَماَت َوَأْحَ�ا )٣(ُهوَ  مــا �ــان ل )٥(﴾ َأّنُه ُهَو َرّب الشــّ

من یدعى أنه �ضحك و��كى و�میــت و�حیــى و�غنــى و�قنــى وأن الشــعر رب أخبــر عــن 
َق الــّزْوَجْینِ   ﴿  ال تعــالىـ نفسه أنــه هــو المخــتص بــذلك ، وقــ  ُه َخلــَ لمــا لــم یــدع  )٦( ﴾َوَأنــّ

رُ  ﴿مــا أو  .أحد الخلــق لــم �حــتج إلــى التخصــ�ص َو األْبتــَ اِنَئَك هــُ ُه  ﴿◌َ و   )٧(﴾ ِإّن شــَ َأنــّ
ْعَرىَ ُهَو َرّب ا ف�جــوز أن �كــون فصــًال ، و�جــوز أن �كــون غیــر فصــل ففــى "   )٨(  ﴾  لشــّ
ــو"  األ ــدأ هـ ــوز أن �كـــون  مبتـ ــو" رب الشـــعرى �جـ ــى "هـ ــدأ وفـ ــوز أن �كـــون مبتـ بتـــر �جـ

هــى التــى استشــهد  اآل�ــةوهــذه  )٩(و�جــوز أن �كــون تو�یــدًا للضــمیر المنصــوب اســم إن
ــو قیــل إنــا  ألنــه ینالكــوفیعلــى أن "هــو" ضــمیر عمــاد عنــد  هبهــا ابــن خالو�ــ   شــانئكل

 آ�ــةغیر "هو" جاز أن �كون نعتًا وخبرًا فلما فصل بهو صح أنه خبر واســتدل � �   األبتر
 .  )١٠(النجم

 
 والرأى الراجحالتعقیب  

�سمون ضمیر الفصل عمادًا ألنــه �عتمــد عل�ــه فــى الفائــدة إذ �ــه تبــین أن   الكوفیینأن  
�العمــاد فــى   ةر�ــ ب �عــده حتــى ال �ســقط عــن الخ أو �ونه حافظــًا لمــا ًا  الثانى خبرًا ال تا�ع

 
   ٢٨٥/ ٢ییل والتكمیل ألبى ح�ان تحقیق د/ حسن هنداوى ینظر: التذ - )١(
 ، مخطوط ١٣٨،   ١٣٧/ ٢دى  بزول�ة لألشرح الج - )٢(
 ٣٠٣/  ٢البى ح�ان  ییل والتكمیلینظر التذ -)٣(
 سورة النجم ٤٤،   ٤٣من اآل�ة  - )٤(
 سورة النجم ٤٩ ، ٤٨من اآل�ة  – )٥(
 سورة النجم   ٤٥من اآل�ة  - )٦(
 من اآل�ة األخیرة من سورة الكوثر  - )٧(
 سورة النجم  ٤٩من اآل�ة  - )٨(
   ٣٠٤/ ٢ییل والتكمیل التذ - )٩(
 ٣١٣و الحجة له  ٥٣٨/  ٢لو�ه ینظر : إعراب القراءات الس�ع البن خا - )١٠(
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ألنه یدعم �ه الكــالم   ة�سم�ه دعام  الكوفیینو�عض    البیت الحافظ للسقف من السقوط
�فصــل  ألنــهفصــًال  ال�صــر�ون وســماه  همجیئــ مــن فوائــد  التأكیــدو�قوى �ه و�ؤ�ــد �ــه إذا 

 .  �ه بین المبتدأ والخبر أو بین الخبر والنعت
ًا أن تســم�ة ال�صــر�ین لــه �ضــمیر الفصــل أحســن وأنســب ألنــه والذى یراه ال�حــث راجحــ 

فصـــل �ـــه بـــین المبتـــدأ والخبـــر ، أو ألنـــه فصـــل �ـــه بـــین الخبـــر والنعـــت ، واإلت�ـــان �ـــه 
   یوضح أن الثانى خبر ال نعت .

 �هللا أعلم 
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 )١(للمدح    األعالمدخول األلف والالم على  
 

عَ  ﴿عنـــد قولـــه جـــل شـــأنه الكــوفیینتعـــرض ابـــن خالو�ـــه لـــرأى  َماِعیَل َواْلَ�ســَ  )٢(﴾ َوِ�ســْ
 . )٣(  الالم وتخف�فها و�فتحها وتشدیدها  �إسكان�قرأ   :«فقال

 األلــفسع" ثم دخلت عل�ه � فالحجة لمن أسكن أن االسم �ان قبل دخول الالم عل�ه " 
مــد" اســم قبیلــة و " الیرمــع" اســم حجــارة ح قــول العــرب " ال�  األســماءالم فشــاكل مــن والــ 

 براقة.
 للمدح والتعظ�م وأنشدوا:   الكوفیینفدخولها على ذلك عند  

 .  )٤(لهشدیدا �أحناء الخالفة �اه  اوجدنا الولید بن الیز�د م�ار�
ــا �ــــان فــــى  نیال�صــــر�ودخولهــــا عنــــد  ــم�ةالت صــــفة ثــــم نقــــل إلــــى  األصــــلعلــــى مــ  ســ

ســقطت  " یوســع"  هصــلأ�ــان " �ســع" عر��ــا ف إنفعلى هذا  الع�اس""الحارث ، كقولهم:

 
و السـ�عة  ٣٤٢/ ١و معـانى القـرآن للفـراء  ٤٩/ ٤والمقتضـب للمبـرد  ١٠١/ ٢ر المسـألة فـى الكتـاب: تنظ  -  )١(

ى للفارســــوالحجــــة  ١٤٤/ ١و إعــــراب القــــراءات البــــن خالو�ــــه ١٤٤والحجــــة البــــن خالو�ــــه ٢٦٢البــــن مجاهــــد
  ١/١٦١الهمع  ١٠٩/ ١و المغنى  ٤٤/ ١وشرح المفصل البن �ع�ش  ١/٤٨٣و الموضح ٣/١٤٧

سورة األنعام.  و�سع : اسم من أسماء العجم أدخل عل�ه األلف وسالم وهما ال یدخالن علـى   ٨٦من اآل�ة    -  )٢(
  ١٢٩٨/ ٣نظائره  نحو �عمر/ ینظر الصحاح 

فى موطن أخر: هـى قـراءة حمـرة والكسـائى " والل�سـع" بالمـین واالخت�ـار وال�سـع  بـالم مثـل  هقال ابن خالو�  -  )٣(
للمـدح �مـا قـال  الفـراءب واألصل �سع مثل یز�د و�شكر و�نمـا تـدخل األلـف والـالم عنـد ال�حمد قبیلة من العر 

ال تدخل األلف والالم علـى اسـم معرفـة إال إذا  ال�صر�ین..... وعند وجدنا الولید بن الیز�د م�ار�اً   الشاعر:  
 ٣١٣إلرشــاد و ا١٧١و الم�ســوط  ١/١٦٣كــان صــفة نحــو الیز�ــد والع�ــاس / ینظــر إعــراب القــراءات الســ�ع 

 ٣٤٢/ ١و الفراء  ٤٨٤و غا�ة االختصار  ٢١/ ٢و اإلتحاف ٢٦٠/ ٢والنشر 
و شـرح شـواهد المغنـى ٤٥١/ ٢و سر صناعة اإلعـراب ١٩٢البیت من الطو�ل وهو البن م�ادة فى دیوانه   -  )٤(

 و شـــرح شـــواهد الشـــاف�ة البـــن الحاجـــب٣٢٢/ ١و أمـــالى ابـــن الحاجـــب ١٢وشـــرح شـــواهد الشـــاف�ة  ١٦٤/  ١
و أمــالى بــن ٢٩٥و�ــال نســ�ة فــى اإلنصــاف   ٢٢٦/ ٢وخزانــة األدب  ١٥٣/ ١و التصــر�ح ٣٦/ ١للرضــى 
/ ١و معانى الفراء  ١٨٩٨/  ٣و لسان العرب " ز�د" ٢٤/ ١والهمع  ١٥٣/ ١و التصر�ح ٣٢٢/ ١الحاجب 

  ٤٨٣/ ١والموضح فى وجوه القراءات وعللها  ٣٤٢
: أن الشاعر ادخل  أل على یز�د للضرورة أو للمح األصل  األولن " الیز�د " وف�ه احتماال  هوالشاهد فى قول

: أن الثانىفتكون أل زائدة واالسم ممنوع من الصرف للعلم�ة ووزن الفعل و�نما جر �الكسرة لدخول أل عل�ه.  
الشــاعر : قصــد تنكیــر یز�ــد قبــل إدخــال أل عل�ــه فأصــ�ح �عــد ز�ــادة (أل ) �كلمــة الرجــل وثمــود ولهــذا ذهبــت 

 عل فهو إذن ل�س ممنوعًا من الصرف.ولم یبق ف�ه سوى عله واحده وهى وزن الف هیتعلم
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و�ن �ــان أعجم�ــا ال  والــالم. األلــفمنــه الــواو لوقوعهــا بــین �ــاء و�ســرة ثــم دخلــت عل�ــه 
 .والالم األلف�عرف اشتقاقه فوزنه ( فعل) ال�اء ف�ه أصل دخلت عل�ه  

والــالم ف�ــه  " ل�سع" صله أو  " رفی ص" مثل  "ف�عل " والحجة لمن شدد أن وزنه عنده 
ــإذاأصــل وال�ــاء زائــدة  فــى المتحر�ــة  أدغمــت ســاكنةدخــل علیهــا الم التعر�ــف وهــى  ف
 أ.هـ  ).١( »  فصارت المًا مشددة

   )٢("أحمد بن �حیى وأنشد«  فقال:  ینیالكوفمن    علبث أنشدهلما   ىالفارس  تعرض�ما   
   )٣(ى على الر�ائبتشمكان من أ �انت صاحبى  و�الیت أم العمر 

 : هفأما قول
  )٤(و�رات األ ـولقد نهیتك عن بن اقًال    ـسع  ا وؤ ولقد جنیتك أكم

 فإنه �حتمل أمر�ن:
�جــــوز أن �كــــون قــــد اعتقــــب عل�ــــه تعر�فــــان �مــــا اعتقــــب علــــى غــــدوة والغــــدوة واثنــــین 

لــه فــى أول أمــره  واالثنــین، مــن قــولهم الیــوم یــوم االثنــین. ف�كــون التعر�ــف الــذى وضــع
ى تقــدیر الــزوال عنــه، �مــا قــدر ســیبو�ه ذلــك فــى أحــد تأو�ل�ــه فــى قولــك " هــذا ابــن فــ 

والــالم زائــدة قــولهم " الخمســة العشــر درهمــا  حكــاه   األلــفومما جاء ف�ــه  ،  عرس مقبل"
أبو الحسن االخفش أال ترى أنها اسم واحــد وال �جــوز أن �عــرف اســم واحــد بتعــر�فین ، 

 
 ٤٨٣/ ١و الموضع فى وجوه القراءات وعللها  ٤٣٨/ ١والكشف ٤٤الحجة البن خالو�ه  - )١(
  ٣٤٧/ ٣ى الفارسالحجة للقراء الس�عة ألبى على  - )٢(
وقــد  ٤٤/ ١وشــرح المفصــل  ٣١٦و اإلنصــاف ١٣٤/ ٣البیــت مــن �حــر الرجــز �غیــر نســ�ه فــى المنصــف  - )٣(

 أنشده بن �ع�ش من غیر عزو واسند روایتهما إلى ابن االعرابى 
 : " أشتى: دخل فى زمان الشتاء " و�ن أردت أنه قام فى موضع شتاء فقل شتا �شتو  اللغة

ــاهد ــراب  والشـ ــناعة اإلعـ ــر صـ ــر: سـ ــم ینظـ ــى العلـ ــالم علـ ــف والـ ــل األلـ ــث أدخـ ــر" حیـ ــه " أم العمـ  ٣٦٦ /١ف�ـ
 ٣١٦/ ١واالنتصاف 

والمنصــف  ٥٥٦ومجــالس ثعلــب  ٤٨/ ٤البیــت مــن �حــر الكامــل �غیــر نســ�ة : ینظــر فــى ذلــك  المقتضــب  - )٤(
 ٣١٠/ ١و شـــرح أب�ـــات المغنـــى ٧٥و ومغنـــى اللبیـــب  ٢٢٤/ ٢والمحتســـب  ٥٨/ ٣و الخصـــائص  ٣/١٣٤

 .١٨١/ ١وشرح ابن عقیل 
كمـأه  مفردهـا عسـقول" ، "  بنـات أو�ـر" �مـأه لهـا زغـب صـغار اللغة:" العسـاقل: الك�ـار الج�ـاد البـ�ض مـن ال

و ٥/٢١ردیئــة الطعــم والشــاهد ف�ــه بنــات أو�ــر حیــث زاد أل فــى العلــم اضــطرارًا . ینظــر أ�ضــًا شــرح المفصــل 
 ١٨١/ ١شرح ابن عقیل 
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ز�ــادة  )١(ون �عــض ، فــإذا �ــان �ــذلك علمــتكمــا ال �جــوز أن یتعــرف �عــض االســم د
َرَأْیُتُم  ﴿" فــى قولــه  الــالت الالم فى الخمسة العشر درهمــا و�ــذهب أبــو الحســن فــى " َأفــَ

ّزىَ  وذلــك صــح�ح ألن "الــالت" معرفــة،   زائــدةإلــى أن الــالم فــى الــالت    )٢(﴾  الّالَت َواْلعــُ
ن �منزلــة " الع�ــاس" ثبــت فــإذا �انــت "الــالت" معرفــة ولــم تكــ   ،أما العزى �منزلة الع�ــاس

الحســن هــذا أن تكــون الــالم فــى " ال�ســع" أ�ضــًا  أبــىأن الــالم فیهمــا زائــدة وق�ــاس قــول 
علــم مثــل الــالت ولــ�س �صــفة �مــا أن الــالت ل�ســت �صــفة فــإن قلــت فلــم ال  ألنهزائدة  

تكون " الالت" صــفة و�كــون مــأخوذ مــن لــوى علــى الشــىء إذا عطــف عل�ــه ومــن قــول 
 الشاعر:

   )٣(یهتديألوى عل�ك لو أن ل�ك    فإننى  .....................
ِتُكْم  ﴿و�ؤ�د هــذا قولــه   َى آِلهــَ ِبُروْا َعلــَ فهــذا مــن العطــف علیهــا والتمســك بهــا  )٤(﴾َوْاصــْ

ــه.. و  ــا فـــــإن ذلـــــك ال تقولـــ ــا�ع�ادتهـــ ــه زائـــــدة مـــ ــا جـــــاءت الـــــالم ف�ـــ أنشـــــده �عـــــض  وممـــ
   )٥(ینی ال�غداد

   )٦(لهه�أحناء الخالفة �ا یداً شد  وجدنا الولید بن الیز�د م�ار�اً 
تــرى أنــه  أالث ر ال�سع" فإنه تكون الالم ف�ه على حــد مــا فــى الحــا  :«فأما قول من قال

علــى القــول  ةث إال أنــه لــو �ــان �ــذلك فلــ�س لــه مز�ــ ر علــى وزن الصــفات فهــو �الحــا
ــى أال ، األخـــر ــم �جـــىء فـ ــه لـ ــرى أنـ ــماء األتـ ــال التعر�ـــف ةالمنقولـــ  ةعجم�ـــ األسـ ــى حـ  فـ

فــإذا  و�بــراه�م شــئ علــى هــذا النحــو �مــا لــم �جــئ فیهــا شــئ ف�ــه الم التعر�ــفإســماعیل 

 
 ٣٤٨/ ٣ للفارسىالحجة  - )١(
 سورة النجم  ١٩من اآل�ة   -)  ٢(
 : هبن أحمر و تمامالبیت من �حر الكامل وهو ال - )٣(

 ألوى عل�ك لو أن ل�ك یهتدى   عمرتك هللا الجلیل فإنني
وأمــالى ابــن  ١٤٤٥والكامــل للمبــرد  ٣٢٩/ ٢، المقتضــب ٣٢٣/ ١ هوالكتــاب لســیبو�  ١٩٩ینظــر دیوانــه ص

  ٣٥٠/ ٣ى للفارس ةو الحج ٣٤٩/ ١الشجرى 
 سورة ص  ٦من اآل�ة  - )٤(
 �قصد بهم الكوفیون  - )٥(
  تخر�جهیت سبق الب  - )٦(
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 األســــماءكــــان �ــــذلك �ــــان " الل�ســــع" �منزلــــة ال�ســــع فــــى أنــــه خــــارج عمــــا �ــــان عل�ــــه 
 )١(»  المختصة المعر�ة  األعجم�ة

 الدراسة والتقویم 
 للمــدح  األعــالموالــالم تــدخل علــى  األلــفقــالوا إن  الكــوفیینممــا ســبق یتضــح لنــا أن 

أحمــد بــن �حیــى �مــا أنشــده  ىالفارســ والتعظ�م واستدلوا على ذلك �أشعارهم �ما استدل 
األصــل صــفه علــى مــا �ــان فــى  ال�صر�ینودخولها عند  ما ذ�ر    ىالفارسوعلل    علبث

 ."الحارث والع�اس  :"�قولهم  ثم نقل إلى التسم�ة
ال �جتمـــع " عل�ـــه ألنـــه أل�ـــة ولهـــذا ال �جـــوز إدخـــال "موالعلـــم اســـم خـــاص تعـــرف �العل

 . ةفى هذه المسأل ةاح الن  أراءو�ل�ك .على اسم معرفان
  رأى الكوفیین  -أوًال :

عَ لْ َوال﴿ قــرأ الكســائى عَ ﴿ ورد قــراءة مــن قــرأ  )٢(﴾ َ�ســَ قــال ألنــه ال �قــال  )٣( ﴾ َواْلَ�ســَ
 .  )٥(ال�حیى  )٤(ال�فعل مثل
عَ ﴿:وقــال الفــراء أســماء العجــم مــن عبــد هللا الــالم وهــى أشــ�ه �  أصــحاب�شــدد  ﴾ َواْلَ�ســَ

والــالم ف�مــا ال �جــرى مثــل یز�ــد  األلــفال تكــاد العــرب تــدخل ،  " ال�ســعو الذین �قولون "
 :  أنشد �عضهم  ،و�عمر إال فى شعر

   )٦(شدیدا �أحناء الخالفه �اهله  وجدنا الولید بن الیز�د م�ار�ا 

 
  ٣٥٠/ ٣ للفارسىالحجة للقراء الس�عة    -)١(
  ٨٦األنعام  - )٢(
 ٢٦٢ینظر الس�عة فى القراءات  - )٣(
  ١٧٣/ ٧وتفسیر الطبرى  ١٣٣معانى القرآن للكسائى  - )٤(
. وقـال األصـمعى �ـان الكسـائى �قـرأ "  ٢٦٠، ٢٥٩وحجـة أبـى زرعـه  ٨٠/ ٢ینظر إعراب القرآن للنحـاس    -  )٥(

والل�سع" و�قول ال �كون ال�فعل �ما ال �كون ال�حیى فقلت لـه ( البرمـع وال�حمـد) حـى مـن الـ�من فسـكت. �مـا 
علق النحاس على قول الكسائى السابق �قوله " وهذا الرد ال یلزم والعرب تقول " ال�عمـل وال�حمـد" والحـق فـى 

والعــرب تغیرهــا �ثیــرًا وال ینكــر أن �ــأتى هــذا أنــه اســم أعجمــى والعجمــة ال تؤخــذ �الق�ــاس و�نمــا تــؤدى ســماعًا 
تـى دخلـت العر��ـة . و�نظـر االسم بلغتین وهـذا تعلیـق جیـد مـن النحـاس یبـین خصـائص األسـماء األعجم�ـة ال

  ١٧٣/ ٧رى رأى الطب
  تخر�جهالبیت سبق  - )٦(
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ذلــك فقــد  والــالم لمــا أدخلهــا فــى الولیــد والعــرب إذا فعلــت األلــفو�نمــا أدخــل فــى یز�ــد 
 :علب  ث وأنشد   )١(أمست الحرف مدحاً 

  )٢(و�رتك عن بنات األ ولقد نهی  الـا وعساقؤ كمأنیتك  جولقد 
ا مــ فم )٣(»والــالم األلــف�مثل  أيأو�ر معرفه إال أنها نعت �المنان   «  قال الفراءقال:   

 .للمدح الكوفیینوالالم تدخل عند   األلفسبق یتضح لنا أن 
 :ثان�ًا : رأى ال�صر�ین  

) عل�ــه ألنــه ال أل(  إدخــال�ــة ولهــذا ال �جــوز ماسم خاص تعرف �العل  :  قالو إن العلم
، و�ــالنظر إلــى �ونــه  �جتمع  على اسم معرفان ، إال أنه قد �شترك فى هذا العلم عدد

واحــدًا مــن هــذا العــدد �صــیر هــذا العلــم نكــرة و�كــون واحــدا مــن أمــة �ــل واحــد منهــا لــه 
الشـــائعة وحینئــذ تـــدخل  األســماءك ف�جــرى حینئــذ مجـــرى مثــل اســمه أو ر�مـــا �عتقــد ذلـــ 

 )٤(هــى زائــدة و�نمــاعلى العلم ل�ســت معرفــة   الداخلة  ألإن    :) المعرفة ، وقیلألعل�ه (
�ــة وقــد جــاء ذلــك فــى شــعر العــرب ومــن مالعلم عن تعر�فها فهــو معــرف �العل  الستغناء

 ذلك قول الشاعر:
   )٥(ى قصورهاحراس أبواب عل  اـرهـمن أسی  واعد أم العمر �
 : أخروقال 

   )٦(شدیدا �أحناء الخالفة �اهله  ن الیز�د م�ار�اـوجدنا الولید ب
ــیبو�ه ــال سـ ــرو  «:قـ ــد وعمـ ــة ز�ـ ــذا �منزلـ ــ�س هـ ــاولـ ــن  ألنهـ ــا مـ ــا ذ�رنـ ــت مـ ــالم جمعـ أعـ

 لـــفوزعـــم الخلیـــل أنـــه إنمـــا مـــنعهم أن یـــدخلوا فـــى هـــذه األســـماء األ التطو�ـــل وحـــذفوا.
 

 ٣٤٢/ ١ینظر معانى القرآن للفراء  - )١(
 البیت سبق توث�قه   - )٢(
  ٥٥٦/ ٢  ینظر مجالس ثعلب - )٣(
  ١/١٠٩وابن هشام فى المغنى  ٤/٤٩من قال بز�ادة أل المبرد فى المقتضب  - )٤(
 ٤٤/ ١و شـرح المفصـل  ٢١٥/ ١٣والمخصـص البـن سـیده  ١١٩البیت من الرجز ألبى النجم مـن دیوانـه   -  )٥(

 /١واإلنصـاف  ٦٦٧و المنصـف ٣٦٦/ ١و سـر صـناعة األعـراب  ٤٩/ ٤و�ال نسـ�ه فـى المقتضـب للمبـرد 
" و�ـر"  والجنـى الـدانى  ٦/٤٧٥٣ولسان العـرب  ٧٧ورصف الم�انى  ٦/٦٠، ١/١٣٢وشرح المفصل   ٢٩٥
  ١/٢٦١والهمع  ١/١٧وشرح شواهد المغنى  ١٩٨

 ة أل عل�ه والمعرفة ال تعرفدوالشاهد فى قوله " أم العمر" حیث عرف العلم عمر بز�ا 
  تخر�جهالبیت سبق   - )٦(
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االســم  ز�د من أمــه �ــل واحــد منهــا یلزمــه هــذاب الذى سمى    والالم أنهم لم �جعلوا الرجل
أن الــذین قــالو الحــارث  –زعــم الخلیــل رحمــه هللا �مــا ولكــنهم جعلــوه ســمى �ــه خاصــا، 

أن �جعلــوا الرجــل هــو الشــىء �عینــه ولــم �جعلــوه ســمى �ــه   أرادواوالحسن والع�ــاس إنمــا  
هــو �جر�ــه مجــرى ولكنهم جعلوه �أنه وصف له فجلب عل�ه ومن قــال حــارث وع�ــاس ف

لذى یلزمه مــا یلــزم والالم فلم �سقطا منه فإنما جعل الشىء ا  األلفوأما ما لزمته    ز�د،
    .)١(»  كل واحد من أمته
 والــالم فــى الغــدوة ز�ــادة �مــا ز�ــد فــى عمــرو  األلــف: و�جوز أن تكــون وقال ابن الشجرى 

 :همن قول
 )٢(...............................      رهاــاعد أم العمر من أسی�

والالم فــى " النســر" ز�ادتهــا فــى الیز�ــد مــن  األلفومثل ز�ادة   أ�ضا  ابن الشجرى   وقال
 :قول الشاعر

 )٣(................................ وجدنا الولید من الیز�د م�ار�اً 
عَ ﴿ ) على العلــم قولــه تعــالىألومن شواهد (  فــى قــراءة الجمهــور بــالم واحــده  ﴾ َواْلَ�ســَ

عَ لَوالْ  ﴿ ة حمــزة والكســـائىوقـــراء ل�ـــاء �عــدها،وفــتح ا بـــالم مشــددة و�ـــاء ســـاكنة  ﴾ َ�ســَ
 )٤(�عدها

 ختريج قراءة اجلمهور :
 -فقراءة الجمهور فیها وجهان:

ت یوعد" فوقعــ "ـ " یوســع" �ــ   واألصــل: أنــه اســم عر�ــى منقــول مــن فعــل مضــارع    أحدهما
حــرف الحــق محــذوف  جــلألجــىء بهــا  إنمــان الفتحــة الــواو بــین �ــاء و�ســرة تقدیر�ــة أل

 األلــفضع و�دع و�هب و�ا�ه ثم سمى �ه مجــردًا مــن ضــمیر وز�ــدت ف�ــه � لحذفها فى  
 : ولالم غیر معرفة على حد ز�ادتها فى قول الشاعر

 
  ٢٦١/ ١و الهمع  ٤٤/ ١،وشرح المفصل ٤٩/ ٤و المقتضب ١١٠/ ٢ینظر : الكتاب  - )١(
  ٥٨٠/ ٢ینظر أمالى ابن الشجرى  - )٢(
 ١٢٢، ١٢١/ ٣المرجع السابق  - )٣(
و  ١٠٤والت�سـیر  ٤٣٨/ ١والكشف لمكـى  ٢٦٢و الس�عة ٣٤٢/ ١ینظر القراءتان فى معانى القرآن للفراء   -  )٤(

  ٢/٢١واإلتحاف  ١٦٠/ ٢و النشر  ١٧٤/ ٤ر و ال�ح٣٣/ ٧الجامع ألحكام القرآن للقرطبى 
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 ............     �اعد أم العمر من أسیرها 
والــالم ف�ــه للتعر�ــف �أنــه قــدر تنكیــره وجعــل فــردا مــن أمــة �ــل واحــد منهــا  األلــفوقیــل 
   .ه �سعاسم

ع" بــن نــون فتــى شــ نــه اســم أعجمــى ال اشــتقاق لــه " ألن ال�ســع �قــال لــه " یو أ:  وثانیهــا
   األول.والالم ف�ه زائدتان أو معرفتان �ما تقدم فى الوجه    واأللفموسى  

عَ لْ َوال﴿ حمــزة والكســائىأمــا قــراءة  م غفأصــله " ل�ســع" علــى وزن " ف�عــل" �ضــ�  ﴾ َ�ســَ
والالم ف�ه على الوجهین المتقدمین إمــا أن   األلفوهو اسم أعجمى ودخول    "  وصیرف

 نكیر االسم.ت �كونا زائدتین و�ما أن �كونا للتعر�ف على تقدیر  
أدخلت على مضارع " وسع" وقرأ  أل�أن  ﴾ َواْلَ�َسعَ ﴿ وقرأ الجمهور" : قال أبو ح�ان

عَ لَوالْ ﴿ ناألخـــوا علـــى وزن ف�عـــل نحـــو الضـــ�غم. واختلـــف ف�ـــه أهـــو عر�ـــى أم  ﴾ َ�ســـَ
عجمى فإنما على قراءة الجمهور وقول من قال إنه عر�ى فقــال هــو مضــارع ســمى �ــه 

 . فأعرب ثم نكر وعرف �أل وقیل سمى �الفعــل "كیز�ــد " ثــم أدخلــت ف�ــهوال ضمیر ف�ه
ولزمــت �مــا لزمــت فــى "  الولیــد بــن الیز�ــد رأیــتفى قوله "  " �الیز�د"  زائدة شذوذا    أل
ولزمــت شــذوذا . وممــن نــص علــى  ألدت ف�ــه " ومــن قــال إنــه أعجمــى فقــال ز�ــ اآلن"

: فــزعم أبــو علــى األخــو�نوأمــا علــى قــراءة    )١(ىالفارســ علــى    أبو   "ال�سع"" فى  ألز�ادة "
لكــن  ف�ــه ألى فى الحارث والع�اس ألنها من أبن�ة الصفات لكن دخــول هأن أل ف�ه �

هــذا  إذا لــم �جــىء فیهــا شــىء علــى  األعجم�ــة  األســماءف�ه شذوذا عما عل�ه    ألدخول  
 .  )٢("ر�فتعال ألالوزن �ما لم �جىء فیها شىء ف�ه  

ان نعمــ ر أو �الفنقلــة �المســمى �ــالن  أل: ما قارنت  هللا بن مالك الج�انى وقال أبو عبد
عَ ﴿ أو ارتجالــه  .ف�ــه وقــد �جــوز أن �حــذف ألثبــوت  األغلــبوالســموأل فــإن  ﴾ َواْلَ�ســَ

   .)٣(ف�ه الزمة  ألفعلى هذا ال تكون  
 .  )١(�ما قال �عضهم  منقوًال من فعلل�س    ﴾ َواْلَ�َسعَ ﴿  أنه واتضح من قول

 
 ٣٤٥/ ٣ى للفارسالحجة للفراء الس�عة  - )١(
  ٣٥٠/ ٣الحجة  - )٢(
أن (أل) فـى ال�سـع الزمـة ف�قـول قـد �سـمى �اسـم ف�ـه األلـف والـالم فـال تفارقانـه  ألنهمـا منـه   یرى ابن مالـك  -  )٣(

 فى أصح القولین ومن ذلك األلف والالم فى ال�سع �منزلة سائر حروفه ومن ذلك األلف والالم المفتح بها هللا
  ٣٢٩/ ١ینظر / شرح الكاف�ة الشاف�ة 
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 األحادیــثقــراءة التخف�ــف فقــال: ســمعنا اســم هــذا النبــى فــى جم�ــع  واختــار أبــو عبیــد
عَ لَوالْ ﴿ ولــم �ســمه احــد مــنهم "ال�ســع" روى اللفــظ �ــأخر  ألنــهحجــة ف�ــه  وهــذا ال﴾  َ�ســَ

 .  )٢(األخرى لغت�ه ، و�نما أثر الرواة هذه اللفظة لخفتها ال لعدم صحة  
قرأهــا حمــزة والكســائى و�ــذلك  تشدید الالمب  )٣(﴾ َواْلَ�َسعَ ﴿ فى قولة بى مر�مأوقال ابن 

والــالم  واأللــفوهو اسم أعجمــى ﴾ َ�َسعَ ﴿ْ والوجه أن الكلمة إنما هى  )٤()ص(  سورة  فى
و�ســماعیل ، وهــذا  إبــراه�ماسم أعجمى نقل معرفة نحو  ألنهست للتعر�ف ف�ه ز�ادة ول� 

والالم ف�ه زائدة �مــا  فاأللفالضرب لم �جىء فى شىء منه الم تعر�ف لكونه علمًا ، 
 نحو قوله:ى  ز�دت فى االسم العلم من العر� 

   )٥(شدید �أحناء الخالفة �اهله  وجدنا الولید بن الیز�د م�ار�ا
 األخیرة.مما فى القراءة   األعجم�ة  سماء�األوهذا أش�ه 

عَ ﴿:وقــرأ ال�ــاقون  والــالم أ�ضــًا زائــدة �مــا  األلــفوالوجــه أن  )٦(بتخف�ــف الــالم  ﴾ َواْلَ�ســَ
" وهو أعجمــى أ�ضــًا " ولــو �ــان عر��ــًا أ�ضــًا  سع� واالسم "  األولىكانت فى القراءات 

والــالم علــى هــذا  األلــف والالم زائدة ألنــه �ــان مثــل یز�ــد و�شــكر وال تــدخل  األلفلكان  
   دخلت �انت زائدة �البیت الذى أنشدناه وهو: �ن، و   األسماءالضرب من 

 )٧(...........................  وجدنا الولید بن م�ار�ا  
 
 

 التعقیب والرأى الراجح

 
 ٢٨/ ٥ینظر الدر المصون  - )١(
 ٣٤٢/ ١ینظر معانى القرآن للفراء  – )٢(
 سورة األنعام  ٨٦من اآل�ة  - )٣(
، اإلتحـــاف ٢٦٠ /٢، النشـــر  ٣١٣و�رشـــاد المبتـــدىء  ٢٦٢مـــن ســـورة ص و ینظـــر الســ�عة  ٤٨مــن اآل�ـــة  – )٤(

٢١٢ 
 تخر�جهالبیت سبق  - )٥(
 .فى موضعى األنعام وص - )٦(
ــر معـــــانى الفـــــراء  - )٧( و  ٤٣٨/ ١والكشـــــف  ١٤٤وحجـــــة بـــــن خلو�ـــــة  ٥٦٣/ ١و�عـــــراب النحـــــاس ٣٤٢/ ١ینظــ

 ٤٨٣/ ١و�نظر الموضح فى وجوه القراءات وعللها البن أبى مر�م  ٢١٢اإلتحاف 
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للمــدح والتعظــ�م وعنــدهم  والفــراء الكــوفیینعنــد  األعــالموالــالم علــى  األلــفأن دخــول 
 إلــىصــفة ثــم نقــل  األصــلعلــى مــا �ــان فــى  نیال�صــر�ودخولهــا عنــد  لــ�س ف�ــه تأو�ــل

الــالم مخففــة  �إسكانقرىء ﴾  َواْلَ�َسعَ ﴿ م الحارث الع�اس ثم أولو وقالواهقولة �سم� ت ال
 أعجمــىعر�ى منقول مــن فعــل مضــارع أو  معل األولىو�فتحها مشددة وهو فى القراءة 

عل�ــه  أل�ــة وفــى دخــول مهــا �العلوهــو مســتغن عــن تعر�ف  ألدخلت عل�ه    "�سع"وأصله  
   :  تأو�الت منها

 .أنها زائدة غیر معرفة :  األول
م عـــرف بهـــا وهـــو أقـــرب الـــى : أنهـــا معرفـــة وقـــدر تنكیـــر االســـم قبـــل دخولهـــا ثـــ والثــانى

عَ لَوالْ ﴿بدون فائــدة وأمــا قــراءة التشــدید   ألف�ه ز�ادة    األولن  الصواب أل  ﴾َ�ســَ
�ــة م�العل ألمســتغن عــن تعر�ــف  وهــو اســم أعجمــى " ل�ســع" فیهــا  فاألصــل
ــدخول  ــراءة  ألفـــ ــى القـــ ــا�قین فـــ ــوجهین الســـ ــى الـــ ــه علـــ ــىف�ـــ ــان  األولـــ والقراءتـــ
 س�عیتان.

ــوفیینورأى  ــه  الكـ ــذى أمیـــل إل�ـ ــو الـ ــدح  األلـــف ألنهـ ــاءت للمـ ــع" جـ ــى " ال�سـ ــالم فـ والـ
 ، وما ال تأو�ل ف�ه أولى مما ف�ه تأو�ل.والتعظ�م وعندهم ال تأو�ل

 �هللا أعلم
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 ) ١( وعلة بنائه  اآلن خالف النحاة فى أصل  
 

ْیَت و آَالَن  ﴿عند قوله جــل شــأنه  فى " اآلن " الفراءلرأى    هتعرض ابن خالو�  ْد َعصــَ قــَ
لُ  ) �فــتح الـــالم و�ســقاط الهمـــزة نقـــل اآلنقــرأ نـــافع فــى روا�ـــة ورش ( «فقـــال : )٢( ﴾ َقبــْ

ْد  ﴿رأ ـ فتحة الهمزة إلى الــالم وحــرك الهمــزة تخف�فــا �مــا قــ  َح قــَ أفلــح" " قــد یر�ــد  )٣(﴾َأْفلــَ
 ." اآلنواختلف النحو�ون فى " وغیره ال ینقل ولكن یهمز �عد الالم

أصله "أوان" فقلبوا الــواو ألفــًا . قــال و�جــوز أن �كــون أن   –رحمه هللا    -  )٤(الفراءفقال  
والــالم  األلــفلــك أن تفعــل �ــذا أى حــان لــك ف�كــون فعــًال ماضــ�ًا ، فلمــا دخلــت عل�ــه 

لــى فتحــة �مــا قــالوا " نهــى رســول هللا صــلى عل�ــه وســلم عــن قیــل وقــال ومنــع تر�ــوه ع
 وأنشد: )٥(وهات

  )٦(ا ن�ه جنو   وجن الخاز�از  رى او تفقأ فوقه القلع الس    
" مبنــى علــى الكســر وحكــم مــا �ــان مبینــًا إذا أضــ�ف أو دخلــه ألــف والم أن �از" خاز   ـ ف

والــــالم و�قـــــى االســــم مبن�ـــــًا "  أالفیــــزول عنــــه البنـــــاء و�عــــرب فهـــــذا الشــــاعر أدخـــــل 

 
و حــروف المعــانى ٤٦٩، ٤٦٨/ ١، معــانى القــرآن للفــراء ٤٠٠/ ٢ هســألة فــى : الكتــاب لســیبو�تنظــر الم - - )١(

 ٢٦١/ ٢ا بــن الشــجرى ى و أمــال٦٤-٦٢/ ١واالقتضــاب فــى شــرح أدب الكاتــب لل�طلیوســى  ٧١للزجــاجى 
و شـــرح  ١٦٢و الرصـــف  ١٧٩/ ٢و شـــرح الســـیرافى ٦٤وائـــتالف النصـــرة للز�ـــدى ص  ٥٢٠/ ٢واإلنصـــاف 
، ٨٨/ ٢و الل�ـاب فـى علـل البنـاء واإلعـراب  ٢٣٠/ ٣و شرح الكاف�ـة للرضـى   ٢٢٠/  ٢ن مالك  التسهیل الب

 ١٨١/ ١و االشمونى   ١٣٥/ ٢الهمع   ٤٧٦/ ١و شفاء العلیل  ١٤٢٣/ ٣واالرتشاف  ٨٩
سورة یونس . وتنظر القراءة فى المكرر ف�ما تواتر من القـراءات السـ�ع وتحـرر للنشـار ص  ٩١من اآل�ة   -  -  )٢(

/ ١و الخصـــائص  و معجـــم القـــراءات ١١٦/ ٩و شـــرح المفصـــل ٤٥٥/ ١، القرطبـــى ٢٥٧/ ١ال�حـــر  ١٦٠
 ١/٥٣واألش�اه  ٤٥٠/ ٢و الل�اب ٧٢

 سورة المؤمنون  ١من اآل�ة  - )٣(
  ٤٦٩، ١/٤٦٨ینظر معانى القرآن الفراء  - )٤(
 ٤٨/ ٤ ینظر : صح�ح ال�خارى �حاش�ة السندى �اب : عقوق الوالدین من الك�ائر - )٥(
واألش�اه  ٣١٣/ ١واإلنصاف  ٢٦٢هذا البیت من �حر الوافر وهو منسوب البن أحمر فى التكملة للفارسى  -  )٦(

و مـــادة ٢٥/ ١والتنب�ـــه البــن بـــرى  ١٢٠/ ٤وابــن �عـــ�ش   ٤٤٤،   ٤٤٢/ ٦ ة، والخزانـــ ١٢٥/ ٣والنظــائر 
و�ــال نســ�ه  فــى الكتــاب لســیبو�ه  ١١٤/ ٣ نوالب�ــان والتبیــی ٦٣/ ١و الصــحاح ٣٤٤٢/ ٥( فقــأ) فــى اللســان 

ــیبو�ه للنحـــاس  ٢٠٠، ١/١٩٨وشـــرح �تـــاب ســـیبو�ه  ٣/٣٠١ ــاحبى  ٣٣٣وشـــرح أب�ـــات سـ وشـــرح ٢٠٣والصـ
ــى  ــة للرضــ ــای�  ٣/١٤٦الكاف�ــ ــة  سومقــ ــال للسرقطســــى ٢٢/ ٥اللغــ ــد  ٤/٥٢و واألفعــ ــقط الزنــ ــرح ســ / ٥و شــ

  ١٧٢ومعجم شواهد النحو  ٩٦/ ١٤و المخصص ١٩٨٨
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والخاز�از" الذ�اب " والخاز�از صوت الــذ�اب والخاز�ــاز : داء �أخــذ فــى الوجــه ف�ق�حــه 
 قال الشاعر:

 )١(�اخاز�از أرسل اللهازما
   اآلخروالالم �ما قال  األلفبناه على الكسر وف�ه  
   )٢(ب�ا�ك حتى �ادت الشمس تغرب  قبله واألمسو�نى حسبت الیوم 

  )٣(والالم األلفمس) مبن�ًا على الكسر مع  ترك (أ
 واأللــف) إشــارة إلــى وقــت أنــت ف�ــه �منزلــة هــذا اآلن( - رحمــه هللا - )٤(وقــال ســیبو�ه

لغیـــر عهـــد تـــرك  اآلنوالـــالم علـــى  األلـــففلمـــا دخلـــت  لعهـــد تقـــد  والـــالم تـــدخل تقـــدم
 .)٥(مبن�اً 
ْد َعصــَ و َن آلا ﴿َ  : فــى قولــه تعــالى فــى مــوطن أخــر أ�ضــا وقــال ــَ لُ ق ــْ �قــرأ  )٦(﴾ ْیَت َقب

 .لهمزة �عدها، و�فتح الالم وتخف�ف الهمزة الثان�ةاالالم وتحقیق    �إسكان
والحجــة لمــن  : أنه أتى �الكالم على أصل مــا وجــب لــه ووفــاه حقــهفالحجة لمن حقق 

 ﴿  �مــا قــرأوأســقطها  خفف انــه نقــل حر�ــة الهمــزة إلــى الــالم الســاكنة فحر�هــا �حر�تهــا
" اآلنفلــم بنــى " :قد أفلح �فتح الدال وتخف�ف الهمزة فإن قیــل )٧(  ﴾  ُمْؤِمُنونَ َقْد َأْفَلَح الْ 

 .؟ والالم األلفوف�ه  

 
و�ــال نســ�ة فــى  ١٢٢ – ١٢٠/  ٤ز ألبــى مهــدى العــدوى ینظــر : شــرح المفصــل البــن �عــ�ش البیــت مــن الرجــ - )١(

 ٦٧٩/ ٢وارتشاف الضرب  ٨٧٨/ ٣والصحاح  ١٢٨٧/ ٢واللسان مادة " خوز"  ٣١٥/ ١اإلنصاف 
و معجــم شــواهد ١٧٥/ ١و التنب�ــه البــن بــرى ٦٢البیــت مــن �حــر الطو�ــل لنصــیب بــن ر�ــاح ینظــر الــدیوان  - )٢(

 ٣٢٠و اإلنصـاف ٣/٥٧، ٣٩٤/ ١و�ال نس�ه فـى الخصـائص  ١٣٠/ ١و اللسان " أمس"  ٢٦٨،  ٢٩النحو  
ــذهب  ــذور الـ ــاحبى  ١٠١شـ ــك ٢٠٢و الصـ ــن مالـ ــهیل البـ ــرح التسـ ــائر  ٢/٢٢٤وشـ ــ�اه والنظـ  ١١٧/ ١و األشـ
 ١٤٢٩/ ٣، وارتشاف الضرب  ١١٠/ ٧وال�حر المح�ط  ٥٢١/ ١و المساعد ١٧٥/ ١الدرر اللوامع 

 ١/٢٧٤لقراءات الس�ع ینظر إعراب ا - )٣(
 ١٨٥و الحجة  ٢٦٩ – ٢٦٨/ ٣الكتاب  - )٤(
 ٢٧٥/ ١ینظر : إعراب القراءات الس�ع  - )٥(
 سورة یونس  ٩١من اآل�ة  - )٦(
 مفتتح سورة " المؤمنون" - )٧(
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" ثــم دخلــت الــالم علــى آانفقلبــوا الــواو ألفــا مضــار "  "  أوان"    أصــله  )١(قــال الفــراء  :فقل
  : واستشهد على ذلك �قول الشاعر  )٢(مبنى فلم تغیره عن بنائه

   )٣(ب�ا�ك حتى �ادت الشمس تغرب   س قبلهفإنى حسبت الیوم واالم
 والالم على مبنى ولم �غیره عن بنائه.   األلفخل  دفأ

عهــد قــد لوالــالم تــدخل  واأللــفإشارة إلى وقت أنت ف�ه �منزلة هذا   اآلن:  وقال سیبو�ه
 .  )٤(تقدم ، فلما دخلت هاهنا لغیر عهد ترك مبیناً 

ن معرفتـــه وقعـــت قبـــل نكـــرة ولـــ�س أل والـــالم األلـــفمـــع  اآلن: إنمـــا بنـــى وقـــال المبـــرد
والــالم معرفــه لــه و�نمــا تعنــى �ــه الوقــت الــذى  األلــففتكــون  التســم�ة�شــر�ه غیــره فــى 

 .  )٥(األسماءأنت ف�ه من الزمان فلذلك بنى وخالف نظائره من 
 

 الدراسة والتقویم 
" وهــو للــزمن الحاضــر الــذى �قــع ف�ــه �ــالم المــتكلم الفاصــل اآلنمــن ظــروف الزمــان "

فــذهب جمهــورهم مــن  فــى حق�قتــه النحــاهوقد اختلــف  )٦(آتو�ین ما هو    مضىما    بین
م إلى أنه مبنى على الفتح  مع اختالفهم فى علة بنائه وذهب غیــره و�وفیین  نی�صر�

و��ــان الــرأى الــراجح   و�ینحــ و�ل�ــك خــالف الن   )٧(ةإلى أنه معــرب منصــوب علــى الظرف�ــ 
 -فى المسألة :

 رأى الكوفیین:  -أوًال :
والالم ف�ه دخلتا على فعل مــاض ألنــه   األلفمبنى ألن    "اآلن"الكوفیون إلى أن    ذهب
  .  )٨(ان و�قى الفعل معها على فتحتهآن یئین" إذا ح من " 

 
 ٤٦٨ -٤٦٧/ ١ینظر معانى الفراء  - )١(
 ٤٦٨،  ٤٦٧/ ١معانى الفراء  - )٢(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٣(
 ١٨٤البن خالو�ه  ةو الحج ٤٠٠/ ٢نظر الكتاب لسیبو�ه  ی - )٤(
  ١٨٥و الحجة البن خالو�ه ٨٩/ ٢والل�اب ١٣٧/ ٢ینظر رأى المبرد فى األصول البن السراج  - )٥(
  ٤/١٠٣شرح المفصل البن �ع�ش  - )٦(
 ١٣٥/ ٢الهمع  - )٧(
 ٦٤و ائتالف النصرة ص  ٥٢٠/ ٢اإلنصاف  - )٨(
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�ــان �ــذا" المعنــى  اآلنن القائــل" " �معنــى الــذى ألاآلنوالــالم فــى " األلــفأن  وحجــتهم
 .ن �ان �ذا"آعل�ه " الوقت الذى 

أصـــلها مـــن قولـــك أن لـــك أن تفعـــل أدخلـــت عل�ـــه  اآلنلـــت : إن شـــئت جعقـــال الفـــراء
والالم ثم تر�تها على مــذهب " فعــل" فأتاهــا النصــب مــن نصــب فعــل وهــو وجــه   األلف

 �االســم�ةفكانتــا   )١( »عن قیل وقــال و�ثــرة الســؤالرسول  النهى  «جید �ما قــالوا 
ا ســـمعت �ـــه الفعـــل �ـــان صـــوا� ی فهمـــا منصـــو�تان ولـــو خففتـــا علـــى أنهـــا أخرجتـــا مـــن ن 

   )٢(» من شب إلى دب �الفتح ومن شب إلى دب  «العرب تقول :
    رد رأى الكوفیین 

" ل�ســت �معنــى الــذى و�نمــا هــى زائــدة اآلنوالــالم فــى "   األلفن  وهذا الرأى ضع�ف أل
 نحــو  ســم الفاعــل واســم المفعــولاألســماء �اكمــا تكــون �معنــى الــذى فــى المشــتقات مــن 

والــالم إمــا أن یــدخال لتعر�ــف الجــنس  األلــفلى أن إ  إضافة  )٣()الضارب والمضروب(
رٍ  ﴿كقولـــه تعـــالى  ى ُخســـْ اَن َلفـــِ و�قـــولهم " الرجـــل خیـــر مـــن المـــرأة " أو  )٤(﴾ِإّن اِإلنســـَ

ــه تعــالى والً  ﴿  لتعر�ــف العهــد �قول ْوَن َرســُ َى ِفْرعــَ ــَ ْلَنآ ِإل آ َأْرســَ ــَ َكم
ْوُن *     َى ِفْرعــَ َفَعصــَ

ولَ   –الــــــنجم  –الكاتــــــب " صــــــفة علــــــى االســــــم نحــــــو أو یــــــدخال لغل�ــــــة ال )٥(﴾ الّرســــــُ
 . )٦("السماك

) �مــا لــم تــدخل علــى أل�أنــه لــو �ــان �ــذلك لمــا دخلــت عل�ــه (  أ�ضاورد رأى الكوفیین  
مــن شــب إلــى " �مــا جــاز فــى قیــل وقــال وفــى قــولهم  اإلعــرابقیل وقــال ، ولجــاز فیهــا  

 .)٧("دب
 

 
ومسـند أحمـد  ٤٨/ ٤�ح ال�خارى �حاش�ة السندى �اب / عقـوق الوالـدین مـن الك�ـائر ینظر الحدیث فى صح  -  )١(

٤/٢٤٦  
" أعییتنــى  مـن شــب إلـى دب " و�راجــع المستنقصـى مــن ٧/ ٢المثـل �مـا أورده المیــدانى فـى مجمــع األمثـال  - )٢(

 ٤٦٩ ٤٦٨/ ١و معانى القرآن للفراء  ٢٥٧/ ١أمثال العرب للزمخشرى 
 ١٦٢لم�انى ینظر : رصف ا - )٣(
 سورة العصر  ٢من اآل�ة   - )٤(
 سورة المزمل ١٦، ١٥من اآل�ة - )٥(
  ١٦٢، رصف الم�انى ٥٢٢ینظر : اإلنصاف - )٦(
  ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥/ ١و الهمع  ٥٢٤،  ٥٢٣ینظر: اإلنصاف  - )٧(
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 ین�رأى ال�صر ثان�ا :  
 على أقوال: ناآلاختلف ال�صر�ون فى علة بناء  

قــولهم  أرى أشــ�ه خمســة عشــر وهــذا مفهــوم مــن قــول ســیبو�ه "و  ألنــهأنــه بنــى  أحــدها:
جعلـــوا هـــذه الضـــمه �منزلـــة الفتحـــة فـــى خمســـة عشـــر  أنهـــمأضـــرب أیهـــم أفضـــل علـــى 

   )١(غد .. إلى  اآلنحین قالوا من   اآلنومنزلة الفتحة فى 
ین وعل�ــه الزجــاج ، � ال�صــر  و�ل�ــه ذهــب أكثــر اإلشــارة: أنــه بنــى ألنــه أشــ�ه اســم الثــانى
 ابن مالك .  ت�اروهو اخ 

والــالم دخلتــا �عهــد غیــر متقــدم  األلــفن والــالم أل  األلــفوف�ــه    اآلن: بنــى    جقال الزجــا
والــالم تنو�ــان عــن  األلــف إنمــا نقــول الغــالم فعــل �ــذا إذا عهدتــه أنــت ومخاط�ــك وهــذه

" �مـــا ال �عـــرب ناآلالمعنـــى أنـــت إلـــى هـــذا الوقـــت تفعـــل فلـــم تعـــرب " -اإلشـــارةمعنـــى 
 )٢(هذا

: اآلن ظــرف للوقــت وهــو مبنــى واختلفــوا فــى بنائــه: فــذهب ن�ــارى وقال أبــو البر�ــات األ 
أكثر ال�صر�ین إلى أنه بنى ألنه خالف سائر األسماء ألن األلف والــالم إنمــا یــدخالن 
ــى  ــى معنـ ــال علـ ــوجهین ودخـ ــذین الـ ــر هـ ــى غیـ ــى اآلن علـ ــال فـ ــا دخـ ــد فلمـ ــنس والعهـ للجـ

لوقــت الحاضــر صــار معنــى قولــك اآلن �قولــك هــذا الوقــت فأشــ�ه اســم اإلشــارة إلــى ا
 .)٣(اإلشارة واسم اإلشارة مبنى �ذلك هاهنا

ــن مالـــك ــال ابـ ــة أو �عضـــه وظرفیتـــ  اآلن: وقـ ــة   ه ،لوقـــت حضـــر جمع�ـ غال�ـــه ال الزمـ
ورد هــذا القــول  )٤(أو لشــ�ه الحــرف فــى مالزمــة لفــظ واحــد  اإلشارةو�نى لتضمنه معنى  

نحــو  اإلشــارةوالالم �مــا لــم تــدخل علــى اســم  األلفلك لما دخلت عل�ه  �أنه لو �ان �ذ
 .)٥(هذا وتلك

 
  ٤٠٠/ ٢الكتاب لسیبو�ه  - )١(
 ٢٥٣/ ١معانى القرآن و�عرا�ه للزجاج  - )٢(
  ٩٥/ ١ارى  ر�ات األن�بى البالب�ان ال - )٣(
  ٩٥التسهیل البن مالك  - )٤(
  ١٣٧،  ١٣٦/ ٢و الهمع ١٠٤/ ٤شرح المفصل البن �ع�ش  - )٥(
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اســتعمل معرفــة ولــ�س علمــا، وأل  ألنــهأنه بنى لتضمنه معنــى الم التعر�ــف  -:  الثالث
 . )١(ىى عن ابى على الفارسأف�ه زائدة �ما هى فى الذى و�ا�ه ونقل هذا الر 

 ..وهذا القول ضع�ف عند ابن مالك وغیره
نــافى ی ن اســم معنــى اختصــار ی وضــعف هــذا القــول بــین ألن تضــم «:قــال ابــن مالــك 

  )٢(» ضمن معناه فك�ف إذا �ان إ�اهمز�ادة ماال �عتد �ه هذا مع �ون المز�د غیر ال
والــالم تكــون نكــرة  األلفالتى تدخل علیها  األسماء إذ نظائره: أنه بنى لمخالفة   الرا�ع

 )٣(وال�ــه ذهــب المبــرد أحوالــهوالــالم فــى أول   �األلففة  ثم تعرف بها بینما هو وقع معر 
 . )٥(والزمخشرى  )٤(وارتضاه ابن السراج

ــال ابــن الســراج -ع�ــاس ال أبــو فقــال  اآلنأمــا  « : ف�مــا نقلــه عــن المبــرد وارتضــاه: ق
اذا  ألنــكوقــع معرفــة وهــو ممــا وقعــت معرفتــه قبــل نكرتــه  ألنــهبنــى  إنمــا –رحمــه هللا 

، هف�ــه مــن الزمــان فلــ�س لــه مــا �شــر�  أنــتتعنــى �ــه الوقــت الــذى  فإنما    –  اآلن  –قلت  
والالم للمعرفة إنما وقــع معرفتــه لمــا أنــت ف�ــه مــن   األلفل�س هو أن وأن فتدخل عل�ه  

  )٦(» الوقت
وهو للزمان الذى �قــع ف�ــه �ــالم   اآلن«: فى أثناء ذ�ره للظروف ومنهاشرى وقال الزمخ

 .  )٧(»  والالم هى علة بنائها  لف�األالمتكلم وقد وقعت فى أول أحوالها 
ر" یــ لو �ان هذا سبب بنائه لبنــى " الجمــاء الغف «أ�ضا فقال: ورد هذا القول ابن مالك

والــالم ولــو �انــت مخالفــة االســم  �ــاأللفونحوهــا ممــا وقــع فــى أول أحوالــه " الــالت" و 
موج�ـــه لشـــ�ه الحــروف واســـتحقاق البنـــاء لوجـــب بنــاء �ـــل اســـم خـــالف  األســـماءلســائر 

 .) ٨(»إل�ه أفضىوزن أو غیره، وعدم ذلك مجمع عل�ه فوجب طراح ما  ب  سماءاأل
 

ــاب  - )١( ــر: االقتضــ ــراب  ٦٣/ ١ینظــ ــاء واإلعــ ــل البنــ ــى علــ ــاب فــ ــاف  ٨٩/ ٢والل�ــ ــع  ٥٢٣/ ٢و اإلنصــ و الهمــ
٢/١٣٦  

 ٨٠/ ١وحاش�ة  الخضرى  ١٨١ /١وحاش�ة الص�ان ٢١٩/ ٢شرح التسهیل البن مالك  - )٢(
 ٥٩٧/ ٢ینظر رأى المبرد فى امالى بن الشجرى  - )٣(
 ١٣٧/ ٢ینظر األصول فى النحو  - )٤(
 ١٧٣المفصل ینظر  – )٥(
  ٨٩/ ٢و الل�اب فى علل البناء واإلعراب  ١٣٧/ ٢األصول فى النحو البن السراج  - )٦(
 ١٧٣ینظر المفصل   -)٧(
 ٢١٩ /٢ینظر شرح التسهیل  - )٨(



 
 ۱٤۰ خالف النحاة فى أصل اآلن وعلة بنائھ        

أشــ�ه الحــرف فــى لزومــه وضــعا واحــدا وعل�ــه الســیرافى وهــو  ألنــه: أنــه بنــى  الخــامس
 االخت�ار الثانى البن مالك .

علـــى الفـــتح وأقـــول إن لزومهـــا فـــى هـــذا  مبن�ـــة" اآلن: �عـــد أن ذ�ـــر أن "قــال الســیرافى
قــد ألحقهــا �شــ�ه الحــروف وذلــك أن الحــروف الزمــة لواضــعها   )١(األســماءالموضع فى  

 )  ٢(عنها وال �ارحة منها زائلةالتى وقعت فیها أولیتها غیر  
   .عن المبرد ومن ت�عه بقورد هذا القول �ما رد �ه القول السا

وال�ــه  ذهــب ابــن   بهامــه ووقوعــه علــى �ــل حاضــر مــن األزمنــة  : أنــه بنــى ال  السادس
 لزمت أداته. ة" فلما أر�د �ه المعرفة البت   "اآلن أما :�ع�ش قال

انقضــى لــم �صــلح  فــإذا األزمنــةووقوعه علــى �ــل حاضــر مــن   فإلبهامهوأما علة بنائه  
" �ه ه" بینمــا رد علــى الزجــاج قولــه �شـــ اآلن" �إبهــاموابــن �عــ�ش فــى هــذا قـــال ،  )٣(لــه

تشـــیر �ـــه إلـــى �ـــل مــــا  ألنـــكمـــبهم  اإلشـــارة�مـــا نقـــدم واســـم  )٤(اإلشـــارةالســـم  اآلن "
تشــیر  أیهــا إلــى ر�حضرتك، وقد �كون �حضرتك أش�اء فتلت�س على المخاطــب فلــم یــد

بــین قولیهمــا �عــض التوافــق وأن ابــن  أن فأرى �ذلك   األمر�ان    و�ذافكان مبهما لذلك،  
 "اآلن�ع�ش جان�ه الصواب فى رده على الزجاج قوله. هذا ما قالوه فى سبب بناء "

بینمــا رجحــه  هذ�ــر ذلــك ابــن مالــك ، و�ــین ضــعف إعرا�ــه إلــىذهــب  ن مــنی ومــن النحــو� 
 . )٥(السیوطى واختاره

�قـــول  جت واحـــ " اآلنین أن �عـــض العـــرب �عـــرب "� وزعـــم �عـــض النحـــو  :ابــن مالــك قــال
 الشاعر:

 
 
 

  )١(ر�ن من �عدنا عصراوقد مر للد      ن لم یتغیراكأنهما مآل
 

 ١٣٦/ ٢لزومها لفظا واحد فال تثنى وال تجمع وال تصغر ، ینظر الهمع  - )١(
 ٩٥و التسهیل  ١٧٩/ ١ینظر : شرح �تاب سیبو�ه للسیرافى  - )٢(
  ١٠٤/ ٤ینظر شرح ابن �ع�ش   - )٣(
 ١٠٤/ ٤ینظر شرح ابن �ع�ش   - )٤(
  ١٣٧/ ٢ینظر الهمع   - )٥(



 
 ۱٤۱ خالف النحاة فى أصل اآلن وعلة بنائھ        

" لــدخول مــن علیهــا اآلننــون "  ن و�ســرنون (من) اللتقاء الساكنی   فحذف  اآلنمن    أراد
 أنعند هذا الشاعر معر�ه قلت : وفى االستدالل بهــذا ضــعف الحتمــال  اآلن  أنفعلم  

ن تا" لغتــان " الفــتح والكســر" �مــا فــى شــ اآلنتكون الكســرة �ســرة بنــاء و�كــون فــى بنــاء "
 : وأنشدوا )٢(واشهر  أكثرالفتح   أنإال 

   )٣(عد المشبب عن ذا التصابىلك �       واءعبین ار ی  ال اآلنلى  أإ
رة فهــو بــ ، ألنه لم یثبت لبنائه علة معت  �إعرا�هوقال السیوطى : والمختار عندى القول 

 .  )٤(منصوب على الظرف�ة و�ن دخلته (من) جر
 التعقیب والرأى الراجح 

علــى اخــتالف  وال�صر�ین الكوفیینراجحا من العرض السابق لــرأى   یراه ال�حثوالذى  
ى أن الرأى الراجح هو ما ذهب إل�ه أكثر ال�صر�ین والزجاج وابن مالــك فــى أقوالهم أر 

فــى تضــمنه معنــاه وذلــك ل�عــده  اإلشــارةبنــى ألنــه أشــ�ه اســم   اآلنأحد اخت�اراته من أن  
أمــا مــا ورد علــى  ،األخــرى  من األقــوال یرات وعدم شمول�ة أمثاله الوارددعن تكلف التق

" ف�جــاب عنــه أللما دخلــت  عل�ــه " اإلشارةًا اسم مشبه اآلنهذا القول من أنه لو �ان 
فــإن اصــل  وأ�ضــا�أنه ال یلــزم أن �كــون المشــ�ه مطا�قــا للمشــ�ه �ــه فــى �ــل أوصــافه ، 

الن  اإلشــارةمــن اســم  ألو�نمــا أمتنــع �ــاأللف والــالم ألنــه أر�ــد �ــه المعرفــة البتــة وصفه  
   .أصل وضعة معرفه من دونها

 �هللا اعلم ،  

 
ــ - )١( ــخر الهـ ــى صـ ــل ألبـ ــن الطو�ـ ــت مـ ــذالبیـ ــعار الهـ ــى أشـ ــالى  ٩٥٦/ ٢لیین ذلي فـ ــالى القـ ــر ١٤٨/ ١و أمـ و سـ

و�ـــال نســـ�ة فـــى  ١٧٥/ ١و الـــدرر اللوامـــع ٣٠٥والنكـــت الحســـان  ٥٣٩،  ٤٤٠، ٢/٤٣٩صـــناعة اإلعـــراب 
و شـفاء ١٢٨و شـذور الـذهب  ٢٢٩و المنصف ٣٥/ ٨وابن �ع�ش  ٣١٠/ ١والخصائص    ١٣٧/  ٢الهمع  
/ ١و شـرح جمـل الزجـاجى البـن عصــفور ٢٢٠/ ٢البـن مالــك و شـرح التسـهیل ١٠١٣/ ٣، ٤٧٥/ ١العلیـل 
  ١٤٢٤/ ٣و ارتشاف الضرب  ٥١٦/ ١و المساعد  ٤٨٩

   ٢٢٠/ ٢شرح التسهیل  ینظر – )٢(
/  ٢والهمع    ٥١٦/  ١المساعد    ٢١٩/ ٢البیت من الخف�ف وهو بال نس�ة فى وشرح التسهیل البن مالك  - )٣(

، وقال الشنق�طى : استشهد �ه على أضافه اآلن إلى  ١٧٤/  ١ع ،والدرر اللوام ٤٧٥/ ١وشفاء العلیل  ١٣٦
 ١٤٢٤/ ٣جمله صدرها  ماض ینظر : االرتشاف 

   ١٣٧/  ٢الهمع  - )٤(



 
 ۱٤۲ رافع المبتدأ والخبر       

 )١(رافع املبتدأ واخلرب
َن *  حـــمَ  ﴿لــرأى الكــوفیین والفــراء عنــد قولــه جــل شــأنه  هتعــرض ابــن خالو�ــ  َتنِز�ــٌل مــّ

 ."حم"ـ وتنز�ل ب   "تنز�ل"ـ ع ب ــ " حم" یرتفالكوفیون فقال : " قال    )٢( ﴾الّرْحَمـَِن الّرِح�ِم
   )٣(یرتفع "تنز�ل" �إضمار ذلك تنز�ل ، وهذا تنز�ل  الفراءوقال 
خبــره وقرأنــا" �كــون نصــ�ا  آ�اته: تنز�ل یرتفع �االبتداء و�تاب فصلت   ل�صر�ون اوقال  

 )٤(على المصدر وعلى الحال " 
 

 الدراسة والتقویم 
 -اختلف العلماء فى رافع المبتدأ والخبر :

إلــى أن  آخــرون وذهــب  )٥(فذهب �عضــهم إلــى أن االبتــداء رفــع المبتــدأ والخبــر جم�عــًا 
وهـــذا الظـــاهر مـــن  )٧(والمبتـــدأ جم�عـــًا رفعـــا الخبـــر  )٦(البتـــداء االبتـــداء رفـــع المبتـــدأ وا

   .دأ رفع الخبرــ دأ والمبت ـ ع المبت ـ داء رفـ والثالث : أن االبت   )٨(مذهب سیبو�ه
و�ل�ــك  )٩(: المبتدأ یرفع الخبر والخبر یرفع المبتدأ و�سمونها المترافعین الكوفیون وقال  

 تفصیل القول فى هذه اآلراء
 

ــیبو�ه  - )١( ــاب لســـ ــألة فـــــى : الكتـــ ــول ١٢٦،  ٤/١٢، ٤٩/ ٢، المقتضـــــب ١٢٧/ ٢تنظـــــر المســـ  ٥٨/ ١واالصـــ
 ٩٧، ٩٤وفاتحة اإلعراب  ٨٣وشرح عیون اإلعراب  ٣٥٩، ٣٥٥/ ١شرح ابن عصفور   ١٠٠/  ١والت�صرة  

 ١٨٤ – ١٨٢/ ١واإل�ضاح فى شـرح المفصـل البـن الحاجـب  ٣١أسرار العر��ة و  ٣٣٤/ ١والكاف�ة الشاف�ة  
، ٤٤واإلنصــاف  ٨١٧١و شــرح ألف�ــة ابــن معطــى  ٨٥، ٨٤/ ١و شــرح المفصــل ٢٠٦، ٢٠٥/ ١والمســاعد 

 ١١٠و�نظر مصطلحات النحو الكوفى د. عبد هللا الحثران  ٤٥
 ٤/٤٧و�عراب النحاس  ٢٦٩/ ٢آن لمكى اآل�ة األولى من سورة فصلت ، و�نظر مشكل إعراب القر  - )٢(
ومعـانى  ٢٧٥/ ٢و�عراب القـراءات السـ�ع وعللهـا البـن خالو�ـه  ٢/٤١٤ینظر رأى الفراء  فى معانى القرآن   -  )٣(

   ٢٦٩/ ٢ومشكل إعراب القرآن لمكى  ٤٧/ ٤و�عراب القرآن للنحاس  ٣٧٩/ ٤القرآن للزجاج 
/ ٤ومعـانى القـرآن للزجــاج  ٢٧٥/ ٢ت السـ�ع وعللهـا البـن خالو�ـه ینظـر رأى ال�صـر�ین فـى  إعـراب القـراءا - )٤(

  ٢٦٩/ ٢ومشكل إعراب القرآن لمكى  ٤٧/ ٤و�عراب القرآن للنحاس  ٣٧٩
  ١٠٠/ ١والت�صرة  ٢٠٥/ ١هو مذهب األخفش وابن السراج والرمانى ینظر المساعد  - )٥(
 ٨٤شرح عیون اإلعراب  - )٦(
وهو  الموجود فـى  ٢٥٥/ ١وفى المقتصد   ٥٨/ ١نسب إلى المبرد فى األصول هو مذهب الزجاج وأصحا�ه و   -  )٧(

  ٢٠٦/ ١وقیل إن قول المبرد �قول سیبو�ه ینظر المساعد  ١٢٦،  ١٢/ ٤، ٤٩/ ٢المقتضب 
  ١٢٧/ ٢الكتاب لسیبو�ه  - )٨(
  ٢٠٦/ ١، المساعد ٤٤، اإلنصاف  ٨٥ینظر شرح عیون اإلعراب  - )٩(



 
 ۱٤۳ رافع المبتدأ والخبر       

  رأى الكوفیین
ا یترافعــان وذلــك بــر والخبــر یرفــع المبتــدأ  فهمــ المبتــدأ یرفــع الخ  أنإلــى   الكوفیون ذهب  

وهــذا مــا ذ�ــره الكوفیــون مــن أن (حــم) یرتفــع  )١(وعمــرو غالمــك "  أخــوكنحــو " ز�ــد 
 .(حم) فهما مترافعانـ ( تنز�ل) وتنز�ل ب ـ ب 

 )٢(»  : « یرتفع تنز�ل �إضمار ذلك تنز�ل، وهذا تنز�لوقال الفراء
المبتــدأ یرتفــع �االبتــداء وأمــا الخبــر فــاختلفوا ف�ــه : فــذهب  أن إلــى ال�صــر�ون ذهــب و  

 تداء وحده.ب انه یرتفع �اال إلىقوم 
رتفـــع ی إلـــى أنـــه  آخـــرون انـــه یرتفـــع �االبتـــداء والمبتـــدأ معًا،وذهـــب  إلـــى آخــرون وذهــب 

  )٣(�االبتداء    یرتفع�المبتدأ والمبتدأ  
 حجة الكوفیین

�ـــالخبر والخبـــر یرتفـــع  �ـــأن قـــالوا : إنمـــا قلنـــا إن المبتـــدأ یرتفـــعفـــاحتجوا  الكوفیـــون أمـــا 
 ینفـــك )٤(نـــا وجـــدنا المبتـــدأ البـــد لـــه مـــن خبـــر والخبـــر البـــد لـــه مـــن مبتـــدأ وال�المبتـــدأ أل

تــرى أنــك إذا قلــت " ز�ــد أخــوك" ال أال الم إال بهمــا ، أحــدهما مــن صــاح�ه، وال یــتم الكــ 
ه فلمــا �ــان �ــل واحــد منهمــا ال ینقــل عــن إل�ــ  األخــر�كــون أحــدهما �المــًا إال �انضــمام 

ما عمــل و�قتضى صاح�ه اقتضاء واحد عمل �ل واحد منهما فى صاح�ه مثل   األخر
 أن�ــل واحــد منهمــا یرفــع صــاح�ه . وال �متنــع  صاح�ه ف�ه، فلهذا قلنا : إنهما یترافعان

ا  ﴿ال تعــالى ــ �كون �ل واحد منهما عامال ومعموًال وقد جاء لذلك نظائر �ثیرة ق ًا مــّ َأ�ــّ
فنصب أ�اما بتدعوا وجــزم تــدعوا �أ�امــا ، فكــان �ــل  )٥(﴾  َتْدُعوْا َفَلُه األْسَمآَء اْلُحْسَنىَ 
ُه ّ�ِ  ﴿ وقــال تعــالى واحــد منهمــا عــامًال ومعمــوالً  َثّم َوجــْ وْا فــَ ا ُتَولــّ إلــى غیــر  )٦(﴾ َفَأْیَنمــَ

نــا تــدأ یرتفــع �االبتــداء ألال إن المب "وال �جــوز أن �قــ  قالوا، ذلك من المواضع فكذلك هنا
غیــر  أو نقــول : االبتــداء ال �خلــو: إمــا أن �كــون شــیئًا مــن �ــالم العــرب عنــد إظهــاره، 

 
  ٣٠، ائتالف النصرة  ٤٤، اإلنصاف  ٨٥یین فى :عیون اإلعراب ینظر رأى الكوف - )١(
 ٢/٢٧٥و�عراب القراءات الس�ع  ٤١٤/ ٢معانى القرآن للفراء   - )٢(
  ٣١و ائتالف النصرة ٤٤/ ١اإلنصاف  - )٣(
 ٤٤/ ١اإلنصاف  - )٤(
 سورة اإلسراء  ١١٠من اآل�ة  - )٥(
 سورة ال�قرة  ١١٥من اآل�ة  - )٦(
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ــان ، شـــىء ــإن �ـ ــال  فـ ــما أو فعـ ــون اسـ ــن أن �كـ ــو مـ ــال �خلـ ــیئا فـ ــروف  أداة  أو شـ ــن حـ مـ
 �ــذلك مــا قبلــه إلــى مــا الو  اســمًا فین�غــى أن �كــون قبلــه اســم یرفعــه المعــانى فــإن �ــان

ك محال ، و�ن �ــان فعــًال فین�غــى أن �قــال ز�ــد قائمــا �مــا �قــال حضــر ز�ــد غا�ة له وذل
علــى هــذا الحــد ، و�ن �ــان غیــر شــىء  األســماءال ترفــع  فــاألدواتقائمــًا و�ن �ــان أداة 

الثالثــة  األقســامتــى �ــان غیــر هــذه إال رافــع موجــود غیــر معــدوم ، وم یرفعــهفاالســم ال 
 التى قدمناها فهو غیر معروف.

نــا نقــول : أل )١(جوز أن �قال إنا نعنى �االبتداء التعرى مــن العوامــل اللفظ�ــة قالوا وال � 
ــل  ــن العوامـ ــرى مـ ــو التعـ ــداء هـ ــى االبتـ ــان معنـ ــةإذا �ـ ــدم  اللفظ�ـ ــن عـ ــارة عـ ــو إذا ع�ـ فهـ

العوامل، وعدم العوامل ال �كون عامًال ، والذى یدل علــى أن االبتــداء ال یوجــب الرفــع 
مســـكنات والحـــروف ولـــو �ـــان ذلـــك موج�ـــًا للرفـــع أنـــا نجـــدهم یبتـــدئون �المنصـــو�ات وال

تكون مرفوعة فلما لم تجب ذلك دل علــى أن االبتــداء ال �كــون موج�ــًا للرفــع   أنلوجب  
)٢(. 

وقد اســتدل الكوفیــون �ــأن المبتــدأ والخبــر �ــل منهمــا �طلــب صــاح�ه وال ینفــك عنــه فلمــا 
�كــون �ــل حصــلت هــذه المضــامة بینهمــا عمــل �ــل منهمــا فــى اآلخــر، وال �ضــیر أن 

 منهمـــا عـــامال ومعمـــوال فـــى آن واحـــد؛ ألن لـــذلك نظـــائر فـــى العر��ـــة ومثـــال ذلـــك قولـــه
ا﴿ واْ  َأْیَنمــَ مُ  َتُكونــُ ْدِر�كُّ ْوتُ  یــُ فأینمــا منصــوب بـــ "تكونــوا "، وتكونــوا مجــزوم بـــ  )٣(﴾ اْلمــَ

 .)٤("أینما" وغیر ذلك من األمثلة
فعل�ة فعلها ماضى أو مضــارع  إلى أنه إذا �ان خبر المیتدأ جملة  أشار ابن جنى  وقد

نحو " ز�د خرج " أو " ز�د �خرج " فإن المبتدأ عند الكــوفیین یرتفــع �مــا �عــود عل�ــه مــن 

 
 ٤٥/ ١اإلنصاف  - )١(
قــال الزجــاج ذاكــرًا رأى الفــراء " �جــوز ان �كــون تنز�ــل مرتفعــًا ب (حــم) و�جــوز أن یرتفــع  ٤٦/ ١اإلنصــاف  - )٢(

/ ٤�إضـمار هـذا والمعنـى هـذا تنز�ــل مـن العز�ـز الـرج�م أى هـو تنز�ــل ..ینظـر معـانى القـرآن و�عرا�ـه للزجــاج 
  ٢٦٩/ ٢ومشكل إعراب القران لمكى  ٣٧٩

 ٧٨النساء  - )٣(
 ١٥٩/ ١وشرح التصر�ح  ١/٨٤وشرح المفصل البن �ع�ش  ١/٤٤ینظر اإلنصاف  - )٤(
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ــو قــال:  ــام الخبــر، ول ــة لق�امــة مق ذ�ــره �معنــى أنــه یرتفــع �الضــمیر المســتتر فــى الجمل
   .  )١(ارتفع �ما �عود عل�ه من ذ�ره لقلت هذا قول الكوفیین

ــر�ون وأ ــا ال�صـ ــان  احتجوافـــ  )٢(مـ ــداء و�ن �ـ ــو االبتـ ــل هـ ــا إن العامـ ــا قلنـ ــالوا: إنمـ ــأن قـ �ـ
فى هــذه الصــناعة ل�ســت هو التعرى من العوامل اللفظ�ة ألن العوامل اللفظ�ة   االبتداء

ــ�ة  ــاإلحراقمـــؤثرة حسـ ــار،  �ـ ــارات  واإلغـــراقللنـ ــى أمـ ــا هـ ــ�ف و�نمـ ــع للسـ ــاء ، والقطـ للمـ
 فاألمـــارةهـــى أمـــارات ودالالت  إنمـــا اإلجمـــاعودالالت، و�ذا �انـــت العوامـــل فـــى محـــل 

تــرى أنــه لــو �ــان معــك ثو�ــان أال والداللة تكــون �عــدم شــىء �مــا تكــون بوجــود شــىء ، 
لكــان تــرك  اآلخــرف�صــعب أحــدهما وتر�ــت صــ�غ  اآلخــرتمیــز أحــدهما مــن  أن وأردت
فكـــذلك هاهنـــا، و�ذا ثبـــت أنـــه عامـــل فـــى المبتـــدأ  األخـــر،�منزلـــة صـــ�غ  أحـــدهماصـــ�غ 

ــى خبـــ  ــل فـ ــان وجـــب أن �عمـ ــو " �ـ ــل نحـ ــن العوامـ ــره مـ ــى غیـ ــًا علـ ــاره ق�اسـ و�ن  وأخواتهـ
 فإنها لما عملت فى المبتدأ عملت فى خبره فكذلك هاهنا .  وأخواتهاوظننت    وأخواتها

نــا وجــدنا �عمــالن فــى الخبــر فقــالوا: أل  م�عــاً ما من ذهب إلــى أن االبتــداء والمبتــدأ جأو 
�كون هما العاملین ف�ه، غیــر أن هــذا  أن�عد االبتداء والمبتدأ فوجب   إالالخبر ال �قع  

ــر�  ــن ال�صـ ــر مـ ــه �ثیـ ــان عل�ـ ــول وأن �ـ ــك الن  إالن ی القـ ــعف وذلـ ــن ضـ ــوا مـ ــه ال �خلـ أنـ
تعمــل و�ذا لــم �كــن لــه تــأثیر فــى العمــل واالبتــداء  أال األســماءفــى  واألصــلالمبتدأ اســم  

 أنعنــدى لــه: والتحقیــق ف�ــه  تــأثیرتأثیر ال  هل ماال تأثیر له إلى ما فاإلضافةله تأثیر  
 أنال ینقــل عنــه، ورتبتــه  ألنــهاالبتداء هو العامــل فــى الخبــر بواســطة المبتــدأ   إن�قال:  
وجــود المبتــدأ ألنــه ، �مــا أن النــار  )٣(عنــد  �عده  فاالبتداء �عمل فــى الخبــر  إالال �قع  

تسخن الماء بواسطة القدر والحطب فالتسخین إنما حصــل عنــد وجودهــا ال بهمــا، الن 

 
 ١٩٩،   ١٦٦،    ١٨/ ١ینظر الخصائص  - )١(
�قـول  –وعلى رأسهم سـیبو�ه فـإنهم یـرون أن المبتـدأ مرفـوع �االبتـداء والخبـر مرفـوع �المبتـدأ  وأما ال�صر�ون   -  )٢(

بنى عل�ـه یرتفـع �ـه �مـا ارتفـع هـو �االبتـداء وذلـك قولـك  : " وأما الذى یبنى عل�ه شىء هوهو فإن الم  سیبو�ه
وقــال أ�ضــًا " �مــا أنــك إذا قلــت " عبــد هللا أخــوك فــاألخر قــد رفــع  ١٠٧/ ٢عبــد هللا منطلــق" ینظــر الكتــاب 
، ٥٥/ ١وقــل تــا�ع ال�صــر�ون ســیبو�ه فــى ذلــك ینظــر : األصــول  ٤٠٦/ ١األول وعمــل ف�ــه" ینظــر الكتــاب 

  ٤٧،  ٤٦/ ١واإلنصاف  ١٦٦/ ١والخصائص  ٢٩واإل�ضاح العضدى ص  ٦٣
  ٤٧، ٤٦/ ١اإلنصاف  - )٣(
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حصل �النــار وحــدها فكــذلك هاهنــا االبتــداء وحــده هــو العامــل فــى الخبــر التسخین إنما  
 ال تعمل .   أن األسماءفى   واألصلاسم   ألنهأنه عامل معه    إالعند وجود المبتدأ  

، فقــالوا: وأمــا مــن ذهــب إلــى أن االبتــداء �عمــل فــى المبتــدأ والمبتــدأ �عمــل فــى الخبــر
تـــدأ �عمـــل فـــى الخبـــر دون االبتـــداء، الن إنمـــا قلنـــا إن االبتـــداء �عمـــل فـــى المبتـــدأ والمب 

االبتـــداء عامــــل معنــــوى والعامــــل المعنــــوى ضــــع�ف، فــــال �عمــــل فــــى شــــیئین �العامــــل 
�عمــل  أنمتــى وجــب �ونــه عــامًال فــى المبتــدأ وجــب   ألنــهضع�ف    أ�ضااللفظى. وهذا  

تــرى ان الخبــر هــو المبتــدأ فــى  نــزل منزلــة الوصــف، االت فى خبــره ، الن خبــر المبتــدأ ی 
ى �قولـــه " ز�ـــد قـــائم وعمـــرو ذاهـــب أو منــزل منزلتـــه �قولـــه " ز�ـــد الشـــمس حســـنًا المعنــ 

ــرو  ــدوعمـ ــولهم"  األسـ ــه و�قـ ــزل منزلتـ ــدة" أى یتنـ ــو شـ ــزل  أبـ ــة " أى یتنـ ــو حن�فـ ــف أبـ یوسـ
ــالى ــال هللا تعـ ــه قـ ــى الفقـ ــه فـ اُتُهمْ  ﴿ منزلتـ ــَ ُه ُأّمهـ ــُ ــى  )١( ﴾ َوَأْزَواجـ ــزلتهن فـ ــزل منـ أى تنـ
منزلــة ر هــو المبتــدأ فــى المعنــى، أو منــزًال منزلتــه تنــزل الحرمة والتحــر�م فلمــا �ــان الخبــ 

تـــرى أنـــك إذا قلـــت " قـــام ز�ـــد أال  الوصـــف ألن الوصـــف فـــى المعنـــى هـــو الموصـــوف
العاقــل" وذهــب عمــرو الظر�ــف" أن العاقــل فــى المعنــى هــو ز�ــد والظر�ــف فــى المعنــى 

رفــع �مــا تت�ــع هو عمرو ولهذا لما تنزل الخبــر منزلــة الوصــف �انــا تا�عــًا للمبتــدأ فــى ال
الصــفة الموصــوف ، و�مــا أن العامــل فــى الوصــف هــو العامــل فــى الموصــوف ســواء 

   .ین� وهذه هى حجة ال�صر  )٢( "  كان العامل قو�ًا أو ضع�فًا فكذلك ها هنا
ن �ل واحد منهمــا ال بــد أل: أما قولهم " إنما یترافعان ینیالكوفأما الجواب عن �لمات 

 الجواب عن هذا من وجهین:   :لناوال ینقلك عنه" ق  األخرله من  
�قـــدر قبـــل  إنمجـــال وذلـــك الن العامـــل ســـبیله  إلـــىأن مـــا ذ�رتمـــوه یـــؤدى  -:حـــدهماأ

ــول  ــاقلنـــا  و�ذاالمعمـ ــد منهمـــا قبـــل  أنیترافعـــان وجـــب  أنهمـ ــون �ـــل واحـ �كـ
 المحال محال. إلىوذلك محال وما یؤدى    األخر

 
 سورة األحزاب  ٦من اآل�ة  - )١(
قــال الزجــاج فــى اآل�ــة التــى ذ�رهــا ابــن خالو�ــه " إن تنز�ــل رفــع �االبتــداء وخبــره �تــاب   ٤٨/ ١اإلنصــاف  - )٢(

ــه ل ــانى القـــرآن و�عرا�ـ ــذا هـــو مـــذهب ال�صـــر�ین " ینظـــر معـ ــاج فصـــلت آ�اتـــه وهـ و�عـــراب القـــرآن  ٣٧٩/ ٤لزجـ
  ٤٧/ ٤للنحاس 



 
 ۱٤۷ رافع المبتدأ والخبر       

ن  یــدخل عل�ــه عامــل غیــره ألوجــودًا الالعامــل فــى الشــىء مــا دام م  أن:  والوجه الثانى
، و�ن ز�ــدا  �قال " �ــان ز�ــد أخــاك أنعامًال ال یدخل على عامل فلما جاز 

 .األخر�كون احدهما عامًال فى  أنأخوك وظننت ز�د أخاك �طل  
   -حجة لهم ف�ه من ثالثة أوجه : فال اآل�اتوأما ما استشهدوا �ه من  

و�نمــا هــو وم �أ�امــا وأینمــا ز وأینمــا مجــ  امــا"أ� أنــا ال نســلم أن الفعــل �عــد "  -: أحــدهما
   .ا عن إن لفظا و�ن لم �عمال شیئامجزوم �إن وأ�اما وأینما نا� 

لفظا وعمًال ولكــن جــاز أن �عمــل �ــل واحــد  أن: أنا نسلم أنها ثابت عن والوجه الثانى
منهمــا فــى صــاح�ه الخــتالف عملهمــا ولــم �عمــال مــن وجــه واحــد فجــاز أن 

 نهما فى صاح�ه �خالف ما هنا.�جتمعا و�عمل �ل واحد م
عامــل فاســتحق أن �عمــل  ألنــه: إنما عمل �ــل واحــد منهمــا فــى صــاح�ه والوجه الثالث

ق�ان انحو ز�د أخوك اسمان � فى    وأما ها هنا فال خالف أن المبتدأ والخبر
ال تعمــل ف�ــان الفــرق  أن  األســماءفــى    واألصلفى االسم�ة ،    أصلهماعلى  
   )١(بینهما
ابـــن خالو�ـــه رأى الفـــراء أن " تنز�ـــل " یرتفـــع �إضـــمار ذلـــك أى ذلـــك  و�عـــد ذلـــك یـــذ�ر

 .  )٢(تنز�ل أو هذا تنز�ل
ن �كون تنز�ل مرتفعا بـ (حم ) و�جــوز أ�جوز  �قوله " وقال الزجاج موضحا رأى الفراء

وعلــى  ". )٣(أن یرتفع �إضمار هذا والمعنى هذا تنز�ل من العز�ز الرح�م أى هو تنز�ل
 حذف المبتدأ وقد ذ�ر النحاة أن المبتدأ �حذف وجو�ا فى مواضع : قدفالرأیین  كال  
النعت المقطوع إلى الرفع فى مدح نحو " مررت بز�ــد الكــر�م " أو ذم نحــو "   -:  األول

مـــــررت بز�ـــــد الخبیـــــث " أو تـــــرحم نحـــــو " مـــــررت بز�ـــــد المســـــكین " فالمبتـــــدأ 

 
 ٥١،  ٥٠، ٤٩/ ١اإلنصاف  - )١(
 ٢/٢٧٥�عراب القراءات الس�ع وعللها البن خالو�ه و  ٢/٤١٤معانى القرآن للفراء  ینظر رأى الفراء فى - )٢(
  ٢/٢٦٩ومشكل إعراب القرآن  ٤/٤٧و�عراب النحاس  ٤/٣٧٩معانى الزجاج  - )٣(
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وهــو الخبیــث ، والتقــدیر هــو الكــر�م  )١(محذوف فى هــذه المثــل ونحوهــا وجو�ــا
 .  )٢(وهو المسكین

و بــئس نحــو " نعــم الرجــل ز�ــد " و" بــئس أن �كــون الخبــر مخصــوص نعــم أ -: الثــانى
الرجــل عمــرو " فز�ــد وعمــرو خبــران لمبتــدأ محــذوف وجو�ــا والتقــدیر هــو ز�ــد 

 )٣(أى الممدوح ز�د وهو عمرو أى المذموم عمرو 
مـــن �المهـــم فـــى ذمتـــى إذا �ـــان الخبـــر صـــر�حا فـــى القســـم حكـــى الفارســـى  -:الثالـــث

ذمتــى �مــین   :ألفعلن ففى ذمتى خبر لمبتدأ محذوف واجب الحــذف والتقــدیر  
 )٤(و�ذلك ما أشبهه

أن �كـــون الخبـــر نائ�ـــا منـــاب الفعـــل نحـــو " صـــبر جمیـــل " التقـــدیر صـــبرى  -: الرا�ـــع
صــبر جمیــل فصــبرى مبتــدأ وصــبر جمیــل خبــر ثــم حــذف المبتــدأ الــذى هــو 

 )٥(صبرى وجو�ا
مثــل: أكــرم العلمــاء  " الســ�ما" حذفــه إذا �ــان خبــره اســمًا وقــع �عــد  �جــب -:الخــامس

و�ـــا وهـــذا هـــو المكـــان لرفع علـــى أنـــه خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف وج الســـ�ما ز�ـــد �ـــا
واعلــم أن الســ�ما  ، وصــولمالوحید الــذى �جــب ف�ــه حــذف العائــد فــى صــلة ال

ســم �جوز فى االسم الذى یلیها الجر والرفع مطلقا والنصب أ�ضًا إذا �ان اال
"مــا"  أنبنــاء علــى  اإلضــافةالجــر علــى  الثالثــةالــذى �ــأتى �عــده نكــره وأرجــح 

مضاف الى ز�د وز�ــادة مــا بــین المضــاف  " سى"  فى " ال س�ما ز�د" زائدة و 
ْیتُ  ﴿جــائزة �مــا فــى قولــه  إل�ــهوالمضــاف  ْیِن َقضــَ ا األَجلــَ تقــدیره :  )٦( ﴾ َأّ�مــَ

 .  األجلینأى 

 
وشــرح ابــن  ١/٢٢٤وضــ�اء الســالك  ١/٣٩٣وشــرح المــرادى  ١/٢٥٥عقیــل علــى األلف�ــة  ینظــر شــرح ابــن - )١(

 ١/١٥٣وأوضح المسالك  ١/١٧٧والتصر�ح  ١٢٠الناظر 
تحو�لهـــا عـــن ســـ�اقها بوجـــب الحـــذف لغـــرض بالغـــى وهـــو أهم�ـــة هـــذه الكلمـــات وتوج�ـــه النظـــر إلیهـــا وذلـــك  - )٢(

 ١/١٠١وحاش�ة الخضرى ١/٢٢٤المألوف و�عرابها الطب�عى ینظر هامش ض�اء السالك 
 ١/١٠٩وحاش�ة الخضرى  ١/١٥٤المسالك  وأوضح ١/٢٥٥ینظر شرح ابن عقیل  -)  ٣(
 ١/١٠٩وحاش�ة الخضرى  ١/١٢٥وشرح المرادى  ١/٢٥٦ینظر شرح ابن عقیل  - )٤(
 ١/٢٥٦ینظر شرح ابن عقیل  - )٥(
 سورة القصص  ٢٨من اآل�ة  - )٦(
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وصــول وز�ــد خبــر لمبتــدأ محــذوف تقــدیره هــو الثــانى أن مــا اســم م واإلعــراب
ــة صــلة ال ــذى هــو ز�ــد) ىســ  وصــول تقــدیره ( الموالجمل و �كــون مــا نكــرة أ ال

 اإلضــافةأو مــا �افــة عــن  شــىء هــو ز�ــد) ىســ  وفة �الجملــة تقــدیر ( الصــ مو 
   .زیی واالسم النكرة التى جاءت �عدها منصو�ة على التم

ًا مبینــًا لفاعــل أو مفعــول ور رًا ومجــر �ــان الخبــر جــا إذا: �جــب حــذف المبتــدأ  الســادس
فــان لــك خیــر  لــك �اقالمصــدر الــذى قبلــه الــذى هــو نائــب عــن الفعــل مثــل ســ 

 .  )١(لمبتدأ محذوف وجو�اً 
 وخالصة القول

 . نیالكوفیوهذا هو رأى   (حم) فهما مترافعانبـ تنز�ل وتنز�ل    بـ ن "حم" یرتفع  هو أ
هــذا  أو ذلــك تنز�ــل  همبتــدأ تقــدیر  إضــمارأى  �اإلضــماررتقــع أن تنز�ــل ی الفــراء  وجــوز
         .)٢(تنز�ل

 �هللا أعلم

 
لنحـو والصـرف للملـك المؤ�ـد عمـاد الـدین أبـى الفـداء إسـماعیل ابـن األفضـل ینظر: �تاب الكنـاش فـى فتـى ا  -  )١(

المكت�ـة العصـر�ة   -تحقیـق د. ر�ـاض بـن حسـن الخـوام  ٧٣٢على األیو�ى الشهیر �صاحب حمـاه المتـوفى س
/ ١وشـرح االشـمونى  ٨٢٢والمغنـى  ٢٥٥/ ١وشرح ابـن عقیـل  ١٥١/ ١ ١٩٢٠صیدا ییروت الطب�عة األولى 

، والحــذف والتقــدیر فــى القــران الكــر�م المســمى �المحــذوفات تــأل�ف العالمــة محمــد بــن الحــاج ١٦٧/ ٢،  ٢٢٠
 ٣١، ٢٩تحقیق محمد أحمد الكر�ى ص 

 ٢٦٩/ ٢ومشكل إعراب القران  ٤/٣٧٩ومعانى الزجاج  ٢/٤١٤ینظر رأى الفراء فى معان�ه  - )٢(



 
 ۱٥۰ مجئ كان بمعنى صار        

 ) ١( جمىء كان مبعىن صار
 

علــى مجــىء �ــان �معنــى صــار وذلــك عنــد  علــبثلما أنشــده   الفارسىتعرض أبو على  
   -�لمة استعملت على أنحاء:« " �ان " فقال: )٢(﴾ِإّال َأن َتُكوَن ِتَجاَرةً  ﴿قوله تعالى  

 أى وقع وحدث    األمروقع) وذلك قولك قد �ان    و   : أن تكون �منزلة ( حدث أحدها
ــر ــر ن : أن  واآلخـ ــا الخبـ ــان فتلزمهـ ــردة للزمـ ــة مجـ ــى الكلمـ ــدث فت�قـ ــه معنـــى الحـ ــع منـ خلـ

ــى  ــم معنـ ــا خلعهـ ــان وأخواتهـ ــن �ـ ــدث مـ ــى الحـ ــم معنـ ــر خلعهـ ــوب ونظیـ المنصـ
 )٣(فــى قــولهم: أنــت وذلــك والنجــاءك االســم مــن التــاء والكــاف اللتــین للخطــاب

  "  وذلك قولك " �ان ز�د ذاه�اً 
   -:(ثعلب)بن �حیى  : أن تكون �معنى صار أنشد أحمدوالثالث

   )٤(الحزن قد �انت فراخا بیوضها قطا     هاء قفر والمطى �أنهایتب
ِفي اْلَمْهِد  َ�ْ�َف ُنَكّلُم َمن َ�انَ  ﴿تعــالى كون من هذا قوله� أى صارت:ف�جوز أن 

   )٥(﴾َصِبّ�اً 

 
 ٢٤٥/ ١وشرح التسهیل البـن مالـك  ١٠٢/ ٧و شرح المفصل ١١٨/ ٤ دتنظر المسألة فى المقتضب للمبر   -  )١(

 ٢٣٠/ ١وحاشــــ�ة الصــــ�ان  ٢٤٩واللؤلــــؤة للســــرمرى  ١١٥٥/ ٣واالرتشــــاف  ٢٩٣/ ٢وشــــرح الكاف�ــــة للرضــــى 
  ٣١/ ٤انه األدب وخز 

 سورة ال�قرة  ٢٨٢من اآل�ة  - )٢(
�مــد و�قصــر أى ( أســرع ) وأصــله النجــاء ادخلــوا الكــاف مــادة "نجــو" جــاءك) قــال فــى تــاج "العــروس" ( الن - - )٣(

للتخصــ�ص �الخطــاب وال موضــع لهــا مــن اإلعــراب وقــال ابــن األثیــر هــو مصــدر منصــوب �فعــل مضــمر أى " 
  ٢٥/ ٥ة أنجو" النجاء بنظر النها�

 ضمن أب�ات خمسه هو را�عها  ١١٩البیت من الطو�ل وهو البن أحمر و ینظر دیوانه ص - )٤(
" �انـت فراخـا  بیوضـها أى صـار ب�ضـها فراخـا  " و " القطـا جمـع  –: " بته�ـاء : مفـازة ال یهتـدى فیهـا "   اللغة

 قطاه وهى طائر" .
فیها وهزلت ش�ه مطیته لسرعة مشیتها وعدم لینها  : الشاعر �صف سیرة فى فاله موحشه أعیت المطى  المعنى

 ،  �الفطا ألنها إذا فرحت ال تستقر بل تسرع الطیران لطلب النجعة
و نس�ة ابن �ع�ش فى شرح المفصل البن �نـزه  ١/٢٤٥استعمال �ان �معنى صار�نظر شرح التسهیل   والشاهد

والكنـاش  ٤/٣١سـان بـ�ض وخزانـة األدب وتاج العروس " بـ�ض" والل ٢٩٣/ ١وشرح الكاف�ة للرضى  ١٠٢/  ٧
٤٠/ ٢  

 ٢٩مر�م  - )٥(
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 احســن ز�ــدمــا أ" المعنى ف�ه  اة وذلك قولهم " ما �ان أحسن ز�دد: أن تكون ز�اوالرا�ع
 -:أنشد �عض ال�غدادینو 
 )١(ادـــومة الجیـان المسـعلى �      �كر تساموا  ة بنى أبىسرا      

 )٢(» باو�روى العر 
 

 الدراسة والتقویم 
دل علــى مجــىء �ــان �معنــى صــار �قــول است   ىمن النص السابق یتضح لنا أن الفارس

 علب :ث 
  )٣(قطا الحزن قد �انت فراخا بیوضها      بتیهاء قفر والمطى �أنها

ِد  ﴿أى صارت، ف�جــوز أن �كــون مــن هــذا قولــه تعــالى  ي اْلَمهــْ اَن فــِ ن �ــَ ُم مــَ َف ُنَكلــّ َ��ــْ
  )٤( ﴾  َصِبّ�اً 

أن �ــان تكــون ناقصــة وتامــة وزائــدة فأمــا الناقصــة فهــى التــى ال تــدل علــى   اةحــ ذ�ر الن
 -الحدث وهى التى ترفع االسم: وتنصب الخبر وهى على أر�عة أوجه:

 أن �ان ف�ما مضى ثم انقطع �قولك �ان هذا الفقیر غن�اً  : أن تدل على أحدها
ن أ�ضــًا �ــذلك ف�مــا �ــا اآلنأن تدل على أن هذا على أن هــذا الــذى نشــاهده   -:ثانیها

  )٥(﴾َوَ�اَن ّ�ُ َقِوّ�ًا َعِز�زاً  ﴿�قوله تعالى    مضى �معنى لم یزل
ملــة نحــو قولــك : ج  إالن �كــون فیهــا ضــمیر الشــأن والقصــة وال �كــون خبرهــا : أثالثهــا

 كان ز�د قائم أى �ان الحدیث ز�د قائم.

 
 ٢٩٨/ ١وسر صناعة اإلعـراب  ٣٥٥/ ٢فى االبیت من الوافر وهو بال نس�ه ینظر شرح �تاب سیبو�ه للسیر   -)١(

والفصول  ٣٣و شرح أب�ات الجمل البن سینا  ٢٦٥والمفصل  ١٥٧و�صالح الخلل    ١٩٧واألزه�ه  ١٢٢واللمع  
 ٤١٢/ ١وشــرح الكاف�ــة الشــاف�ة  ٤٠٨/ ١و شــرح الجمــل ٧٨رائر الشــعر البــن عصــفور وضــ ١٨٢الخمســون 

ــاظم   ــة البـــن النـ ــاعد  ٣/١١٨٧واالرتشـــاف  ٨٤وشـــرح األلف�ـ ــل  ١/٢٧٠والمسـ ــفاء العلیـ ــر�ح  ١/٣٢٢وشـ والتصـ
وقال الشنق�طى : استشهد �ه على ز�ادة �ان بـین الجـار  ١/٢٤١واألشمونى   ٣/٦٢واألش�اه والنظائر    ١/١٩٢
المجــرور شــذوذا والمســومة : الخیــل التــى حعلــت علیهــا ســومه �الضــم وهــى العالمــة والعــراب : الخیــل العر��ــة و 

 ٣/١١٨٧وقد روى البیت على �ان المسومة العراب فى االرتشاف  ١/٨٩ینظر الدرر اللوامع 
 ٢/٤٣٧ینظر الحجة للقراء الس�ع   - )٢(
 البیت سبق توث�قه   - )٣(
  ٢٩مر�م  -)٤(
  ٢٥ألحزاب ا - )٥(



 
 ۱٥۲ مجئ كان بمعنى صار        

 )١(﴾َ�ْ�َف ُنَكّلُم َمن َ�اَن ِفي اْلَمْهِد َصِبّ�اً  ﴿ن تكون �معنى صار �قوله تعــالىأ:  را�عها
 و�قول الشاعر: )٢(وقیل زائدة

 )٣(قطا الحزن قد �انت فراخا بیوضها      بتیهاء قفر والمطى �أنها
بـــل الفـــراخ �انـــت ب�ضـــا و�ـــان الناقصـــة ال  )٤(�كـــون فراخـــان البـــ�ض ال أى صـــارت أل

ِبّ�اً  ﴿قال المبرد فى قولة تعالىو   )٥(مصدر لها ِد صــَ ي اْلَمهــْ  )٦( ﴾َ�ْ�َف ُنَكّلُم َمن َ�اَن فــِ
مــن هــو فــى المهــد )٧(إنما معنى �ــان هاهنــا التو�یــد فكــان التقــدیر �هللا أعلــم ��ــف نكلــم

   )٨(صب�ا
وقیــل  األر�عــةیتوجــه علــى  )٩( ﴾ِلَمن َ�اَن َلُه َقْلبٌ  ﴿ال : وقوله عز وع  خشرى قال الزم
 : هفى قول

 )١٠(قطا الحزن قد �انت فراخا بیوضها         بتیهاء قفر والمطى �أنها
 إن "كان" ف�ه �معنى "صار"

 و�وضح ابن �ع�ش قول الزمخشرى قائًال:
بٌ ﴿ وأمــا قولــه تعــالى ُه َقلــْ ــَ اَن ل ن �ــَ لناقصــة الناصــ�ة اف�جــوز أن تكــون �ــان  )١١(﴾ِلمــَ

و�كـــون قلــب هـــو االســـم والجـــار والمجـــرور هــو الخبـــر وقـــد تقـــدم والنكـــرة �جـــوز  للخیــر
 " �ــان فیهــا رجــل" �ان الخبر جارا ومجرورًا وتقــدم علــى النكــرة نحــو   إذاعنها    اإلخ�ار

التــى تكتفــى �االســم وال تحتــاج  تكــون التامــةو�جــوز أن  ." �ــان تحــت رأس ســرج"  و 
اســمها والجــار والمجــرور فــى موضــع الحــال �أنــه �ــان صــفة  إلــى خبــر، و�كــون قلــب

 النكرة وقد تقدم علیها
 

  ٢٩مر�م  - )١(
 ١١٨/ ٤و�ه قال المبرد ینظر المقتضب  ٨٧٣/ ٢التب�ان  - )٢(
  تخر�جهالبیت سبق   - )٣(
 إال على معنى صارت  ٣٦٥شرح الواف�ة  - )٤(
 ٤٠/ ٢ینظر الكناش فى فنى النحو والصرف  - )٥(
  ٢٩مر�م   )٦(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٧(
  ١١٨/ ٤ینظر المقتضب  - )٨(
  ٣٧ق  - )٩(
 البیت سبق توث�قه - )١٠(
  ٧٢٦و�نظر مغنى اللبیب  ٣٧ق  - )١١(



 
 ۱٥۳ مجئ كان بمعنى صار        

:أن تكــون زائــدة دخولهــا �خروجهــا والمــراد لمــن لــه قلــب و�كــون لــه قلــب والوجــه الثالــث
 جمله فى موضع الصلة أى لمن له قلب،

 أن تكون �معنى صار أى لمن صار له قلب وأما قوله:  والوجه الرا�ع
   )١(قطا الحزن قد �انت فراخا بیوضها        مطى �أنهابتیهاء قفر وال

" هنــا موقــع  " �ــان" فعــال فتوقــع �عضــها مكــان �عــض فــأوقعوا  والعرب تستعیر هــذه األ
لــى مــا بینهــا مــن التقــارب فــى المعنــى ألن �ــان لمــا انقطــع وانتقــل مــن حــال إل " صــار

ذلك تفیــد االنتقــال �ــ  " صــارـ " ن حاضــر فــ تــراك تقــول قــد �نــت غائ�ــا وأنــا اآل حــال أال
أى انتقــل مــن حــال إلــى هــذه الحــال،  "صــار ز�ــد غن�ــا"  من حــال إلــى حــال نحــو قولــك
ــا جـــاءت حاجتـــك" أل كمـــا اســـتعملوا جـــاء فـــى معنـــى ن جـــاء تفیـــد صـــار فـــى قـــولهم، مـ

الحر�ـــة واالنتقـــال �مـــا �انـــت صـــار �ـــذلك. وقـــد حمـــل �عضـــهم �ـــان فـــى قولـــه تعـــالى 
 )٣(.على أنها �معنى صار )٢(﴾  ْلَمْهِد َصِبّ�اً َكْ�َف ُنَكّلُم َمن َ�اَن ِفي ا﴿

 وابن مالك استدل على مجىء �ان �معنى صار �مــا اســتدل �ــه ثعلــب وزاد عنــه فقــال:
�معنــــى صــــار دالــــة علــــى التحــــول مــــن وصــــف إلــــى أخــــر �قولــــه  " �ــــان" وتســــتعمل 

اً *    َوُ�ّسِت اْلِجَ�اُل َ�ّساً ﴿تعالى آًء ّمنَبثــّ ْت َه�ــَ ةً َوُ�نــُتْم  *    َفَكانــَ و�قــول   )٤(﴾ َأْزَواجــًا َثَالثــَ
 الشاعر: 

  )٥(قطا الحزن قد �انت فراخا بیوضها      بتیهاء قفر والمطى �أنها
لــى أن �ــان تــدل علــى م إوذهب �عضــه «فى مثل هذا حیث قال: وللرضى تعلیل طیب

اَن ّ�ُ  ﴿اســتمرار مضــمون الخبــر فــى جم�ــع زمــن الماضــى وشــبهته قولــه تعــالى : َ◌كــَ
ِم�عاً  یراً  ســَ مــن قر�نــة وجــوب �ــون هللا ســم�عًا مســتفاد ســتمرار اال ب أن وذهــ  )٦( ﴾َ�صــِ

تــرى أنــه �جــوز �ــان ز�ــد نائمــا نصــف ســاعة فاســت�قظ و�ذا  أالمــن لفــظ �ــان  �صــیرا ال

 
  ١٠٢/ ٧المفصل شرح و�نظر    هالبیت سبق توث�ق - )١(
  ٢٩مر�م  - )٢(
  ٧/١٠٣ینظر شرح المفصل البن �ع�ش  - )٣(
  ٧، ٥الواقعة  - )٤(
 ٣٩٢/ ١ن مالك وشرح الكاف�ة الشاف�ة الب ٣٤٥/ ١ینظر : شرح التسهیل البن مالك  - )٥(
  ١٣٤النساء  - )٦(



 
 ۱٥٤ مجئ كان بمعنى صار        

وتكون ؟"كان" �معنى صار وهــو  :الستمرار .و�قولالم �ستفد    "  �ان ز�د ضار�ا"  قلت  
 قال:  األول  لى المعنى  إقلیل �النس�ة  

   )١(قطا الحزن قد �انت فراخا بیوضها        بتیهاء قفر والمطى �أنها
أنها زائدة غیر  )٢(﴾ َ�ْ�َف ُنَكّلُم َمن َ�اَن ِفي اْلَمْهِد َصِبّ�اً   ﴿وقال عن " �ان" فى قولة  

 .ن �ان فیها �معنى صارإفهو لم یذهب فى قوله �ما قال ثعلب    )٣(»للماضى  ةمفید
اُل ﴿�معنــى صــار وهــى نــواقص قــال تعــالى  وتــأتى �ــان :وقــال أبــو ح�ــان ِت اْلِج�ــَ َوُ�ســّ

 )٥(أى صارت )٤(﴾  َوُ�نُتْم َأْزَواجًا َثَالَثةً *   َفَكاَنْت َهَ�آًء ّمنَبّثاً *   َ�ّساً 
�معنــى "صــار" �ثیــرا  ىوقد استعمل �ــان وظــل وأضــحى وأصــ�ح وأمســ   :شمونىقال األ
 ه:وقول  )٦(﴾َوُسّیَرِت اْلِجَ�اُل َفَكاَنْت َسَرا�اً *   َوُفِتَحِت الّسَمآُء َفَكاَنْت َأْبَوا�اً ﴿  نحو" و 

 )٧(............................   یتیهاء قفر" والمطى �أنها  
فــى الشــاهد الســابق : بتیهــاء فقــر والمطــى.. �ــان ف�ــه �معنــى صــار  :وقــال ال�غــدادى

دا صــلى لغــ ح المعنــى، ولــو قــدر �معنــى �ــان األهنا ل�ص " صارـ " ووجب تقدیر �ان ب 
 .  )٨(المعنى لكون ذلك محاال

وهكــذا تتطلــب مراعــاة المعنــى أن تقــدر �ــان �معنــى صــار فــى مواضــع مــن الكــالم وأن 
صــلى لهــا فــى �ثیــر أخــرى، وأن تــأتى علــى المعنــى األ تقدر �معنى لم یزل فى مواضع

إنمــا هــو  اإلعرابمن أوجه التعبیر وهذا یدل على أن الغا�ة العظمى من وضع قواعد 
 .فى الكالم وهو أن تؤدى المعانى �صور سل�مة وفهم صح�ح   لغرض سامٍ 

 قول الشاعر :ى مجىء �ان �معنى صار � استدل عل  ثعلبأن  من هنا نجدو 
   )٩(قطا الحزن قد �انت فراخا بیوضها        بتیهاء قفر والمطى �أنها

 
  ٢٩٣/ ٢البیت سبق توث�قه و�نظر رأ�ه فى الكاف�ة فى النحو شرح الرضى  - )١(
  ٢٩مر�م  - )٢(
 ٢٩٣/ ٢شرح الكاف�ة للرضى  - )٣(
   ٧  -٥الواقعة   - )٤(
 ٢٤٩واللؤلؤة فى علم العر��ة للسرمرى  ١١٥٥/ ٣االرتشاف  -)٥(
 ٢٠سورة الن�أ  - )٦(
 ٢٣٠/  ١حاش�ة الص�ان األشمونى �ظر ین  -)٧(
 ط بوالق  ٣١/  ٤خزانة األدب  - )٨(
 البیت سبق توث�قه   - )٩(



 
 ۱٥٥ مجئ كان بمعنى صار        

وهذا ف�ه توسعة   )١(﴾ َ�ْ�َف ُنَكّلُم َمن َ�اَن ِفي اْلَمْهِد َصِبّ�اً  ﴿و�قول هللا عز وجل
                             .للغة

 �هللا أعلم               

 
   ٢٩مر�م  - )١(



 
 ۱٥٦ تخفیف إن المكسورة وحكم عملھا بعد التخفیف       

 )١(وحكم عملها بعد التخفيف  املكسورة  "   إن " ختفيف  
 

  )٢(﴾  َوِ�ّن ُ�ـّال ّلّما َلُیَوّفَیّنُهمْ   ﴿عند قوله تعالى  ینیالكوفتعرض ابن خالو�ه لرأى 
 )٣(ما " خف�فةقرأ أبو عمرو والكسائى "إن" مشددًا "ول  «فقال:

عاصــما  مــا خف�فــا إالخف�فــا ول "وعاصم فى روا�ة أبى �كر "و�ن ،ونافع ،وقرأ ابن �ثیر
   )٤(لما .  فإنه شدد 

: إن ذلك نصــب "كــال" �ــه �مــا تقــول العــربفمــن خفــف "إن" جعلــه مخففــا مــن مشــدد فلــ 
 قال الشاعر : ،  إن ز�دًا   :ز�دا قائم" یر�دون 

   )٥(�ه حقانكأن ثدی   وصدر مشرق اللون 
 ال�صر�ینأراد �أن مخفف هذا مذهب  

 خر:آوقال   )٦("لیوفینهم  ـ"فعلى هذا نصب �ال ب   لم �عملوا "إن"إذا خففوا  والكوفیون 
  )٧(وأنت صدیق �خلفراقك لم أ      فلو أنك فى یوم الرخاء سألتنى

 .  )١(د أنك مخففاأر 

 
/ ١و األصــول فــى النحــو   -  ٣٠- ٢/٢٩معــانى الفــراء  – ١٤٠ -١٣٥/ ٢تنظــر المســألة فــى: الكتــاب  - )١(

و شـرح التسـهیل ٢٣٨والتوطئـه البـى علـى الشـلو�ین  ١٢٨/ ٣والمنصـف   ٣٧٠/ ١، معانى االخفش   ٢٤٦
ــد  ٢٤/ ١ومغنـــى اللبیـــب  ٣/١٢٧٢واالرتشـــاف  ٣٤، ٣٣/ ٢ ــد الحمیـ ــدین عبـ ــد محـــى الـ ــ�خ محمـ تحقیـــق الشـ

  ٣٤٧ نوالتبیی ٥٠٧/ ١و شرح الكاف�ة للرضى ٢٦وتحقیق د. مازن ص 
 ، ،١٩٥/ ١و اإلنصاف 

 سورة هود  ١١١من اآل�ة  - )٢(
 ٢/٦٥٩و الموضح فى وجوه القراءات  ٢٩٠/ ٢، النشر ١٢٦تنظر القراءة فى الت�سیر  - )٣(
  ٦٥٨/ ٢والموضح  ٢٩١، ٢٩٠/ ٢والنشر  ٣٤٠، ٣٣٩الس�عة  - )٤(
/ ١نى األخفــش و األصــول و معــا ١٤٠ -١٣٥/ ٢هــذا بیــت مــن �حــر الهــزج وهــو بــال نســ�ه فــى الكتــاب  - )٥(

وشـــــرح المفصـــــل  ١٩٧/ ١و اإلنصـــــاف ٣٣٣/ ٢و الكشـــــاف ٣٤٧و اإلفصـــــاح  ٣/١٢٨و المنصـــــف ٢٤٦
و  ٤/٣٧٠و شـرح الرضـى علـى الكاف�ـة  ٤٥/ ٢و شـرح التسـهیل ٢٣٨والتوطئه ألبى علـى الشـلو�ین   ٨/٨٢

  ١/٢٩٣شمونى واال ٣٣٢/ ١والمساعد  ٥٧٥والجنى الدانى  ١٢٧٨/ ٣واالرتشاف  ٨٧النكت الحسان 
  ٢٩٤/ ١إعراب القراءات الس�ع وعللها  - )٦(
وشــرح  ١/٢٠٥و اإلنصــاف ٦٢واألزه�ــة  ١٢٨/ ٣البیــت مــن �حــر الطو�ــل وهــو بــال نســ�ة فــى المنصــف  - )٧(

و المغنــى ٢١٨و الجنــى ٣/١٢٧٥واالرتشــاف  ٨٧والنكــت  ٣٦٨/ ٤و شــرح الكاف�ــة للرضــى ٨/٧١المفصــل 
واللســان مــادة (حــرز) والموضــع  ٢٩٠/ ١، واالشــمونى ٣٧٠/ ١لعلیــل وشــفاء ا ٣٣٠/ ١والمســاعد  ٣١/ ١
٢/٦٦٠ 
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فــإن قــال قائــل إنمــا نصــبته �ــأن تشــبیها �الفعــل فــإذا خففــت زال شــ�ه الفعــل فلــم نصــبت 
 بها ؟

وقــل ،  م �قولــك : خــذ المــالما �حذف منه ف�عمل عمل التا األفعالفالجواب : إن من 
ز�ــدا، فكــذلك "إن" جــاز  �ــك، وقِ ثو  وع �المــى ، وشِ  ، عمــرا وســلْ ،  ز�ــدا    الحق، ومــر

 وأما من شدد "لما" فف�ه وجهان:  حذفها و�عمالها،
اِفظٌ  ﴿: "لما" �معنى إال ومثلــه  ال�صر�ون قال   ا حــَ أى إال  )٢( ﴾ ِإن ُ�ّل َنْفٍس ّلّما َعَلْیهــَ

ــافظ، ــا حـ ــدثنى  علیهـ ــدثنى الصـــ وحـ ــال: حـ ــد قـ ــن مجاهـ ــن نعابـ ــاب عـ ــد الوهـ ــن عبـ انى عـ
 .إال لیوفینهم   )٣(هارون قال: فى حرف عبد هللا " و�ن �ل" �الرفع

�ـــال لمـــن مـــا فقلبـــوا مـــن النـــون م�مـــًا فاجتمعـــت ثـــالث  "إن"و  األصـــل :)٤(وقـــال الفـــراء
 ذفوا إحداهن اختصارا ومن خفف فف�ه وجهان أ�ضًا:فح م�مات  

   .نفس لعلیها حافظ  )٥(والتقدیر: و�ن �ال لیوفینهم و�ن �ل ةصل  ما  :ال�صر�ون قال 
 .  �ما تقول عندى لما غیره خیر منه  ما صفة عن ذات اآلدمیین  :)٦(الفراءوقال 
   . أ.هـ )٨(»و�ن �ال لما لیوفینهم " لما منونا �معنى جم�عًا و�له :)٧(الزهرى وقرأ 

 اسة والتقویم رالد
 مخففا. ى إعمال "إن"اختلف النحو�ون �صر�ین و�وفیین ف

ن "إن" إذا خففت فإنها تلغــى ألنهــا عملــت لمــا �انــت علــى ثالثــة أإلى    ن والكوفی  ذهب
وجــب أن ی�طــل عملهــا هها �الفعــل ف�ه الفعل فلما نقصــت حرفــًا زال شــب أحرف حیث تش
الســـا�قة وغیرهـــا هـــى الناف�ـــة ، والـــالم �عـــدها �معنـــى إال،  اآل�ـــاتن" فـــى ثـــم قـــالوا إن "إ

 )٩(آ�ة النصب منصو�ة �فعل �فسره المذ�ور"و�ال" فى 
 

  ١/٢٩٤إعراب القراءات الس�ع وعللها  - )١(
 سورة الطارق  ٤من اآل�ة  - )٢(
  ١٦/ ٩و القرطبى ٣٢٨/ ١القراءة فى المحتسب  - )٣(
  ٣٠/ ٢ینظر معانى القرآن للفراء   - )٤(
  ٢٩٥/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٥(
  ٣٠/ ٢معانى القرآن الفراء  - )٦(
 ٥/٢٦٦و ال�حر المح�ط  ١/٤١٦،و شكل إعراب القران ٣٠/ ٢تنظر قراءة الزهرى فى معانى الفراء   - )٧(
 ٢٩٦/ ١إعراب القراءة الس�ع  - )٨(
 ١٦٩وائتالف النصرة ١٩٥و اإلنصاف  ١/٢٩٤ینظر:رأى الكوفیین فى إعراب القراءات الس�ع وعللها  – )٩(
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اَلُهمْ  ﴿فــى قولــه جــل شــأنه   الكسائى  قال َك َأْعمــَ َوّفَیّنُهْم َر�ــّ ا َلیــُ ـّال ّلمــّ  وأنكــر )١(﴾ َوِ�ّن �ــُ
ــائى ــال " إن" أن تخفـــــف  الكســـ ــل ، وقـــ ــرأوا "و�ن  :وتعمـــ ــىء قـــ ــى أى شـــ ــا أدرى علـــ مـــ

وجــل أعلــم بهــذه القــراءة مــا أعــرف  وقال فى القراءة بتشدید "إن" "ولما" هللا عز  )٢(.كال.
   .)٣(لها وجها

و�نمــا تقــرأ مــا أقرئنــا وذلــك أن "إن" إذا نصــبت بهــا و�ن �انــت مخففــة �انــت  أ�ضاوقال  
 )٤(�منزلتها مثقلة ولما" إذا شددت �انت �منزلة إال

 نــا قلنــا:وقــالو: �أ "لیــوفینهم"ـ "إن" فــإنهم نصــبوا �ــال بــ  " وأمــا الــذین خففــوا الفــراء وقــال
ه ألن الـــالم إنمـــا �قـــع الفعـــل الـــذى �عـــدها علـــى � �ن لیـــوفینهم �ـــال وهـــو وجـــه ال اشـــتهو 

ال �صــلح شىء قبلــه فلــو رفعــت �ــل لصــلح ذلــك �مــا �صــلح أن تقــول " إن ز�ــد لقــائم" و 
" فهــذا خطــأ فــى  " ألن تأو�لها �قولــك " مــا ز�ــد إال أضــرب  أن تقول " إن ز�د ألضرب

  .)٥(إال وفى الالم
إنما قلنا إنها ال تعمل ألن المشددة إنما عملت ألنهــا   «:ن �أن قالواوقد احتج الكوفیو

أشبهت الفعل الماضى فى اللفظ، ألنها على ثالثة أحــرف �مــا أنــه علــى ثالثــة أحــرف 
و�نهــا مبن�ــة علــى الفــتح �مــا أنــه مبنــى علــى الفــتح، فــإذا خففــت فقــد زال شــبهتها �ــه، 

إنمــا قلنــا ذلــك ألن "إن" المشــددة ومــنهم مــن تمســك �ــأن قــال:   فوجب أن ی�طــل عملهــا،
فــى  تعمــل المخففــة أالفین�غــى  األفعــالو�ن المخففــة مــن عوامــل  األســماءمــن عوامــل 

 
  ٣٣٩هود . و�نظر الس�عة البن مجاهد  ١١١من اآل�ة  - )١(
  ٣٠٥/ ٢إعراب النحاس  - )٢(
و حجــة القــراءات ٢٩/ ٢والب�ــان لألن�ــارى  ٣٠٥/ ٢و إعــراب النحــاس  ١٦٥ینظــر: معــانى القــرآن للكســائى  - )٣(

و  ٤/١٦٤و زاد المسـیر ٢٨٠/ ٩و المحرر الـوجیز البـن عط�ـة ٤١٦/ ١ومشكل إعراب القرآن لمكى   ٣٥٤
وقــال أبــو علـــى الفارســى : وحكــى عــن الكســائى أنــه قـــال: ال  ٢٦٧/ ٥وال�حــر المحــ�ط ٣٣٣٢/ ٤القرطبــى 

  ٤/٣٨٨اعرف وجه التنقل فى لما و�نظر الحجة للقراء الس�عة 
وع�ارته لمـا �معنـى إال  ٢٦٨/ ٥و ال�حر المح�ط  ٣٥٢و حجة القراءات ١٦٥ینظر: معانى القرآن للكسائى –  )٤(

وحاش�ة معـانى القـرآن للكسـائى ح  ١/٦٦ل وسیبو�ه والكسائى ینظر األمالى النحو�ة البن الحاجب نقله الخلی
٥/١٦٥ 

  ٣٠، ٢٩/ ٢معانى القرآن للفراء   - )٥(
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ــماء ــددة فــــى  ،األســ ــا ال تعمــــل المشــ ــال�مــ ــل األفعــ ــل فــــى  األفعــــال، ألن عوامــ ال تعمــ
   .)١(»األفعالال تعمل فى   األسماء، وعوامل  األسماء

ولكـــن اإللغـــاء أكثـــر  -واإللغـــاء اإلعمـــالز فیهـــا إذا خففـــت "إن" المكســـورة الهمـــزة جـــافـــ 
وهــو �ثیــر  اإللغــاءفــإذا خففتهــا قلــت "إن ز�ــد لقــائم" �ــالرفع علــى  تقــول: "إن ز�ــدًا لقــائم"

 اإللغــاء شــواهدفمــن  ، وقــد وردت شــواهد عــل ذلــك،وهــو قلیــل اإلعمــالو�النصــب علــى 
ُرونَ  ﴿الى ــــ قولــه تع َدْیَنا ُمْحضــَ ا َجِم�ــٌع لــّ ّل ّلمــّ ا  ﴿وقولــه  )٢(﴾ َوِ�ن �ــُ ٍس ّلمــّ ّل َنفــْ ِإن �ــُ

اِفظٌ  ا حــَ فــى الســ�عة بتخف�ــف "إن" ومــا فتكــون"إن" مخففــة مــن الثقیلــة  قــرئ  )٣( ﴾ َعَلْیهــَ
مهملة ، و�ل مبتدأ ومــا " زائــدة والــالم داخلــة علــى خبــر المبتــدأ لتكــون فارقــة بــین "إن" 

 .فتمنع الناف�ةالمخففة فتدخل و"إن"  
اَلُهمْ ﴿تعالى  إعمالها قوله  شواهدومن    َك َأْعمــَ َوّفَیّنُهْم َر�ــّ ا َلیــُ فــى قــراءة  )٤(  ﴾َوِ�ّن ُ�ـّال ّلمــّ

مــن الثقیلــة  المخففــة"كــال" اســم إن  فـــ  من خفف "إن" و"ما" وهى قراءة نافع وابــن �ثیــر.
مــا  أو الم االبتداء والالم الثان�ة الم القسم و"ما" زائــدة والجملــة خبــر "إن"  األولىوالالم  

 .)٥("إن  "خبر  موصولة

 
 ١٩٦، ١٩٥/ ١اإلنصاف  - )١(
 سورة �س ٣٢من اآل�ة  - )٢(

صــور مــن قــرأ "لمــا" مشــددة وقــرأ ابــن عــامر وعاصــم وحمــزة "لمــا" مشــددة، وقــرأ ال�اقون"لمــا" خف�فــة قــال أبــو من
و مـا صـلة والتقـدیر و�ن  ففالمعنى : ما �ل إال جم�ع لما �معنى " إال وهى لغة هذیل ومن قـرأ " لمـا" بتخف�ـ

كـال للجم�ـع لــدینا محضـرون فلمــا خفـف إن رفــع "كـل" وقــال الفـراء: والمعنــى و�ن �ـل لجم�ــع لـدینا محضــرون 
ینظــر : معــانى القــراءات  –الــه فــى تخف�ــف لمــا ومــن قــرأ �ــه قــال أبــو إســحاق : معنــاه واكــل إال جم�ــع لــدینا ق

 ١٠٧١/ ٣والموضح فى وجوه القراءات وعللها  ٤٠٠لألزهرى ص 
 سورة الطارق  ٤من اآل�ة  - )٣(

وقد قرأها ابن عامر وعاصم وحمزة "لما" بتشدید المـ�م والوجـه أن"إن" فـى قولـه إن �ـل نفـس هـى الناف�ـة وهـى 
» والمعنـى إال فعلـت والمـراد: مـا �ـل  نشـدتك هللا لمـا فعلـت�معنـى إال �مـا قـالوا «   �معنى "ما" ولمـا المشـددة

نفـس إال علیهــا حــافظ وقـال االخفــش والعــرب ال تعـرف لمــا �معنــى إال واألكثـرون أن هــذا قــد جـاء مــنهم، وقــرأ 
�ة وما زائدة والتقـدیر إن ال�اقون لما مخففه من الثقیلة والالم فى لما للتأكید وهى الفارقة بین إن المؤ�دة والناف

  ١٣٥٨/ ٣والموضح  ٢٩١/ ٢و النشر ٦٧٨األمر أو الشأن..ینظر الس�عة 
 سورة هود  ١١١من اآل�ة  - )٤(
ــد  - )٥( ــد�تور أحمـــ ــتأذنا الـــ ــى اللبیـــــب الســـ ــى مغنـــ ــة فـــ ــراءات القرآن�ـــ ــرف�ة للقـــ ــة والصـــ ــات النحو�ـــ ــر : التوجیهـــ ینظـــ

 .٢٧٣العزازى 
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و�ه عـــن ب �قـــراءة نـــافع وابـــن �ثیـــر و�مـــا حكـــاه ســـی وقـــد احـــتج ال�صـــر�ون علـــى مـــذهبهم 
 .  )  لمنطلق  إن عمراً ( �عض العرب :  

 ) لمنطلــق اً إن عمــر ( :: وحدثنا من نثق �ــه أنــه ســمع مــن العــرب مــن �قــولقال سیبو�ه
َك أَ ﴿ن: و وأهــل المدینــة �قــرؤ  َوّفَیّنُهْم َر�ــّ ا َلیــُ ـّال ّلمــّ اَلُهمْ َوِ�ّن �ــُ �خففــون و�نصــبون ) ١(﴾ْعمــَ

 كما قالوا: 
  )٢(�أن ثدی�ه حقان     ............................

فلمــا حــذف مــن نفســه شــىء لــم �غیــر عملــه �مــا لــم  )٣(وذلــك ألن الحــرف �منزلــة الفعــل
�غیــر عمــل " لــم �ــك" ولــم أبــل" حــین حــذف وأمــا أكثــرهم فأدخلوهــا فــى حــروف االبتــداء 

 .)٥((ما) إلیهاحین ضموا    )٤(لوها فى حروف االبتداء  حین حذفوا �ما أدخ 
ــن مالـــــك ــال ابـــ ــذهب  «:قـــ ــر�یومـــ ــل  نال�صـــ ــا: "إن" فی�طـــ ــال فیهـــ أن"إن" تخفـــــف ف�قـــ

اختصاصــها �االســم، و�جــوز عنــدهم إعمالهــا إذا ولیهــا اســم وعلــى ذلــك �حملــون قولــه 
ا ﴿تعــالى ـّال ّلمــّ َدیْ  ﴿وقولــه )٦(﴾َوِ�ّن �ــُ ا َجِم�ــٌع لــّ ّل ّلمــّ ُرونَ َوِ�ن �ــُ  وقولــه )٧( ﴾َنا ُمْحضــَ

اِة الــــّدْنَ�ا﴿ اُع اْلَح�ــــَ ا َمتــــَ َك َلمــــّ ّل َذلــــِ ا  ﴿وقولــــه )٨(﴾َوِ�ن �ــــُ ا َعَلْیهــــَ ٍس ّلمــــّ ّل َنفــــْ ِإن �ــــُ
 »)١٠)(٩(﴾َحاِفظٌ 

 األفعـــالفمـــن ألغاهـــا فلـــزوال االختصـــاص إذا قـــد تـــدخل علـــى  «:وقــال ابــن عصــفور
نهــا ال ومــن أعملهــا فأل �دًا لقائما"الداخلة على المبتدأ والخبر نحو قولك : "إن ظننت ز 

 
 سورة هود  ١١١من اآل�ة  - )١(
   تخر�جهالبیت سبق  - )٢(
أى إنما أعمل "إن" لما اشبهت الفعل �أنها على ثالثة أحرف فلما خففوا زال الوزن والشـ�ه فـإذا خففـت �انـت   -  )٣(

�منزلــة فعــل محــذوف فالفعــل �عمــل محــذوفا عملــه تامــًا وذلــك قولــك لــم �ــك ز�ــد منطلقــًا فعــل عملــه والنــون ف�ــه 
 ٢٣٥/ ١ینظر: األصول البن السراج 

�شیر سیبو�ه إلى الحكم الثانى وهو اإللغاء فتش�ه إن حال تخف�فها �حالها حـین اقترانهـا �مـا غیـر الموصـولة  -  )٤(
 فتكون ملغاة فى الحالین 

 ٢/١٤٠الكتاب  - )٥(
  ١٩٦/ ١سورة هود و�نظر اإلنصاف  ١١١من اآل�ة  - )٦(
 سورة �س ٣٢من اال�ة - )٧(
 سورة الزخرف  ٣٥من اآل�ة  - )٨(
 سورة الطارق  ٤من اآل�ة  - )٩(
  ٣٤، ٣٣/ ٢ینظر شرح التسهیل  - )١٠(
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تفارق االختصاص �الجملة إذا ال تدخل مــن األفعــال علــى النواســخ لالبتــداء وال تــدخل 
 .  )١(» على غیرها
مخففــه فــى الحــرفین  تقــرأ «فقــال:  )٢("...و�ن �ــال لمــا " قــراءة ر�ممــ ابــن أبــى وقد وجــه 

ففة من الثقیلة وأصله إن أعملــت والوجه أن "إن" مخ ) ٣(ما قرأها ابن �ثیر ونافع لإن ،  
مخففه �عملها مشددة ألنها تعمل لشبهها �الفعل ، والفعل �عمــل و�ن حــذف منــه للجــزم 
ــى  ــى فـ ــالم التـ ــر إن والـ ــى خبـ ــدخل علـ ــى تـ ــد التـ ــا" هـــى الم التأكیـ ــى "لمـ ــالم فـ وغیـــره والـ
ــین ــدت بـ ــدة ز�ـ ــا زائـ ــوفینهم ومـ ــدیر : �هللا لیـ ــمر والتقـ ــم مضـ ــم والقسـ ــوفینهم" الم القسـ  "لیـ

   .)٤(»  ل بینهما �راهة اجتماعهاصالالمین ل�ف
والوجــه أنهــا �ــالقراءة   ،)٥(لمــا مخففــهو   "  وقرأ أبو عمرو والكســائى و�عقــوب "و�ن مشــددة

وتشدید "إن" أصل للتخف�ف والمشددة أولى �ــأن تعمــل ألنهــا إذا خففــت ضــعف   األولى
تعمــل إال أنهــا قــد عملهــا ألن الفتحــة التــى بهــا أشــبهت الفعــل قــد زالــت فالق�ــاس أن ال 

ــا تقـــدم فمـــن تلـــك المواضـــع قـــول  ــا مـ أعملـــت مخففـــة فـــى مواضـــع �ثیـــرة ، والحجـــة فیهـ
 الشاعر: 

 )٦(حقان  ثدی�هكأن       ووجه زانه النحر
 :األخروقول  

 )٧(تعطوا إلى وارق السلم  كأن ظب�ة    مقسمٍ  وافینا بوجهٍ ـًا تـفیوم
 

  ١٧٢المقرب  - )١(
 سورة هود  ١١١من اآل�ة  - )٢(
 ٢٩١،  ٢٩٠/ ٢و النشر  ٣٤٠،  ٣٣٩ینظر الس�عة  - ٣(
 ٦٥٨/ ٢الموضح فى وجوه القراءات وعللها  - )٤(
  ٤/٣٨٠عة و الحجة للقراء الس� ٢٩٠/ ٢و النشر  ١٢٦ینظر : الت�سر  - )٥(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٦(
البیت من الطو�ل وقد نس�ه سیبو�ه البن صر�م ال�شكرى واسمه �اغت ابن صر�م أو �اعث ، وقیـل صـاح�ة   -  )٧(

أرقم ال�شـكرى أو �عـب بـن أرقـم ال�شـكرى أو راشـد بـن شـهاب ال�شـكرى والشـاعر یـذ�ر أمـر أنـه و�نعتهـا �أنهـا 
 حسنه الوجه 

 أتى وتزورنا" و�روى تالقینا  والمقسم :الجمیل �له : "توافینا: ت اللغة
/ ٢ف�ــه رفـــع ظب�ــه علـــى الخبــر لكــان المخففـــة واســمها منـــوى تقــدیره �أنهــا ینظـــر: الكتــاب لســـیبو�ه  والشــاهد

و التصـر�ح ١٧١و ائـتالف النصـرة ٢٠٢/ ١واالنصـاف ١٣٤ ٨٣، ٧٢/ ٨وابـن �عـ�ش    ١٢٨/  ٣والمنصف  
  ٦٥٩/ ٢ه القراءات واالشمونى و الموضح فى وجو  ٢٣٤/ ١
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 )١(�هو�عمالها مخففة فى الظاهر والمضمر جائز عند سیبو 
�مــا اإلعــراب : هــى ال تعمــل مخففــة إال فــى المضــمر ألنــه ال یتبــین ف�ــه الفــراء وقــال
 قال:  

  )٢(قـل وأنت صدی�خم أـك لـفراق    فلو أنك  فى یوم اللقاء سألتنى
" مشـــددة فـــى الحـــرفین والوجـــه أن و�ن �ـــال لمـــاوقـــرأ ابـــن عـــامر وحمـــزة عـــن عاصـــم " 

ل من الجارة �مــا فانقلبــت النــون أ�ضــًا م�مــًا لیوفینهم فوص  امف�ه و�ن �ال لمن    األصل
فاجتمعــت ثــالث م�مــات محــذوف إحــداهن ف�قــى لمــا �التشــدید ومــا هنــا �معنــى  لإلدغــام

آءِ  ﴿(من) وهو اسم لجماعة الناس �ما قال تعــالى  َن الّنســَ ْم مــّ اَب َلكــُ ا طــَ  ﴾َفانِكُحوْا مــَ
ــن ج  )٣( ــالهم أو مـ ــك أعمـ ــوفیهم ر�ـ ــذین یـ ــن الـ ــال مـ ــى و�ن �ـ ــك والمعنـ ــوفیهم ر�ـ ــة لیـ ماعـ

ــالهم ، وروى عـــــن عاصـــــم " و�ن" �ـــــالتخف�ف ولمـــــا �التشـــــدید والوجـــــه أن "إن"  )٤(أعمـــ
لمــا " علــى مــا ذ�رنــا مــن أن  و" مــا ســبق مــن أنهــا مخففــة مــن الشــدیدة  �التخف�ف علــى

ه (من ما) والالم هى التى تــدخل فــى خبــر أن والــالم فــى لیــوفینهم هــى الم القســم ـ أصل
   )٥(من ما �هللا لیوفینهم ر�ك أعمالهموالتقدیر و�ن �ًال ل

أن إن المشــار إلیهــا ال عمــل لهــا وال هــى مخففــه  الكــوفیینومــذهب    "  :ابن مالــكوقال  
ـالّ  ﴿و�جعلــون النصــب فــى  إالوالــالم �عــدها �معنــى   الناف�ــةمن إن بل هى    )٦(﴾َوِ�ّن �ــُ

 )٨)(٧(نفسه و�ه قال الفراء "  لیوفینهم"   ـ �فعل �فسره لیوفینهم أو ب 
لــم یــرد أن تكــون الــالم �معنــى إال فــى غیــر ذلــك  ألنــهوهــذا المــذهب مــردود مــن النحــاة 

 )٩(كما أن الالم تمنع أن �عمل ما �عدها ف�ما قبلها
 

  ٢/٢٦والموضح فى وجوه القراءات  ١٤٠، ١٣٥، ١٣٤/ ٢ینظر الكتاب لسیبو�ه   - )١(
 البیت سبق توث�قه   - )٢(
 سورة النساء  ٣من اآل�ة  - )٣(
  ٦٦٠/ ٢الموضح  فى وجوه القراءات  وعللها  - )٤(
وحجة أبى  ١٩٠وحجة ابن خالو�ه   ٥٨٥/  ٥٨٤/ ٢و معانى االخفش ٢٩، ٢٨/ ٢ینظر : معانى الفراء  -  )٥(

 ٦٦١/ ٢والموضح  ٣٥١،  ٣٥٠زرعة 
 سورة هود  ١١١من اآل�ة  - )٦(
  ٣٠ – ٢٩/ ٢معانى القرآن للفراء  - )٧(
 ٣٥، ٣٤/ ٢شرح التسهیل  - )٨(
 ٢٧٦التوجیهات النحو�ة والصرف�ة للقراءات القرآن�ة فى مغنى اللبیب  ص  - )٩(
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ــوفیینقـــال ابـــن مالـــك ردًا علـــى قـــول و  ــًا لـــرأى و  الكـ ــتهم ومقو�ـ ــًا حجـ ــر�داحضـ  نیال�صـ
 ألنهــمأو �ضــعفه  القولین محكــوم علــى أصــولهم �منعــة فــى هــذا المحــل  )١(ومؤ�ده و�الً 

ال یوافقون فى أن ما �عد إال ال �عمل ف�ما قبلها وال �فسر عامًال ف�ما قبلها ولذلك قــال 
لیــوفینهم وهــو وجــه ال أشــت�ه ألن  ـ نصــبوا �ــال بــ  فــإنهم " إن" وأما الذین خففــوا «  الفراء:

الـــالم ال �قـــع الفعـــل الـــذى �عـــدها علـــى شـــىء قبلـــه فلـــو رفعـــت "كـــال" لصـــلح ذلـــك �مـــا 
ا ـ ك مــ ـ ه �قولـ ن تأو�ل، أل ألضرب"إن ز�دا  " أن تقول " وال �صلح  إن ز�د لقائم"  ح  �صل

   .)٢(» خطأ فى الالم و�ال  وهذا  ربـ ألضدا  ـ ز� 
ــال األ ّل ﴿ وهــى مثــل "إن ز�ــدا لمنطلــق" زعمــوا أن �عضــهم �قــول:  «: خفــشوق ِإن �ــُ

 .)٤(» �قرأ �النصب والرفع )٣( ﴾ َنْفٍس ّلّما َعَلْیَها َحاِفظٌ 
وأمـــا قـــولهم إن الـــالم �معنـــى إال فـــدعوى ال دلیـــل علیهـــا، ولـــو �انـــت �معنـــى إال لكـــان 

أنص على النفى من "إن" فكــان  ألنهااستعمالها �عد غیر "إن" من حروف النفى أولى 
عمرو ، وفــى عــدم  إالز�د ولن �قعد  إال�قال : لم �قم لز�د ، ولن �قعد لعمرو ، لم �قم 

�قصــد بهــا إ�جــاب و�نمــا قصــد بهــا التو�یــد �مــا قصــد مــع ذلــك دلیــل علــى أن الــالم لــم 
 ) ٥(التشدید

أن تكــون  )٦((إن) المكســورة الخف�فــة تــرد علــى أر�عــة أوجــه... الثالــث  :وقال ابن هشام
مخففة من الثقیلة فتدخل على الجملتین فإن دخلــت علــى االســم�ة جــاز إعمالهــا خالفــا 

 
ــ - )١( ذین ذ�رهمــا علــى لســان الكــوفیین حیــث إنهــم جعلــوا النصــب فــى �ــال إمــا �فعــل �فســره إشــارة إلــى القــولین الل

 لیوفینهم أو لیوفینهم نفسه 
  ٢٧٧ینظر معانى القرآن للفراء  - )٢(
 سورة الطارق  ٤من اآل�ة  - )٣(
ون " إن ز�ـد " وتكون خف�فة فى معنى الثقیلة وهى مكسـورة وال تكـون إال وفـى خیرهـا الـالم �قولـ قال األخفش  -  )٤(

لمنطلــق" وال �قولونـــه �غیـــر الم مخافــة أن تلـــ�س �ـــالتى معناهــا (مـــا) وقـــد زعمــوا أن �عضـــهم �قـــول : "إن ز�ـــد 
 سورة الطارق  ٤" من اآل�ة إن �ل نفس لما علیها حافظلمنطلق " �عملها على المعنى وهى مثل " 

 ٣٥، ٣٤/ ٢ینظر شرح التسهیل  - )٥(
 : و�ق�ة األوجه هى - )٦(

وقـد تقتـرن بــ ال الناف�ـة فـ�ظن مــن ال  ٣٨نحـو "أن ینتهـوا �غفـر لهــم" األنفـال  تكـون شـرط�ة أن -١
" و" إال تصــرف عنــى  ٤٠معرفــة لــه أنهــا االســتثنائ�ة نحــو " إال تنصــروه فقــد نصــره هللا " التو�ــة 

   ٣٣كیدهن أصب إلیهن " یوسف 
         ٢٠ن ؟إال فى غرور" الملك وتدخل على الجملة االسم�ة نحو "إن الكافرو أن تكون ناف�ة  -٢ 
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َوّفَیّنُهمْ  ﴿  )٢(وأبــى �كــر )١(لنــا قــراءة الحــرمیین  نللكوفیی ا َلیــُ ـّال ّلمــّ ا�ــة وحك )٣( ﴾َوِ�ّن �ــُ
اِة  ﴿نحــو  إهمالهــا و�كثــر )٤()إن عمــرا لمنطلــق( :ســیبو�ه اُع اْلَح�ــَ ا َمتــَ َك َلمــّ ّل َذلــِ َوِ�ن �ــُ
ــّدْنَ�ا ُرونَ  ﴿) ٥( ﴾ال َدْیَنا ُمْحضــَ ــّ ــٌع ل ا َجِم� ّل ّلمــّ ــُ ـََذاِن ﴿ وقــراءة حفــص )٦( ﴾ َوِ�ن � ِإْن هــَ

ٍس ﴿ و�ذا قرأ ابن �ثیر إال انه شدد نون "هذان" ومــن ذلــك  )٧(ِ◌  ﴾َلَساِحَران ّل َنفــْ ِإن �ــُ
اِفظٌ  ا حــَ ا َعَلْیهــَ فــإن دخلــت علــى الفعــل أهملــت  "لمــا" )٩(فــى قــراءة مــن خفــف )٨(﴾ ّلمــّ

ْت لََكبِیـَرةً  ﴿قولــه  �ــون الفعــل ماضــ�ا ناســخا نحــو  واألكثــروجو�ا    وقولــه )١٠(﴾َوإِن َكانـَ
ــَ ﴿ اُدوْا َلَ�ْفِتُنونـ ــَ ــه  )١١( ﴾ كَ َوِ�ن �ـ ِقینَ ﴿وقولـ ــِ َرُهْم َلَفاسـ ــَ ْدَنآ َأْكثـ ــَ ــه إن ) ١٢(﴾َوِ�ن َوجـ ودونـ

كَ ﴿ نحــو  اناســخ  ا�كــون مضــارع ُروْا َلُیْزِلُقونــَ ِذیَن َ�فــَ اُد الــّ َك  ﴿ )١٣( ﴾ َوِ�ن َ�كــَ َوِ�ن ّنُظنــّ
اِذِبینَ  َن اْلكــَ و�قـــاس علـــى النـــوعین اتفاقـــًا ودون هـــذا أن �كـــون ماضـــ�ا غیـــر  )١٤( ﴾ َلمــِ

 قوله :  ناسخ نحو 

 
 �قول الشاعر: أن تكون زائدة -٣ 

 ) ما إن أتیت �شىء أنت تكرهه    إذن فال رفعت سوطى الى یدى(              
 ٢٦ – ٢٢/ ١وأكثر ز�ارتها �عد ما الناف�ة ینظر مغنى اللبیب 

و�نظــر األعــالم  ٢/٣٣٠و ١/٤٤٣لنها�ــة الحرم�ــان هــى : ابــن �ثیــر المكــى ، ونــافع المــدنى   ینظــر غا�ــة ا - )١(
 ٨/٥و  ٤/١١٥

الكـوفى  أبـو �كـر مـن مشـاهیر القـراء �ـان عالمـًا فقیهـا تـوفى فـى  شع�ه ابن ع�ـاش ابـن سـالم األزدىهو     -  )٢(
 ١٦٥/ ٣و األعالم  ١٥٦ –انظر ترجمة النشر  ١٩٣الكوفة سنة 

 سورة هود  ١١١من اآل�ة  - )٣(
  ١٤٠/ ٢ینظر الكتاب  - )٤(
 سورة الزخرف  ٣٥من اآل�ة  - )٥(
 سورة �س ٣٢من اآل�ة  - )٦(
 سورة طه  ٦٣من اآل�ة  - )٧(
 سورة الطارق  ٤من اآل�ة  - )٨(
  ٦٠٢/ ٢واالتحاف  ٧٥٨و الحجة ألبى زرعة   ٣٩٧/ ٦ینظر الحجة للفارسى  - )٩(
 سورة ال�قرة  ١٤٣من اآل�ة  - )١٠(
 سورة اإلسراء  ٧٣من اآل�ة  - )١١(
  ١٠٢عراف األ - )١٢(
 سورة القلم  ٥١من اآل�ة  - )١٣(
 سورة الشعراء  ١٨٦من اآل�ة  - )١٤(
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    )١(المتعمد  ةحلت عل�ك عقو�  نك إن قتلت لمسلماً یشلت �م
أجاز (إن قام ألنا) و ( إن قعــد ألنــت) ودون هــذا أن   )٢(لألخفش�قاس عل�ه خالفا    ال

�كون مضارعًا غیر ناسخ �قول �عضهم إن یز�نك لنفسك "و�ن �شــینك له�ــه" وال �قــاس 
مفتوحــة �مــا فــى هــذه المســألة فــاحكم جماعــا وحیــث وجــدت "إن" و�عــدها الــالم الإعل�ــه 

 .)٣(علیها �أن أصلها التشدید
ــام فقـــد وجـــه قـــراءة نـــافع وابـــن �ثیـــر ابـــ  أخـــذ ال�صـــر�ینو�ـــرأي  ا  ﴿ن هشـ ـّال ّلمـــّ ــُ َوِ�ّن �ـ

اَلُهمْ  َك َأْعمــَ ســم�ة جــاز " فــإن دخلــت علــى األعلــى رأیهــم حیــث قــال:  )٤(﴾ َلُیَوّفَیّنُهْم َر�ــّ
�كــر "و�ن �ــال لمــا لیــوفینهم " واســتدل  وأبــىن ی قراءة الحــرمی لنا    للكوفیینإعمالها خالفًا  

و�فهــم مــن  )٥()قلــ ن عمــر لمنطإ(قــولهم : أ�ضــا �مــا ذ�ــره ســیبو�ه  حاك�ــا عــن العــرب
 و�لغاؤهــاذلك: أن إن المخففة من الثقیلة إذا دخلت على الجملة االسم�ة جــاز إعمالهــا 

 
بنت ز�د الصحاب�ة ابنة عم عمر بن الخطاب رضى هللا عنه  فى رثاء  ةالبیت من الكامل ورد منسو�ًا لعاتك - )١(

 ١٣/ ١٩و   ١١/ ١٨زوجها الز�یر ابـن العـوام والخطـاب فـى البیـت لقاتـل الز�یـر فـى االغـانى لألصـفهانى  
وط دار   ١٩٨٣لسـنة  ٦الـدار التونسـ�ة للنشـر ودار الثقافـة بیـروت ط   -تحقیق  و�شـراف لجنـة مـن األد�ـاء

ــالمى بیــــروت ط  ــنة  ٢الكتــــب العــ ــاف�ة ٤٥٨/ ١و الت�صــــرة  ١٩٢٢لســ وشــــرح  ٥٠٤/ ١و شــــرح الكاف�ــــة الشــ
 ٣٧٤  ٣٧٣/ ١٠الخزانـــه والمحقـــق  ٨٤/ ٢والتصـــر�ح  ٢٧٨/ ٢والمقاصـــد النحو�ـــة  ٣٧/ ٣٦/ ٢التســـهیل 

وورد  ١١٩/ ١و الــدرر  ٧١/ ١و شــرح شــواهد المغنــى للســیوطى ٨٩/ ١شــرح أب�ــات مغنــى البیــت لل�غــدادي 
، �ما ورد منسو�ًا لصف�ه بنت عبد المطلـب فـى تخلـ�ص ٢٧٧/ ٣منسو�ًا ألسماء  بنت ابى �كر العقد الفر�د 

بتحقیــــق األســــتاذ / ع�ــــاس  ٣٧٩لســــید ص تحقیــــق د. الســــید تقــــى الــــدین عبــــد ا ٢٩٦الشــــواهد البــــن هشــــام 
و، شـــرح أب�ـــات ســـیبو�ه  ٤٥٥/ ٢و معـــانى االخفـــش  ٢٥٥الصـــالحى، وورد و�ـــال نســـ�ه فـــى الجمـــل للخلیـــل 

 ٤٩واألزه�ــــه للهــــروى  ٥٤٨/ ٢و ســــر صــــناعة اإلعــــراب ٢٥٥/ ٢والمحتســــب البــــن جنــــى  ٨٨للنحــــاس ، 
و المقـرب ومعـه مثـل المقـرب ٧١/ ٨صـل و شـرح المف٦٩/ ١وشرح اللمع البـن برهـان    ٩٨والالمات للهروى  

وعمـدة الحـافظ البـن  ٣٦٨/ ١و المسـتوفى البـن فرخـان ٤٣٨/ ١و شرح جمل الزجاجى البـن عصـفور  ١٧٢
 ١٢٧٣/ ٣و االرتشاف  ٥١٤وشرح الكاف�ة للرضى و تذ�رة النحاة  ١٣٨مالك 

 و�روى �اختالف فى �عض األلفاظ ( �ا� ر�ك إن) وتا� ر�ك إن 
البیت ( إن قتلت لمسلمًا ) حیث ولى إن المخففة من الثقیلة فعل ماضى غیر ناسخ وهـو قتلـت والشاهد فى   

 عل�ه إال عند االخفش. سوهذا شاذ ال �قا
 ١/٣٦٨وشفاء العلیل  ١٢٧٤/ ٣و االرتشاف  ٣٧/ ٢شرح التسهیل  ٦٥رأى االخفش فى التسهیل ص  - )٢(
  ٣٧، ٣٦مد محى الدین عبد الحمید وص تحیق الش�خ/مح ٢٥، ٢٤/ ١ینظر مغنى اللبیب  - )٣(
 سورة هود ١١١من اآل�ة  - )٤(
 تحقیق د. مازن  ٣٦،٢٤/ ١، مغنى اللبیب تحیق  الش�خ /  محمد محى الدین  ١٤٠/ ٢ینظر الكتاب   -)٥(
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الفعل�ة وجب إهمالهــا و�شــترط  ،أما إذا دخلت على الجملةاألعمالأكثر من   واإللغاء،  
 ماض�ا ناسخًا غیر ناف، وغیر منفى ، وغیر صلة.  فى الفعل حینئذ أن �كون 

و�ن ولى إن المكسورة المخففة من الثقیلة فعل فشــرطه أن   :«زهرى ش�خ خالد األ قال ال
فخرج بذلك "ل�س" وغیــر  فوشرط الناسخ �ونه غیر نا )٢(ور�ما تخلف  )١(�كون ناسخاً 
 وال "زال" وأخواتها ونحو "ما �ان" وغیر صلة فخرج بــذلك "مــا دام".  ج بذلكمنفى، فخر 

﴿  فــرق فــى الناســخ بــین الماضــى والمضــارع إال أنــه �ثــر �ونــه مضــارعًا ناســخًا نحــو 
كَ  ُروْا َلُیْزِلُقونــَ ِذیَن َ�فــَ اُد الــّ اِذِبینَ  ﴿  )٣(﴾ َوِ�ن َ�كــَ َن اْلكــَ َك َلمــِ  –وأكثــر منــه  )٤(﴾َوِ�ن ّنُظنــّ

 و ـ اسخًا نح ـ ن   )٥(اض�اـ ونه مـ ارع �ـ المض  نـ أى م
 
ِقینَ ﴿  و )٧( ﴾ ِإن ِ�دّت َلُتْرِدین ﴿ )٦(﴾ َوإِن َكانَْت لََكبِیَرةً   ﴿ َرُهْم َلَفاســِ  ﴾َوِ�ن َوَجْدَنآ َأْكثــَ
)٨(. 

در عنــد غیــرهم �ونــه ماضــ�ا ن دخولها على غیر الناسخ، و  ین�ال�صر  جمهوروال �جیز  
عــم عمــر بــن  ابنــة  ةبنــت ز�ــد العدو�ــ   ةكــ مى عات وهو الشخص المســ   -ناسخ �قولهغیر  

   :عوام یوم الجملالالخطاب رضى هللا عنه تخاطب عمر بن شرموز قاتل الز�یر بن  
 )١(حلت عل�ك عقو�ة المتعمد  شلت �مینك إن قتلت لمسلماً 

 
و�نمـا اشـترطوا دخـول إن علـى الناسـخ ألنهـا �انـت مختصـة  �الـدخول علـى المبتـدأ والخبـر فـى األصـل فلمــا  - )١(

وضـعت شـبهها �الفعـل جـاز دخولهـا علـى الفعـل و�ـان مـن النواسـخ لـئال تفـارق محلهـا �الكل�ـة أال تـرى   خففت
أنهــا إذا دخلــت علــى الناســخ �ــان مقتضــاها مــوفرًا علیهــا إذ الجــزآن مــذ�وران �عــد مــدخولها. ینظــر: التصــر�ح 

 ٨٣/ ٢�مضمون التوض�ح المحقق 
والـذى عائلة بنت ز�د العدو�ة ومن ذلك قول امرأة من العـرب ( أى ر�ما جاء الفعل غیر ناسخ �ما فى بیت   -  )٢(

وغر�ـب الحـدیث  ٣٧/ ٢) فدخلت على الماضـى غیـر الناسـخ ینظـر شـرح التسـهیل �حلف �ه إن جاء لخاط�اً 
ومــن ذلــك قــراءة ابــن مســعود ( قــال ابــن هیــثم لقلــیًال) المؤمنــون  ٢/٨٥والتصــر�ح المحقــق  ١/٢٩٧للخطــابى 

 تحقیق د. هدى محمود قراعة  ٤٥٥/ ٢ى معاینة خطاها االخفش ف -١١٤
 سورة القلم  ٥١من اآل�ة  )٣(
 الشعراء  ١٨٦من اآل�ة  - )٤(
  ٨٣/ ٢التصر�ح المحقق  - )٥(
 ال�قرة  ١٤٣من اآل�ة  - )٦(
 الصافات  ٥٦من اآل�ة  - )٧(
 األعراف  ١٠٢من اآل�ة  - )٨(
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وال �قـــاس عل�ـــه أى  لـــى "قتلـــت" وهـــو فعـــل مـــاض غیـــر ناســـخ فأدخلـــت إن المخففـــة ع
�مــا  –فإنــه أجــازه  لألخفــشو�ن قعــد لز�ــد خالفــا  إن قام ألنا ،على : إن قتلت لمسلما 

وأنــدر منــه �ونــه ال ماضــ�ا وال ناســخا �ــأن �كــون مضــارعًا غیــر  )٣(المغنــى )٢(قالــه فــى
ناسخ إذا ال مشابهة بینها �قوله "إن یز�نــك لنفســك ، و�ن �شــینك له�ــه" وال �قــاس عل�ــه 

 فاحكم علیها �أن أصلها التشدید.  ذا وجدت إن و�عدها الالم المفتوحةهذا و�  �اتفاق
 لالم �عد إن المخففة ثالث حاالت:لو 

جــاء فــى (شــرح  ، قر�نة حیث ال �اإلهمالوجوب ذ�رها نحو " إن ز�د لقائم "   -األولى
الكاف�ــة الشــاف�ة ): فــإذا أهملــت لزمــت الــالم ثــانى الجــزأین لــئال یتــوهم �ونهــا 

ــا وقــــع فــــى اللفــــظ ث  لكو�ــــذ )٤(ناف�ــــه ــًا مــــن معمــــولىتلــــزم الــــالم مــ ــان"  ان�ــ "كــ
   )٥(ومعمولى ظن وأخواتها

وجوب تر�ها نحــو " إن ز�ــد لــن �قــوم " ألن الخبــر ممــا ال تلحقــه الــالم ألنــه   -:الثان�ة  
 "لنـ"منفى ب 

واقتــران الخبــر �ــالالم و�جــوز  �اإلعمــالنحــو "إن ز�ــدًا لقــائم"  األمــر�نجــواز  -: الثالثــة
 )٦(ز�دا قائم بترك الالم فى الخبر إن

 :  فى معنى الالم ةاحد اختلف النوق
 )٢(إلى القول �أنها الم االبتداء  )١(وأكثر ال�غدادیین )٨(خفشانواأل  )٧(فذهب سیبو�ه 

 
 البیت سبق توث�قه   - )١(
 تحقیق د. مازن  ٣٦تحقیق  الش�خ  / محمد محى الدین وص  ٢٤ /١ینظر مغنى اللبیب  - )٢(
 ٨٥،  ٨٢/ ٢التصر�ح بتصرف  - )٣(
  ٥٠٧/ ١شرح الكاف�ة الشاف�ة - )٤(
  ١٢٧٢/ ٣ارتشاف الضرب  - )٥(
  ٨٦/ ٢التصر�ح �مضمون التوض�ح  - )٦(
نـك " لمـا خففهـا جعلهـا �منزلـة لكـن قال سیبو�ه "واعلـم أنهـم �قولـون " إن ز�ـد لـذاهب "، و" إن عمـرو لخیـر م  -  )٧(

  ٢/١٣٩ینظر الكتاب  -والزمها الالم لئال تلت�س �إن التى �منزلة ما التى تنفى بها
األخفش األوسط (سعید بن مسعده) �نیته أبو الحسن و�نسب إلى مواله ف�قال عنه المجاشعى قرأ النحو   - )٨(

د مع أن االخفش صحب الخلیل قبل سیبو�ه توفى على سیبو�ه و�ان اسن منه ولم �أخذ عن الخلیل بن أحم
   ١٠٢، ٣/١٠١واألعالم  ٢٣٠،  ٢٢٤، ١١، ومعجم األد�اء ٦٦،٦٧ینظر أخ�ار النحو�ین ال�صر�ین  ٢٢٥

* واالخفش األصغر هو( على بن سل�مان ابن الفضل ) �نیته أبو الحسن أخذ عن المبرد وثعلب توفى سنة 
   ٢١٩/ ٣وم الزاهرة و النج١٦٧/ ٢و ینظر �غ�ة الوعاة ١٣٥
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إلــى أنهــا غیرهــا  )٥(وابن أبى الر��ع )٤(وابن جنى ، وابن أبى العاف�ة  )٣(ىوذهب الفارس
وأكثــر نحــاة  أبــوى الحســن، واألخفشــینقال أبو ح�ان. ومذهب سیبو�ه   اجتلبت للفرق .

�غــداد إلــى أن هــذه الــالم الم االبتــداء التــى �انــت مــع المشــددة لزمــت للفــرق بــین التــى 
مــن أئمــة  )٦(األخضــروهــو اخت�ــار أبــى الحســن ابــن   الناف�ــةهى لتأكید النس�ة و�ین إن  

ــفور وابـــن مالـــك ومـــذهب الفارســـ  ــا وابـــن عصـ ــداء بـــل الم  ىبالدنـ ــا ل�ســـت الم االبتـ أنهـ
ابـــى علـــى  واألســـتاذهـــو اخت�ـــار أبـــى عبـــد هللا بـــن أبـــى العاف�ـــة أخـــرى اجتلبـــت للفـــرق و 
  )٧(الحسین بن أبى الر��ع

 وجب �ســر همــزة إن فــى مثــل " قــد علمــتإنها إن �انت الم االبتداء :  وثمرة الخالف  
  )٩(و�ن �انت غیرها جاءت للفرق وجب فتح همزة إن )٨(إن �نت لمؤمنا "

 وخالصة القول فى ھذه المسألة
ذهبوا إلى أن "إن" من الثقیلة ال تعمل النصب فــى االســم ، ألهنــا عملــت   الكوفیینأن  

لما �انت علــى ثالثــة أحــرف حیــث تشــ�ه الفعــل فلمــا نقصــت حرفــا زال شــبهها �الفعــل، 
فوجب أن ی�طل عملها، وأنكر الكسائى أن تخفف إن وتعمل قال: ومــا أدرى علــى أى 

 ﴾. و�ن �الشئ قرأوا ﴿ 

 
ــاف  - )١( ــى االرتشـ ــك فـ ــاء ذلـ ــهیل  ١٢٧٢، ١٢٧١/ ٣جـ ــرح التسـ ــى شـ ــك فـ ــن مالـ ــال ابـ ــول  ٢/٣٦وقـ ــو أى وقـ وهـ

الفارســى مخــالف لقــول أبــى الحســن االخفــش فــى �تــاب المســائل الكبیــر فإنــه نــص علــى أن الــالم الواقعــة �عــد 
مـن التوجیهـات النحو�ـة والصـرف�ة  ٥قم المخففة هى الواقعة �عد المشددة وهو الصح�ح عندى ینظر حاش�ة ر 

 ٢٨١فى المغنى 
ینظـــر التوجیهـــات النحو�ـــة والصـــرف�ة للقـــراءات القرآن�ـــة فـــى مغنـــى اللبیـــب ألســـتاذنا الـــد�تور أحمـــد الغـــزازى  - )٢(

  ٢٨١ص
 ٢/١٩٧، األش�اه والنظائر ٢٥٣ – ٢٥٢المسائل العسكر�ة  – ١٧٧ -١٧٦ینظر : ال�غداد�ات  - )٣(
ه ٥٨٣بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد العز�ــز بــن خل�فــة الغرنــاطى �ــان شــاعرا وأدب�ــا لغو�ــا تــوفى سهــو محمــد  - )٤(

 - ١٤٢/ ١و الهمع ٣٢٧/ ١و ینظر رأ�ه فى المساعد  ١/١٥٤ینظر ال�غ�ة 
 ٧٨٧/ ٢ال�س�ط البن أبى ر��ع   - )٥(
العر��ة من أثاره : شرح هو أبو الحسن على بن عبد الرحمن ابن مهدى بن عمران االشبیلى لغوى مقدم فى   -  )٦(

  ١١٢/ ٥هـ ینظر األعالم  ٥١٤الحر�ة ، شرح شعر حبیب توفى �أشبل�ه  سنة 
 المحقق ٤٥٢/ ١ینظر رأ�ه أن فى الهمع  - )٧(
  ٣٦، ٣٦٠و إعراب الحدیث النبوى للعكبرى ٣٨٣رقم  ٣٤٥/ ٦ینظر الحدیث فى المسند  -)٨(
 ١٢٧٢، ١٢٧١/ ٣االرتشاف  - )٩(
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و�ن ن خففوا "إن" فإنهم نصبوا �ــال بـــ" لیــوفینهم "، قــالوا �أنــا قلنــا ی ا الذ: وأموقال الفراء
ال یوفینهم �ال‘ وهو وجه ال أشته�ه ، ألن الالم إنما �قع الفعل الذى �عدها علــى شــئ 
قبله ، فلو رفعت "كل" لصلح ذلك �ما �صلح أن تقــول " إن ز�ــد لقــائم " وال �صــلح أن 

هــا �قولــك " مــا ز�ــد إال أضــرب " فهــذا خطــأ فــى إال تقــول " إن ز�ــد ألضــرب" ألن تأو�ل
 )١(وفى الالم

مـــذهب ال�صـــر�ین قـــائال:  ابــن األن�ــارى إلـــى أنهـــا تعمـــل، وصــحح  وذهــب ال�صــر�ون 
 )٢(واألصح عندى مذهب الكوفیین و�الم الجماهیر �شعر بترج�حه

 �هللا أعلم 

 
 ٣٠،  ٢/٢٩فراء معانى ال - )١(
 ١/١٩٦واإلنصاف  ١٧٠ائتالف النصرة فى اختالف نحاة الكوفة ال�صرة ص  - )٢(
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   املفتوحة  " أن "  ختفيف  

 وحكم عملها بعد التخفيف   
 َعَلى ّ�ِ  لَّْعَنةُ  َأن﴿ وقد تعرض ابن خالو�ه أ�ضا لرأى الكوفیین عند قوله جل شأنه

اِلِمینَ  قــرأ حمــزة والكســائى وابــن �ثیــر بروا�ــة البــزى وابــن عــامر "أن"  «فقــال: )١(﴾الظــَّ
  .)٢(�التشدید وموضعه �الفعل الذى قبله 

فمــن خفــف فلــه  ،)٣(ال�اقون "أن لعنــة هللا " �ــالتخف�ف و�ــذلك رواه قنبــل وابــن �ثیــر  وقرأ
 :مذه�ان
ِدُرونَ  َأالَّ  ﴿ : أنـــه أراد أن �خفـــف �مـــا قـــال  أحـــدهما ى َ�قـــْ ْيءٍ  َعلـــَ أراد  )٤(﴾شـــَ

 )٥(و�قراءة عاصم ونافع "وأن �ًال" أراد وأن �ًال قال الشاعر.أنهم
   )٦(انــد�اه حقـكأن ث  لنحروصدر مشرق ا
 رحمهم هللا   نیال�صر�أراد �أن فخفف فهذا إنشاد 

 إال أن �كون االسم مكن�ًا �قوله: )٧(إذا خففوا رفعوا فقالوا �أن ثد�اه والكوفیون 
 )٨(ل وأنت صدیق�خفراقك لم أ    فلو أنك فى یوم الرخاء سألتنى

 .أراد : فلو أنك
هللا : فــإن �معنــى "أى" وهــذا  أن �كــون أراد فــأذن مــؤذن بیــنهم أى لعنــةوالوجــه الثــانى:

  )١١(» أى امشوا )١٠(﴾َأِن اْمُشوْا َوْاْصِبُرواْ ﴿رضى هللا عنه �قوله   )٩(حكاه الخلیل

 
 سورة األعراف  ٤٤من اآل�ة  - )١(
/ ٢عللهـــا والموضـــح فـــى وجـــوه القـــرارات و  ٢٢٥، ٢٢٤واالتحـــاق ٢٦٩/ ٢و النشـــر  ١١٠ینظـــر : الت�ســـیر  - )٢(

  ١٨٠زهرى و معانى القراءات لأل٥٢٩
 ٥٣٠، ٥٢٩/ ٢والموضح  ٤٦٤، ٤٦٣/ ١و الكشف ٢٨٣ینظر حجة أبى زرعة  - )٣(
 سورة الحدید  ٢٩من اآل�ة  - )٤(
 ٢٩٤/ ١، ١٨٢/ ١ینظر إعراب القراءات الس�ع وعللها  - )٥(
 فى إن المخففة تخر�جهالبیت سبق  - )٦(
  ٢٩٤/ ١إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  - )٧(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٨(
 ، ١٦٢/ ٣ینظر الكتاب  - )٩(
 سورة ص  ٦من اآل�ة  - )١٠(
 ١٥٩/ ٣وأمالى ابن الشجرى  ١٨٣/ ١ینظر: إعراب القراءات الس�ع  - )١١(
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 الدراسة والتقویم 
مــن الــنص الســابق یتضــح لنــا أن ابــن خالو�ــه ذ�ــر رأى الكــوفیین فــى تحقیــق أن فقــال" 

 االسم مكن�ًا �قوله:  والكوفیون إذا خففوا رفعوا فقالوا �أن ثد�اه.. إال أن �كون 
    )١(فراقك لم أ�خل وأنت صدیق  فلو أنك فى یوم الرخاء سألتنى

 فى هذه المسألة و��ان الرأى الراجح فیها.  و�ینو�ل�ك أراء النح 
 رأى الكوفیین 

 )٢(فقد ذهب الكوفیون إلى أن "إن" المخففة ال تعمل ال فى ظاهر وال فى مضمر
ال فــى ظــاهر وال فــى مضــمر ال  نیالكــوفیل عنــد : وتخفــف أن فــال تعمــ قال أبــو ح�ــان

وعــن الفــراء قــال: لــم تســمع العــرب تخف�ــف أن وتعمــل  ضــمیر أمــر محــذوف وال غیــره.
 :إال مع المكنى نحو 

   )٣(....................   فلو أنك فى یوم الرخاء سالتنى 
   . )٤(أما مع الظاهر فال

 .)٥(یر فال �كون لها عملوقد أجاز سیبو�ه أن تلغى لفظا وتقد:ىدامر قال ال
ــالف  ــد خـ ــر�ون وقـ ــوفی ال�صـ ــا إال  نیالكـ ــوز فیهـ ــه ال �جـ ــة فإنـ ــى"أن" المخففـ ــالفـ  اإلعمـ

ومـــدخولها لفظـــا إمـــا إن �كـــون جملـــه اســـم�ه أو فعل�ـــه فـــإن دخلـــت علـــى جملـــة اســـم�ة 
ــالكثیر الشــائع والجیــد المشــهور أن یرفــع االســم ان ل�كونــا جملــة فــى محــل رفــع خبــر ف

�سرنى أن محمد ناجح" �ــالرفع  �كون ضمیر الشأن محذوفًا تقول "  حینئذن) واسمها  (أ
أى أنه و�جوز على غیر الشائع المشهور أن ینصب االسم ل�كون اســم أن وخبرهــا مــا 

 .)٦(�عده فتقول " �عجبنى أن ز�دًا قائم
 

  تخر�جهوالبیت سبق  ٢٩٤، ١٨٢/ ١ینظر : إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  - )١(
  ١٩٢والجنى الدانى  ١٢٧٥/ ٣ینظر رأى الكوفیین فى ارتشاف الضرب  - )٢(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٣(
 ١٢٧٥/ ٣ارتشاف الضرب  - )٤(
 ٢١٩ینظر الجنى الدانى للمرادى  - )٥(
أن ﴿والجملة االسم�ة التال�ة لـ "أن" المخففة من الثقیلة إما أن تكون مجردة �ما مثلنا أو مصدرة بــ "ال" نحـو   -  )٦(

أو بــرب  ١٤٠ا ســمعتم آ�ـات هللا " النســاء أو �ــأداة شـرط نحــو قولــه عـز وجــل "أن إذ ١٤هـود ﴾ال إلــه أال هــو
 ٣٧٤/ ٣و ال�حر المحـ�ط  ٤١/ ٢نحو ( ت�قنت أن رب إمرىء خیل خائنًا ) ینظر شرح التسهیل البن مالك 

 ١/٣٧١و شفاء العلیل  ٣٣٠/ ١، والمساعد ١٢٧٦/ ٣رتشاف واال
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ةُ  َأن﴿  وقــد استشــهد ابــن خالو�ــه �قــراءة  بتخف�ــف "أن" ورفــع مــا �عــدها )١(﴾ّ�ِ  لَّْعنــَ
 ونظیــر ذلــك مــا استشــهد �ــه ســیبو�ه عنــد قولــه ســ�حانه  )٢(  الكوفیینعلى رأى    الها�إهم

آ والخامســَة◌َ  ﴿ وتعــالى ــَ َب ّ�ِ َعَلْیه ومــن قــال والخامســة أن « فقــال : )٣(﴾ َأّن َغضــَ
ًا أبــدفكأنــه قــال : أنــه غضــب هللا علیهــا ال تخففهــا فــى الكــالم  )٤(غضــب هللا علیهــا...

مضمرًا فیها االســم فلــو لــم یر�ــدوا ذلــك لنصــبوا  الثقیلة )٥(تر�د وأنتإال   األسماءعدها  � و 
 وذلك قوله:  اإلضماركما ینصبون فى الشعر �كأن یر�دون معنى �أن ولم یر�دوا  

 )٦(بـ اء خلـه رشـدیـأن ور�ـك
لــم و  وهذه الكاف إنما هى مضــافة إلــى "أن" فلمــا اضــطررت إلــى التخف�ــف فلــم تضــمر

ك قــد تحــذف مــن الفعــل فــال یتغیــر عــن عملــه ومثــل �غیــر ذلــك أن تنصــب بهــا �مــا أنــ 
 :األعشىذلك قول  

 
 

 )١(ن هالك �ل من �حفى و�نتعلأ وامفى فت�ة �سیوف الهند قد عل

 
 سورة األعراف  ٤٤من اآل�ة  - )١(
 ١٨٣/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٢(
 سورة النور  ٩من اآل�ة  - )٣(
وقرأ �عقوب �إسكان أن وغضب �فتح الضاد ورفع ال�ـاء وجرهـا  ٢٩٣/ ٢" فى اإلتحاف غضبتنظر قراءة "   -  )٤(

الجاللة ووافقه الحسن وعلیها فغضب مبتدأ مضاف إلى فاعله والظرف �عده خبره. ینظر التوجیهـات النحو�ـة 
 ٢٨٥أ.د. أحمد العزازى  والصرف�ة للقراءات القرآن�ة فى معنى اللبیب

 ١٦٣/ ٣الكتاب لسیبو�ه  - )٥(
 ٢٩٩/ ٢المحقــق والعینــى  ٩٦/ ٢، والتصــر�ح  ١٦٩فــى دیوانــه  ةبیــت مــن الرجــز المشــطور منســوب لرؤ�ــ -) ٦(

ــال نســ�ة شــرح  و ١٩٨/ ١و اإلنصــاف  ١٢٨/ ٣و المنصــف ٢٣٨/ ١و األصــول ١٦٤/ ٣فــى الكتــاب  و�
 ١٨٣و ابــن النــاظم  ١٧٠و المقــرب ومعــه مثــل المغــرب ٢٣٨ئــة والتوط  ٨٢،٨٣/ ٨بــن �عــ�ش المفصــل ال

 واللسان " خلب "  ٣٧٥/ ١وأوضح المسالك  ٥٧٥والجنى الدانى 
" الخلب: الل�ف " وقد تخبر �الفرد  –" الرشاء: الجبل " –: " الور�دان : عرقان �كتنفان جانبى العنقه"    اللغة

 عن المثنى 
مشـددة تشـها لهـا �الفعـل الـذى �خفـف والوجـه الرفـع إذا خففـت لخروجهـا : إعمال أن مخففـة �أعمالهـا والشاهد

 عن ش�ه الفعل 
 �أن الور�دین حبل ل�ف  والمعنى
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 )٢(» كأنه قال : أنه هالك

ن" أنك تعملها فى مقــدر وهــو ضــمیر الشــأن أوالوجه من إعمال "«  قال ابن الشجرى :
 أن ال" ، وأكثــر قــولى  " لمــت أن ز�ــد قــائمع  "وتوقع �عدها الجملة خبــرًا عنهــا �قولــك :

ــه إال هللا ــالى " إلـ ــه تعـ ــه قولـ اَلِمینَ  ﴿، ومنـ ــَ ُد ّ�ِ َرّب اْلعـ ــْ َواُهْم َأِن اْلَحمـ ــْ ُر َدعـ ــِ  )٣(﴾َوآخـ
ةُ  َأن﴿ ومثلــه  " أنه الحمد �" ، و "وأنه ال إله إال هللا "، " إنه ز�د قائم" التقدیر:   لَّْعنــَ

ِإْبَراِه�مُ ﴿فى قراءة من خفف ورفع ، ومثله  )٤(﴾ الظَّاِلِمینَ  َعَلى ّ�ِ  *  َوَناَدْیَناُه َأن �ــَ
آ ــَ ّدْقَت الّرْؤ� ْد صــَ ــَ التقــدیر : أنــه قــد صــدقت الرؤ�ــا ، أو أنــك قــد صــدقت الرؤ�ــا  )٥(﴾ق

 :األعشىقول   )٦(ومنه
 )٧(»............. ..............  فى فت�ه �سیوف الهند قد علموا

، ل�قائهــا علــى  اإلعمــالفــال �جــوز فیهــا إال   "  �ــأن"    أن" و "    وأمــا  :وقال ابن عصــفور
ضــمیر شــأن محــذوفًا نحــو " علمــت  إالإال أن اســمها ال �كــون  �األســماءاختصاصــها 
والتقــدیر: أنــه ز�ــد قــائم و�أنــه  " علمــت أن ســ�قوم ز�ــد"" �ــأن ز�ــد "قــائم" ،  أن ز�ــد قــائم

 
/ ١والمحتسـب  ٤٥٤، ١٦٤، ٣/٧٤،  ١٣٧/ ٢والكتـاب  ١٠٩البیت من ال�سـ�ط  وهـو لألعشـى فـى دیوانـه   -)١(

تحقیـق أ. ع�ـاس الصـالحى وص  ٣٨٢وتخل�ص الشواهد البن هشـام  ١/٩٩واإلنصاف  ٦٤  ةزه�واأل   ٣٠٨
، خزانـة األدب  ٢٨٧/ ٢و المقاصـد النحو�ـة  ٣١٤/ ١بتحقیق د.السید تقى عبد السـید ومغنـى اللبیـب   ٢٩٧

  ١١٩/ ١، والدرر ٣٥٤،  ٣٥٣/  ١١، ١٠/٣٩٣، ٨/٣٩٠، ٤٢٦/ ٥
ة وخزانـ ١/٤٥٤والهمـع المحقـق  ١٩٦ورصـف الم�ـانى  ٨/٧١و ابـن �عـ�ش  ٩/ ٣و�ال نس�ة فـى المقتضـب 

  ١٠/٣٩١األدب 
: " �حفى : �مشى حاف�ا بال خف " ، :ینتعل:  �حتذى یل�س حذاء والمعنـى: أنـه فـى فت�ـه لطـاف القـدود اللغة

 فلسفتهم تحصیل اللذة موقنون �أن الموت قدر الناس جم�عا 
 ف�ه تخف�ف أن مع حذف االسم والتقدیر أنه هالك.  والشاهد

 ١٦٤،  ١٦٣/ ٣الكتاب  - )٢(
 سورة یونس  ١٠�ة من اآل - )٣(
سورة األعراف وهذه القراءة البن �ثیر فى روا�ة قنبل ونافع وأبى عمرو وعاصم ینظر السـ�عة  ٤٤من اآل�ة   -  )٤(

  ٤٦٣/ ١الكشف  – ٢٨٠
  ٢٢٥/ ٤سورة الصافات وانظر البرهان  ١٠٥، ١٠٤من اآل�ة  -)٥(
 ١٥٥/ ٣أمالى ابن الشجرى  - )٦(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٧(
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ــمیرا ــاهرا أو ضــ ــون ظــ ــ�قوم، وال �كــ ــد ســ ــه ز�ــ ــائم وأنــ ــد قــ ــى  ال ز�ــ ــأن إال فــ ــه الشــ ــراد �ــ یــ
 . )١(ضرورة

إلــى القــول �جــواز مجیئــه غیــر ضــمیر شــأن، ومــن ثــم قــال: وال یلــزم  وذهــب ابــن مالــك
كونه ضمیر شأن �ما زعم �عضهم بــل إذا أمكــن عــوده علــى حاضــر أو غائــب معلــوم 

ِإْبَراِه�مُ ﴿ حــین مثــل �قولــه تعــالى  ولــذلك قــال ســیبو�هفهــو أولــى  اُه َأن �ــَ ْد *  َوَناَدْینــَ قــَ
نــك قــد صــدقت الرؤ�ــا .. ذ�ــر ذلــك فــى �ــاب أ�أنه قــال عــز وجــل :  )٢(﴾َصّدْقَت الّرْؤَ�آ

وقــال فــى ال�ــاب الــذى �عــده وتقــول: و�تبــت إل�ــه أن ال تقــل   )٣(ما تكــون أن �منزلــة "أى
ال تقــول ذلــك أو �أنــك ال  ألنــكذلــك، وأن ال تقــول ذلــك ثــم قــال: "وأمــا الرفــع فعلــى : 

 .)٥(هذا نصه )٤(أمرهذلك قد وقع من    تقول ذلك تخبره �أن
 واشـــترطوا فـــى" أن " المخففـــة مـــن الثقیلـــة أن تســـبق �فعـــل قلبـــى �ـــالعلم والظـــن �الـــذى

وأ�ضــًا  " أن" تفیــده �معناه والخــوف والرجــاء ألن هــذا یتناســب مــع معنــى التأكیــد الــذى 
ــم ــدة ثـ ــرة والزائـ ــدر�ة والمفسـ ــن أنـــواع "أن" �المصـ ــا مـ ــین غیرهـ ــا و�ـ ــوا بینهـ تســـد أن  ل�فرقـ

 ومعموالها مسد مفعولى علم وما أشبهه.
أن �كــون ضــمیر شــأن اشــترطوا فــى الخبــر  األغلب األعمو�ما اشترطوا فى االسم فى 

مفســر لضــمیر الشــأن وضــمیر الشــأن ال �فســر إال �جملــة �مــا  ألنــهأن �كــون جملــة ، 
وعلــى ذلــك  "أن" قبــل تخف�فهــا ـ أن هذه الجملة فى الغالب هى التى �انت اسمًا وخبرًا لــ 

فإن �انت اسم�ة لم تحتج إلــى فاصــل، ، فهذه الجملة قد تكون اسم�ة وقد تكون فعل�ة 
ــا ت  ــى مـ ــت علـ ــة خـــ ألن أن دخلـ ــذه الجملـ ــدرًا وهـ ــه أو مقـ ــًا �ـ ــم ملفوظـ ــو االسـ ــه وهـ تص �ـ

قد تأتى االسم فیها متقدمًا علــى الخبــر نحــو قولــه تعــالى  " أنلـ " االسم�ة الرافعة خبرًا 
وَ  ﴿ ُر َدعــْ اَلِمینَ َوآخــِ ــَ ُد ّ�ِ َرّب اْلع ــْ ــة واســمها  "أنـ "فــ  )٦(﴾اُهْم َأِن اْلَحم مخففــة مــن الثقیل

﴿ رفــع خبــر أن ومنــه قــراءة  ضمیر الشأن والحمد � مبتــدأ أو خبــر والجملــة فــى محــل
 

  ١٧٠ینظر المقرب ومعه مثل المقرب  - )١(
 سورة الصافات  ١٠٥، ١٠٤من اآل�ة  - )٢(
  ١٦٣/ ٣ینظر الكتاب  - )٣(
 ١٦٦/ ٣السابق ذاته  - )٤(
  ٤١/ ٢ینظر شرح التسهیل البن مالك  - )٥(
 سورة یونس  ١٠من اآل�ة  - )٦(
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ةُ  َأن ى ّ�ِ  لَّْعنــَ اِلِمینَ  َعلــَ وقــد �ــأتى الخبــر  )٢(هالتــى تعــرض لهــا ابــن خالو�ــ   )١(﴾ الظــَّ
 :األعشىى االسم �قوله  متقدمًا عل

 )٣(أن هالك �ل من �حفى و�نتعل  ........................
ــه ــة و�عرا�ـ ــدم إال �اآل�ـ ــك خبـــر مقـ ــه  ،أن هالـ ــاف إل�ـ ــده مضـ ــا �عـ ــؤخر ومـ ــدأ مـ ــل مبتـ و�ـ

 .والجملة خبر"أن"
ضــمیر  إالالمخففــة ال �كــون "  أن"  مستدًال بهذا البیت على أن اسم  بقال ابن الحاج

ولـــوال أن ضـــمیر الشـــأن مقـــدر لـــم �ســـتقم تقـــد�م  " �ـــه ابـــن عصـــفور.شـــأن �مـــا ذهـــب إل
الخبر هنا فالذى سوغ التقد�م �ون الجملة واقعة خبرا ال �ون "أن" �طل عملهــا فصــار 
مـــا �عـــدها مبتـــدأ أو خبـــرا ألنهـــم �عتبـــرون مـــع التخف�ـــف مـــا �عتبرونـــه مـــع التشـــدید مـــن 

فالبــد أن تكــون هــذه الجملــة قر��ــة و�ذا �انت جملــة الخبــر فعل�ــة  )٤(امتناع تقد�م خبرها
حتــى فــى اللفــظ �عــد أن جعــل اســمها  �األســماء"أن" اختصاصــها  لـــ مــن االســم لی�قــى 
 ه�ــأمور . �ــان �كــون الفعــل جامــدا، �قولــ  إالكــون قر��ــة مــن االســم ت ضــمیر الشــأن وال 

َسَى َأن َ�ُكوَن َوَأْن عَ ﴿ جل شــأنه  هوقول )٥(﴾َوَأن ّلْ�َس ِلِإلنَساِن ِإّال َما َسَعىَ ﴿  تعالى  
مْ  َرَب َأَجُلهـــُ ِد اْقتــَ مخففـــة مـــن الثقیلـــة عاملـــة واســـمها ضـــمیر  اآلیتـــینأن" فـــى ـ "فـــ  )٦(﴾قــَ

وعســى" و�نمــا جــاز دخــول أن ، لــ�س    الشأن وخبرها الجملة الفعل�ة �عدها وهى جملة "
أو أن �كــون الفعــل ) ٧(علــى الفعــل م�اشــرة ألن الفعــل الجامــد �شــ�ه االســم فــى الجمــود

َن  ﴿ تعـــالى ه�ـــه الـــدعاء �قولـــ  مقصـــود اَن مـــِ ــَ آ ِإن �ـ َب ّ�ِ َعَلْیهـــَ َة َأّن َغضـــَ َواْلَخاِمســـَ
اِدِقینَ  فعل�ــة ف�كــون إعرابهــا فــى قــراءة نــافع بتخف�ــف أن وجعــل �عــدها جملــة  )٨( ﴾الصــّ
 ﴿:تعــالى هر �قولــ ی السا�قة وقد �كــون �ــالخ   �اآل�ة. فالدعاء قد �كون �الشر  كالتى قبلها

 
 سورة األعراف  ٤٤من اآل�ة  - )١(
  ٣١٨/ ١إعراب القراءات الس�ع   )٢(
 فى المسألة تخر�جهسبق  - )٣(
و تحقیق موسى بناى العلیلـى مط�عـة العـانى �غـداد ١٨٩/ ٢ینظر اإل�ضاح فى شرح المفصل البن الحاجب -  )٤(

١٩٨٢ 
 سورة النجم   ٣٩من اآل�ة  - )٥(
 األعراف  ١٨٥من اآل�ة  - )٦(
 ٢٩٠الز�نى على العزازى ص  التوجیهات النحو�ة والصرف�ة للقراءات فى مغنى اللبیب أ.د. أحمد - )٧(
 سورة النور ٩من اآل�ة  - )٨(



 
 ۱۷٦ تخفیف أن المفتوحة وحكم عملھا بعد التخفیف     

ا �مــا ذهــب إل�ــه العكبــرى   )١(  ﴾  َفَلّما َجآَءَها ُنوِدَي َأن ُبوِرَك َمن ِفي الّناِر َوَمْن َحْوَلهــَ
ألنهـــا ســـ�قت  )٣(شـــرى مفســـرةمخ مخففـــة مـــن الثقیلـــة  وجعلهـــا الز  " أن"  )٢(حیـــث جعـــل

یالؤهــا الفعــل المقصــود �ــه الــدعاء لجمــوده �ــذلك جملــة فیهــا معنــى القــول و�نمــا جــاز إ� 
�المصــــــــدر�ة ، ألن المصــــــــدر�ة ال یلیهــــــــا الفعــــــــل  –حینئــــــــذ  – تلتــــــــ�س ال ألنهــــــــا،أو 

   .)٤(المذ�ور
 :إذا خففوا "أن" رفعوا فقالوا  والكوفیون 

 ) ٥( .............      كأن ثد�اه 
 :هإال أن �كون االسم مكن�ًا �قول

 )٦(......................   فلو أنك فى یوم الرخاء سألتنى
 . )٧(أراد فلو أنك

ال فــى ظــاهر وال مضــمر ال  الكــوفیینفتخفــف "أن" فــال تعمــل عنــد  :بــو ح�ــانقــال أو 
لــم تســمع العــرب تخف�ــف "ان" وتعمــل   قال:  الفراءوعن    ضمیر أمر محذوف وال غیره.

 إال مع المكنى نحو:
 )٨(......................   فلو أنك فى یوم الرخاء سألتنى

 .)٩(أما مع الظاهر فال ..
أظــن :( للغــة مــن إعمــال "أن" المخففــة مــع الضــمیر نحــو قــولهمولقد حكى �عــض أهــل ا

 یر�دون أنك ، وأنه �التشدید ، قال الشاعر:  ) أحسب أنه ذاهب(  ، و ) أنك قائم
 
 

 
 سورة النمل  ٨من اآل�ة  - )١(
  ٢٠٠٤/ ٢ینظر : التب�ان فى إعراب القرآن للعكبرى  - )٢(
 ٣٥٥/ ٢الكشاف للزمخشرى  - )٣(
 د. على فاخر  ١٦٨، ١٦٧/ ٢ینظر : شرح المقرب البن عصفور  - )٤(
 ٢٩٤/ ١ع البن خالو�ه ینظر إعراب القراءات الس� - )٥(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٦(
  ١٨٣/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٧(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٨(
  ٢١٩والجنى الذاتى  ١٢٧٥/ ٣ینظر ارتشاف الضرب  - )٩(



 
 ۱۷۷ تخفیف أن المفتوحة وحكم عملھا بعد التخفیف     

   )١(فراقك لم أ�خل وأنت صدیق    فلو أنك فى یوم الرخاء سألتنى
 إال أن االســتدالل علــى إعمالهـــا فــى المضــمر مـــع التخف�ــف عنـــدى :ارى �ــ ن�قــول األ و 

ضــع�ف ألن ذلــك إنمــا �جــوز فــى ضــرورة الشــعر ال فــى اخت�ــار الكــالم إال فــى روا�ــة 
 .  )٢(شاذة ضع�فة غیر معروفة فال �كون ف�ه حجة

 التعقیب والرأى الراجح
لفظــا  إذا خففت "أن" المفتوحة الهمزة فــال ی�طــل عملهــا مخففــة الوالذى یراه ال�حث أنه 

ــائم فــإن رفعــت ز�ــدا  وتقــدیرا علــى األشــهر مــن مجمــوع �المهــم مثــل علمــت أن ز�ــدا ق
إذا خففـــوا  والكوفیـــون الشـــأن والقصـــة ال علـــى إ�طـــال العمـــل  إضـــمارفإنمـــا هـــو علـــى 

مــن  ةفــإذا وقــع اســم " أن" المخففــ  إال أن �كــون االســم مكن�ــاً كــأن ثــد�اه ..رفعــوا فقــالوا 
 الثقیلة غیر شأن �ان ذلك شاذا نحو قول الشاعر :

 ......................   نىفلو أنك فى یوم الرخاء سألت
  )٣(خفف "أن" وجعل اسمها ضمیرًا غیر شأن �ارزا وهو شاذف

   �هللا أعلم 
 

 
ومحل االستشهاد �البیت الذى أثره المؤلف قوله "فلو أنك سألتنى" حیث خفف أن  ٢٠٥/ ١ینظر اإلنصاف   -  )١(

ة وأعملهــا فــى االســم والخبــر فجــاء �اســمها ضــمیرا مــن ضــمائر النصــب المتصــلة وهــو الكــاف وجــاء المؤ�ــد
�خبرها جمله فعل�ه وهى قوله ( سألتنى طالقك) وأكثر العلماء یـرون مجـى اسـم أن المخففـة ضـمیر مخاطـب 

 شاذا 
 ٢٠٦،  ٢٠٥/ ١اإلنصاف البن االبنارى  - )٢(
  ٢٨٧حمد العزازى ینظر التوجیهات النحو�ة أ.د. أ - )٣(



 
 ۱۷۸      جواز تذكیر الفعل مع الفاعل وتأنیثھ      

 )١( ه جواز تذكري الفعل مع الفاعل وتأنيث 
 

ن  ﴿عنـــد قولـــه جـــل شـــأنه الكــوفیینلـــرأى  هتعــرض ابـــن خالو�ـــ  آُء مــِ َك الّنســَ ّل لــَ ّال َ�حــِ
دُ  فمــن ذ�ــر قــال  )٣(اء ، وقــرأ ال�ــاقون �ال�ــاءتــ عمــرو وحــده �ال أبــو قــرأ  «فقــال:  )٢(﴾َ�عــْ

َوةٌ  ﴿شــاهده اَل ِنســْ ــَ  ، : النســوة جمــع قلیــل قــال أنــثومــن  ، وقالــت : ولــم �قــل )٤(﴾ َوق
مـــت إذا �ـــن �ثیـــرات وهـــذا مـــذهب ا، وق والعـــرب تقـــول : قـــام الجـــوارى إذا �ـــن قلـــیالت

�مــا أن  لــم ذ�ــر إذا �ــان قلــیًال ؟ فقــال ألن القلیــل قبــل الكثیــر )٥(لثعلــبفقیــل  الكــوفیین
 قال الشاعر :،    ا لط�ف حسنوهذ  األول لألولالمذ�ر قبل المؤنث فجعلوا 
 )٦(فحق لكل محصنة هداء  تآخ�مفإن تكن النساء  

 ، والتــذ�یر والتأنیــث ســواء  ،  : النساء والنسوة والرجال فى الجمع ســواءال�صر�ون وقال  
إنمــا یر�ــد  ) "النســاء )٧(قالــت"و  "قــال النســاء"و  "قامــت"و  "قــام الرجــال" ( فتقــول العــرب :

للفــظ قامت جماعة الرجال وجماعة النساء وتأنیث الجماعة غیــر حق�قــى فتؤنــث علــى ا
ار ال�ــاء �ــ خ ة األتارة وتذ�ر علــى المعنــى أخــرى وف�ــه جــواب را�ــع : قــال �عــض المشــ�خ 

 ﴿هللا تعــالى �حل لك النســاء" ألنــه أراد ال �حــل لــك شــىء مــن النســاء �مــا قــال  فى " ال
 .»)١(إنما التقدیر: لم ینال هللا شیئا من لحومها  )٨( ﴾ َلن َیَناَل ّ�َ ُلُحوُمَها َوَال ِدَمآُؤَها
 

ــاب ت - )١( ــى: الكتـ ــألة فـ ــر المسـ ــب   ٣٩، ٣٨/ ٢نظـ ــرآن للفــــراء  ١٤٥،  ١٤٤/ ٢والمقتضـ ــانى القـ  ٣٤٦/ ٢ومعـ
/ ٥وشـرح المفصـل  ٢تحقیق د. أحمد محمد قاسم مكت�ـة التـراث ط  ١٦٠ة اإلعراب للحر�رى ص حوشرح مل

  ١١٠/ ٢وشرح التسهیل البن مالك  ٢٢٥، ٢٢٤وشرح األلف�ة النظم  ١٠٣
 ٣٢٥حزاب ، قال ابو زرعه إذا أنثت أردت جماعة و�ذا ذ�رت أردت جمعًا ینظر الحجة األ ٥٢من اآل�ة  - )٢(
  ٥٧٩و حجة القراءات ألبى زرعه  ٢٠٤/ ٢ن  فى إعراب القراءات الس�ع وعللها اتنظر القراءت - )٣(
  ٣٠یوسف  - )٤(
 ٣/٣٦٩والبرهان  ٢٠٤/ ٢رأى ثعلب فى إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  - )٥(
 ١٨٧/ ٢وغر�ب الحدیث البن سالم  ٧٤البیت من الوافر لزهیر بن أبى سلمى المزنى فى شرح دیوانه ص  -  )٦(

 والتاج "هدى" واللسان " هدى وخ�أ "  –
روس إلــى �علهــا هـداء وأهــداها واهتـداها وقــد هــدیت  اللغـة روس وهــدى العـُ : " الهــداء : مصــدر قولـك هــدى العـَ

والمـرأة المخ�ـأة : هـى   ٤٦٤١/ ٦معهـا إل�ـه وضـمها. ینظـر اللسـان (هـدى ) إل�ه واهتدى الرجل امرأتـه إذا ج
 التى تلزم بیتها وتستتر والخ�أة : المرأة  التى تتطلع ثم تستتر ینظر اللسان " خ�أ " 

 . مؤنث نیث ألن فاعله(تكن) عالمة التأالمضارع ف�ه إلحاق الفعل   والشاهد
  ٤٢٠/ ٢إعراب القراءات الس�ع وعللها  - )٧(
 ٣٧الحج /  - )٨(



 
 ۱۷۹      جواز تذكیر الفعل مع الفاعل وتأنیثھ      

 الدراسة والتقویم 
خــر الماضــى، آفــى  ةإذا �ــان الفاعــل مؤنثــًا أنــث فعلــه بتــاء ســاكن أنــه  و�ــون ذ�ــر النح

قامــت  :( �تــاء المضــارعة فــى أول المضــارع ســواء فــى ذلــك الحق�قــى والمجــازى نحــو و 
و�ذا �ان العامل وصفًا فعالمــة التأنیــث  )٢(أو تطلع ) وطلعت الشمس( أو تقوم    )  هند

) ،  أســاهرة والــدة الطفــل) ، ( أراجعــة ز�نــب؟(  ر�وطة فى أخــره نحــو ف�ه تاء متحر�ة م
 التأنیــثتلحــق العامــل ألن معناهــا وهــو  أالة و�ان حق هذه العالم  )٣((ز�د قائمة أمه )

 -:  لسببینو�نما لحقت عامله   علاقائم �الف
علــى معنــى :أنه لما �ان الفاعل �جزء من الفعل جاز أن یدل ما اتصل �الفعــل أولهما

الخمســة  األفعــالة رفــع الفعــل فــى مــ عــل �مــا جــاز أن یتصــل �الفاعــل عالالفا
 )٤()  تفعلین –  �فعلون   –  �فعالن  (
ن تأنیــث لفــظ الفاعــل غیــر موثــوق �ــه لجــواز اشــتراك المــذ�ر والمؤنــث فــى : ألثانیهمــا

ن وأل ) قتیــل"" و  " صــبور"  و  " ضــحكة" و  " همــزة"  و  ب "" جنــ (�ـــ لفــظ واحــد 
 تأنیـــثؤنـــث و�ـــالعكس فاحتاطـــت العـــرب فـــى الداللـــة علـــى المـــذ�ر قـــد �ســـمى �م

أن الفاعل مؤنث وذلــك  األمرالمذ�ورة ل�علم من أول  وصل الفعل �التاءب الفاعل  
 .)٥(نب "طهرت الج " نحو  

وتأنیـــث العامـــل لفاعلـــه المؤنـــث قـــد �كـــون واج�ـــًا أو جائزًا:فالتأنیـــث الواجـــب �كـــون فـــى 
   -:)٦(مسألتین
صـــل وال فـــرق فـــى ذلـــك بـــین الحق�قـــى ت إلـــى ضـــمیر مؤنـــث م : أن �ســـند الفعـــل األولــى

ــازى وذلـــك نحـــو "هنـــد قامـــت"  و  ــمس طلعـــت ""  والمجـ فـــإن �ـــان الضـــمیر  الشـ
 )٧("  منفصًال لم یؤت �التاء نحو " هند ما قام أال هى

 
  ٢٠٥/  ٢إعراب القراءات الس�ع  - )١(
 ٢٧٧/ ١والتصر�ح  ١٠٨/ ٢ینظر : أوضح المسالك  - )٢(
یتظــر: شــرح قطــر النــدى و�ــل الصــدى البــن هشــام ضــ�ط وتصــح�ح الشــ�خ یوســف ال�قــاعى و�هــامش الكتــاب - )٣(

  ٢/٧٧والنحو الوافى  ٢٤٢ر الفكر"بلوغ الغا�ات فى إعراب الشواهد واآل�ات تأل�ف أ/ بر�ات هبود ط دا
  ٥١/ ٢حاش�ة الص�ان  :  ینظر – )٤(
 ٢٢٤، وشرح األلف�ة البن الناظم ١١٠/ ٢شرح التسهیل  :  ینظر – )٥(
  ٤٧٦/ ١وشرح ابن عقیل  ٢٤٣، شرح قطر الندى و�ل الصدى  ١٠٨/ ٢ینظر : أوضح المسالك  - )٦(
 ٥٢/ ٢والص�ان  ٧٦٤/ ١، وشرح ابن عقیل ١٠٨/ ٢أوضح المسالك  - )٧(



 
 ۱۸۰      جواز تذكیر الفعل مع الفاعل وتأنیثھ      

 )١(: أن �كون الفاعل ظاهرًا حق�قى التأنیث نحو " قامت فاطمة "  الثان�ة
مــا ورد فــى  -�مشــیئة هللا  –ذ�رلحــاق التــاء وتر�هــا فنــ إأمــا المواضــع التــى �جــوز فیهــا 

   -: ین وذلك على النحو التالى� وال�صر  نللكوفیی أراءالقراءات من  كتب علل
ً   ھأوالً: جواز تذكیر الفعل وتأنیث    )۲(إذا كان الفاعل جمعا
كَ  ﴿  ه وتعــالىعنــد قولــه ســ�حان   هومنه ما تعــرض لــه ابــن خالو�ــ  ّل لــَ آُء مِــ  ّال َ�حــِ ن الّنســَ

دُ  ــْ ــال : )٣( ﴾َ�عـــ ــاء «فقـــ ــرو �التـــ ــو عمـــ ــرأ أبـــ ــاء )٤(قـــ ــاقون �ال�ـــ ــال . )٥(وال�ـــ ــر قـــ ــن ذ�ـــ فمـــ
قال النسوة جمع قلیــل والعــرب تقــول  ثولم �قل وقالت ومن أن   )٦(﴾  َوَقاَل ِنْسَوةٌ ﴿شاهده

 لثعلــبفقیــل  الكوفیینقام الجوارى إذا �ن قلیالت، وقامت إذا �ن �ثیرات وهذا مذهب 
ــیالً  ــان قلـ ــر إذا �ـ ــم ذ�ـ ــال أل لـ ــل المؤنـــث ؟ فقـ ــذ�ر قبـ ــا أن المـ ــر �مـ ــل الكثیـ ــل قبـ ن القلیـ

 قال الشاعر :   ، وهذا لط�ف حسن  لألول  األولفجعلوه  
   )٧(فحق لكل محصنة هداء  ت�آن تكن النساء مخإف

ــرأى  ــوفیینفـ ــن الكـ ــت إذا �ـ ــیالت ، وقامـ ــن قلـ ــوارى" إذا �ـ ــام الجـ ــول " قـ ــرب تقـ : أن العـ
فأجاب ألن القلیل قبــل الكثیــر  ر إذا �ان قلیًال ؟كثیرات ، فسئل ثعلب عن ذلك لما ذ�

 .  )٨(، �ما أن المذ�ر قبل المؤنث

 
 ٧٩/ ١، والكواكب الدر�ة لألهدل ٥٢/ ٢، والص�ان ٢٧٧/ ١التصر�ح  - )١(
مـن لفظـه نحـو" قـوم  : وهو ما ال واحد لهاسم الجمع  " فواطم –ال جنحو " ر  جمع التكسیروالجمع �شمل:   -  )٢(

 -�قــرة"،"  شــجر –ر ق بینــه و�ــین واحــده �التــاء نحــو" �قــ: وهــو مــا �فــر  اســم الجــنس الجمعــى ورهــط ونســوة "
شــجرة " ف�جــوز ف�ــه التأنیــث تــأو�ًال �الجماعــة أو الفرقــة وعــدم التأنیــث تــأو�ال �ــالجمع أو الفر�ــق فتقــول أقبــل 

و�ـذب ﴿و   ٩القمـر  ﴾كذبت قبلهم قـوم نـوح ﴿الرجال وأقبلت الرجال، واخضر الشجر واخضرت قال تعالى
أمـا إذا  – ٣٠یوسـف ﴾وقال نسوه فى المدینة ﴿و ١٤الحجرات ﴾  قالت األعراب  ﴿و  ٦٦األنعام    ﴾�ه قومك

كان جمعًا مصـححًا سـالمًا فـإن ال�صـر�ین یوجبـون لـه حكـم المفـرد أى التـذ�یر مـع جمـع المـذ�ر والتأنیـث مـع 
المؤنــث ألن ســالمة نظــم الواحــد فیهــا أوجــب لــه هــذا الحكــم و�ن �انــا �ســتحقان الــوجهین إذ �ــل جمــع �مكــن 

  ١٦٤/ ١والخضرى  ٢/٥٤و�نظر الص�ان  ٤١٢/ ٢ر األصول تأو�له �الجماعة أو الفر�ق ینظ
  ٥٢األحزاب  - )٣(
  ٥٧٩" �التاء أى جماعة النساء ینظر حجة القراءات  ال تحل لك النساءقرأ أبو عمرو "  - )٤(
" أى جمـع النسـاء والنسـاء تـدل علـى التأنیـث ف�سـتغنى عـن تأنیـث " �حـل " ینظـر حجـة ال �حـلوقرأ ال�اقون "  -  )٥(

  ٥٧٩راءات الق
 سورة یوسف  ٣٠اآل�ة  - )٦(
  تخر�جهسبق  - )٧(
  ٢٠٤/ ٢إعراب القراءات الس�ع   - )٨(



 
 ۱۸۱      جواز تذكیر الفعل مع الفاعل وتأنیثھ      

وذلك أن المعنى ال �حل لك شــىء  " �ال�اء ال �حل جمعت القراء على "قد أ الفراءقال  
ختیــر تــذ�یر الفعــل. ولــو �ــان المعنــى للنســاء جم�عــًا لكــان التأنیــث امــن النســاء فلــذلك 

 )١( »النساءجائزة لظهور   أجود فى العر��ة والتاء
النون عالمة لجمع المؤنث القلیــل، والتــاء عالمــة لجمــع المؤنــث   «  :  ارى �نابن األ قال  

الهنــود قامــت" " : ، وتقول فــى جمــع الكثــرة" منقالهندات  "الكثیر تقول فى جمع القلة :
 تتحــدث  : ك و�قــالدعن   توقال أ�ضًا و�ذلك تقول : النسوة تحدثن عندك والنساء تحدث 

وتحــدثت النســاء عنــدك فســرت ز�ــدا ور�مــا قــالوا: تحــدثت  . ز�ــدا ن ر النســاء عنــدك فســر 
والقـــول الثــانى لـــ�س  األول ،النســاء عنــدك فســـررن ز�ــدًا والق�ـــاس مــع أصـــحاب القــول 

خطــأ ، ألن مــن العــرب مــن �جعــل ســمة القلیــل للكثیــر  وســمة الكثیــر للقلیــل قــال هللا � 
آُء ﴿ عــز وجــل َك الّنســَ ّل لــَ دُ ّال َ�حــِ ن َ�عــْ �التــاء " ال تحــل لــك النســاء" : وقــرأ قــوم )٢(﴾مــِ

هن" للقلة وتــذ�یر الفعــل یــدل علــى القلــة ب ن الهاء والنون فى قوله "واالخت�ار التذ�یر أل
   :  و�لى هذا �ان یذهب الكسائى والدلیل على صحة هذا القول قول النا�غة

 
 
 
 

 )٣(ردمن لؤلؤ متتا�ع متس       هنعقدها فنظم العذارى أخذ   

 
  ٣٤٦/ ٢معانى القران للفراء  - )١(
 سورة األحزاب  ٥٢اآل�ة  - )٢(
 ١٠٣/ ٥وشرح المفصل  ٢٨٤/ ٢وتهذیب اللغة  ٩٥ب�انى فى دیوانه ص البیت من الكامل وهو للنا�غة الذ  -  )٣(

  ٣٨٩/ ٢مادة "سرد" والمعجم المفصل  ٢٠٨و (ت�ع) وأساس البالغة  ٢٠/٣٨٢العروس وتاج  
" حیث جاء �الفاعل مذ�را وفاعلة العذارى ألنه جمع تكسـیر وهـو �جـوز فـى فعلـه  أخذ  واالستشهاد فى قوله "

 :نالتذ�یر والتأنیث تقول قامت الرجال وقام الرجال وتقول قام النساء وذلك ألنه �حتمل تأو�لی
وله �الجماعـة فتأنـث فعلـه و�ـان مـن حـق أى جمـع أن : أن تؤ والثانىوله �الجمع فتذ�ر فعله، : أن تؤ   األول 

�جــوز ف�ــه الوجهــان لتــأتى التــأو�لین المتقــدمین ف�ــه غیــر أن ســالمة نظــم الواحــد فــى جمعــى التصــح�ح أوجــب 
لواحــد �جــب مراعــاة تــذ�یره وتأنیثــه وعنــد اإلســناد إلــى ا ذالتــذ�یر فــى جمــع المــذ�ر ألن الواحــد �المــذ�ور حینئــ

 ..ف�جوزا فیهما الوجهین  الكوفیون وأوجبت التأنیث فى جمع المؤنث لهذه العلة أ�ضًا وخالف فیها 
  ١٠٣/ ٥ینظر فى ذلك شرح المفصل البن �ع�ش  



 
 ۱۸۲      جواز تذكیر الفعل مع الفاعل وتأنیثھ      

وعلــة ذلــك مجاراتــه للق�ــاس  األجــودألنــه  األولفقد ساق قولین فــى المســألة ، اصــطفى 
و�ــین مــذهب  ةوهــو لــم ینكــر الثــانى ألن قومــًا مــن العــرب قــالوا �ــه واجــتح عل�ــه �ــالقراء

 .)١(»الكسائى
" إن  :فقـــال هفــى جـــواز تــذ�یر الفعــل وتأنیثــ  الكــوفیینلــرأى  وقــد تعــرض ابــن �عــ�ش

سم تأنیثًا ألنه �صیر فــى معنــى الجماعــة وذلــك التأنیــث لــ�س �حق�قــى الجمع �كسب اال
فلــذلك إذا أســند  "عــل ونحوهمــان ألنه تأنیث االسم ال تأنیث المعنــى فهــو �منزلــة الــدار وال

ــن إرادة الجماعـــة  ــا ذ�رنـــاه مـ ــث فالتأنیـــث لمـ ــه التـــذ�یر والتأنیـ ــاز فـــى فعلـ ــه فعـــل جـ إل�ـ
قامــت  : نیــث واحــده أو تــذ�یره أال تــراك تقــولوالتــذ�یر علــى إرادة الجمــع وال اعت�ــار بتأ

منــه مــذ�ر وهــو رجــل وتــذ�ر  ن الواحــدفتؤنــث فعــل الرجــال مــع أ النســاء موقــا ، الرجــال
َرابُ ﴿  امـــرأة قـــال هللا تعـــالى : فعـــل النســـاء مـــع أن الواحـــد ِت األعـــْ اَل ﴿ و  )٢(﴾َقالـــَ َوقـــَ

َوةٌ  ن التأنیـــث اء ألذلـــك ســـو  فـــى واأل�ـــاموال فـــرق بـــین العقـــالء وغیـــرهم فالرجـــال  )٣(﴾ِنســْ
، والتأنیــــث للقلــــة، و�ؤ�ــــد  لكثــــرةلیزعمــــون أن التــــذ�یر  والكوفیـــون لالســـم ال للمســــمى. 

ا أو �عا�ــا أو فلوســًا �ــ �ال (عندك أن تأنیث الجمــع لــ�س �حق�قــى أنــك لــو ســمیت رجــٍال 
ــاً  ــا لكـــان حكمـــ فلصـــر  ) أو عنوقـ ــان تأنیثـــه حق�قـ ــه   هته ولـــو �ـ حكـــم عقـــرب إذا ســـمى �ـ

صرف ، والجمــع علــى ضــر�ین مكســر وصــح�ح واعلــم أن الجمــوع تختلــف وسعاد فى ال
فــى ذلــك ، فمــا �ــان مــن الجمــع مكســرًا فأنــت مخیــر فــى تــذ�یر فعلــه وتأنیثــه نحــو قــام 

مـــن غیـــر تـــرج�ح ألن لفـــظ الواحـــد قـــد زال �التكســـیر وصـــارت  الرجـــال وقامـــت الرجـــال
ــه �ا ــه و�ن قدرتـ ــالجمع ذ�رتـ ــه �ـ ــإن قدرتـ ــع فـ ــظ الجمـ ــع لفـ ــة مـ ــال المعاملـ ــه قـ ــة أنثتـ لجماعـ

 -:)٤(الشاعر
   )٥(»......................   أخذ العذارى عقدها فنظمته 

 
محمد ، �محمد بن القاسم االبنارى وجهوده فى النحو والصرف د.   ٣٠٤،   ٣٠٣/  ٢ینظر المذ�ر والمؤنث  - )١(

  ٢٥٤عطا 
 سورة الحجرات  ١٤من اآل�ة  - )٢(
 سورة یوسف  ٣٠من اآل�ة  - )٣(
  البیت سبق تخر�جه - )٤(
  ١٠٣/ ٥ینظر شرح المفصل  - )٥(
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  المســلمات والهنــدات" وما �ان منــه مجموعــًا جمــع الســالمة فمــا �ــان منــه لمؤنــث نحــو 
�ان الوجه تأنیث الفعل و�ن �ان الجمع للمذ�ر�ن �ــالواو والنــون فالوجــه تــذ�یر الفعــل   "

، و�نما �ان الوجه ف�ما �ان مؤنثــا تأنیــث الفعــل لرجحــان التأنیــث "�دون قام الز "ف�ه نحو  
أن الواحد مؤنث وهو �ــاق  ةمن جه ف�ه على التذ�یر وذلك أن التأنیث ف�ه من وجهین

ــو تقـــدیره  ــدة وهـ ــة واحـ ــن جهـ ــذ�یر مـ ــة والتـ ــدر �الجماعـ ــك مقـ ــع ذلـ ــو مـ ــ�غة وهـ ــى صـ علـ
ن جهــة أن الواحــد �ــاق وهــو �الجمع، وجمع المذ�ر �العكس التــذ�یر ف�ــه مــن جهتــین مــ 

واحـــدة وهـــو تقـــدیره  ةمـــذ�ر، والثـــانى أنـــه مقـــدر �ـــالجمع وهـــو مـــذ�ر والتأنیـــث مـــن جهـــ 
قــرأ حمــزة والكســائى  وهــو قلیــل األول�الجماعــة فــرجح علــى التأنیــث وقــد ذ�ــر �عضــهم 

 وقال الشاعر:   )٢(�ال�اء )١(﴾ َقْبَل َأن َتنَفَد َ�ِلَماُت َرّ�ي  ﴿و�ن عامر
 

  )٣(ترحل مرحال    ك�قلن أال تنف  لعاذالت یلمننىوقام إلى ا  
 

آُء ﴿و�مكــن أن تخــرج القــراءة التــى معنــا وهــى قولــه  َك الّنســَ ّل لــَ علــى أنــه قــد )٤(﴾ّال َ�حــِ
 .فصل بین الفعل "�حل" وفاعله " النساء" �فاصل وهو الجار والمجرور (لك)

ر أو مجــرور فإن فصل بینهما فاصل" من مفعــول أو ظــرف أو جــا «  :قال ابن �ع�ش
ــو قـــولهم  ــم التأنیـــث نحـ ــاز ســـقوط علـ ــرأة : (جـ ــى الیـــوم امـ فلمـــا فصـــل ) حضـــر القاضـ
ألن الفاصــــل ســــد مســــد علــــم التأنیــــث مــــع  ؛ �ــــالظرف والمفعــــول حســــن تــــرك العالمــــة
 قول جر�ر: فأما  .  االعتماد على داللة الفاعل على التأنیث

 
 سورة الكهف  ١٠٩اآل�ة  - )١(
 إلــى معنـى المصـدر فكأنــه قـال �ــالم ت" �ال�ـاء ذهــب �الكلمـاقبـل أن ینفــد �لمـات ر�ــىقـرأ حمـزة والكســائى "  - )٢(

" �التــاء أخرجــوا الفعــل علــى لفــظ األســماء المؤنثــة إذا لــم قبــل أن تنفــدر�ــى فــذ�ر لتــذ�یر الكــالم وقــرأ ال�ــاقون "
 ٤٣٦حجة القراءات ألبى زرعة  : ینظر . �حل بین االسم والفعل حائل

ر��ـة والمعجـم المفصـل للشـواهد الع ١٠٤/ ٥البیت من الطو�ل وهو بال نس�ه فى شرح المفصـل البـن �عـ�ش  -  )٣(
٩٠/ ٦  

فـى قولـه " قـام إلـى العــادالت" حیـث جـاء �الفعـل مـذ�رات مـع �ونــه مسـندا إلـى جمـع المؤنـث الســالم  والشـاهد
یـونس  ﴾أمنـت �ـه بنـوا اسـرائیل ﴿وهو قوله العاذالت وأقول �مكن أن �جـاب عنـه �مـا ذ�رنـا فـى قولـه تعـالى 

شـرح المفصـل البـن  ١والتأنیـث ینظـر حاشـ�ة ، من أن الفصل بین الفعل والفاعل یب�ح الوجهین التذ�یر   ٩٠
 ١٠٤ص  ٥�ع�ش ح 

  ٥٢األحزاب  - )٤(
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 )١(ب وشامـعلى �اب أستها صل  وءـخ�طل أم سلقد ولد األ
  )٢(ل الشاعروقو 

 )٣(لمغرور�عدى و�عدك فى الدن�ا    إن امرأ غره منكن واحدة
 

 علة جواز تأنیث الفعل للفاعل مع الفصل
د عــن الفاعــل ألن الفعل �عُــ  علة جواز تأنیث الفعل للفاعل �قولهم:"  و�ون وقد ذ�ر النح 

 .)٤(المؤنث ، وضعفت العنا�ة �ه وصار الفصل �العوض من تاء التأنیث
مـــا طـــال الكـــالم �ـــان الحـــذف ل" و�ةقـــال فالنـــ "" وقـــال �عـــض العـــرب  :« �هقـــال ســـیبو 

، "  ، وزنــادیقةعاق�ــة نحــو قولــك " زنادقــ مأجمــل و�أنــه شــىء �صــیر بــدًال مــن شــىء �ال
فتحذف ال�اء لمكان الهاء. و�نما حذفوا التاء ألنهم صار عندهم إظهار المؤنث �كفیهم 

 .ذفهاواث�ات التاء أجود من ح  )٥(»عن ذ�رهم التاء
�غیــر إال جــاز  التأنیــث" إذا فصل بین الفعل وفاعله المؤنث الحق�قى   :  قال ابن عقیل

 واألجــــودفتقـــول (أتـــى القاضـــى بنـــت الواقـــف)  اإلث�ـــات واألجـــودالتـــاء وحـــذفها  إث�ـــات
 لف�ة :فى األ  وقال ابن مالك  )٦(أتت

 )٧(نحو أتى القاضى بنت الواقف       وقد یب�ح الفصل ترك التاء فى

 
 البیت من �حر الوافر وهو من قصیده لجر�ر یهجوا بها األخطل التغلبى وقومه. - )١(

 اللغة: " الصلب جمع صلیب النصارى "، و" الشام جمع شامه وهى العالمة "
و  ١٤٥/ ٢ائز لوجــود الفصــل �ــالمفعول ینظــر : المقتضــب والشــاهد فــى "ولــد" حیــث تــرك ف�ــه التــاء وذلــك جــ

،  ٢٧٩/ ١والتصــــــر�ح  ١٧٣/ ١واإلنصــــــاف  ٩٢/ ٥وشــــــرح المفصــــــل البــــــن �عــــــ�ش ٢/٤١٤الخصــــــائص 
  ٥٢/ ٢واالشمونى 

 البیت من ال�س�ط وقائله مجهول . - )٢(
لــك للفصــل �ــالمفعول والشــاهد ف�ــه "غــره" حیــث ذ�ــره مــع إســناده إلــى واحــد والتقــدیر غــره مــنكن امــرأة واحــدة وذ

، وشـرح المفصـل ١٧٤/ ١واإلنصـاف  ١١٦واللمـع  ٤١٤/ ٢والجار والمجرور ینظر البیـت فـى الخصـائص 
،  ٤٧٦/ ٢والعینـــــى  ٢٢٥وشـــــرح األلف�ـــــة البـــــن النـــــاظم  ٢٢٥/ ٢، والـــــدرر ٧٤، وشـــــذور الـــــذهب  ٩٣/ ٥

 ٢٩٣/ ٣والهمع  -١١/ ٥ولسان العرب ( غرر)  ٥٢/ ٢واالشمونى 
 ٩٣/ ٥فصل شرح الم - )٣(
 ٢٧٩/ ١ینظر : التصر�ح   - )٤(
 ٢٩٣/ ٣والهمع  ٣٨/ ٢الكتاب  - )٥(
 ٤٧٧/ ١شرح ابن عقیل  - )٦(
  ٢٥األلف�ة ص  - )٧(
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ا رأى ثعلــب ، �محمــد بــن وذ�ــر فیهــ  وتأنیثــهالقراءات التى جاز فیها تذ�یر الفعل   ومن
 )١(﴾ُتَسّ�ُح َلُه الّسَماَواُت الّسْ�عُ * َعّما َ�ُقوُلوَن  ﴿  ارى من الكوفیین قوله:ن� القاسم األ

 واألخیـــر�التـــاء وتســـ�ح �التـــاء  "عمـــا تقولـــون " : قـــرأ أبـــو عمـــرو «  : قـــال ابـــن خالو�ـــه
ومــن  )٥(ى إلــى التأنیــثدفهــو یــؤ  )٤(واتاســ�حت لــه الســم )٣(هده قراءة أبــىوشا  )٢(�ال�اء

وات جمع قلیل والعرب تذ�ر فعل جمع المؤنث إذا �ان قلــیًال اقرأ �ال�اء فقال ألن السم
ُرمُ ﴿ كقولــه  ُهُر اْلحــُ َلَخ األشــْ ِإَذا انســَ َوة ﴿ت، ولــم �قــل انســلخ  )٦(﴾ فــَ اَل ِنســْ ولــم  )٧(﴾َوقــَ

ــم صــار ذلــك �ــذلك ؟ فقــال ســألت  )٨(ارى �ــ ن د بــن القاســم األوقالــت فســألت محمــ  �قــل ل
ى ـ علــ  األولل ـ ث فجعــ ـ ل المؤنــ ــــ ر قب ـ ذ�ــ ـ ن جمــع القلیــل قیــل الكثیــر والمفقــال أل )٩(اً ثعل�ــ 

و " لــه" ـ ل وهــ ـ فاصــ � م ـ ن االســ ـ ومن قرأ �ال�اء فلــه حجــة أخــرى قــال لمــا فصــل بیــ   .  األول
 )١٠(»جاز تذ�یره

 لمؤنث المجازى جواز تأنیث الفعل وتذكیرة مع ا

 
 سورة اإلسراء ٤٤، ٤٢من اآل�ة - )  ١(
   ٥٤٨و٥٤٧وغا�ة االختصار  ٤١٠واإلرشاد    ٣٠٨فى الس�عة البن مجاهد  : تنظر القراءة  –) ٢( 

 ٢/٢٠١واإلتحاف  ٧٣٠/ ٢والنشر        

 ٤١/ ٦و ال�حر المح�ط ٤٨/ ٢تنظر قراءة أبى فى الكشف  - )٣(
  ٤٠٥ینظر حجة القراءات ألبى زرعه  - )٤(
 ٣٧٥/ ١إعراب القراءات الس�ع وعللها وحججها  - )٥(
 سورة التو�ة  ٥من اآل�ة  - )٦(
  ٢٩٤ /٣والهمع  ٤١٧/ ٢سورة یوسف  و�نظر أمالى بن الشجرى  ٣٠من اآل�ة  - )٧(
�محمــد بــن القاســـم االن�ــارى وجهــوده فــى النحـــو  ٣٠٥، ٣٠٤،  ٣٠٣/ ٢ینظــر رأ�ــه فــى المـــذ�ر والمؤنــث  - )٨(

 ٢٥٤والصرف واللغة د. محمد عطا موعد ط�عة دار الفكر بیروت ص 
  ٣٦٩/ ٣، والبرهان للزر�شى ٣٧٥/ ١ینظر رأى ثعلب فى إعراب القراءات الس�ع وعللها  - )٩(
  ٣٧٥/ ١قراءات الس�ع وعللها إعراب ال - )١٠(

�كـاد ، فقد قرأ نافع والكسـائى " ٩٠مر�م  ﴾ تكاد السموات یتفطرن منه ﴿فى قوله تعالى  وقال أبو زرعه=   
ــیًال �قولــه الســموات ــإذا انســلخ  ﴿" �ال�ــاء ألن الســموات جمــع قلیــل والعــرب تــذ�ر فعــل المؤنــث إذا �ــان قل ف

ن�ـارى ولم �قل وقالت . قال األ ٣٠یوسف  ﴾ وقال نسوة ﴿وقوله  ولم �قل انسلخت  ٥  ةالتو�  ﴾األشهر الحرم
سألت ثعل�ًا لم صار ذلك �ذلك؟ فقال ألن القلیل قبل الكثیـر والمـذ�ر قبـل المؤنـث وقـرأ ال�ـاقون �التـاء لتأنیـث 

  ٦٤٠،  ٤٤٨السماوات والفعل متصل. و�نظر حجة القراءات 
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ــر الفارســ  َفاَعةٌ ﴿ ذلــك عنــد قولــه ســ�حانه  ىوذ� ا شــَ ــَ ُل ِمْنه فقــال : فأمــا  )١(﴾ َوَال ُ�ْقبــَ
فألحق عالمة التأنیث فهى أن االسم الذى أســند إل�ــه هــذا  )٢(حجة من قال " وال تقبل "

عالمــة التأنیــث لیــؤذن لحــاق العالمــة بتأنیــث   مؤنث فیلزم أن یلحق المسند أ�ضاً   الفعل
االســم �مــا ألحــق الفصــل حیــث ألحــق لیــؤذن �ــأن الخبــر معرفــة أو قر�ــب مــن المعرفــة 

 الــى المثنــى أو المجمــوع الحقــو إ�ثیــرا مــن العــرب إذا أســندوا الفعــل  أنوممــا �قــوى ذلــك 
 عالمة التثن�ة أو الجمع �قوله:

   )٣(....................... ....  اك  ــا عینــــألفیت
 : وقوله

 )٤(........ ...................  ار�ه  �عصرن السل�ط أق 

 
 ٤٨ال�قرة من اآل�ة  - )١(
، �التاء وقرأ ال�اقون �ال�اء فمـن قـرأ �التـاء فلتأنیـث "  ٤٨" ال�قرة ﴾ وال تقبل منها ﴿وأبو عمرو قرأ ابن �ثیر   -  )٢(

وحجـة مـن  ٩٤هـود  ﴾وأخـذت الـذین ظلمـوا الصـ�حة﴿الشفاعة" وسقط السؤال أى لم قرأ �التاء فصار �قولـه 
ث تقول " قـد قبـل منـك الشـفاعة قرأ �ال�اء هى أن تأنیث الشفاعة ل�ست حق�ق�ة فلك فى  الفعل التذ�یر والتأنی

ألن معنــى موعظــة ووعــظ وشــفاعة وتشــفع واحــد  ٢٧٥القــرة  – ﴾فمــن جــاءه موعظــة ﴿وقبلــت منــك و�ــذلك 
وحجــة أخــرى لمــا  ٩٥فلــذلك جــاز التــذ�یر والتأنیــث علــى اللفــظ والمعنــى .ینظــر حجــة القــراءات ألبــى زرعــة 

ــئال �كــون  ﴿صــار �ــالعوض منــه ومثلــه فصــل بــین اســم المؤنــث وفعلــه �فاصــل ذ�ــر الفعــل  ألن الفاصــل  ل
  ٩٦حجة القراءات ألبى زرعة ص  – ١٥٠ال�قرة   ﴾للناس عل�كم حجة

 جزء من بیت من �حر السر�ع وتمامه - )٣(
  أولى فأولـى لـك ذا واقیـة   ألفیتا عیناك عـند القفـا   

والتصـر�ح  ٣٣١/ ١یوطى وشـواهد المغنـى للسـ ٢١/ ٩والبیت منسوب لعمـرو بـن ملفـظ الطـائى فـى الخزانـة  
 ٣٧و�صـــالح الخلـــل  ١٠/ ٢وشـــرح �تـــاب ســـیبو�ه للســـیرافى  ٢٦٦و�ـــال نســـ�ه فـــى الجمـــل للخلیـــل  ٢٧٥/ ١

وتأو�ــل شــكل القــرآن  ١٣٢/ ١و أمــالى ابــن الشــجرى ١٩رصــف الم�ــانى  ١٦٤ولتوطئــه ألبــى علــى الفــارس 
صـل البـن �عـ�ش وف�ـه ( ذا وشـرح المف ١٦٧/ ١و شرح الجمل البن المنصـور  ٣٧١/ ٢مغنى اللبیب   ٥٤٩

  ١٠٨١/ ٣واع�ة بدل ذا واق�ة) واالرتشاف 
 :جزء من بیت من �حر الطو�ل للفرزدق تمامه - )٤(

 تحوران �عصرن السل�ط أقار�ه   ولكن د�افى أبوه وأمه 
و�عـراب القـرآن للنحـاس  ١٧٣وشـرح أب�ـات الكتـاب للنحـاس  ٤٠/ ٢و الكتـاب   ٤٦/  ١ینظر دیوان الفـرزدق   
ورصـــف الم�ـــانى  ٢٠١/ ١وأمـــالى ابـــن الشـــجرى  ٣٥٤،واإلفصـــاح للفـــارقى ١٩٤/ ٢والخصـــائص  ٥١١/ ١

والشاهد فى قوله " �عصرن أقار�ه" حیث لحقت النون عالمة للجمـع  ٣٣٦وشرح شواهد اإل�ضاح   ٣٣٢،  ١٩
 والتأنیث ، ود�افى قر�ه �الشام والسل�ط الز�ت 
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عالمــة التأنیــث الفعــل  ألحقــتوالجمع �ذلك  ةتین لتؤذنا �التثن� مفكما الحقوا هاتین العال
والجمــع  التثن�ــةمــن لحــاق عالقتــى  أولــىلیؤذن �ما فى االسم منه، و�انت هذه العالمة 

م، و�حسب لــزوم المعنــى لزوم هاتین العالقتین االس  وانتفاءللزوم عالمة التأنیث االسم  
الــالزم �ــالوا  اعتــدادیلــزم فــى �المهــم قــد ال �عتــد �ــه  تلــزم عالمتــه ، أال تــرى أن مــا ال

سم �حســن إلحاقــه الفعــل وقــد ورى" ف�حسب لزوم عالمة التأنیث االو والثان�ة فى قولهم "
ِرِقینَ  ﴿ : قـــال ْ�َحُة ُمشــْ َذْتُهُم الصــّ �ْ   ﴿و  )١( ﴾ َفَأخــَ َذْتُهُم الصــّ اْلَحقّ َفَأخــَ  )٣( )٢(﴾ َحُة �ــِ

" ومــن حجــة  تقبــل" مــا ثبتــت العالمــة فــى هــذا النحــو ین�غــى أن تثبــت فــى نحــو قولــه كف
مــل علــى المعنــى ح مــن لــم یلحــق أن التأنیــث فــى االســم لــ�س �حق�قــى و�ذا �ــان �ــذلك 

أال تــــرى أن الشــــفاعة والتشــــفع �منزلــــة �مــــا أن الــــوعظ والموعظــــة والصــــح�حة  ،فــــذ�ر
ةٌ  ﴿قـــــال والصـــــوت �ـــــذلك. وقـــــد آَءُه َمْوِعظـــــَ ن جـــــَ وْا ﴿  )٤( ﴾َفمـــــَ ِذیَن َظَلمـــــُ َذ الـــــّ َوَأخـــــَ

ْ�َحةُ  قولــه " وال  )٦(ة هنــا �ــذلك �حســن أن ال تلحــق فــىمــ فكمــا لــم تلحــق العال )٥(﴾الصــّ
ــاقتقبـــل"  ــع فـــى أن ذلـــك تأنیـــث غیـــر حق�قـــى ، و�ـــال  التفـ ــه  األمـــر�نالجم�ـ ــاء �ـ ــد جـ قـ

قد فصل بین الفعــل والفاعــل �قولــه " منهــا " أنه ومما �قوى التذ�یر   ز�ل �ما رأیت .ن الت 
 فــإذا" امــرأة �حســن مــع الفصــل �مــا حكــى مــن قــولهم " حضــر القاضــى الیــوم والتــذ�یر 
ــذ ــع الفصـــل فغیـــره أجـــ جـــاء التـ ــا قالـــه �یر فـــى الحق�قـــى مـ ــا مـ ــذلك. فأمـ ــن در بـ ــد بـ أحمـ

فـــإن قـــول ابـــن ) ٨(" نآذ�ــروا القــر  "مـــن أن التـــذ�یر أجـــود لقــول ابـــن مســـعود  )٧(�حیــى
مســعود ال �خلــوا مــن أن یر�ــد �ــه التــذ�یر الــذى هــو خــالف التأنیــث أو یر�ــد �ــه معنــى 
غیر ذلك فإن أراد �ه خالف التأنیث فل�س �خلوا من أن یر�ــد ذ�ــروا ف�ــه التأنیــث الــذى 
هو غیر حق�قى فال �جوز أن یر�د التأنیث الذى هو حق�قى فال �جوز أن یر�د التأنیــث 

 
  ٧٣الحجر  - )١(
 ٤١المؤمنون  - )٢(
  ٥١/ ٢ ىللفارس الحجة - )٣(
  ٢٠٨وحجة أبى زرعة  ٢٧٥ال�قرة  - )٤(
  ٦٧هود  - )٥(
  ٥٢/ ٢الحجة للقراء الس�عة  - )٦(
  ٥٢/ ٢والحجة للقراء الس�عة  ٣٦٩/ ٣رأى ثعلب فى البرهان للزر�شى  - )٧(
تـا فاجعلوهـا أد�موا النظر فى المصحف و�ذا اختلفـتم فـى �ـا و  ﴿اخرج الطبرانى �سنده عن ابن مسعود قال   -  )٨(

  ٣٦٩/ ٣والبرهان  ١٤١/ ٩ینظر المعجم الكبیر  ﴾�ا ذ�روا القرآن
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 ﴿�قولــه ىصــ ح ن ممــا �كــاد ال � آقــد جــاء منــه فــى القــر الذى هو غیر حق�قى ألن  ذلــك  
َرةُ  ــِ ــّداُر اَالخــــ ارُ  ﴿و�قولــــــه )١(﴾َوَللــــ ــّ َدَها النــــ ــَ اُق ﴿وقولــــــه )٢( ﴾ّ�ُ  َوعــــ ــّ ِت الســــ ــّ َواْلَتفــــ

اقِ  ُلُهمْ  : ﴿ وقولــه)٣(﴾ِ�الســّ ْت ُرســُ ــَ ــهو  )٤(﴾ َقال ةٍ  ﴿�قول ــَ ٍل َخاِو� اُز َنخــْ َأّنُهْم َأْعجــَ ــَ �﴾)٥( 
ْیَنآءَ  ﴿ وقولــه)٦(﴾ َقاتٍ َوالّنْخَل َ�اســِ   ﴿  قولــهو  وِر ســَ ن طــُ ُرُج مــِ َجَرًة َتخــْ  ﴿ه ولــ وق )٧(﴾َوشــَ

ن علــى الكثــرة التــى تراهــا لــم آفإذا ثبت هذا النحو فى القر   )٨(﴾َوُ�ْنِشىُء الّسَحاَب الّثَقالَ 
التأنیــث الحق�قــى أ�عــد ) ٩(ن إرادتــه �ــه اأن یر�ــد ذلــك �ــ  �جــزأن یر�ــد هــذا، و�ذا لــم   �جز

َرَأةُ  تِ َقالَ  ِإذْ ﴿كقولــه  َرانَ  امــْ َنْت ﴿ وقولــه )١٠(﴾ ِعمــْ َي َأْحصــَ َراَن اّلتــِ َة ِعمــْ ْرَ�َم اْبنــَ  )١١( ﴾َومــَ
ْت ألُ  ﴿وقولــه  )١٢(﴾  َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْیِن ِمْن ِعَ�اِدَنا َصاِلَحْینِ   ﴿وقوله   �ِه َوَقالــَ ِه ُقصــّ ْختــِ

لشــىء التأنیــث والتــذ�یر فإن قلــت : إنمــا یر�ــد إذا احتمــل ا )١٣(﴾َفَ�ُصَرْت ِ�ِه َعن ُجُنٍب 
ــتعملوا التــــذ�یر  ــتق وغلبــــوهفاســ ــل إن هــــذا أ�ضــــا ال �ســ  م أال تــــرى أن ف�مــــا تلونــــا � ، قیــ

َقاتٍ ﴿ َل َ�اســـِ ةٍ ﴿ وقولـــه )١٤(﴾ َوالّنخـــْ ٍل َخاِو�ـــَ اُز َنخـــْ َأّنُهْم َأْعجـــَ مـــع جـــواز  فأنـــث )١٥(﴾كـــَ
رٍ ﴿التــذ�یر ف�ــه یــدلك علــى ذلــك قولــه  ــِ ٍل ّمنَقع اُز َنخــْ َجِر ﴿ه وقـولـــ  )١٦(﴾َأْعجــَ َن الشــّ مــّ

الَ ﴿ولم �قــل "الخضــر وال الخضــراء " وقولــه   )١٧(﴾األْخَضِر َناراً  َحاَب الّثقــَ ولــم  )١( ﴾الســّ

 
  ٣٢األنعام  - )١(
 ٧٢الحج  - )٢(
  ٢٩الق�امة  - )٣(
  ١٠إبراه�م   - )٤(
  ٧الحاقة  - )٥(
  ١٠ق  - )٦(
  ٢٠المؤمنون  - )٧(
  ١٢الرعد  - )٨(
  ٥٣/ ٢الحجة للقراء الس�عة  - )٩(
  ٣٥آل عمران  - )١٠(
  ١٢التحر�م  - )١١(
  ١٠التحر�م  - )١٢(
 ١١القصص  -)١٣(
  ١٠ق - )١٤(
  ٧الحاقة  - )١٥(
  ٢٠القمر  - )١٦(
 ٨٠�س  - )١٧(
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ــ�س �مــراد وال  ضــع �علــم منهــا أن مــاا�قــل الثقیــل �مــا قــال منقعــر ، فهــذه المو  ذ�ــرت ل
" التــذ�یر الــذى هــو خــالف التأنیــث ذ�ــروا القــرآنال �صــح أن یر�ــد �قولــه "  �مذهب فــإذاً 

�ذا لم یرد ذلك �ان معنى غیره فمــا �جــوز أن �صــرف إل�ــه قــول ابــن مســعود أنــه یر�ــد و 
 .  )٣) (٢( »﴾ َفَذّكْر ِ�اْلُقْرآِن َمن َ�َخاُف َوِعید ﴿�ه الموعظة والدعاء إل�ه �ما قال 

اءهُ  َفَمن﴿ فى قوله تعــالى وقال أبو عبیدة ةٌ  جــَ ن َمْوِعظــَ ه مــِّ �ــِّ العــرب تصــنع «  )٤( ﴾ رَّ
ن تأنیـــث و �قصـــد أن العـــرب لـــم تثبـــت التـــاء ألوهـــ  )٥(بـــدأوا �فعـــل مؤنـــث قبلـــههـــذا إذا 

 َكَما﴿  وفى تفسیره لقوله تعالى )٦(الموعظة غیر حق�قى فالموعظة والوعظ �معنى واحد

َالَلة َعَلْیِهمُ  َحقَّ  َوَفِر�ًقا َهَدى َفِر�ًقا * َتُعوُدونَ  َبَدَأُكمْ  قال وخرج فعــل الصــاللة  )٧(﴾ الضَّ
مؤنــث �قــولهم " مضــى مــن الشــهر العرب تفعل ذلك إذا فرقوا بین الفعل و�ین المذ�را و 

 .)٨(»"لیلة
ــأبو عبیــده رغــم تع یــره المــوجز بــین لنــا المواضــع التــى �جــوز فیهــا تــذ�یر الفعــل مــع ب ف

الفاعــل المؤنــث وقــد بــین لنــا هنــا أنــه لمــا فصــل بــین �لمــة الضــاللة و�ــین الفعــل جــاز 
 تذ�یر الفعل.

ذُ  الَ  ﴿ قــال�مــا فــذ�ر الفعــل لمــا فصــل  اآل�ــةفى تفســیره  خفشقال األ وقد  نُكمْ  ُیْؤخــَ  مــِ

ة قــائًال: القــراء علــى ال�ــاء وقــد قــال �عــض أهــل  اآل�ــةأمــام هــذه  الفــراءووقــف  )٩( ﴾ِفْد�ــَ
والشــفاعة  ةوالفد�ة مشتقه من الفداء، فإذا تقــدم الفعــل قبــل الفد�ــ   )١٠("تؤخذ  الالحجاز "  

 
  ١٢الرعد  - )١(
  ٤٥ق    - )٢(
  ٥٤/ ٢الحجة للفراء الس�عة  - )٣(
  ٢٧٥ال�قرة  - )٤(
  ٨٣/ ١مجاز القرآن  - )٥(
  ٢٢٤/ ١التب�ان فى إعراب القرآن  - )٦(
  ٣٠،  ٢٩عراف األ - )٧(
  ٢١٣/ ١مجاز القرآن  - )٨(
الحدیـد   ﴾فالیوم ال تؤخذ منكم فد�ة ﴿وقال أبو زرعة قرأ ابن عامر  ٥١٦/ ٢ومعانى األخفش  ١٥الحدید   -  )٩(

�التــاء لتأنیــث الفد�ــة، وقــرأ ال�ــاقون " ال یؤخــذ مــنكم" �ال�ــاء للفصــل الواقــع بــین الفعــل والفد�ــة فصــار الفعــل ١٥
هـود  ﴾وأخذ الـذین ظلمـوا الصـ�حة ﴿یث وقیل إن التأنیث ل�س �حق�قى إنما أراد الفداء �قولـهعوضا عن التأن

 ٧٠٠و�نظر : الحجة ألبى زرعة ص  ٦٧
  ٦٢٦ینظر الس�عة فى القراءات  - )١٠(
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ذٍ  ﴿ وقــال تعــالى )١(ه ذلــك فإنــك مؤنــث فعلــه ومــذ�رهوالصــ�حة والبینــة ومــا أشــ�   َیْوَمئــِ

نُكمْ  َتْخَفى الَ  ُتْعَرُضونَ  ة مــِ ال �خفــى مــنكم خاف�ــة " "فقــد قــرأ حمــزة والكســائى  )٢( ﴾ َخاِف�ــَ
�ال�اء وقرأ ال�اقون �التاء لتأنیث الخاف�ة. ومن قرأ �ال�اء فإنه یرده إلى "أمــر خــاف" أى 

ــل  ــا فصـ ــوز أن �كـــون لمـ ــى �جـ ــر الفعـــل ألن خفـ ــل ذ�ـ ــث وفعلـــه �فاصـ ــم المؤنـ بـــین اسـ
الفاصــل �ــان �ــالعوض والخاف�ــة تكــون نعتــا لمحــذوف أى ال تخفــى مــنكم علــى هللا وال 

ْيءٌ  ﴿تتوارى مــن هللا نفــس خاف�ــة �مــا قــال جــل وعــز  ْنُهْم شــَ ى ّ�ِ مــِ َى َعلــَ  )٣(﴾َال َ�ْخفــَ
 .)٤("هال تخفى منكم فعله خاف� " فإن شئت جعلت التأنیث لفعلة أى 

على جواز تذ�یر الفعل مــع المؤنــث غیــر الحق�قــى �قولــه فــى حــدیث   العكبرى واستشهد  
لو صلى ف�ه رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم لكتب علــ�كم صــالة ف�ــه �مــا   المعراج "

"كتـــب" فـــى الموضـــعین �غیـــر تـــاء ألن ،  )٥(" كتـــب علـــ�كم صـــالة فـــى البیـــت العتیـــق
َوةٌ  َوَقالَ  ﴿ �قوله تعــالى هث ی �یر الفعل وتأن ثها غیر حق�قى ف�جوز تذی الصالة تأن  ي ِنســْ  فــِ

 .  )٧)(٦(﴾اْلَمِدیَنة
أن الفاعــل إذا �ــان اســمًا ظــاهرًا مجــازى لتأنیــث جــاز تأنیــث الفعــل  و�ــون ح وقــد ذ�ــر الن 

ــذ�یره ــمس )٨(وتـ ــت الشـ ــمس" وطلعـ ــع الشـ ــو "طلـ ــك نحـ ــر الن  " وذلـ ــاةوذ�ـ ــوجهین  حـ أن الـ
ممــا ســلف أن ذ�رنــاه مــن قــراءات �جــوز فیهــا ن الكــر�م آوقــد جــاء بهمــا القــر  )٩(جیــدان
 .والتأنیث  التذ�یر

 
 ١٣٤/ ٣ینظر معانى القرآن للفراء  - )١(
  ١٨الحاقة  - )٢(
  ١٦غافر  - )٣(
 ٧١٩،  ١٨٧ینظر حجة القراءات ألبى زرعة  - )٤(
و�تحـــاف الحثیـــث �ـــإعراب مـــا �شـــكل مـــن ألفـــاظ الحـــدیث ألبـــى ال�قـــاء  ٣٨٧/ ٥ینظـــر المســـند لإلمـــام أحمـــد  - )٥(

  ١٣٨حدیث رقم  ٨٧العكبرى تحقیق محمد إبراه�م سل�م ص 
 سورة یوسف  ٣٠اآل�ة  - )٦(
  ٨٧إتحاف الحثیث للعكبرى ص  - )٧(
  ٤٢٤شرح األلف�ة البن الناظم ، و ١٦٠ینظر شرح ملحة اإلعراب للحر�رى ص - )٨(
وذ�ـر ابـن النـاظم أن ثبـوت التـاء هـو المختـار ینظـر شـرح األلف�ـة لـه  ٢٧/ ٢الب�ان فى إعراب غر�ب القـرآن   -  ٩(

  ٢٢٤ص 



 
 ۱۹۱      جواز تذكیر الفعل مع الفاعل وتأنیثھ      

:" فأما ضرب جار�تك ز�ــدا " و " جــاء أمتــك " و" قــام هنــد " فغیــر جــائز   �قول المبرد 
حق�قى ولو �ان من غیر الحیوان لصلح و�ان جیــدا نحــو " هــدم ألن تأنیث هذا تأنیث 

 . )١(  تهتح   ألن تأنیث لفظه ال حق�قة "  عمر بلدتك"  و   " دارك
 التعقیب والرأى الراجح

 أنه �جوز تذ�یر الفعل وتأنیثه إذا �ان الفاعل جمعــًا �قولــه تعــالى "  والذى یراه ال�حث  
ــاء  ال ــا �التـ ــرو فیهمـ ــو عمـ ــرأ أبـ ــد قـ ــموات " فقـ ــه السـ ــ�ح لـ ــه " �سـ ــاء" وقولـ ــك النسـ ــل لـ �حـ

النســوة  قــال ثوال�اقون �ال�اء فمن ذ�ر قال شــاهده وقــال نســوة ولــم �قــل وقالــت ومــن أنــ 
جمع قلیل والعرب تقــول قــام الجــوارى إذا �ــن قلــیالت وقامــت إذا �ــن �ثیــرات وهــذا هــو 

 .الكوفیون مذهب  
النســاء والنســوة والرجــال فــى الجمــع ســواء والتــذ�یر والتأنیــث ســواء،   :  قــالوا  وال�صر�ون 

و�ذا قلنــا إن الفصــل هــو الــذى جــوز التــذ�یر والتأنیــث ســواء ، و�ذا قلنــا إن الفصــل هــو 
ــه "الــ  ــه" و�ــذلك �جــوز تــذ�یر الفعــل  ذى جــوز التــذ�یر والتأنیــث وذلــك فــى قول لــك" "ول

تعالى " وال �قبل منهــا شــفاعة" وهــذا مــا ذ�ــره  هوتأنیثه اسمًا ظاهرا مجازى التأنیث �قول
          .و�ذا قلنا إن الفصل هو الذى جوز الفصل �ان قوًال جیدًا أ�ضاً  ىأبو على الفارس

 �هللا أعلم

 
 ٢٤٤/ ٢للمبرد  المقتضب - )١(
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 "  موضع  
ْ
 "    و   "   أن

َّ
 ) ١( بعد حذف حرف اجلر    "   أن

 

 َأن ِإالَّ  ﴿الكســائى والكــوفیین عنــد قولــه جــل شــأنهتعــرض مكــى ابــن أبــى طالــب لــرأى 

 قرأ حمزة �ضم ال�اء وفتحها ال�اقون. فقال " )٢( ﴾َ�َخاَفا
وحجة قراءة حمزة �ضم ال�اء أنــه بنــى الفعــل للمفعــول والضــمیر فــى" �خافــا" مرفــوع لمــا 

والخــوف �معنــى  �ســم فاعلــه یرجــع للــزوجین والفاعــل محــذوف وهــو الــوالة والحكــام"لــم 
   ال�قین وقیل �معنى الظن.

ووجه القراءة �فتح ال�اء أنه حمل على ظاهر الخطاب یراد الزوجان إذا خافا �ل واحــد 
 منهما أال �ق�ما حدود هللا .

ــا حــــذف حــــرف األولــــىفــــى القــــراءة  " أن" و   )٣(الخلیــــلل قــــو  الجــــر علــــى مقــــدر معهــ
ا عملــه وهــو محــذوف مولكثرة حذفــه مــع أن فكأنــه ملفــوظ �ــه فحســن عنــده  )٤(والكسائى

 .وال �قاس عل�ه
 فى موضع نصب لحذف حرف الجر. الكوفیینا من  معند غیره وأن 
   )٥(فى موضع نصب �الفعل ألنه لم یتعد إلى مفعول) أن ـ (  أما من قرأ �فتح ال�اء فف

 الدراسة والتقویم 
حــرف الجــر علــى قــول  �إضــمار" فى موضــع جــر أنلنا أن " یتضح نص السابقمن ال

 .الجرالخلیل والكسائى وعند غیرهما من الكوفیین فى موضع نصب لحذف حرف  
 و  "أنْ "أنــه ال �جــوز حــذف حــرف الجــر فــى اخت�ــار الكــالم إال مــع  و�ــون ذ�ــر النح وقــد 

 عند  و�الجر   )٦(یبو�هتعین الجار ف�حكم على موضعها �النصب عند س  �شرط:" أنَّ "
 

 منهاو��ان الراجح  اآلراءو�ل�ك تفصیل وتوض�ح هذه   )٢(والكسائى  )١(الخلیل
 

و ٢٧٣/ ٢وشـرح الكاف�ـة  ٩٠ومعـانى القـرآن للكسـائى ص  ٢٧– ٣/٢٣تنظر المسـألة فـى الكتـاب لسـیبو�ه   -  )١(
 ٢/١٧٨وأوضح المسالك  ١٥٠/ ٢، ٤٢٩/ ١و شرح التسهیل  ٢/٦٣٤شرح الكاف�ة الشاف�ة البن مالك 

 ١/١٤٥وال �عجبنى ذلك ینظر معانى القرآن   "�خافا" سورة ال�قرة قال الفراء فى قراءة حمزة٢٢٩من اآل�ة - )٢(
 ،١٢٧ – ١٢٦/ ٣رأى الخلیل فى الكتاب  - )٣(
 ٦٣٤/ ٢شرح الكاف�ة البن مالك  ٩٠رأى الكسائى فى معانى القرآن له ص  - )٤(
 ٢٩٤، ٩٥١/ ١بى طالب الكشف لمكى ابن أ - )٥(
  ١٢٦، ١٢٣/ ٣ینظر الكتاب  - )٦(
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 " فى موضع جر �عد حذف حرف الجر.   نْ أ : ذه�ا إلى أن "أوًال الخلیل والكسائى
ــیبو�ه ــول سـ ــل  «:�قـ ــه عـــز وجـ ــألته عـــن قولـ آَءْت َال ﴿ وسـ ــَ آ ِإَذا جـ ــَ ِعُرُكْم َأّنهـ ــْ ا ُ�شـ ــَ َومـ

ن ذا ســ ح ال �  :فقــال " ما یدر�ك أنه ال �فعل" ما منعها أن تكون �قولك    )٣(  ﴾  ونَ ُیْؤِمنُ 
ــا قـــالإ ،فـــى ذا الموضـــع ــا �شـــعر�م :نمـ ــدأثـــم  ،ومـ ــاءت ال فأوجـــب فقـــال  ابتـ ــا إذا جـ إنهـ

ــو قــال " ومــا �شــعر�م أنهــا إذ جــاءت ال یؤمنــون �ــان ذلــك عــذرًا لهــم وأهــل  یؤمنــون ول
أنــك تشــترى لنــا شــیئا  " ت الســوق هــى �منزلــة " ائــ   یــلفقال الخل  )٤(المدینة �قولون "أنهــا"

ــاءت ال یؤمنـــون وتقـــول ــا إذا جـ ــال لعلهـ ــه قـ ــذا علـــى وأنـــك ال : إأى لعلـــك فكأنـ ن لـــك هـ
تؤذى �أنك قلت و�ن لك أنك ال تــؤذى ، و�ن شــئت ابتــدأت ولــم تحمــل الكــالم علــى إن 

أُ ﴿ وقد قرىء هذا الحرف على وجهین: قال �عضــهم   لك َك َال َتْظمــَ اَوَأنــّ وقــال  )٥(﴾ ِفیهــَ
ْم ﴿وقــال هللا عــز وجــل  أحببــت،ذلــك وأن لــك عنــدى مــا  وتقــول:. )٦(نــك��عضــهم و  َذِلكــُ

اِفِر�نَ  ِد اْلكــَ ارِ ﴿  وقــال    )٧(  ﴾َوَأّن ّ�َ ُموِهُن َ�یــْ َذاَب النــّ اِفِر�َن عــَ ُذوُقوُه َوَأّن ِلْلكــَ ْم فــَ  ﴾َذِلكــُ
ذلك وأن هللا ولو جــاءت  األمر قال: و�أنهوذلك ألنها شر�ت ذلك ف�ما حمل عل�ه    )٨(

 .)٩(»مبتدأة لجازت
 

َدًة و� ﴿ وســألت الخلیــل عــن قولــه جــل ذ�ــره «:ســیبو�هو�قــول  ًة َواحــِ ُتُكْم ُأمــّ ـَِذِه ُأمــّ ّن هــَ
ا ْم فـــَ ْا َرّ�كـــُ ن هـــذه ألالـــالم �أنـــه قـــال " و  )١(فقـــال إنمـــا هـــو علـــى حـــذف )١٠(﴾◌ِ ن وتقَوَأنـــَ

 
  ١٥٠/ ٢و شرح التسهیل  ١٢٥/ ٣الكتاب  - )١(
 ١٥٠/ ٢لیل والكسائى فى شرح التسهیل و�نظر مذهب الخ ٩٠لقرآن للكسائى صمعانى ا - )٢(
 سورة األنعام  ١٠٩من اآل�ة  - )٣(
 ٢١٥ اإلتحاف ٢٠٣،  ٢٠١/ ٤ینظر تفسیر ال�حر المح�ط  - )٤(
 سورة طه ١١٩من اآل�ة  - )٥(
 ١٢٣/ ٣والكتاب  ٣٠٨الهمزة وال�اقون �فتحها ینظر إتحاف فضالء ال�شر  قرأ نافع وأبو �كر �كسر - )٦(
 سورة األنفال  ١٨من اآل�ة  - )٧(
افر�ن سورة األنفال وذلك رأى الفراء أن فتح "أن" فى اآل�ة من جهتین احـدهما " وذلـك �ـأن للكـ ١٤من اآل�ة  -  )٨(

  ٤٠٥/ ١عذاب النار" واألخرى أن تضمر فعًال " واعلموا أن " ینظر معانى الفراء 
  ٢٧١/ ١و�نظر أصول النحو البن السراج  ١٢٥/ ٣الكتاب  - )٩(
" �كسـر الهمـزة التـى تسـ�قها الـواو وهـذه ال خـالف فـى قراءاتهـا إن هذه أمتكماألنب�اء وأولها "   ٩٢من اآل�ة    -  )١٠(

سـورة المؤمنـون مـن  ٥٢ل�ست مراده بل المراد التى فى أولها واو مع فتح الهمـزة وهـذه اآل�ـة �كسر الهمزة و 
قــراءة نــافع وابــن �ثیــر وأبــى عمــرو �فــتح الهمــزة مــع تخف�ــف النــون وعاصــم وحمــزة والكســائى "و�ن" �كســر 
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ن جیــدًا ؤهــا "و�ن هــذه أمــتكم أمــه واحــده" �ــاأمــتكم أمــه واحــدة وأنــا ر�كــم فــاتقون" ولــو قر 
وقــال ســ�حانه وتعــالى  ،المعروف مبتدأ �ان جیداً   ولو قلت: جئتك إنك تحبوقد قرئ.  

ْم ﴿ وقــال )٢( ﴾َفَدَعا َرّ�ُه َأّني َمْغُلوٌب َفانَتِصرْ ﴿   ي َلكــُ ِه ِإنــّ َى َقْومــِ ْلَنا ُنوحــًا ِإلــَ ْد َأْرســَ َوَلقــَ
اء ، �ــ لكــم نــذیر مبــین ، ولكنــه حــذف ال  و�ــأنىى مغلــوب  ن أراد �ــ " إنما أ  )٣(  ﴾َنِذیٌر ّمِبینٌ 
داً ﴿    وقال أ�ضاً  ِ َفَال َتْدُعوْا َمَع ّ�ِ َأحــَ �منزلــة أن هــذه أمــتكم أمــة  )٤﴾(َوَأّن اْلَمَساِجَد �ِّ

المســاجد � ولــو قرئــت "و�ن المســاجد �  نوألتقون فــاهــذه أمــتكم  نوألواحــدة والمعنــى 
 )٥(» كان حسنا

ا َأن ِإالَّ  ﴿: فــى قولــه تعــالىالكســائى وقــال ــَ فــى قــراءة "�خافــا" �الضــم أن  )٦( ﴾ َ�َخاف
ِإن﴿  و�ــذا قولــه )٧(موضــع جــر �إضــمار حــرف الجــر ا فــَ الَ  َطلََّقهــَ احَ  فــَ ا ُجنــَ  َأن َعَلْیِهمــَ

ا ا ِإن َیَتَراَجعــَ ا َأن َظنــَّ ُدودَ  ُ�ِق�مــَ أن یتراجعــا " �ــان الكســائى �قــول موضــعه  )٨(﴾ّ�ِ  حــُ
 .)٩(فضخ 

 .)١٠(جر عند حذف حرف الجر  }أن وأن{  أن موضع  الخلیل والكسائى قول ةفخالص
 .األصحأنها فى موضع نصب وهو    )١١(ومذهب سیبو�ه والفراء

 
فضــالء " ینظــر إتحــاف  و�نــى �مــا تعملــون علــ�مالهمــزة علــى االســتئناف أو عطــف علــى اآل�ــة الســا�قة " 

  ٣١٢ال�شر 
  ١٢٦/ ٣ینظر الكتاب  - )١(
 سورة القمر  ١٠من اآل�ة  - )٢(
 سورة هود  ٢٥من اآل�ة  - )٣(
 سورة الجن  ١٨من اآل�ة  - )٤(
    ٣/١٢٧الكتاب �نظر و  ٣٥٢/ ٨وقد قرأ �كسر الهمزة طلحة وابن هرمز �ما فى تفسیر أبى ح�ان  - )٥(
 سورة ال�قرة ٢٢٩من اآل�ة  - )٦(
ان �ـــفـــى قـــول الخلیـــل والكســـائى وفـــى تفســـیر أبـــى ح وع�ارتـــه ٢٤٩/ ٢ینظـــر الحجـــة ألبـــى علـــى الفارســـى  - )٧(

فــى قــراءة �خافــا �الضــم إنهــا تعــدت خــاف إلــى مفعــولین أحــدهما أســند الفعــل إل�ــه  قــال ابــن عط�ــة، ٢/١٩٧
عنــد  واألخــر بتقــدیر حــرف جــر محــذوف فموضــع أن خفــض �الجــار المقــدر عنــد ســیبو�ه والكســائى ونصــب

 ٩٠غیرهما. ینظر معانى القرآن للكسائى ص 
 سورة ال�قرة  ٢٣٠من اآل�ة  - )٨(
 ١/١٤٨ومعانى الفراء ٩١ینظر معانى القرآن للكسائى ص - )٩(
  ١٥٠/ ٢شرح التسهیل  - )١٠(
 ١٥٠/ ٢و شرح التسهیل  ١٤٨/ ١و معانى القرآن للفراء  ١/٢٦٤ینظر الكتاب  - )١١(



 
 ۱۹٥ موضع أْن وأنَّ بعد حذف حرف الجر                 

الَ ﴿فــى قولــه تعــالى  قــال الفــراء  احَ  فــَ ا ُجنــَ ا َأن َعَلْیِهمــَ یر�ــد : فــال جنــاح  )١(﴾َیَتَراَجعــَ
�أنــك قلــت فــال  ،)٢(ذا نزعــت الصــفةعلیهمــا فــى أن یتراجعــا "أن" فــى موضــع نصــب إ

ا قــال و�ــان الكســائى �قــول موضــعه خفــض ، قــال الفــراء وال هــ جنــاح علیهمــا أن یراجع
  .)٣(أعرف ذلك

ون ﴿  فى قوله   وقال أبو عبیدة آَءْت َال ُیْؤِمنــُ آ ِإَذا جــَ ِعُرُكْم َأّنهــَ ومــا  قــال: )٤( ﴾َوَما ُ�شــْ
ر عنهــا ومــن فــتح ألــف أنهــا" فعلــى بــ و تخ "إنهــا" أ  ابتداءیدر�كم وألف إنها مكسورة على  

 .)٥(إعمال "�شعر�م" فیها فهى فى موضع اسم منصوب
ــراءة  ــده ق ــو عبی ــد وجــه أب هــا " �مصــدر �عمــل ف�ــه ی الفــتح علــى تأو�ــل "أن ومعمول لق

الفعل " �شعر�م" ووجه قراءة الكسر على أن تكون "إنها" بدا�ة لجملة جدیدة ولم یــرجح 
 لها . القارئ ولم یذ�ر اسم   �الجودةحداهما قراءة على أخرى أو ینعت إ

فإنه ر�ز على داللة الحرف "إن" ورأى أنــه �مكــن أن �كــون �معنــى "لعــل"   األخفشأما  
القــراءة علــى ذلــك أى قــراءة الفــتح قــال وقــرأ  واختــارواستشــهد علــى ذلــك �كــالم العــرب 

أنــك  الســوق  ذهــب إلــىا�عضهم "أنها" و�ها نقرأ وفسر على " لعلها �مــا تقــول العــرب " 
 .)٦(تشترى لى شیئًا " أى لعلك

 فــى موضــع أن نیالكــوفین�ة التــى ذ�رهــا علمــاء علــل القــراءات ألراء آومن الشواهد القر 
   .وأن

 
ً
ي ﴿ فى �سر إن وفتحهــا عنــد قولــه جــل شــأنه  الفراءذ�ر مكى رأى   :  أوال َوِ�ّن ّ�َ َر�ــّ

 .)٨(الهمزة وفتحها ال�اقون وابن عامر �كسر   الكوفیون قرأ   «فقال: )٧(﴾  َوَرّ�ُكم

 
 ل�قرةسورة ا ٢٣٠من اآل�ة  - )١(
 یراد �الصفة حرف الجر. - )٢(
 ٢/٢٩٦،  ١/٥٨و�نظر   ١/١٤٨ینظر معانى القرآن للفراء  - )٣(
 سورة األنعام  ١٠٩من اآل�ة  - )٤(
  ٢٠٤/ ١مجاز القرآن ألبى عبیدة  - )٥(
  ٥٠١،  ٥٠٠/ ٢معانى القرآن لألخفش  - )٦(
 سورة مر�م  ٣٦من اآل�ة  - )٧(
  ٨٩/ ٢الكشف  ١٦٨/ ٢و معانى القرآن للفراء ٤٤٤ألبى زرعة ینظر : حجة القراءات  - )٨(



 
 ۱۹٦ موضع أْن وأنَّ بعد حذف حرف الجر                 

مبتــدأ فكســر لــذلك ودلیــل الكســر فــى قــراءة   مستأنفاأنه جعل الكالم    وحجة من �سرها 
ــتئناف ألن  ابـــن مســـعود �غیـــر واو. ــه إال الكســـر علـــى االسـ ــواو ال �كـــون معـ وحـــذف الـ

نــى عبــد هللا" أو إو�جــوز أن تكســر علــى العطــف علــى قولــه "  آ�ــةالــذى قبــل أن رأس 
 له فإنما �قول له �ن ف�كون.تعطفه على قو 

ــه علــى معمــول "أوصــانى" أى أوصــانى �الصــالة والز�ــاة  وحجــة مــن عطــف أنــه حمل
طــف علــى الصــالة و�جــوز عو�ــأن هللا ر�ــى ور�كــم . (وأن) فــى موضــع خفــض علــى ال

ــع  ــ�حانه فـــى موضـ ــع نصـــب ألن سـ ــ�حانه فتكـــون "أن" فـــى موضـ ــى سـ عطـــف "إن" علـ
 .)١(نصب قاله الفراء 

أ�ضــا أن تكــون " أن" فــى موضــع رفــع علــى خبــر ابتــداء مضــمر تقــدیره وأجــاز الفــراء 
ر�ــى فتكــون هللا الــالم أى وألن  إضــمارح علــى  قت عنده : وذلك أن هللا ر�ى و�جوز أن ت 

   .)٢(» ض أو موضع خفض لكثرة حذفه مع أنفأن موضع نصب لحذف الخا
إن ذلــك علــى قــول  )٣("و�ن هللا " �الكسر على االستئناف قــال الكســائى الكوفیینفقراءة  
أو �ســرت "إن" علــى النســق  )٤(" حــین قــال " إنــى عبــد هللا " إن هللا ر�ــى ور�كــم ىع�ســ 

واو فهــذا دلیــل علــى  بــى " إن هللا ر�ــى ور�كــم " �غیــرأعلى قوله "فإنما �قول لــه" وقرأهــا  
 .)٦(  وقد اختار أبو جعفر قراءة الكسر على االبتداء )٥(أنها مكسورة

اَس  ﴿خالو�ه رأى الكسائى والفراء فى قوله تعالىذ�ر ابن    :  ثانياً   )٧(﴾ُتَكّلُمُهْم َأّن النــّ
   �قرأ �كسر الهمزة وفتحها.  «:قالف

أنـــه جعـــل الكـــالم تامـــًا عنـــد قولـــه "تكلمهـــم" ثـــم ابتـــدأ "إن" مســـتأنفًا  فالحجــة لمــن �ســر
 فكسر.

 
  ١٦٨/ ٢معانى القرآن للفراء  - )١(
  ٨٩/ ٢الكشف  - )٢(
وأجاز الكسائى أن �كون فى موضع رفع �معنى واألمـر أن هللا ر�ـى ور�كـم ، معـانى  –  ٤٤٤حجة القراءات    -  )٣(

 ١٧/ ٣�عراب النحاس و  ١٩٠القرآن للكسائى 
 ٤٤٤لقراءات حجة ا - )٤(
  ١٦٨/ ٢معانى القرآن للفراء  - )٥(
  ٦٤/ ١٦جامع الب�ان  - )٦(
  ٤٨٧والس�عة  ٥٣٨وحجة أبى زرعه٢٧٥سورة النمل وتنظر القراءة فى الحجة البن خالو�ه ٨٢من اآل�ة - )٧(



 
 ۱۹۷ موضع أْن وأنَّ بعد حذف حرف الجر                 

 وصــل الفعــل إلیهــافأنــه أعمــل تكلمهــم فــى أن �عــد طــرح الخــافض  والحجــة لمــن فــتح
ونصــب �فقــدان  ین�ال�صــر ا فــى قــول مــ فموضــعها علــى هــذا نصــب بتعــدى الفعــل إلیه

ــول ال ــى قــ ــافض فــ ــراءالخــ ــائى )١(فــ ــول الكســ ــى قــ ــافض )٢(وخفــــض فــ ــد الخــ ،  )٣(و�ن فقــ
 .)٤(السا�قة �كسر همزة "إن" وذلك على االستئناف  اآل�ةفالكسائى فى  

اس " تفــتح وتكســر یوضــح مــا أجملــه الكســائى فــى نصــه الســابق ف�قــول "أن النــ  والفــراء
فمــن فتحهــا أوقــع علیهــا الكــالم: تكلمهــم �ــان النــاس وموضــعها نصــب وفــى حــرف عبــد 

 ةئهم أن النــاس" وهمــا حجــة لمــن فتح.وأهــل المدینــ نب هللا "�أن الناس" وفى حرف أبى " ت 
 )٥(.مستأنفًا ولكنه معنى وقوع الكالمتكلمهم إن الناس " فتكون "إن" خبرًا  "

ــا ــهتعـــرض ابـــن خالو  وأ�ضـ ــوفیینلـــرأى  �ـ ــأنه الكـ ــه جـــل شـ ــد قولـ ــع "أن" عنـ  فـــى موضـ

ِرِفینَ ﴿ ــًا ّمســْ ــُتْم َقْوم ْفحًا َأن ُ�ن ــّذْكَر صــَ نُكُم ال ِرُب عــَ فقــال " قــرأ نــافع وحمــزة  )٦(﴾َأَفَنضــْ
 .)٧(والكسائى "إن �نتم" �كسر الهمزة جعلوه مستأنفًا شرطاً 

آَءُه ﴿ م �مــــا قــــال إذ �نــــت  أراد )٨(وقــــرأ ال�ــــاقون "أن �نــــتم " جعلــــوه فعــــال ماضــــ�اً  َأن جـــَ
ىَ  ، جــــر عنــــد ین�ال�صــــر أى إذا جــــاءه األعمــــى فموضــــع أن نصــــب عنــــد  )٩(﴾األْعمــــَ

 .)١٠(ألن التقدیر : ألن �نتم ، و�أن �نتم قومًا مسرفین نیالكوفی
وقـــرأ عاصـــم والحســـن "أن �نـــتم" �فـــتح أن  ،"إن �نـــتم" �الكســـر قـــال الفـــراء قـــرأ األعمـــش

ى؟ تر�ــد إذا حرمتنــى تنــ ســ�ك أن حرمأت تقول فــى الكــالم أكأنهم أرادوا شیئًا ماض�ا، وأن 
 

 ٣٠٠/ ٢معانى القرآن للفراء  - )١(
  ٢٠٨معانى القرآن للكسائى ص  - )٢(
  ٢٧٥ه الحجة البن خالو� - )٣(
ــائى ص  - )٤( ــانى القـــرآن للكسـ ــم  ٢٢٢/ ٣و�عـــراب القـــران للنحـــاس  ٢٠٨ینظـــر معـ ــتح فـــى "أن" لعاصـ وقـــراءة الفـ

 ٥٣٨وحجة القراءات ألبى زرعه  ٢٠٣/ ٢وال�اقون �الكسر الكشف  ٤٨٧ظر الس�عة نوحمزة والكسائى. ی
 ٣٠٠/ ٢معانى القرآن للفراء  - )٥(
 سورة الزخرف  ٥من اآل�ة  - )٦(
" فنــافع وحمــزة والكســائى وأبــو جعفــر وخلــف �كســر الهمــزة علــى أنهــا شــرط�ة و�ن �ــان أن  �نــتماختلــف فــى " - )٧(

ــن  ــم الحسـ ــر�كم وافقهـ ــرفت نتـ ــره أفنضـــرب أى أن أسـ ــدر �فسـ ــه مقـ ــاز، وجوا�ـ ــبیل المجـ ــى سـ ــا علـ ــرافهم محققـ إسـ
  ٣٨٤تحاف واألعمش وال�اقون �الفتح على العلة مفعوال ألجله أى ألن �نتم ینظر اإل

 ٢٥/٣١و جامع الب�ان  ٣٠٤وغیث النفع  ٦٤٩/ ٢ینظر : مشكل إعراب القرآن لمكى  - )٨(
 سورة ع�س  ٢من اآل�ة  - )٩(
 ٢٩٢/ ٢إعراب القراءات الس�ع  - )١٠(
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ّدوُ�مْ  َوَال َ�ْجِرَمّنُكمْ ﴿  وتكسر إذا أردت أأس�ك إن حرمتنى . ومثلــه ْوٍم َأن صــَ َنآُن قــَ  ﴾شــَ
 .)٢(تكسر إن وتفتح )١(

 ق�اسًا.  ) أن وأن(  ن�ة السا�قة قد حذف حرف الجر مع  آففى القراءات القر 
ل مــــ وال �حــــذف الجــــار ق�اســــًا إال مــــع إن وأن ، وأه«  فــــى المغنــــى: قــــال ابــــن هشــــام

جئت �ى تكرمنى" أن تكون �ى مصــدر�ه "مع تجو�زهم فى نحو    "  النحو�ون ذ�ر "كى
والالم مقدرة وأجازوا أ�ضا �ونها تعلیل�ه وأن مضمرة �عدها وال �حــذف مــع �ــى إال الم 

   )٣(» ةالعل
ــال ــ�ح وقـ ــى التوضـ ــى وأه : فـ ــى أن وأن و�ـ ــك فـ ــا ذ�ـــر مـــ "وق�ـــاس" ذلـ ــون هنـ ل النحو�ـ
ابــن مالــك لهــذا الق�ــاس  ن" اشــترطأشــرط ق�ــاس حــذف حــرف الجــر قبــل "أن و و   )٤("كى"

 : ةالشاف�  ةقال فى �تا�ه الكاف� أمن الل�س حیث  
 )٥(س عنـإال إذا ما اللب  دمطر       وحذف حرف الجر مع أن وأن

 : األلف�ةوقال فى  
 للمنجـرو�ن حذف  فالنصب         جر   رفــد ال زمًا �حــوع
 )٦(أن یدوا  تمع أمن ل�س �عجب      ردـ�ط    أن  ى أن وـال وفـنق

متنع الحذف مثل " رغبت فى أن تسافر" �معنــى أحببــت افإن خ�ف الل�س �عد الحذف 
" �معنـــى �رهـــت ذلـــك ففـــى المثـــالین �متنـــع حـــذف أســـافرذلـــك وتقـــول " رغبـــت عـــن أن 

المعنى إذا قلت " رغبــت أن  من الل�س فى ذفهح حرف الجر قبل "أن" لما یترتب على 
   .تسافر" و�ذا امتنع الحذف امتنعت السعة الق�اس�ة لعدم تحقق أحد شرطیها

ف�جوز أن �كون الحذف   )١(  ﴾َوَتْرَغُبوَن َأن َتنِكُحوُهنّ ﴿    فى قوله تعالى  شمونىاألقال  
ومن یرغــب عــنهم لــدمامتهن ، ن لجمالهلیرتدع من یرغب فیهم    اإلبهاملقر�نة أو ألجل  

 .وفقرهن
 

 سورة المائدة  ٢من اآل�ة  - )١(
  ٢٧/ ٣معانى القرآن للفراء  - )٢(
  ٥٧٩معنى اللبیب ال�اب الثانى ص  - )٣(
 ٩٦/ ٢مسالك أوضح ال - )٤(
 ٦٣٢/ ٢الكاف�ة الشاف�ة البن مالك  - )٥(
 ٢٤٦شرح األلف�ة البن الناظم د. عبد الحمید السید ص  - )٦(
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وسبب اطراد حذف حــرف الجــر قبــل أن وأن  )٢(وقد أجاب �عض المفسر�ن �التقدیر�ن 
هو :طول الموصول الحرفى �صلته والفرار من دخــول حــرف علــى حــرف فــى الظــاهر 

  )٣(مع طوله �الصلة أ�ضًا لهذا السبب الثانى  األسمىولم یتحقق ذلك مع الموصل 
 حرف الجر قبلھ الخالف فى محل المصدر المؤول بعد حذف

 اختلف النحو�ون فى ذلك على النحو التالى:
أحــد قــولین لــه إلــى أنــه فــى  ذهــب �عضــهم وعلــى رأســهم الخلیــل، وســیبو�ه فــى -١

ضعف حرف الجر عــن عمــل الجــر وهــو محــذوف وأ�ضــًا لمحل نصب. وذلك  
" بنصــ�ه  قــد ظهــر النصــب فــى نظیــره وهــو االســم الصــر�ح تقــول " مــررت ز�ــداً 

 ز�ــدب اء حیــث أصــله "مــررت �ــ مفعــوًال �ــه علــى الســعة �عــد أن �ــان مجــرورًا �ال
 ،ین� ذهــب إل�ــه الخلیــل وســیبو�ه فــى أحــد قــولین لــه ذهــب أكثــر النحــو  "و�لــى مــا

قال ابن هشام : "ومحل أن وأن وصلبتها �عد حذف الجــار نصــب عنــد الخلیــل 
ممــا حــذف منــه،  عــراباإلحمــًال علــى الغالــب ف�مــا ظهــر ف�ــه  نالنحــو�ی  وأكثــر

  .)٤(وجوز سیبو�ه أن �كون المحل جراً 
ذهب �عضهم إلى أنه فى محل جر بــدلیل العطــف عل�ــه �ــالجر �مــا فــى روا�ــة  -٢

 فى قول الشاعر :  "دین  "جر

 )٥(دین بها أنا طال�ه  إلى وال      ةزرت لیلى أن تكون حبی�  وما

وهــو مــا ذهــب ذهب �عضهم إلى جواز الوجهین فى هذا المحل النصب والجر  -٣
 )٦(إل�ه سیبو�ه

 
 سورة النساء  ١٢٧من اآل�ة  - )١(
  ٩١/ ٢األشمونى  - )٢(
 ٩٢/ ٢ینظر حاش�ة الص�ان  - )٣(
  ٥٨ینظر مغنى اللبیب البن هشام ال�اب الرا�ع  – )٤(
/ ١واإلنصــاف  ٢/١٥٠وشــرح التســهیل  ٤١٨/ ١والكتــاب  ٩٣/ ١الطو�ــل للفــرزدق فــى دیوانــه البیــت مــن  - )٥(

 ٥٢٦/ ٢ونس�ه إل�ه وف�ه : " وما زرت سلمى "بدال من " وما زرت لیلى " والمغنـى  ٤٢٩/ ١والمساعد     ٣٩٥
ــم  ــمونى  ٧٧٢رقـ ــ�ة األشـ ــیوطى  ٩٧/ ٢وحاشـ ــى  للسـ ــواهد المغنـ ــى  ٢٩٩وشـ  ١٠٥/ ٢والــــدرر  ٥٥٦/ ٢والعینـ

  ٩٢/ ٢وحاش�ة األشمونى 
  ١٩٠/ ٢و شرح التسهیل  ٤٦٥/ ١الكتاب   ینظر – )٦(



 
 ۲۰۰ موضع أْن وأنَّ بعد حذف حرف الجر                 

ومــذهب ســیبو�ه  :ةالقــول �النصــب إلــى ســیبو�ه قــال فــى شــرح الكاف�ــ   نسب ابــن مالــكو 
�ه وذهــب ســیبو  " قــال:فذلــك عــن ســیبو�ه  األشــمونى�مــا ذ�ــر  )١(أنها فــى محــل نصــب

 .)٢(ق�سإلى أنها فى موضع نصب  وهو األ
غیــر  الخلیــل وســیبو�همــن لكــل  شمونىابن مالك واألالتى ذ�رها �ل من  النس�ةوهذه  

یبو�ه یــذهب ســ ا فــى محــل نصــب وأن مــ صــح�حة فالصــح�ح أن الخلیــل یــذهب إلــى أنه
إلــى جــواز الــوجهین: القــول �النصــب والقــول �ــالجر.وخیر مــا یــدل علــى ذلــك مــا قالــه 

َدًة و�﴿   "وسألت الخلیل عن قوله جل ذ�ره    سیبو�ه فى الكتاب ًة َواحــِ ّن َهـَِذِه ُأّمُتُكْم ُأمــّ
"أن"  فــإن حــذفت الــالم مــن ، فقال : إنما هو على حذف الــالم )٣(﴾◌ِ تقون َنْا َرّ�ُكْم َفاَوأَ 

ــب ــو نصـ ــول الخلیـــل ،فهـ ــذا قـ ــوًال .هـ ــان قـ ــر لكـ ــع جـ ــان إن "أن" فـــى موضـ ــال إنسـ ولو قـ
   .)٤(قو�اً 

عــن الخلیــل �فیــد أن مــذهب الخلیــل هــو فــى محــل "أن" وأن" �عــد حــذف   �الم ســیبو�هو 
س الجــر �مــا �فیــد أن مــذهب ســیبو�ه فــى ذلــك جــواز حــرف الجــر القــول �النصــب ولــ� 

 مر�ن:ألالوجهین وذلك 
 : موافقته الخلیل على القول �النصب   األول

: قولــه فــى أخــر هــذا الكــالم " ولــو قــال إنســان إن " إن" فــى موضــع جــر لكــان الثــانى 
 .)٥(قوًال قو�اً 

 وعامل النصب فى المنصوب �عد حذف حرف الجر فى ذلك قوالن :
 .ن ومؤداه أن العامل هو الفعلی قول ال�صر�   :أحدهما

قــال  حــرف الجــر ولــ�س الفعــل إســقاطومــؤداه أن العامــل هــو  ینیالكــوف: قــول  امــ ثانیه
أن  وأرجــح)٦(إســقاط الجــار الكــوفیینین الفعــل وعنــد � ه عنــد ال�صــر � الصــ�ان: " وناصــ 

فظــى ألنــه معنــوى والفعــل، عامــل ل �اإلســقاطكون العامل الفعل لقوتــه وضــعف العمــل � 
 

 ٦٣٤/ ٢ینظر : شرح الكاف�ة الشاف�ة  - )١(
  ٩٢/ ٢األشمونى  - )٢(
  ٤٤٦سورة المؤمنون  و�نظر �تاب الس�عة فى القراءات  ٥٢من اآل�ة  - )٣(
 ٤٦٥،  ٤٦٤/ ١الكتاب  -)٤(
  ٤٦٥/ ١الكتاب  - )٥(
  ٨٩/ ٢ص�ان على شرح األشمونى ال - )٦(



 
 ۲۰۱ موضع أْن وأنَّ بعد حذف حرف الجر                 

خلــص مــن هــذا إلــى أن مــذهب ن إذا  .واللفظــى أقــوى مــن المعنــوى فــى العمــل لظهــوره
ومــذهب ، فــى أن وأن أنهمــا فــى محــل جــر �عــد حــذف حــرف الجــر والكســائى الخلیــل

 ).١(سیبو�ه والفراء أنهما فى محل نصب
 

 التعقيب والرأى الراجح
 و أنَّ ) جــر �عــد مما سبق یتضح لنا أن الخلیل والكسائى ذه�ــا إلــى أن موضــع ( أنْ  

 .)٣(ومذهب سیبو�ه والفراء إلى أن الموضع نصب )٢(حذف حرف الجر
فســیبو�ه �جــوز الوجهــان ومــن ثــم قــال فــى �تا�ــه « ولــو قــال إنســان إلــى أن "أْن" فــى 

فــى �المهــم فجــاز ف�ــه حــذف الجــار لكــان  اســتعمالهموضع جر فى هــذه األشــ�اء �ثــر  
 .)٤(قوال قو�ا»

ى القــرآن حــذفت منــه خافضــا فــإن الكســائى �ــان �قــول هــو : و�ــل شــئ فــ وقــال الفــراء
 .)٥(خفض على حاله، وقد فسرنا أنه نصب إذا فقد الخافض

 
بــل هــو مــن القــائلین �ــأن  )٦(وما ذهب إل�ه الكسائى نسب للخلیــل وال تصــح نســبته إل�ــه

�مــــا هــــو مــــذهب الفــــراء، ونســــب الســــیوطى للكســــائى القــــول ألن  )٧(الموضــــع نصــــب
والصــح�ح مــا نســب إل�ــه أوال واســتدل لمــذهب الكســائى:  )٨(جــرالمصــدر فــى موضــع 

 �قول الشاعر :
            )٩(وما زرت لیلى أن تكون حبی�ة      إلى وال دین بها أنا طال�ه

 
 ١٥٠/ ٢شرح التسهیل  - )١(
   ٢١/ ١و�عراب القرآن للنحاس   ٦٥معانى القرآن للكسائى  :ینظر – )٢(
   ٥٨،  ٤٨/ ١،   ٢٩٦،  ٢/٢٣٨ومعانى الفراء  ١/٢٦٤ینظر الكتاب  - )٣(
   ١٢٨/ ٣،   ٤٦٥،   ١/٤٦٤الكتاب لسیبو�ه   - )٤(
 ٢٩٦،  ٢٣٨/ ٢،  ٤٨،  ١/٥٨معانى القرآن للفراء  - )٥(
وابن الناظم   ٢/٢٧٣وشرح الرضى   ١/١١٢وال�حر   ٢/١٥٠وشرح التسهیل  ١/٣١٨ینظر إعراب النحاس  - )٦(

 ٢/٩٢واألشمونى   ٢٤٩
 ١٢٩،   ٣/١٢٦الكتاب  -  )٧(
   ٣/٧الهمع  - )٨(
 البیت سبق تخر�جه )٩(



 
 ۲۰۲ موضع أْن وأنَّ بعد حذف حرف الجر                 

والصــح�ح مــا ذهــب إل�ــه الفــراء وهــو أن الموضــع نصــب حمــال علــى الغالــب والكثیــر، 
ء الجر �عد حذف الجــر شــاذ أو �الجر وهو مذهب الكسائى فمردود ألن �قا  القول  وأما

 . )١(والنصب هو الغالب والحمل على الكثیر أولى خاص �الضرورة
 �هللا أعلم 

 

 
 ٧/ ٣والهمع   ٢/٥٢٦والمغنى  ٢/١٥٠ینظر شرح التسهیل  - )١(



 
 ۲۰۳ المفعول معھ وإضمار الفعل بعد الواو     

 ) ١( الفعل بعد الواو  وإضمار   املفعول معه 
 

َرَكآَءُكمْ  ﴿عنــد قولــه تعــالى الفــراءتعــرض ابــن خالو�ــه لــرأى  َرُكْم َوشــُ َأْجِمُعَوْا َأمــْ  )٢(﴾ فــَ
 .قرأ القراء �النصب  «فقال:
 شر�اءكم.أمر�م وادعوا   فأجمعوانص�ه �إضمار فعل والتقدیر:    )٣(الفراء  :قال

ألن الــواو �معنــى مــع والتقــدیر فــأجمعوا أمــر�م مــع   هو مفعــول معــه  )٤(ال�صر�ون   وقال
 أ.هـ   .)٥(»  كمئ شر�ا

 الدراسة والتقویم 
 

فعل تقدیره "ادعوا" أمــا  �إضمارأن الفراء نصب "شر�اء"  یتضح لنا من النص السابق
ألن الــواو �معنــى مــع  نصب علــى أنــه مفعــول معــه فقد ذ�روا أن شر�اء قد  ال�صر�ون 

و��ــان  فــى هــذه المســألة و�ینحــ و�ل�ــك أقــوال الن   .كمئ ع شــر�اجمعوا أمر�م مــ والتقدیر: فأ
  فیها. الرأى الراجح
 ن:یرأى الكوفی

إلـــى  نیوال�صـــر� ینیالكـــوفوجماعـــة مـــن  )٨(ىوالفارســـ  )٧( والفـــراء )٦(الكســـائىذهـــب 
 .)٩(فعل إضمار

 
 

 
 ٤٣٢/ ١لمبــرد و الكامــل ل ٤٧٣/ ١و معــانى القــرآن للفــراء ١٥٦تنظــر المســألة فــى معــانى القــرآن للكســائى  - )١(

وشــــــرح التســــــهیل البــــــن مالــــــك  ٥٠، ٤٨/ ٢وشــــــرح المفصــــــل البــــــن �عــــــ�ش  ٣/٨٢وأمــــــالى ابــــــن الشــــــجرى 
  ٤٧١و مغنى اللبیب ١٤٩١/ ٣وارتشاف الضرب ٢/٢٦١

 یونس  ٧١من اآل�ة  - )٢(
 ٤٧٣/ ١معانى القرآن للفراء  - )٣(
 ٣/١٤٩٠واالرتشاف  ٢٦١/ ٢ن مالك و شرح التسهیل الب ٢/٨٣٦، ١/٤٣٢ینظر رأى ال�صر�ین فى الكامل - )٤(
  ٢٧١/ ١إعراب القراءات الس�ع وعللها البن خالو�ه  - )٥(
  ١٥٩لكسائى لمعانى القرآن  - )٦(
 ١/٤٧٣معانى القرآن للفراء  - )٧(
    ١٢١/ ١ ىالحجة للفارس - )٨(
 ٣/١٤٩١االرتشاف  - )٩(



 
 ۲۰٤ المفعول معھ وإضمار الفعل بعد الواو     

َرَكآَءُكمْ  ﴿فــى قولــه تعــالى الكســائىقــال  َرُكْم َوشــُ َأْجِمُعَوْا َأمــْ ــَ  انــى وادعــو هــو �مع )١(﴾ ف
   .)٢(شر�اءكم

َرَكآَءُكمْ  ﴿فــى قولــه تعــالى الفــراءوقــال  َرُكْم َوشــُ َأْجِمُعَوْا َأمــْ ــَ  اإلعــداد:  اإلجمــاع )٣( ﴾ ف
وادعــوا شــر�اءكم  أمــر�موالعز�مة ونصبت الشر�اء �فعل مضمر �أنــك قلــت " فــأجمعوا 

ل مـــا ألن معنـــاه �شـــاك إلقـــاؤهو�ـــذلك هـــى فـــى قـــراءة عبـــد هللا والضـــمیر هاهنـــا �صـــلح 
 أظهرت �ما قال الشاعر:

 )٤(اـً حـورم  اـً فـسی  داً ـلـمتق  ىـت زوجك فى الوغـورأی
ا ســالح �عــرف ذا مفنصبت الرمح �ضمیر الحمل، غیر أن الضمیر صلح حذفه ألنه 

 .)٥(بذا وفعل هذا مع فعل هذا
 ال�صر�ین رأى  

َرَكآَءكُ   ﴿قال المبرد فى قوله تعــالى: َرُكْم َوشــُ َأْجِمُعَوْا َأمــْ  –�هللا أعلــم فــالمعنى:« )٦(﴾  مْ فــَ
مع شــر�ائكم . ألنــك تقــول جمعــت قــومى وأجمعــت أمــرى، و�جــوز أن �كــون لمــا أدخــل 

ملــه علــى مثــل لفظــه ألن المعنــى یرجــع إلــى شــىء واحــد ف�كــون ح  األمــرالشــر�اء مــع 
   -كقوله :
 

 )٧(»  متقـلـدًا سیـفـًا ورمـحـاً   ورأیـت زوجك فى الوغـى

 
 یونس ٧١من اآل�ة  - )١(
  ١٥٩معانى القرآن للكسائى  - )٢(
 سورة یونس  ٧١من اآل�ة  - )٣(
و�ـال نسـ�ه فـى  ٥٠/ ٢والمقتضب  ٣٣٤/ ١البیت من الكامل وهو منسوب لعبد هللا بن الز�عرى فى الكامل   -  )٤(

ــانى القـــــرآن للفـــــراء  ــاج  ١٢٣/ ٣، ١٢١/ ١معـــ ــانى الزجـــ ــاس  ١٥٤/ ٢، ٨٤/ ١ومعـــ ــه النحـــ  ٢/٢٦٢و�عرا�ـــ
 ٣٢١/ ٢مــالى الشــجر�ة واأل  ٣٠١المســائل الحلب�ـات و  ٢٣٣ /١ ىوالحجـة للفارســ ٦٧والحجـة البــن خالو�ــه 

ــفور  ــرح جمــــل الزجــــاجى البــــن عصـ / ١واألشــــ�اه والنظــــائر  ٣/١٤٩١، واالرتشــــاف  ٢/٤٠٩،  ١١٤/ ١وشـ
 والشاهد ف�ه أنه ضمن متقلدًا معنى حامًال  ١٧٧/ ٤،  ٤/١١،  ٣٣٢

 ١/٤٧٣ینظر معانى القرآن للفراء  - )٥(
 ٧١یونس  - )٦(
 ط مؤسسة الرسالة  ٤٣٣/ ١و ٤٣٢/ ١و�نظر: الكامل للمبرد، تحقیق محمد أحمد الدالى  تخر�جه البیت سبق - )٧(
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َرُكْم ﴿ول هللا عــز وجــلـ ا فى قــ ـ عندن  التفسیر�ن جودوأ «وقال فى موطن أخر َأْجِمُعَوْا َأمــْ فــَ
َرَكآَءُكمْ  أن تكــــون الــــواو فــــى معنــــى مــــع ألنــــك تقــــول أجمعــــت رأى وأمــــرى  )١( ﴾ َوشــــُ

 األوللشــر�ة فــى معنــى �اوجمعــت القــول فهــذا هــو الوجــه وقــوم ینصــبونه علــى دخولــه 
 :ف�جعلونه �قوله

   )٢(دًا سیـفـًا ورمـحـاً متقـلـ  ورأیـت زوجك فى الوغـى
یره متقلـــدًا ســ�فًا وحـــامًال رمحـــًا و�كـــون دوالــرمح ال یتقلـــد ولكنـــه أدخلــه مـــع مـــا یتقلــد فتقـــ 

   .)٤(»  مر واحدأإلى   )٣(فأجمعوا أمر�م وأعدوا شر�ائكم والمعنى یؤول  اآل�ةتقدیر  
ائــدة فى قوله حیث ذ�ر أنه لو اضمر الفعــل لكــان الكــالم ال ف  وقد غلط الزجاج الفراء

ــالى : الزجــــاجقــــال ، منــــه  َرَكآَءُكمْ  ﴿ فــــى قولــــه تعــ ــُ َرُكْم َوشــ ــْ َأْجِمُعَوْا َأمــ ــَ ــرأ  )٥(﴾ فــ و�قــ
 .) ٦(وشر�اؤ�م

ن الكــالم ال وهــذا غلــط أل )٧(أن معنــاه فــأجمعوا أمــر�م وادعــوا شــر�اءكم وزعــم الفــراء
ــد ــوا  ةفائـ ــر�ائهم ألن �جمعـ ــدعون شـ ــانوا یـ ــم أن �ـ ــه ألنهـ ــرهمأف�ـ ــأ )٨(مـ ــالمعنى فـ ا جمعو فـ

لو تر�ــت  :مر�م مع شر�ائكم �ما تقول ( لو تر�ت الناقة وفصیلها لرضعها ) المعنىأ
 .مع فصیلها 

م لــو ومــن قــرأ وشــر�ائكم جــاز أن �عطــف �ــه علــى الــواو ألن المنصــوب قــد قــوى الكــال
نــك ال تعطــف تر�ــت وز�ــد لقــ�ح أل مــت جــاز ولــو قلــت لــو قلت لو تر�ت الیــوم وز�ــد لعل
 .  تقوى المرفوع بلفظ معهعلى الضمیر المرفوع حتى  

 بوصل الهمزة فنص�ه على ضر�ین : "جمعوا أمر�مفى قوله " فأ  )وشر�ائكم(أ ومن قر 
 

 ٧١یونس  - )١(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٢(
 ٨٣٦/ ٢الكامل للمبرد  - )٣(
ووافــق المبــرد الزمخشــرى فــى �ــون الــواو فــى معنــى مــع حیــث قــال والــواو �معنــى مــع �عنــى  ٨٣٧/ ٢الكامــل  - )٤(

 ٣٥٩/ ٢ینظر الكشاف  -�م مع شر�ائكمفأجمعوا أمر 
  ٧١یونس    -)٥(
و�عـــراب القـــراءات  ٢٨،  ٢٧/ ٣ومعـــانى القـــرآن و�عرا�ـــه للزجـــاج  ٤٧٣/ ١تنظـــر القـــراءة فـــى معـــانى الفـــراء  - )٦(

  ٢٧/ ١السا�ع البن خالو�ه 
  ٤٧٣/ ١معانى القرآن للفراء  - )٧(
 ٢٧/ ٣نظر معانى القرآن و�عرا�ه للزجاج ی - )٨(
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واجمعـــوا شـــر�ائكم و�كـــون  أمـــر�مجمعوا المعنـــى فـــأو  األمـــرالعطـــف علـــى : أحـــدهما
 .)١(فأجمعوا مع شر�ائكم أمر�م

« القــراءات قــائًال: وما جاء فیها من قــراءات ذاكــرًا توج�ــه هــذه   اآل�ة  النحاسوقد ذ�ر  
َرَكآَءُكمْ  ﴿قـــال هللا عـــز وجـــل َرُكْم َوشـــُ َأْجِمُعَوْا َأمـــْ الوصـــل ونصـــب  ألـــف�قطـــع  )٢( ﴾ فـــَ

وقــرأ عاصــم الجحــدرى " فــأجمعوا أمــر�م ، مــن جمــع  أكثــر األئمــةالشــر�اء هــذه قــراءة 
و�عقـــوب فـــأجمعوا  ىاســـحق وع�ســـ  أبـــى وابـــن�جمـــع وشـــر�اءكم نصـــب ، وقـــرأ الحســـن 

ــر�م ــر�اؤ� أمـ ــع  )٣(م وشـ ــف�قطـ ــالقراء األلـ ــر�اء فـ ــع الشـ ــى ةورفـ ــى  األولـ ــع علـ ــن اجمـ مـ
 وفى نصب الشر�اء على هذه القراءة ثالثة أقوال :  )٤(الشىء �جمع إذا عزم عل�ه

ــراء ــال الفـ ــدهأ:  قـ ــىء أى عـ ــع الشـ ــوا  )٥(جمـ ــى وادعـ ــو �معنـ ــراء هـ ــائى: والفـ ــال الكسـ وقـ
 )٦(الفعل إضمارشر�اءكم فهوا منصوب عندهما على  

 مد بن یز�د : هو معطوف على المعنى �ما قال : وقال مح 
 )٧(  متقـلـدًا سیـفـًا ورمـحـاً   �ا لیت زوجك قد غدا

  .والرمح ال یتقلد إال أنه محمول �الس�ف
   ة».التقى الماء والخش� «  كم �ما قال :  ئ المعنى مع شر�ا  إسحاق  أبووقال 

جعفــر   أبــو وقــال    علــى العطــف علــى أمــر�م و�ن شــئت �معنــى مــع  :والقراءة الثانية
 .إسحاق �جیز قام ز�د وعمرًا    أ�اوسمعت  

أن �عطــف الشــر�اء علــى المضــمر المرفــوع وحســن العطــف علــى   :والقراءة الثالثة
 .المضمر المرفوع ألن الكالم قد طال

وهذه القــراءة ت�عــد ألنــه لــو �ــان مرفوعــًا لوجــب أن �كتــب �ــالواو وأ�ضــًا فــإن شــر�اءكم  
 )١(»  ع شیئاال تصن  واألصنام  األصنام

 
  ٢٨/ ٣ینظر معانى القرآن و�عرا�ه للزجاج  - )١(
  ٧١یونس  - )٢(
  ٣٥٩/ ٢والكشاف   ٤٧٣/ ١ینظر معانى القرآن للفراء  - )٣(
  ٢٦١/ ٢ینظر إعراب القران للنحاس  - )٤(
  ٤٧٣/ ١ینظر معانى القرآن للفراء  - )٥(
  ٤٧٣ومعانى القرآن للفراء   ١٥٩ینظر معانى القرآن للكسائى  - )٦(
  تخر�جهسبق  - )٧(
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أن هذا الفن متسع فى �الم العرب �قدرون للثانى ما �صلح حمله   ابن الشجرى وذ�ر  
 ف�قدرون فى قوله   �األولعل�ه وال �خرج �ه عن المراد 
 )٢(  متقـلـدًا سیـفـًا ورمـحـاً      �ا لیت زوجك قد غدا

 :وحامًال رمحا �ما قدروا فى قوله 
   )٣(..............................    علفتها تبنًا وماءًا �ارداً 

انَ  ﴿وسقیتها وقد قیل فى قول هللا س�حانه إن المعنــى  )٤( ﴾َواّلِذیَن َتَبّوُءوا الــّداَر َواِإل�مــَ
 .)٥(اإل�مان  وأحبوا

َأْجِمُعَوْا ﴿ا قولــه تعــالىـ وأمــ  :«الــــ فق ةالكر�مــ  اآل�ــةین فــى أی الــر  ابــن �عــ�شوقــد ذ�ــر  فــَ
جمعوا على قطع الهمزة و�سر الم�م : �قال أفإن القراء الس�عة    )٦(﴾  َأْمَرُكْم َوُشَرَكآَءُكمْ 

جمعته فذهب قوم إلى أنه من هذا ال�اب مفعوًال معه وذلــك ألنــه األمر وأأجمعت على  
�قــال جمعــت  نمــا�ال �جــوز أن �عطــف علــى مــا قبلــه ألنــه ال �قــال أجمعــت شــر�ائى و 

جــاء "مثــل  )مع(وها �منزلة مرى فلما لم �جز فى الواو العطف جعلأ  وأجمعتشر�ائى  

 
  ٣٥٩/ ٢والكشاف للزمخشرى  ٣٦٢/ ٢ینظر إعراب القرآن للنحاس  - )١(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٢(
 هذا صدر بیت من �حر الكامل  - )٣(

 وعجزه حتى غدت همالة عیناها    ................................
  ٢/١٢٤، ١٤/ ١معانى القرآن للفراء  سد فىومنسوب ل�عض بنى أ ١٨٦٢/ ٣فى الدیوان  ةوالبیت لذى الرم

/ ١والحجـة للفارسـى  ١٣٥/ ١وشـرح �تـاب سـیبو�ه للسـیرافى  ٣٢٨/ ٤ف�ه إعراب القرآن للنحـاس   و�ال نس�ة
 ٤٩/ ١وال�حــــر المحــــ�ط  ٦١٧وتــــذ�رة النحــــاة  ٨/ ٢وشــــرح المفصــــل  ١٠٨/ ٢والكشــــاف للزمخشــــرى  ٢٣٣

  ١٧١/ ٤و  ٢٣٢/ ١نظائر واألش�اه وال ٣٤٦/ ١والتصر�ح  ١٤٩١/ ٣واالرتشاف 
قبلـه لكــون العامــل فـى المعطــوف عل�ــه ال یتســلط  ) فإنــه ال �مكــن عطفـه علــى مــا ومــاءً ف�ـه قولــه (  والشــاهد

 على المعطوف إذ ال �قال علفتها ماًء ومن أجل ذلك �ان نص�ه على أحد ثالثة أوجه: 

على أن تضـمن  وإماره : وسقیتها على تقدیر فعل �عطف على علفتها تقدی وإما ة: �النصب على المع�إما
  ٢٠٨/ ٢علفتها معنى قدمت لها . ینظر شرح ابن عقیل 

  ٩الحشر  - )٤(
  ٨٣/ ٣مالى ابن الشجرى أینظر  - )٥(
  ٧١یونس  - )٦(
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و�جــوز أن تضــمر للشــر�اء فعــًال �صــح أن �حمــل عل�ــه و�كــون  )١(" البــرد والط�الســة
   :تقدیره فأجمعوا أمر�م واجمعوا شر�اءكم �ما قال

 )٢(  متقـلـدًا سیـفـًا ورمـحـاً   �ا لیت زوجك قد غدا
ال �قــال تقلــدت الــرمح ر حملــه علــى مــا قبلــه ألنــه ذیر�ــد متقلــدًا ســ�فا ومعــتقًال رمحــًا لتعــ 

 الشر�اء.  أجمعتكما ال �قال  
جمعوا أمــر�م وشــر�اءكم بوصــل الهمــزة وفــتح المــ�م عــن نــافع قــال فــأ وروى األصــمعى

فعلـــى هـــذه القـــراءة �جـــوز أن �كـــون الشـــر�اء معطوفـــًا علـــى مـــا قبلـــه أن �كـــون مفعـــوًال 
 .)٣(معه

مــل ف�مــا �عــدها وحســن : فإن �ان الفعل الذى قبل الواو غیر صالح للعوقال ابن مالك
جاز ف�ما �عدها أن �جعــل مفعــوًال معهــا وأن ینصــب �فعــل صــالح   "  مع"  فى موضعها  

َرَكآَءُكمْ  ﴿للعمل ف�ه مثاله قوله تعــالى  َرُكْم َوشــُ َأْجِمُعَوْا َأمــْ فــال �جــوز أن �جعــل  )٤( ﴾ فــَ
ل والكیــد ومــا نحوهمــا ولــك أن تجعــ  األمــرشــر�اءكم معطوفــًا ألن أجمــع ال ینصــب إال 

ــر�م  ــأجمعوا أمـ ــل فـ ــه قیـ ــدرًا �أنـ ــأجمعوا مقـ ــوًال �ـ ــه مفعـ ــه، و�ن تجعلـ ــوًال معـ ــر�اءكم مفعـ شـ
انَ  ﴿وأجمعوا شر�اءكم ومثلــه   اإل�مــانفلــك أن تجعــل  )٥( ﴾َواّلِذیَن َتَبّوُءوا الّداَر َواِإل�مــَ

مقــدرًا فــإن �ــان الفعــل غیــر صــالح للعمــل ف�مــا  "اعتقدو ا ـ"مفعــوًال معــه ولــك أن تنصــ�ه بــ 
 او ولم تصلح مع فى موضعها تعین  �عد الو 

 

 إضمار فعل صالح للعمل فمن ذلك قول الشاعر:
 

 

 
واالرتشــاف  ١/١٢٧وســر صــناعة اإلعــراب   ٢٩٨/ ١اشـتهر هــذا المثــل فــى �تــب النحــو �الكتــاب لســیبو�ه  - )١(

لسـة : رجـل أطلـس الثـوب وذئـب أطلـس أى فـى لونـه غبـره إلـى السـواد و�ـل مـا �ـان ومعنى الط�ا  ١٤٨٥/  ٣
علــى لونــه غبــره فهــو أطلــس والطیلســان �فــتح الــالم واحــد الط�الســة والطیلســان األســود ، ینظــر مقــای�س اللغــة 

  ٤/٢٦٨٨ "طلس"ولسان العرب  ٢٢٤"�اب السین فصل الطاء  طلسوالصحاح "  ٣/٤١٨"   طلس"
  تخر�جهق البیت سب - )٢(
 ٥٠/ ٢ینظر شرح المفصل   - )٣(
  ٧١یونس  - )٤(
  ٩الحشر  - )٥(



 
 ۲۰۹ المفعول معھ وإضمار الفعل بعد الواو     

  )١(وزججن الحواجب والعیونا  إذا ما الغائ�ات برزن یوماً 
 

مقدرًا وال �جوز غیر ذلك ألن زججن غیــر صــالح للعمــل فــى   "كحلنـ "تنصب العیون ب 
لى اى فإن لم یلق الفعــل بتــ وهذا معنى قول  " مع  ـ "العیون وموضع الواو غیر صالح ل

الفعــل الالئــق أن حســن مــع فــى موضــع  إضــماروعلى  ةالواو جاز النصب على المع� 
      .)٢(اإلضمارتعین   و�الالواو 
 )٦(والجرمــى )٥(صــمعىواأل )٤(وأبــو محمــد الیز�ــدى  )٣(عبیــده  أبــو ذهب    ناح�  أبووقال  

و�كــون العامــل   األولعلــى    وجماعة إلى أن التالى الواو معطوف  )٨(والمبرد)٧(والمازنى
    .ثم �قول �عد ذلك  )٩(قد ضمن معنى یتسلط على المتعاطفین

 
 وصدره ٢٦٩البیت من الوافر وهو للراعى النمیرى فى الدیوان  - )١(

 ..............................   وهزة نسوه من حي صدق 
وشـــواهد المغنـــى  ١٨١٢/ ٣وصـــدره ف�ـــه �مـــا فـــى الـــدیوان واللســـان " زجـــج "  ٢٠٨/ ١والتنب�ـــه البـــن بـــرى   

  ٧٧٥/ ٢للسیوطى 
ــ�ة  ٤٣٢/ ٢والخصـــائص  ٣٢٨/ ٤، و�عـــراب القـــران للنحـــاس  ١٢٣/ ٣فـــى معـــانى القـــرآن للفـــراء  و�ـــال نسـ

وشــرح الكاف�ــة  ٦١٠/ ٢واإلنصــاف  ٤١٧/ ١والب�ــان البــن االن�ــارى  ٢١٣وتأو�ــل مشــكل القــرآن 
و  ٢٦٢،  ٢٥٤/ ٢الـــــك وشـــــرح التســـــهیل البـــــن م ١٢٦٥/ ٣،  ٦٩٨/ ٢الشـــــاف�ة البـــــن مالـــــك 

/ ٢،  ٤٩٣/ ١وشـفاء العلیـل  ٢٤٢/ ٢وشرح ابن عقیل  ٥٤٥/ ١والمساعد البن عقیل    ٣٣٥٠
 ١١٩/ ٢واالش�اه والنظائر  ٣٤٦/ ١والتصر�ح  ٧٧٩

ف�ــه قولـه والعیونــا ألنــه إذا لــم �صــلح تقـدیر الفعــل �عــد الــواو وال �ــون الـواو �معنــى تعــین إضــمار مــا  والشــاهد
 حلن العیونا   یلیق والتقدیر و�

 ١٨٢/ ٢والهمع  ١٤٩٠/ ٣وارتشاف الضرب  ٢٦٢/ ٢ینظر شرح التسهیل البن مالك  - )٢(
  ٦٨/ ٢ینظر : مجاز القرآن - )٣(
  ١٨٢/ ٢والهمع  ٣٤٦/ ١والتصر�ح  ١٤٩٠/ ٣ینظر رأى الیز�دى فى االرتشاف  - )٤(
  ١١٤/ ٢واألشمونى   ١٤٩٠/ ٣ینظرا رأى األصمعى فى االرتشاف  - )٥(
  ١٤١/ ٢واألشمونى  ٣٤٦/ ١والتصر�ح  ١٤٩٠/ ٣ینظر رأى الجرمى فى االرتشاف   - )٦(
  ١٨٢/ ٢والهمع  ٣٤٦/ ١والتصر�ح  ٥٤٥/  ١والمساعد  ١٤٩٠/ ٣ینظر رأى المازنى فى االرتشاف  - )٧(
أن تكون الواو ف�ه ،  ٧١یونس  ﴾ فأجمعوا أمر�م وشر�اءئكم ﴿قال المبرد وأجود التفسیر�ن عندنا فى قوله  -  )٨(

وقومـــًا ینصـــبون علـــى دخولـــه  �معنـــى مـــع ألنـــك تقـــول أجمعـــت رأى وأمـــرى وجمعـــت القـــوم فهـــذا هـــو الوجـــه ،
نى الـواو فـى اعـوم ٣٣٤/ ١والكامل  ٥٠/ ٢المقتضب مع الالم فى معنى األول ینظر : فى ذلك :   �الشر�ة

 ١٧٢، ١١٨الجملة العر��ة مع التطبیق على القرآن الكر�م ص
  ١٨٣/ ٢و الهمع  ١٤٩٠/ ٣نظر االرتشاف الضرب ی )٩(



 
 ۲۱۰ المفعول معھ وإضمار الفعل بعد الواو     

ن إلــى أن مــا جــاء مــن ی وال�صــر�  نیالكــوفیوجماعــة مــن  )٢(والفارســى )١(وذهــب الفــراء
ر عطفــه علــى مــا قبلــه ف�صــیر فــى ذفعــل مناســب لتعــ  إضــمارهــذا النــوع محمــول علــى 

ل : �جدع أنفه وعینه ، أى وتفقأ عینه من عطف الجمل قــال وهــو ال �ســوغ علفتهــا مث 
 ماءًا وتبنًا �ما �سوغ :  

   )٣(...........................    علفتها تبنًا وماءًا �ارداً 
ــلوقــال  ــن عقی ــم �مكــن عطفــه فعــین النصــب علــى المع�ــ  اب فعــل  إضــمارأو  ة" و�ن ل

   :یلیق �ه �قوله
 )٤(............................  ماءًا �ارداً علفتها تبنًا و 

فعل یلیــق �ــه والتقــدیر وســقیتها مــاًء �ــاردًا  إضمار  على، أو   ةفماًء منصوب على المع� 
َرَكآَءُكمْ  ﴿ ىو�قولــه تعــال َرُكْم َوشــُ َأْجِمُعَوْا َأمــْ فقولــه وشــر�اءكم ال �جــوز عطفــه   )٥( ﴾ فــَ

�قال أجمعــت شــر�ائى  إذا ال �صح أن ألن العطف على ن�ة تكرار العامل أمر�معلى  
ة منصـــوب علـــى المع�ــــ  " شـــر�ائىـ " وجمعـــت شــــر�ائى فـــ  امـــرى جمعـــت و�نمـــا �قـــال أ

 .)٦(كمءجمعوا شر�اأو   أمر�مجمعوا  والتقدیر فأ
 التعقیب والرأى الراجح

�إضــمار ونصــب  حیــث قــال ة� الفراء قد رجح تقدیر الفعل فى اآلأن  والذى یراه ال�حث
ین أن � ى ال�صــر و رأ )٧(وادعــوا شــر�اءكم أمــر�مجمعوا فعــل �قولــه فــأفعل ثم قدر هــذا ال

ورجــح رأى الفــراء  )٨(كمئ جمعوا أمــر�م مــع شــر�ا�معنــى مــع والتقــدیر فــأ اآل�ــةالــواو فــى 
 لتعذر عطفه عل ما قبله.

 علم أ�هللا 

 
  ١٢٣/ ٣ ١٢١/ ١ینظر معانى القرآن للفراء  - )١(
  ٢٣٣/ ١الحجة للفارسى  - )٢(
 ١٤٩١/ ٣و�نظر ارتشاف الضرب  تخر�جهسبق  - )٣(
 تخر�جهسبق  - )٤(
  ٧١یونس  - )٥(
  ٢٠٨/  ٢٠٧/ ٢ینظر شرح ابن عقیل  - )٦(
 ٢٧١/ ١و�عراب القراءات الس�ع لالبن خالو�ه  ٤٧٣/ ١لفراء ینظر معانى القرآن ل - )٧(
  ٢٧١/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٨(



 
 ۲۱۱ م المستثنى بعد االستثناء التام المنفىالعامل فى المستثنى وحك    

 العامل فى املستثىن 

 )١(وحكم املستثىن بعد االستثناء التام املنفى  
 

وُه ِإّال َقِلیــٌل ﴿ عنــد قولــه تعــالى الكــوفیین" مــن الفــراءلــرأى " هتعــرض ابــن خالو�ــ  ا َفَعلــُ مــّ
ْنُهمْ  �النصــب وقــرأ ال�ــاقون  )٣(" قلــیال مــنهمإال قــرأ ابــن عــامر وحــده "  «فقــال: )٢(﴾مــّ
   :انوالبن عامر حجت  .)٤(�الرفع

" :والتقــدیر  ،ربــ مســد الخ  ســدوال �  "أنـ "أن "قلیًال" ینصــب بــ   )٥(الفراء: ما ذ�ر  إحداهما
 .ما فعلوه أن قلیًال" ول�س ذلك �شىء  

ت عنــه "إال" واإل�جــاب �ضــمیر فعــل نابــ : أن العرب تنصب فى النفــى   الحجة الثان�ةو 
ء غیــــر أن فهــــو علــــى أصــــل االســــتثنا ،قلــــیًال""اســــتثنى  "،والتقــــدیر " مــــا فعلــــوه

 ختیــرانس ما قبله ج االخت�ار فى االستثناء إذا �ان منف�ًا و�ان ما �عد إال من 
  .)٦(إال حمارًا" له النصب �قولك "ما فى الدار أحد

رد ابــن عــامر بنصــب " إال قلــیًال " والرفــع وجــه خــر " تفــ آفى موضــع    وقال ابن خالو�ه
 و�ذا أتــى �عــد منفــى رفــع. القراءة ألن مــن شــرط المســتثنى إذا أتــى �عــد موجــب نصــب،

محتجا له إنما نصب ألنه أراد:ما فعلوه إال قلیًال، ألن إال عنده مر��ه مــن   الفراءفقال  
 )٧(إن وال �ما �انت لوال مر��ه من "لو" وال ".

 
ــبیو�ه  - )١( ــاب لسـ ــى الكتـ ــألة : فـ ــراء ٣٩٠/ ٤و المقتضـــب  ٣١١/ ٢تنظـــر المسـ ــرآن للفـ ــانى القـ ،  ١٦٦/ ١و معـ

وشــــرح الكاف�ــــة  ١/٢٦١واإلنصــــاف ٩/ ٨وشــــرح المفصــــل  ١٦٨و شــــرح عیــــون اإلعــــراب للمجاشــــعى  ١٦٧
بــــــن و شــــــرح التســــــهیل ال ١٥٠٨/ ٣وارتشــــــاف الضــــــرب  ١١٠، ١٠٩/ ١وأمــــــالى ابــــــن الشــــــجرى  ١/٢٢٦

والتصــــر�ح  ٧١و ائــــتالف النصــــرة فــــى اخــــتالف نحــــاة الكوفــــة وال�صــــرة ص١٨٨/ ٢و الهمــــع  ٢/٢٨٣مالــــك
 ٢/١٢٥واألشمونى ١/٤٢١

 سورة النساء  ٦٦من اآل�ة  - )٢(
ــامر ینظـــــر الكشـــــف  - )٣( ــن عـــ ــیر �والت ٦٣٠/ ٢واالقنـــــاع ٣٩٢/ ١النصـــــب قـــــراءة ابـــ ــر ٦٩ســـ  ٢٥٠/ ٢و النشـــ

  ١/٥١٥واإلتحاف  ١٨٠والم�سوط 
/ ١و�عـراب القـرآن للنحـاس  ٢٠٧وحجة القراءات ألبـى زرعـة  ٣٩٢/ ١والرفع قراءة ال�اقین ینظر . الكشف   -  )٤(

  ٢٥٨/ ٣وال�حر المح�ط  ٤٦٨
 ١٦٨،  ١٦٧،  ١٦٦/ ١ینظر معانى القرآن للفراء  - )٥(
  ١٣٥/ ١ وعللها إعراب القراءات الس�ع - )٦(
  ١٢٥، ١٢٤الحجة فى القراءات الس�ع  - )٧(



 
 ۲۱۲ م المستثنى بعد االستثناء التام المنفىالعامل فى المستثنى وحك    

 الدراسة والتقویم 
"أن" وال �ســد مســد الخبــر بـــ من النص السابق یتضح أن الفراء ذ�ر أن "قلیًال" ینصب 

   ما فعلوه أن قلیًال.والتقدیر:  
أراد مــا فعلــوه إال قلــیًال ألن إال عنــده مر��ــه مــن  ألنهواحتج للنصب �قوله "إنما نصب 

 .)١(ن" وال" �ما �انت لوال مر��ه من لو والإ"
تثنى النصب نحو "قام القوم إال ز�دًا" سفى العامل فى الم  الكوفیین  اختلف مذهبوقد  

ــه  ــل ف�ـــ ــى أن العامـــ ــهم إلـــ ــذهب �عضـــ ــردإال"فـــ ــه ذهـــــب المبـــ ــاج )٢(" وال�ـــ ــن  )٣(والزجـــ مـــ
   .نی ال�صر� 
��ــه ر وهو المشهور من مــذهبهم إلــى أن إال م الكوفیینومن تا�عه من   )٤(الفراء  وذهب
 "إنـ"اعت�ــارا بــ  اإل�جــابفــى "ال" فنصــبوا بهــا فــى  وأدغمــتثــم خففــت إن  ) إن وال( مــن 

 ".الـ "وعطفوا بها فى النفى اعت�اره ب 
نــه قــال و�نمــا نصــب المســتثنى ألن تأو�لــه "قــام القــوم إال أن أ )٥(الكســائى وحكــى عــن 

 مش�ه �المفعول.  ألنهز�دًا لم �قم ، وحكى عنه أ�ضًا أنه قال ینصب المستثنى  
   .تثنى هو الفعل أو معنى الفعل بتوسط إالسإلى أن العامل فى الم ال�صر�ون وذهب  

 
و�نظــر رأ�ــه فــى :  ١٢٥، ١٢٤، والحجــة لــه ١٣٥/ ١ینظــر : إعــراب القــراءات الســ�ع وعللهــا البــن خالو�ــه  - )١(

 ٢٥٣/ ٢شرح الجمل البن عصفور و  ٢٦١/ ١و اإلنصاف ١٦٧شرح عیون اإلعراب للمجاشعى 
ت �أحـد إال ز�ـد قال " وذلك قولك جاءنى القـوم إال ز�ـدا ومـرت �ـالقوم إال ز�ـد، ومـا مـرر   ٣٩٠/  ٤المقتضب    -  )٢(

وذلك ألنك لما قلت جاءنى القوم وقع عند السامع أن ز�دا فیهم فلما قلت إال ز�ـدا �انـت إال بـدًال مـن قولـك : 
نـــى ز�ـــدا، واســـتثنى ممـــن جـــاءنى ز�ـــدا فكانـــت بـــدًال مـــن الفعـــل "  و�ـــالم المبـــرد هـــذا �حتمـــل واحـــدًا مـــن أعال 

 -أمر�ن:
 الفعل المحذوف الذى جاءت إال دلیًال عل�ه. أنه یرى أن الناصب للمستثنى هو -أحدهما:
: أن الناصــب لــه هــو إال نفســها �عــد أن أصــ�حت عوضــا مــن الفعــل المحــذوف ونائ�ــه عنــه فأخــذت والثــانى

حكمه فى العمل ونظیر هـذا �قـال فـى ناصـب المنـادى فـى نحـو "�ـا عبـد هللا والفهـم الثـانى مـا أخـذ �ـه 
 ونسـ�ه االسـفر�نى ٢٥٢/ ٢وابـن عصـفور  ٢٦١اف واإلنصـ ١٦٦المجاشعى فى شرح عیون اإلعراب

  ٤٧٧واختاره ابن مالك فى التسهیل و�نظر  الجنى الدانى  ٢١٣إلى الكوفیین  فى فاتحة اإلعراب
/ ٢وشـــرح التســـهیل  ٥١٦و الجنـــى الـــدانى  ١٥٠٦/ ٣و االرتشـــاف ٣٥/ ٣ینظـــر رأى الزجـــاج فـــى معاینـــة  - )٣(

 ١٤٤/ ٢والغرة البن الدهان  ٢٧٨
  ٢٥٣/ ٢لزجاج لجمل الشرح  و٢٢٦/ ١و شرح الكاف�ة للرضى  ٢٦١/ ١أى الفراء فى اإلنصاف ر  - )٤(
 ١٨٨والهمع  ٢٦١/ ١و اإلنصاف ١٤٥و االستغناء للقرافى  ٢٥٣/ ٢ینظر شرح الجمل البن عصفور  - )٥(



 
 ۲۱۳ م المستثنى بعد االستثناء التام المنفىالعامل فى المستثنى وحك    

ن "إال" قامت لك ألمل وذاى الع"إال" ه  أنفاحتجوا �أن قالوا الدلیل على    الكوفیون أما  
�ــان المعنــى ف�ــه اســتثنى ز�ــدا  "قــام القــوم إال ز�ــدا"ستثنى" أال ترى أنــك إذا قلــت أمقام "

 ب أن تنصب ز�دا فكذلك مع ما قام مقامه.ج ولو قلت استثنى ز�دًا لو 
ثنى النصــب أنــه ت والذى یدل على أن الفعل المتقدم ال �جوز أن �كون عــامًال فــى المســ 

 ."إالفدل على أن العمل هو "  األسماءم ال �جوز أن �عمل فى هذا النوع من  فعل الز 
إال ز�ــدا" فینصــبون  إخوانــكوالذى یدل أ�ضًا على أن الفعل ل�س عــامًال قــولهم " القــوم 

   .فدل على صحة ما ذهبنا إل�ه ةز�دا ول�س هاهنا فعل البت 
ــراء أمــا  )١(ف�ــه إن وال األصــلن أل "إالـ"فتمســك �ــأن قــال إنمــا قلنــا إنــه منصــوب بــ  الف

فــت مــن الخبــر ألن التأو�ــل إن ز�ــدا لــم �قــم ثــم خففــت إن وأدغمــت � ن والإفز�ــد: اســم 
ور�بــت معهــا فصــارتا حرفــا واحــدا، �مــا ر�بــت "لــو" مــع ال وجعــال حرفــا واحــدا،  فــى ال

، وعمــل "ال" اإل�جــاببها فى  )٢(نصبواففلما ر�بوا إن مع ال اعملوها عملین: عمل إن 
ا عطفا فى النفى، وصــارت �منزلــة حتــى، فإنهــا لمــا شــابهت حــرفین إلــى والــواو فجعلوه

ن و فــى العطــف ألفضوا بها بتأو�ــل إلــى ، وجعلوهــا �ــالوال مجراها فخ أجروها فى العم
ترى أنك تقــول " ضــر�ت القــوم حتــى ز�ــد"   أالالفعل �حسن �عدها �ما �حسن �عد الواو  

ز�ـــدا أى حتـــى ضـــر�ت ز�ـــدا فكـــذلك  نتهیـــت إلـــى ز�ـــد، وضـــر�ت القـــوم حتـــىاأى حتـــى 
 هاهنا: إال لما ر�بت من حرفین أجر�ت فى العمل مجراهما.  

ن هــذا الفعــل قلنــا إن العامــل هــو الفعــل وذلــك أل  فاحتجوا �أن قــالوا إنمــا  ال�صر�ون   أما
لــى المســتثنى �مــا تعــدى إفتعــدى  "الإـ"األصــل إال أنــه قــوى بــ و�ن �ــان فعــال الزمــا فــى 

ن �انت معد�ة �مــا �عمــل حــرف الجــر، ألتعمل و�ن  ال  إالال أن  الفعل �حرف الجر، إ
إال  و مــا عمــر " و  "�قــوم إال �ــدز  مــا" إال حرف یدخل على االسم والفعل المضــارع نحــو 

إال مــا عمــرو "قــام" و إال و�ن لم �خر دخوله على الفعــل الماضــى نحــو "مــا ز�ــد   "یذهب
احــد منهمــا وعــدم العمــل ال ذهب" والحرف متى دخل على الفعل واالسم لم �عمل فى و 

�عد�ان ول�س عــاملین ونظیــر مــا  ترى أن الهمزة والتضع�فأال    التعد�ةیدل على عدم  
جــاء " و  ، "والخشــ�ةالمــاء  نحن ف�ه نصبهم االسم فى �اب المفعــول معــه نحــو "اســتوى 

 
 ١٨٨/ ٢والهمع  ٢٧٩/ ٢ینظر شرح التسهیل  - )١(
 ١٨٨/ ٢و�نظر الهمع  ٢٦٢/ ١اإلنصاف  - )٢(



 
 ۲۱٤ م المستثنى بعد االستثناء التام المنفىالعامل فى المستثنى وحك    

فــإن االســم نصــب �الفعــل المتقــدم بتقو�ــة الــواو فإنهــا قــوت الفعــل  )١("ســة البــرد والط�ال
 لته إلى االسم فنص�ه فكذلك هاهنا .فأوص

إن قامـــت مقـــام اســـتثنى فین�غـــى أن : : أمـــا قـــولهم نالكـــوفییأمـــا الجـــواب عـــن �لمـــات 
 -تعمل عمله قلنا الجواب عن هذا من خمسة أوجه:

معــانى الحــروف ال �جــوز  و�عمــالمعــانى الحــروف  إعمــالأن هذا یــؤدى إلــى   -:األول
�كــون صــح�حا فلــو قلــت مــا ز�ــدا قائمــا ف "مــا ز�ــد قائمــا"أال تــرى أنــك تقــول : 

 جـــزو�نمـــا لـــم � ،  )٢(علـــى معنـــى نفیـــت ز�ـــدا قائمـــا لكـــان فاســـدًا فكـــذلك هاهنـــا
 فأ�طلــت األفعالوضعت نائ�ة عن  إنمان الحروف  معانى الحروف أل  إعمال

 واالختصار.  اإل�جازذلك المعنى من  
إال  المســتثنىفــى  انــه لــو �ــان العامــل إال �معنــى أســتثنى لوجــب أن ال �جــوز  -:الثانى

 إال " مــا جــاءنى أحــدالنصب وال خالف فى جواز الرفع والجر فى النفى نحــو 
فــدل علــى أنهــا ل�ســت هــى العاملــة �معنــى  " ال ز�ــدإمــا مــررت �أحــد " و  "ز�ــد

 استثنى.
فــإن غیــر منصــوب وال �خلــو إمــا أن  "قــام القــوم غیــر ز�ــد  ": انــه ی�طــل �قولــك :  الثالث

ــدیر إال  ــا �كـــون منصـــو�ا بتقـ ــو�ًا بنفســـه، و�مـ ــا أن �كـــون منصـ �كـــون  أن، و�مـ
ــذى قبلــه ، �طــل أن �قــال إنــه منصــوب بتقــدیر إال ألنــا لــو منصــو�ًا �الفعــل ال

وهــذا  "غیــر ز�ــد إالقــام القــوم "�صــیر التقــدیر ف�ــه   قدرنا إال لفسد المعنى ألنــه
أن �قال إنــه �عمــل فــى نفســه فوجــب أن �كــون العامــل هــو  أ�ضاو�طل   ،فاسد

ن غیـــر موضـــوعه جـــاز أن �عمـــل ف�ـــه أن �ـــان الزمـــا أل تقـــدم و�نمـــاالفعـــل الم
�ـــان �ـــل مـــن  "قلـــت مـــررت برجـــل غیـــرك" تـــرى أنـــك إذا  أال،  اإلبهـــامعلـــى 

اإلبهــام المفــرط أشــ�ه  اخــال تحــت غیــر فلمــا �ــان ف�ــه هــذادجــاوز المخاطــب 
و�مــا  قدام } ومــا أشــ�ه ذلــك   –وراء    –أمام    –الظروف المبهمة نحو {خلف  

 .  )٣(هذه الظروف  من غیر واسطة فكذلك هاهنا إلىالالزم یتعدى  أن الفعل  

 
 المثل سبق تخر�جه فى المسألة السا�قة   )١(
  ٢٦٢/ ١اإلنصاف  - )٢(
   ١/٢٦٢ینظر اإلنصاف  -)   ٣(



 
 ۲۱٥ م المستثنى بعد االستثناء التام المنفىالعامل فى المستثنى وحك    

ا تقول لماذا قــدرتم اســتثنى ز�ــدا فنضــبتم؟ وهــال قــدرتم امتنــع فــرفعتم �مــا روى : أنَّ الرا�ع
أنــه �ــان مــع عضــد الدولــة فــى المیــدان فســأله عضــد  ىعلــى الفارســ  أبــىعــن 

ن التقــدیر صــب ألانتصب ؟ فقــال لــه أبــو علــى انت الدولة عن المستثنى �ماذا  
استثنى ز�دا فقال له عضد الدولة : وهال قــدرت امتنــع فرفعــت ز�ــدا، فقــال لــه 

و�ذا رجعنــا ذ�ــرت لــك ، )٢(علــى هــذا الجــواب الــذى ذ�ــرت لــك میــدانى )١(أبــو 
   .الجواب الصح�ح إن شاء تعالى

عــل أعملنــا الف و�ذاا إذا أعملنــا "إال" �معنــى اســتثنى �ــان الكــالم جملتــین، : أنــَّ الخــامس
كان الكالم جمله واحدة، ومتى أمكن أن �كون الكالم جملة واحدة �ــان أولــى 

 .من جعله جملتین من غیر فائدة
الفعـــل المتقــدم الزم فــال �جـــوز أن �كــون عــامًال " قلنـــا هــذا الفعـــل وان  إنوأمــا قــولهم "

 .كان الزمًا إال أنه تعدى بتقو�ة "إال" 
 "القـــوم إخوانـــك إال ز�ـــدا"عـــامًال قـــولهم:  وأمـــا قـــولهم "والـــذى یـــدل علـــى أن الفعـــل لـــ�س

مــن معنــى  إخوانــكفینصبون ز�دا ول�س هــا هنــا فعــل ناصــب" قلنــا الناصــب لــه مــا فــى 
ز�ــدا فــإال قــوت الفعــل المقــدر فأوصــلته  إالونك عــل، ألن التقــدیر ف�ــه: القــوم �صــادقالف

 إلى ز�د فنص�ه.
 الرد على قول الفراء:

(إن وال) ثم خففت إن ور�بت مع "ال" فمجرد دعــوى " إن األصل فیها    الفراءوأما قول  
ســبیل ثــم لــو  بــوحى وتنز�ــل ولــ�س إلــى ذلــك �فتقر إلى دلیل وال �مكن الوقوف عل�ــه إال

الثقیلــة إذا خففــت �طــل عملهــا خصوصــًا علــى  إنن كــان �مــا زعــم لوجــب أال تعمــل أل
ع "ال" �طــل حكــم فحجة عل�ــه، الن "لــو" لمــا ر�بــت مــ   "لوالـ "هه لها ب ی مذه�كم، وأما تشب 

أخـــر ا �التر�یـــب حكـــم مـــ حـــدث لهو  اإلفـــرادحالـــة  كـــل واحـــد منهمـــا عمـــا �ـــان عل�ـــه فـــى
وصار هذا �منزلة األدو�ــة المر��ــة مــن أشــ�اء مختلفــة فإنــه ی�طــل حكــم �ــل واحــد منهــا 

وهــو ال �قــول فــى  و�حــدث لهــا �التر�یــب حكــم أخــر ،رادفــ عمــا �ــان عل�ــه فــى حالــه اإل

 
 ٢٦٣/ ١اإلنصاف  - )١(
 .یر�ــد أن هــذا الجــواب ســر�ع غیــر مبنــى علــى الدقــة التــى تحتمــل النقــاش وهــو لــذلك غیــر مطــرد وال مــنعكس - )٢(

  ٢٦٤/ ١ینظر حاش�ة اإلنصاف 



 
 ۲۱٦ م المستثنى بعد االستثناء التام المنفىالعامل فى المستثنى وحك    

علــى أصــله وعملــه �عــد التر�یــب  �ــاقٍ  )١(واحد من الحــرفین "إال" �ذلك بل یزعم أن �ل
ن حتــى حــرف واحــد ولــ�س ف�عیــد، أل "حتىـ"كمــا �ــان قبــل التر�یــب، وأمــا تشــبیهه لهــا بــ 

�مر�ــب مــن حــرفین ف�عمــل عمــل الحــرفین، و�نمــا هــو حــرف واحــد یتــأول تأو�ــل حــرفین 
، و�ن ذهــب فى حالین مختلفــین: فــإن ذهــب �ــه مــذهب حــرف الجــر لــم یتــوهم ف�ــه غیــره

 إن�ه مذهب حرف العطف لم یتــوهم ف�ــه غیــره �خــالف "إال" فــإن إال عنــده مر��ــة مــن 
وهو منطوق �ه ف�ــان  األخروال وهما منطوق بهما فإذا اعتمد على أحدهما �طل عمل 

 هما.الفرق بین 
إل�ــه قــولهم " مــا قـــال إال لــه" فــإن لــه ال شــىء قبلـــه  تموالــذى یــدل علــى فســاد مـــا ذهبــ 

ــ�س فــى الكــالم منصــوب فتكــون "�عطــف عل�ــه  " عاملــة ف�ــه فــدل علــى فســاد مــا إالول
 .)٢(إل�ه  تمذهب 

�خلــو  تثنى ألن تأو�لــه إال أن ز�ــدًا لــم �قــم" قلنــا : الســ "إنا نصــبنا الم الكسائىوأما قول  
أو أن ، فــإن أراد أن الموجــب للنصــب  إما أن �كون الموجب للنصب هو أنــه لــم �فعــل

هــى لموج�ــه للنصــب  "أن"قام ز�د ال عمــرو" و"إن أراد أن   "أنه لم �فعل فی�طل �قولهم  
ن �قـــدر لـــه عامـــل �عمـــل ف�ـــه، وف�ـــه وقـــع أ كـــان اســـمها وخبرهـــا فـــى تقـــدیر اســـم فالبـــد

 الخالف.
ن أن قــول الكســائى تقــدیر لمعنــى الكــالم ال لعاملــه، و�ال فقولــه ی وقــد زعــم �عــض النحــو� 
تثنى ینتصــب ألنــه مشــ�ه ســ موأمــا مــا حكــى عنــه مــن أن ال ین.� یرجــع إلــى قــول ال�صــر 

الفعــل  إالنه ال عامــل هاهنــا یوجــب النصــب �ین أل�المفعول فهو قر�ب من قول ال�صر 
 .  )٣(المتقدم

 
 تثنى بعد االستثناء التام المنفى سحكم الم

 
  ١/٢٢٦و�نظر شرح الكاف�ة للرضى  ٢٧٩/ ٢و�نظر شرح التسهیل البن مالك  ٢٦٥ /١اإلنصاف :  ینظر – )١(
  ٢٦٥/ ١اإلنصاف  - )٢(
  ٢٧٩/ ٢و شرح التسهیل البن مالك ٢٦٥/ ١اإلنصاف  - )٣(



 
 ۲۱۷ م المستثنى بعد االستثناء التام المنفىالعامل فى المستثنى وحك    

وُه ِإّال ﴿�ما فى قوله تعــالى منه  تثنىسإذا �ان أسلوب االستثناء منف�ًا وذ�ر الم ا َفَعلــُ مــّ
ــٌل  دل بــ  )٢(ین� دل عنــد ال�صــر بــ تثنى منــه علــى أنــه ســ تثنى للمســ الم ت�ــاعإجــاز  )١(﴾َقِلی

 ألنه على ن�ة تكرار العامل.    ؛ن من �لی �عض ال�صر� 
ســـتثنى منـــه علـــى الم "الإـ"تثنى معطـــوف بـــ ســـ علـــى أن الم اإلت�ـــاع )٣(الكوفیـــون  وأجـــاز

والمخالفــة ال تكــون فــى البــدل وتكــون  لــألولنــه مخــالف  أل  ؛عنــدهم حــرف عطــف  "إالـ"ف
 .»  نبل وال ولكـ«  العطف ب فى 
فى المعنــى  لألولن الثانى ف�ه مخالف أل ؛بدل ال�عض�أن المخالفة واقعة فى   بیوأج

ــالوا  ــد قـ ــرو "وقـ ــد وال عمـ ــل ال ز�ـ ــررت برجـ ــروط ال  "مـ ــن شـ ــف ألن مـ ــدل ال عطـ ــو بـ وهـ
 .  )٤(تتكرر  أالالعاطفة 
الرفـــع علـــى وجهـــان: إال "إن �ـــان الكـــالم تامـــا منف�ـــًا جـــاز ف�مـــا �عـــد  اشـــعىجقـــال الم

وُه ِإّال َقِلیــلٌ ﴿راءقــ البدل، والنصب على االستثناء، وقــد قــرأت ال ا َفَعلــُ  )٥(ال قلــیالً إ: و  ﴾مــّ
ز�ــد یــؤول إلــى معنــى مــا قــام إال ز�ــد  إالدل أجــود ألن معنــى قولــك : مــا قــام أحــد بــ وال

 .  )٦(ووجه النصب أن الكالم قد تم فأش�ه الموجب فنصب �ما ینصب الموجب
�الم غیــر موجــب وغیــر الموجــب مــا �ــان ف�ــه  "  �ل"  تثنى من  سالم  :وقال ابن �ع�ش

هــل فــى ( و  ) ز�ــدا إالما جاءنى من أحــد :( نهى نحو قولك  أو حرف ناف أو استفهام  
تثنى ف�ــه النصــب ســ فهــذا �جــوز فــى الم ) ز�ــد إالال �قــم أحــد ( و  ) ز�ــدا إالالــدار أحــد 

ل وهــو الوجــه فعلــى أن تجعــل دل، أمــا النصــب فعلــى أصــل االســتثناء ، وأمــا البــدبــ وال
ل محــل المبــدل منــه ألن البــدل �حــ  ز�د إالز�دا بدًال من أحد ف�صیر التقدیر ما جاءنى 
قــام ز�ــد  األخز�د ألنك لمــا نحیــت ب مررت  أال ترى أن قولك مررت �أخ�ك ز�د إنما هو 

 
 سورة النساء  ٦٦من اآل�ة  -)١(
 ١٨٨/ ٢والهمع  ٧١وائتالف النصرة  ٣١٩، ٣١٠/ ٢ینظر رأى ال�صر�ین فى الكتاب  - )٢(
وائتالف النصرة   ٤٦٨/  ١و�عراب النحاس   ٣٠٣/  ١واألصول    ٣٩٤/  ٤ینظر: رأى الكوفیین فى المقتضب  - )٣(

 ٧١ص 
 ٣٠٩وما فات اإلنصاف من مسائل الخالف  ١٨٩/ ٢الهمع   ینظر– )٤(
بــن عمــرو وأبــى وابــن أبــى إســحاق ،  ىالنســاء والقــراءة �النصــب هــى قــراءة ابــن عــامر وع�ســ ٦٦مــن اآل�ــة  - )٥(

 ،٣٥٨/ ٣و ال�حر المح�ط  ٤٦٨/ ١الرفع هى قراءة الجمهور ینظر إعراب القرآن النحاس  وقراءة
   ١٦٨وف�ه أن أهل الكوفة �عر�ونه على التكر�ر أى ما فعلوه ما فعله إال قلیل منهم شرح عیون اإلعراب  

  ١٦٨شرح عیون اإلعراب  - )٦(



 
 ۲۱۸ م المستثنى بعد االستثناء التام المنفىالعامل فى المستثنى وحك    

ز�ــد، ومــا رأیــت أحــدا أال ز�ــدا، ومــا مــررت  إالمقامــه  فعلــى هــذا نقــول مــا جــاءنى أحــد 
دل والنصــب فــى االســتثناء مــن حیــث بــ دل هــو الوجــه ألن البــ أحــد إال ز�ــد و�نمــا �ــان ال� 

 .دل فضل مشاكلة ما �عد إال لما قبلها فكــان أولــىب هو إخراج واحد فى المعنى وفى ال
 .هنا بدًال من قبل العطفاه  )٢(�جعالن ما جعله سیبو�ه )١(و�ان الكسائى والفراء

والجــواب أنــه بــدل منــه  منفــى ومــا �عــد إال موجــب ؟��ف �كون بدال وأجــد   :وقال ثعلب
حــد هــو جــاءنى أ�ضــًا إذا قلنــا مــا جــاءنى أحــد فــالرافع ألفى عمل العامل ف�ه وذلك أنا  

جمعنــا بینهمــا فالبــد مــن رفــع   فــإذاإذا أفردتــه    "جاءنىـ"فكل واحد مــن أحــد وز�ــد یرتفــع بــ 
جــاءنى ( ما یت�عه إذا قلــت منهما �الفعل ألنه یتصل �ه و�كون الثانى تا�عًا له �  األول

واإل�جــاب فــال وأمــا اختالفهمــا فــى النفــى   )٣(إذ الفعــل ال �كــون لــه فــاعالن  )  أخوك ز�ــد
قــدروا لــه  إذا األولنه ل�س مــن شــرط البــدل أن �عــد فــى موضــع �خرجهما عن البدل أل

فــى موضــعه الــذى رتــب ف�ــه وقــد  األولدل أن �عمل ف�ه مــا �عمــل فــى ب بل من شرط ال
موج�ــًا والثــانى منف�ــًا فــالعطف  األولعطف والصفة نحــو ذلــك وهــو أن �كــون �قع فى ال

 ) ورأیــت ز�ــدا ال عمــرا(  ) ومــررت بز�ــد ال عمــرو ( ، ) جــاءنى ز�ــد ال عمــرو ( نحــو 
ــانى معطـــوف علـــى  ــان فـــى المعنـــى مـــن حیـــث النفـــى  األولفالثـ ــا مختلفـ  واإلث�ـــاتوهمـ
نعــت  ألنــهفــوض خ فكــر�م م ) مررت برجــل ال �ــر�م وال عــالم(  و�ذلك تقول فى الصفة  

الرجل وأحدهما موجب واآلخر منفى و�ذا جاز ذلك فى العطف والنعــت جــاز مثلــه فــى 
�مــا  اإل�جــابفــإن قیــل فلــم ال جــاز البــدل فــى  �ع،مثلهمــا مــن حیــث هــو تــا ألنــهالبــدل 

فـــى و�ال فمـــا �مـــا قلـــت فـــى طـــرف الن  ) ز�ـــدإال جـــاءنى القـــوم ( جـــاز فـــى النفـــى فقلـــت 
ن عبرة البدل أن �حل محل المبدل منه وفى المنفــى �صــح حــذف قیل ألالفرق بینهما؟ 

و�نمــا  ) أتــانى إال ز�ــد (االسم المبدل منه قبل إال وال �صــح ذلــك فــى الموجــب ال �قــال:
 األشــ�اء�جوز إث�اته من  كان �ذلك من قبل أن النفى الذى قبل إال قد وقع على ما ال

�نــا قــد نفینــا  إت�ــان �ــل واحــد علــى  ) نى أحــدمــا أتــا (تــرى أنــا إذا قلنــا :أال المتضــادة 
اًال ألنــك حــ ســبیل االجتمــاع واالفتــراق ولــو أخــذنا نثبــت إت�ــانهم علــى هــذا الحــد لكــان م

 
  ١٥٥/ ٢واألشمونى  ١٥٠٦ – ٠٥١٥/ ٣ینظر رأى الكسائى والفراء فى ارتشاف الضرب  - )١(
  ٣١٤ – ٣١٠/ ٢ینظر الكتاب  - )٢(
  ٨٢ – ٨١/ ٢شرح المفصل  - )٣(



 
 ۲۱۹ م المستثنى بعد االستثناء التام المنفىالعامل فى المستثنى وحك    

مــا (  :المتضادة والذى یؤ�د ذلك عنــدك أنــك تقــول األحوالعلى هذه  اإلت�انتثبت لهم  
منفى ولم �سغ فــى نفیت عنه القعود واالضطجاع فلذلك ساغ البدل فى ال  )ز�د اال قائم

ْنُهمْ ﴿الموجب فإما قوله تعالى وُه ِإّال َقِلیــٌل مــّ خت�ــار البــدل فــى افشــاهد علــى  )١(﴾ّما َفَعلــُ
قلیــل" إال أهــل الشــام فــإنهم نصــبوه علــى أصــل  القــراء علــى رفــع " إلجمــاعالنفــى وذلــك 

كَ ﴿وأمــا قولــه تعــالى .ال�ــاب أ�ــا عمــرو و�النصــب إال  وافــإن الجماعــة قــرأ )٢(﴾ِإّال اْمَرَأتــَ
 ءاســتثنا ألنــهالنصــب هاهنــا  األكثــر" أمراتك" �الرفع، و�نما �ان   وابن �ثیر فإنهما قرءا

ًا لهــا حــ لــم �كــن م�ا ألنهــا" ولــم �جعلــوه مــن أحــد  فأســر �أهلــكمــن موجــب وهــو قولــه " 
فإذا �ان االســتثناء مــن غیــر موجــب و�ــان   .)٣(من المنهى  مستثناةات ولو �انت  فااللت 

ــا  ــاعفـــى  رجح�ـــاألمتصـــال وقلنـ ــد ســـ الم إت�ـ ــة علـــى بـــدل �عـــض عنـ ــه فـــإن ات�اعـ تثنى منـ
وُه ِإّال َقِلیـــلٌ ﴿ن �قولـــه تعـــالى ی ال�صـــر�  ا َفَعلـــُ ٌد ِإّال ﴿وقولـــه  )٤(﴾مـــّ نُكْم َأحـــَ ْت مـــِ َوَال َیْلَتفـــِ
 فى قراءة من رفع وهذا هو الصح�ح المشهور عند الجمهور.  )٥(﴾اْمَرَأَتكَ 
" اال  ـ ن : إنـــه معطـــوف بـــ ی �عـــض الكـــوفی هـــو عطـــف ب�ـــان، وقـــد قـــال  الكوفیـــون وقـــال 

 .)٦(ر�ج عل�هعوجعل "إال" حرف عطف وهو ضع�ف ال ت 
 

 فى المسألة الرأى الراجحالتعقیب و  
الكر�مــة "إال قلیــل " مــا ذ�ــره  اآل�ــةتثنى فــى ســ ممــا ســبق یتضــح لنــا أن العامــل فــى الم

 .  )٧(�سد مسد الخبرهو "أن" وال   نیالكوفیالفراء من 

 
 سورة النساء  ٦٦من اآل�ة  - )١(
  ٢/٦٦٦هود والقراءة برفع امرأتك البن �ثیر وأبى عمرو،ینظر االقناع ٨١من اآل�ة  - )٢(

مجـاز هــذه القـراءة عنــد المبـرد ثــم ذ�ــر أن  الرفــع الـذى هــو علـى البــدل مـن أحــد وذ�ـر مكــى وأنكـر أبــو عبیــد
النصب على االستثناء ألنه نهى ول�س بنفى وجوز أن �كون مستثنى منه فأسـر �أهلـك وحسـن االسـتثناء �عـد 

 ٢٦٧، ٢٦٦/ ٢و�نظر شرح التسهیل البـن مالـك  ٢٩٠/ ٢النهى ألنه �الم تام ینظر المشكل لمكى والنشر 
  ٣٨٦ومعانى القرآن لألخفش ٧٨٠بیب مغنى الل ٢٩٥/ ١و�نظر مجاز القرآن 

  ٨٢/ ٢شرح المفصل  - )٣(
 النساء ٦٦من اآل�ة  - )٤(
 هود ٨١من اآل�ة  - )٥(
  ٧١ائتالف النصرة  - )٦(
 ١٣٥/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٧(



 
 ۲۲۰ م المستثنى بعد االستثناء التام المنفىالعامل فى المستثنى وحك    

ال فعلــوه إال قلــیًال ألن إ فى موطن أخر إنما نصب "قلیًال" ألنــه أراد مــا  ثم �قول الفراء
 .)١(عنده مر��ة من إن وال �ما �انت لوال مر��ة من "لو" وال"

فــى عــدة مواضــع: �عمــل ف�ــه مــا قبلــه مــن الكــالم �مــا تعمــل عشــرون   سیبو�ه  ثم �قول
   .)٢(ا) عشرون درهم( :ف�ما �عدها إذا قلت

فتنصــب ز�ــدا علــى  )ز�ــدًا  إالما رأیــت أحــدًا ( تقول على هذا : و وقال فى موضع أخر
 .)٣(وال أعنى ز�داً لك أنه �جىء على معنى لكن ز�دًا والناس على ذ  ،غیر رأیت

نى ز�ــدا" عأ  تثنى منصوب �إضمار فعل معناه "السین أن الم� عن ال�صر   وحكى الفراء
ــاهأو  ــا قـــد ذ�رنـ ــیبو�ه فـــى �عـــض المواضـــع ممـ ــا قالـــه سـ ــو أن "إال"  )٤(راه أراد مـ وزعـــم هـ

 .  )٥("الـ"و�ذا رفعت رفعت ب  "إنـ"صبت نصبت ب إن" وال" فإذا ن مر��ة من "
) ٦("فعــل القــوم إال أن فــالن لــم �فعــل "تثنى ینتصــب علــى تأو�ــلســ وزعم الكســائى أن الم

تثنى �المفعول ف�جعله خارجــا مــن الوصــف وذلــك سوحكى عنه أ�ضًا أنه �ان �ش�ه الم
 )٧(هو الناصب له

  أعلم �هللا
 

 
 ١٢٥الحجة البن خالو�ه  - )١(
 ٣١٠/ ٢الكتاب لسبیو�ه  - )٢(
 ٣١٩/ ٢الكتاب  - )٣(
 ، وقد حكى السیرافى هذا الرأى عم المبرد والزجاج  ٤٩٣التعل�قة  - )٤(
 ١٨٨/ ٢والهمع  ٢٥٤، ٢/٢٥٣وابن عصفور  ٢٦١/ ١ینظر اإلنصاف  - )٥(
  ٢١٣وفاتحة اإلعراب  ٢٦١/ ١ینظر رأى الكسائى فى اإلنصاف  - )٦(
 ١٦٧شرح عیون اإلعراب  - )٧(



 
 ۲۲۱ غیر االستثنائیة والوصف بھا      

 )١( والوصف بها   االستثنائية غري  
 

ُرهُ ﴿تعرض ابن خالو�ه لرأى الفراء فى "غیر" عند قوله جل شأنه   ﴾َما َلُكْم ّمْن ِإَلـٍَه َغیــْ
قرأ الكسائى وحده "غیره" �الخفض جعله نعتا لما تقدم ، وال�اقون یرفعــون «  فقال :    )٢(

 " إال" ى إعــراب مــا �عــد جعلــت علــ  " إال" ألن غیــرًا إذا �انــت �معنــى  ؛وهــو االخت�ــار
إال هللا، لو جعلــت مكــان  آلهة�الرفع، لو �ان فیها "  هللا مالكم من إله إال"  :وأنت قائل

 .»غیر هللا ، وهذا بین واضح  آلهةا  مإال غیر رفعته فقلت : لو �ان فیه
: والتقــدیر ،قبل دخــول (مــن) وهــى زائــدة )إلهـ( وحجة أخرى لمن رفع أن �جعلها نعت ل

 .له غیرهمالكم إ
ن ﴿ لم اختار الذین رفعوا (غیر) هاهنا الخفــض مــن قولــه تعــالى  :فإن قال قائل ا مــِ َومــَ

 .)٣(  ﴾َدآّ�ٍة ِفي األْرِض َوَال َطاِئٍر َ�ِطیُر ِ�َجَناَحْ�ِه ِإّال ُأَمٌم َأْمَثاُلُكمْ 
فالجواب فى ذلك: أن الكالم هاهنا نسق �صلح الوقوف علــى مــا قبلــه ، والكــالم هنــاك 

اِ�سٍ ﴿قد رفعا  إسحاقوابن أبى  )٤(بن عمر  ىام على أن ع�سغیر ت  ٍب َوَال �ــَ  ﴾َوَال َرطــْ
)٥( . 

 :�قــول  دـ ما جاءنى غیرك �النصب وأنش  -رحمة هللا  )٦(الفراء وأجاز
 
 

 )١(قالأو حمامة فى غصون ذات       لم �منع الشرب منها غیر أن نطقت

 
و معانى الفراء ١٤٤ومعانى القرآن للكسائى ص ٤٢٣/ ٤لمقتضب و ا ٤٣٠/ ١تنظر المسألة فى: الكتاب  -  )١(

وارتشــاف الضــرب  ٣/٢٦١، ٢/٣١٥، وشــرح التســهیل البــن مالــك  ٢/٥، واألصــول البــن الســراج  ٣٨٢/ ١
، ٢١٠، د. مـازن ١٥٨/ ١تحقیـق الشـ�خ محمـد محـى الـدین عبـد الحمیـد   ١/١٥٨و مغنى اللبیب  ١٥٤٢١٣

، اإلتحــــاف ٣٢٠/ ٤، ال�حــــر ٢/١٢٧شــــرح الكاف�ــــة للرضــــى  ١٠٦ ، التســــهیل ٢/٥١٥شــــفاء العلیــــل  ٢١١
٢/٥٢  

 سورة األعراف  ٥٩من اآل�ة  - )٢(
 سورة األنعام  ٣٨من اآل�ة  - )٣(
 ، ١٣٤/ ٢ینظر :إعراب القرآن للنحاس  - )٤(
 سورة األنعام  ٥٩من اآل�ة  - )٥(
 ٢/٢٥٠،  ٣٨٢/ ١معانى القرآن للفراء  - )٦(



 
 ۲۲۲ غیر االستثنائیة والوصف بھا      

بنیــت  هاهنــا إنمــا فتحــت ألنهــا" رغیــ "ألن  –رحمــة هللا   -وقال ال�صر�ون: غلط الفــراء  
فقرأها حمزة والكســائى �ــالخفض علــى  )٢(﴾َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْیُر ّ�ِ ﴿فأما قوله    )مع (أن
 .)٣(، وقرأ ال�اقون �الرفع على ما تقدم من التفسیر"خالقـ"النعت ل

 
 الدراسة والتقویم 

 األصــلة فــى �ــون والعل ، وال یوصف بها إال النكرة،األصل فى (غیر) أن تكون صفة
وعمومهــا وأنهــا ال تخــص شــیئا �عینــه  فیهــا أن تكــون صــفة لمــا قبلهــا هــى شــدة إبهامهــا

 فــإذا أر�ــد بهــا تمــام المغــایرة، و�مالهــا، أو ،    )٤()مررت برجل غیر ز�د(ومن ذلك قولك  
عل�ـــك (:وذلـــك نحـــو  )٥(لـــدى �عضـــهم �اإلضـــافةقعـــت بـــین ضـــدین فإنهـــا حیئـــذ تعـــرف و 

اســم �ضــاد الموصــوف ولــ�س لــه ضــد  إلــىو وقعــت مضــافة أ )�الحر�ــة غیــر الســكون 
 .)٦()مررت �المسلم غیر الكافر(سواه نحو قولك:
فمن نظر إلى اكتســابها التعر�ــف  فى وقوع "غیر" صفة للمعرفة.  و�ینوقد اختلف النح

 �ما أض�فت إل�ــه ذهــب إلــى جــواز وقوعهــا صــفة للمعرفــة ، و�ــذلك مــن اشــترط وقوعهــا

 
أنشــدنى المفضــل ینظــر  :، والفــراء �قــول٣٢٩/ ٢ل�ســ�ط وهــو منســوب للكنــانى فــى الكتــاب البیــت مــن �حــر ا - )١(

والنها�ــة البــن  ٨/١٣٥،   ٣/٨٠، ومنســوب لقــ�س بــن رفاعــة فــى ابــن �عــ�ش ٣٨٢/ ١معــانى القــرآن للفــراء 
ومنسوب ألبى ق�س بن  ٤٠٧،  ٤٠٧،    ٣/٤٦٠والخزانة    ١/٤٥٨وشواهد المغنى للسیوطى   ٣/١٣٢الخ�از  

، ومغنى ٢/٢٤٦، ١/٤٦، وأمالى بن الشجرى ١/٢٨٧، و�ال نس�ه فى اإلنصاف ١/١٨٨ت فى الدرر  األسل
،  ١/٩٦وشـرح اللمـع البـن برهـان  ٢/٣٤٩، ومعانى الزجـاج ١٥/ ١، ، والتصر�ح ٢/٥١٧،  ١/١٥٩اللبیب  
شــــرح التســــهیل البــــن مالــــك  ٣/١٧٥،  ٢/١٢٧وشــــرح الكاف�ــــة البــــن الرضــــى ٢/٥١٥وشــــفاء العلیــــل  ٣٢٣

، ٦٤والمسـائل المنثـورة  ٢/٥٠٧وسـر صـناعة اإلعـراب  ٢/٩٢٢، و شرح الكاف�ة الشـاف�ة ٢٦٢/  ٣  ٢/٣١٣
 ، ١٥٤٢/ ٣، واالرتشاف  ١/٥٩١،و المساعد  ١٦٠والنكت الحسان 

 : جمع وقل وهو المقل أى الدوم إذا ی�س : أوقال: یر�د شجرة سحوقا أى طو�لة و  سحوق :  اللغة
تشرب فلمـا سـنعت صـوت حمامـة نفـرت و�فـت عـن الشـرب یر�ـد أنهـا �خامرهـا   یر�د أن الناقة �انتوالمعنى:  

فزع من حدة نفسها وذلك محمود فیها وقوله من سحوق : یر�د أن سـماعها الحمامـة مـن قبـل الشـجرة وجهتهـا 
  ٣٨٣/ ١من معانى القرآن للفراء  -١والمعروف : فى غصون . ینظر حاش�ة 

 ٢٢٤/ ٢أى خالو�ه فى اآل�ة سورة فاطر و�نظر ر  ٣من اآل�ة  - )٢(
 ١٩٠/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٣(
 ٢٤٥/ ١،و شرح الكاف�ة ٤٢٣/ ٤و المقتضب  ٤٣٠/ ١ینظر الكتاب  - )٤(
 ٥٣/ ١، معانى الزجاج  ٥١٢األصول البن السراج  - )٥(
  ١٣٥/ ١والمغنى  ١٨/ ١معانى األخفش   - )٦(



 
 ۲۲۳ غیر االستثنائیة والوصف بھا      

ومــن تمســك �إبهامهــا لــم یــرتض وقوعهــا . )١(ذلــك أ�ضــاً  شــائع أیــد علــى مخصــوص ال
   .)٢(نعتًا و�ن أض�فت إلى معرفة

ـٍَه  ﴿)٣(نعتــا �قــراءة الكســائى"غیر " علــى وقــوع  وقد استشهد ابن خالو�ه ْن ِإلــَ ْم مــّ ا َلكــُ مــَ
ُرهُ  ــْ ُر ّ�ِ ﴿وقولــه  �ــالخفض جعلــه نعتــا لمــا تقــدم )٤( ﴾َغی ــْ اِلٍق َغی ْن خــَ ْل مــِ قرأهــا  )٥(﴾هــَ
وأجــــاز الفــــراء مـــا جــــاءنى غیــــرك  )٦("خالقـ"زة والكســــائى �ـــالخفض علــــى النعــــت لـــ حمـــ 

 .فیها و��ان الراجح  النحو�ینو�ل�ك أراء   �النصب.
 " غیر"  فى  نالكوفییرأى  

فــى �ــل موضــع �حســن ف�ــه "ال" فــى موضــعها تــم الكــالم   "غیــر"نصب    الكسائىأجاز   
ـٍَه ﴿قولــه تعــالى )٨(وعلــى هــذا قــرأ )٧((ما جــاءنى غیــرك) وأجازأو لم یتم   ْن ِإلــَ ْم مــّ ا َلكــُ مــَ

 . )٩(﴾َغْیُرهُ 
 

 "غیــر"ن نصــب ی ال �جــوز عنــد ال�صــر�   :«على رأى الكسائى �قولــه وقد علق النحاس
 .)١٠(» إال إذا لم یتم الكالم. وذلك عندهم من أق�ح اللحن

 
 ٥/ ٢األصول فى النحو ینظر   – )١(
  ٤٢٣/ ٤المقتضب للمبرد  ینظر - )٢(
واالتحــاف ونحــو  ٣٢٠/ ٤، ال�حــر المحــ�ط  ١/٢٩٥ومشــكل إعــراب القــرآن  ٢٨٢/ ١ینظــر: معــانى القــرآن  - )٣(

  ١٩٠/ ١، إعراب القراءات الس�ع  ١١٨الفراء الكوفیین 
 سورة األعراف  ٥٩من أي  - )٤(
 سورة فاطر  ٣من اآل�ة  - )٥(
  ١٩٠،  ١٨٩/ ١ع إعراب القراءات الس�ینظر   - )٦(
 ١٤٤معانى القرآن للكسائى صینظر   - )٧(
اعراب القـراءات  ٢٦، ونحو القراء الكوفیین ٣٨٢/ ١، ومعانى الفراء ٣٢٠/ ٤تنظر القراءة فى ال�حر المح�ط   -  )٨(

 ١/١٩٠الس�ع 
هـاء �عـدها " فالكسـائى وأبـو جعفـر �خفـض الـراء و�سـر المـن إلـه غیـرهواختلف فـى "«  :وقال البنا فى االتحاف

وال�ـاقون برفـع الـراء وضـم  على النعت أو البدل من إله لفظا،والثانى له نصب الراء وضم الهاء على االستثناء.
.  »الهــاء علــى النعــت أو البــدل مــن موضــع إلــه ألن (مــن) مز�ــده ف�ــه وموضــعه رفــع إمــا �االبتــداء أو الفاعل�ــة

 ٢/٥٢اعیلینظر: إتحاف فضالء ال�شر للبنا تحقیق  د. شع�ان اسم
سورة األعراف ، وقال ع�سى بن عمر: النصب والجر جائزان و�جوز النصب على االسـتثناء  ٥٩من اآل�ة   -  )٩(

 ٢/١٣٤ول�س �كثیر، ینظر: إعراب القرآن للنحاس 
 ، ١٣٥/ ٢ینظر : إعراب القرآن للنحاس  - )١٠(



 
 ۲۲٤ غیر االستثنائیة والوصف بھا      

ُرهُ ﴿فى قوله تعالى    الفراء  وقال ـٍَه َغیــْ ْن ِإلــَ ْم مــّ . وقــد لإللــهنعتــا  "غیــر"تجعــل  )١(﴾َما َلكــُ
لو نزعــت منــه (مــن) �ــان رفعــا وقــد  اإللهیرفع: �جعل تا�عا للتأو�ل فى إله أال ترى أن 

قــرىء �ــالوجهین جم�عــًا. و�عــض بنــى أســد وقضــاعه قــال إذا �انــت (غیــر) فــى معنــى 
(إال) نصــبوها تــم الكــالم قبلهــا أو لــم یــتم. ف�قولــون: مــا جــاءنى غیــرك، ومــا أتــانى أحــد 

 )٢(ل :ضشدنى المفغیرك قال : وأن 
 )٣(الـحمامة من سحوق ذات أوق     لم �منع الشرب منها غیر أن هتفت

 الفعل والكالم ناقص.   )٤(فهذا نصب وله
 :األخروقال 

 )٥(عناق الطیر شهال عیونها ك�ذا      ر شهلة عینهاـب فیها غیـال عی
دل علــى قولــه ت هــذا وقــد أجــاز الفــراء نصــب "غیــر" واســ  )٦(فهذا نصــب والكــالم تــام قبلــه

   .�قول الشاعر، وقد غلطه ال�صر�ون ف�ما قال
 " غیر" ن فى  یرأى ال�صر�

ــیبو�ه ــال سـ ــه قـ ــرجلین غیـــرك " )٧(ومنـ ــول )٨("مـــررت بـ ــم و�قـ ــًا لـــ�س �اسـ ــر" أ�ضـ : "وغیـ
 .)٩(والالم األلفمتمكن أال ترى أنها ال تكون إال نكرة، وال تجمع، وال تدخلها  

النـــاس  فــىیــرك" فــال �كــون إال نكـــرة ألنــه مــبهم : فأمــا "مـــررت بــرجلین غوقــال المبــرد
 .)١٠(ما �صح هذا و�فسد �معناهن أجمعین ، فإ

   .)١(: واعلم أن أصل "غیر" أن تكون صفة تا�عة للموصوفمرى �وقال الص

 
 سورة األعراف  ٥٩من اآل�ة  - )١(
 ٣٨٢/ ١ینظر : معانى القرآن للفراء  - )٢(
 البیت من �حر ال�س�ط وهو من قصیدة ألبى قب�س بن األسلت األنصارى وقد سبق تخر�جه فى أول المسألة.  - )٣(
 (وله) والصواب (ول�ه)  - )٤(
البیت من الطو�ـل وهـو بـال نسـ�ه، والشـهلة فـى العـین أن �شـوب سـوادها زرقـة ینظـر فـى ذلـك معـانى القـرآن   -  )٥(

 شهل" –عرب ( شهل)و (شكل) والتاج " شكل ، ولسان ال٣٨٣/ ١للفراء 
 ٣٨٣/ ١ن للفراء آمعانى القر  - )٦(
  ٤٣٠/ ١ومنه أى ومن النعت ینظر الكتاب  -)٧(
  ٤٣٠/ ١الكتاب  - )٨(
  ٤٧٩/ ٣الكتاب  - )٩(
 ٢٨٨/ ٤المقتضب  - (١٠(
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التعر�ــف  ینــافى  "أعلــم أن "غیــر" موضــوعة علــى مــا  رجانىاهر الجقاإلمام عبد الوقال  
عــدا المخاطــب غیــره، و�ذا �ــان موضــوعه  وذلــك أنــك إذا قلــت "مــررت �غیــرك فكــل مــن

: مــررت برجــل معرفــة فیوصــف �ــه النكــرة ف�قــال اإلضــافةعلــى هــذا الــذى نــراه لــم تكــن 
 .)٢( غیرك  و�امرأة ،  غیرك

: اعلــم أن أصــل (غیــر) الصــفة المفیــدة لمغــایرة مجرورهــا لموصــوفها، إمــا وقال الرضى
لــك " دخلــت بوجــه غیــر و�مــا �الصــفات نحــو قو  �الــذات نحــو "مــررت برجــل غیــر ز�ــد"،

، واألصل هو األول والثانى مجاز، فإن الوجه الــذى تبــین ف�ــه "  الوجه الذى خرجت �ه
 .)٣(أثر الغضب �أنه غیر الوجه الذى ال �كون ف�ه ذلك �الذات

ِذي   ﴿وأصــل (غیــر) أن یوصــف بهــا أمــا نكــرة نحــو    :وقال ابــن هشــام َر الــّ اِلحًا َغیــْ صــَ
ْیِهم ﴿ة �النكرة نحــو أو معرف )٤(﴾ ُكـّنا َنْعَملُ  وِب َعلــَ ِر اْلَمْغضــُ فــإن موصــوفها  )٥(﴾ َغیــْ

وقــد فصــل ابــن هشــام مــا ذ�ــره فــى مغنــى اللبیــب  )٦((الذین) وهم جنس ال قوم �أع�انهم
 تستعمل (غیر) المضافة لفظا على وجهین: حیث قال:

َر الّــ ﴿أن تكــون صــفه للنكــرة نحــو  -وهــو األصــل: –:أحــدها اِلحًا َغیــْ ْل صــَ ـّنا َنْعمــَ ِذي �ــُ
ْیِهمْ ﴿ ة منها نحو � � أو لمعرفة قر   )٧(﴾َنْعَملُ  َت َعلــَ ِذیَن َأْنَعمــْ َراَط الــّ ألن المعــرف  )٨( ﴾صــِ
حتــى زعــم  إبهامهــاقر�ب من النكرة وألن (غیرًا) إذا وقعت بین ضدین ضــعف   ىالجنس

   .األولى  اآل�ةابن السراج أنها حینئذ تتعرف و�رده  
ب �ــإعراب االســم التــالى "إال" فــى ذلــك الكــالم فتقــول : أن تكــون اســتثناء فتعــر والثــانى

وقــال  جــاء القــوم غیــر ز�ــد" �النصــب ، ومــا جــاءنى أحــد غیــر ز�ــد" �النصــب والرفــع،
َررِ ﴿تعــالى   ي الضــّ ُر ُأْولــِ ْؤِمِنیَن َغیــْ أ برفــع "غیــر" �قــر  )٩( ﴾ّال َ�ْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلمــُ

 
  ٣٨٢/ ١الت�صرة والتذ�رة للص�مرى  - )١(
 ٨٧٤/ ٢المقتصد فى شرح اإل�ضاح  - )٢(
 ٢٤٥/ ١ینظر : شرح الكاف�ة للرضى  - )٣(
 سورة فاطر  ٣٧من اآل�ة  - )٤(
 سورة الفاتحة ٧من اآل�ة  - )٥(
 ٢/١١٢ابن مالك ینظر أوضح المسالك إلى ألف�ة - )٦(
 فاطر  ٣٧من اآل�ة  - )٧(
 سورة الفاتحة ٧من اآل�ة  - )٨(
 سورة النساء  ٩٥من اآل�ة  - )٩(
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ا ﴿مــا علــى أنــه اســتثناء وأبــدل علــى حــد ن ألنهــم جــنس و�ی اعــدإما على أنــه صــفة للق مــّ
ــلٌ  وُه ِإّال َقِلی ــُ وِب ﴿و�ؤ�ــده قــراءة النصــب و�ن حســن الوصــف فــى )١( ﴾َفَعل ِر اْلَمْغضــُ ــْ َغی

إنمــا �ــان الجتمــاع أمــر�ن : الجنســ�ة والوقــوع بــین الضــدین والثــانى مفقــود    )٢(﴾َعَلْیِهم
ألنــه ال وجــه لهــا إال  )٣(عهاهنــا ولهــذا لــم �قــرأ �ــالخفض صــفة للمــؤمنین إال خــارج الســ� 

على  )٦(�الجر صفه على اللفظ و�الرفع  )٥(﴾َما َلُكْم ّمْن ِإَلـٍَه َغْیُرهُ ﴿  )٤(وقرئ   الوصف،
وتحتمــل قــراءة الرفــع االســتثناء علــى  الموضــع، و�النصــب علــى االســتثناء وهــى شــاذة،

ـََه ِإّال ّ�ُ ﴿ أنــه إبــدال علــى المحــل مثــل فــى االســتثناء عــن  (غیــر) وانتصــاب )٧( ﴾َال ِإلــَ
واختـــاره ابـــن عصـــفور ، االســـم �عـــد إال عنـــدهم  بتمـــام الكـــالم عنـــد المغار�ـــة �انتصـــا

واختـــاره ابـــن مالـــك، وعلـــى التشـــب�ه �ظـــرف المكـــان عنـــد  ىعنـــد الفارســـ  وعلـــى الحال�ـــة
 :هجماعه واختاره ابن ال�اذش ، و�جوز بنائها على الفتح إذا أض�فت إلى مبنى �قول

 )٨(حمامة فى غصون ذات أوقال       غیر أن نطقت  لم �منع الشرب منها
 .وهذا البیت هو الذى استشهد �ه الفراء فى رأ�ه 

ُرهُ ﴿ : وال�ــاقون یرفعــون وقــال ابــن خالو�ــه ـٍَه َغیــْ ْن ِإلــَ ْم مــّ ا َلكــُ وهــو االخت�ــار ألن  )٩(﴾مــَ
 ما �عد إال وأنت قائل مــالكم مــن إلــه إال إعراب"غیر" إذا �انت �معنى إال جعلت على 

 
 سورة النساء  ٦٦من اآل�ة  - )١(
 سورة الفاتحة  ٧من اآل�ة  - )٢(
 أى خارج القراءات الس�عة المشهورة  - )٣(
فى قوله   وقال أبو زرعة  ٥٢/  ٢،و اإلتحاف   ١٩٠/  ١ینظر القراءة فى إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  - )٤(

صــفه إللـــه قــرأ الكســائى: مــالكم مـــن إلــه غیــره �ــالخفض جعلــه ،  ٥٩األعــراف  ﴾ مــالكم مــن إلــه غیـــره ﴿تعــالى
ولموافقــة اللفــظ المعنــى وقــرأ ال�ــاقون " مــالكم مــن إلــه غیــره" �ــالرفع أى مــالكم إلــه غیــره ودخلــت (مــن) مؤ�ــدة وهــو 
المختار على مذهب التحقیق ألن (غیر) إذا �انت �معنى إال جعلت على إعراب ما �عد إال وأنت قائل "مالكم من 

 ٢٨٦حجة القراءات ألبى زرعة  ه ، ینظرإله إال هللا " ولو جعلت مكان (إال) (غیر) رفعت
 سورة األعراف  ٥٩من اآل�ة  - )٥(
  ٢١٠ینظر مغنى اللبیب البن هشام تحق د. مازن  - )٦(
 سورة الصافات  ٣٥من اآل�ة  - )٧(
 البیت سبق توث�قه فى أول المسألة . - )٨(
 سورة األعراف ٥٩من اآل�ة  - )٩(
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غیــر رفعتــه فقلــت : لــو إال إال هللا " لــو جعلــت مكــان  آلهــةا مــ �ــان فیه لــو  " هللا �ــالرفع
 .)١( غیر هللا وهذا بین واضح  آلهةكان فیها 

ثــم قــد تحمــل إحــداهما  اســتثناءوأصــل (إال) أن تكــون  )٢(أصــل "غیــر" أن تكــون صــفةف
 .  )٣(على األخرى ف�ما هو أصل فیها

أبـــدا ســـوى المضـــاف إل�ـــه ولكنـــه �كـــون فیهـــا معنـــى إال اعلـــم أن غیـــرًا  :«قـــال ســـیبو�ه
 .  )٤(»ف�جرى مجرى االسم الذى �عد إال

جــاز االســتثناء ف�ــه  " إال" ـ ثنى ف�ــه بــ ت ســ اعلــم أن �ــل موضــع جــاز أن ت  «:وقــال المبــرد
�غیر وغیر اسم �قع على خالف الذى �ضاف إل�ه و�دخله معنى االستثناء لمضــارعته 

 )٥(» إال
إال ومــا �عــدها تكــون صــفة لنكــرة أو ف�ــه ألــف والم نحــو مــررت  «:فقــال األخفــشأمــا 

 .)٦(»  ، وجاءنى القوم إال أخوكأخ�ك�القوم إال  
تثنى منه نكرة نحو قام �ل أحــد إال سوصف بها إذا �ان المی   )٧(وقال صاحب الضوا�ط

 .)٨(ز�د، فإن قلت قام إخوتك إال ز�دا تعین النصب وال �جوز الرفع على الصفة
وتكــون إال ف�ــه وصــفا البــد أن  ألوغیــره علــى أن الــذى �كــون ف�ــه  الســراجونــص ابــن 

 )٩(الجنس�ة ألتكون  

 
  ١٩٠/ ١إعراب القراءات الس�ع  -)  ١(
 ، ١٥٨/ ١والمغنى  ٥٧٨/ ١والمساعد  ٣٦٠/ ١والتصر�ح   ١٧٨/ ٢ینظر : الغرة البن الدهان  - )٢(
جـاز �غیـر وجـرى مجـرى االسـم الـذى �عـد إال ألنـه اسـم  "إالـ"قال سـیبو�ه " �ـل موضـع جـاز االسـتغناء ف�ـه بـ  -  )٣(

 ١٥٢٦/ ٣ارتشاف الضرب  -٣٤٣/ ٢�منزلته وف�ه معنى إال ینظر : الكتاب 
 ٣٤٣/ ٢الكتاب  - )٤(
 ٤٢٢/ ٤المقتضب  - )٥(
 ٤/٤٢٢المقتضب  – )٦(
�تاب الضوا�ط النحو�ة فى علم العر��ة لمحمـد بـن عبـد هللا بـن محمـد بـن أبـى الفضـل المرسـى أبـو عبـد هللا   -  )٧(

هـــ و ینظــر �غ�ــه  ٥٧٠العالمــة شــرف الــدین النحــوى صــنف اإلمــالء علــى المفصــل وتفســیر القــرآن ولــد ســنة 
  ١٣٥،  ١٤٤ /١الوعاة 

 ١٥٢٦/ ٣ینظر رأ�ه فى ارتشاف الضرب  - )٨(
 ٢٨٦ - ٢٨٥/ ١األصول فى النحو البن السراج  - )٩(
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یوصـــف بهـــا الظـــاهر والمضـــمر والمعرفـــة  )١(قـــال �عـــض أصـــحابنا «:قـــال أبـــو ح�ـــان
 .)٢(» األوصافوالنكرة وهو وصف �خالف سائر  

 فى مسألتین:  غیر  و�ترجح نصب
 .نحو هذا المثال المتقدم  نادیی وال�غد،  الكوفیینمن   )٣(عند قوم  إحداهما
ــة ــ�م والثان�ـ ــد تمـ ــى  )٤(عنـ ــل علـ ــل�ط العامـ ــه تسـ ــن ف�ـ ــذى �مكـ ــع الـ ــتثناء المنقطـ ــى االسـ فـ

 ."  تثنى نحو " ما فیها أحد غیر حمارسالم
  )٥(و�ضعف نصبها فى مسألة واحدة

وهــى إذا �ــان الكــالم تــام غیــر موجــب نحـــو " مــا قــاموا غیــر ز�ــد " فــاألرجح فــى هـــذا 
المستثنى �ــإال للمســتثنى منــه غیر التى تأخذ حكم  إت�اعالمستثنى منه أى   عإت�االمثال  

غیــر علــى البــدل بــدل �عــض  )٦(وهو الواو فــى مــا قــاموا فتقــول مــا قــاموا غیــر ز�ــد برفــع
 من الواو .

و�ن �ــان الكــالم غیــر موجــب و�ن �ــان االســتثناء  متصــال �مــا هنــا  -:قــال ابــن هشــام
وهــى إذا �ــان نى منــه و�متنــع نصــبها فــى مســألة واحــدة المستثنى للمســتث   إت�اعفاألرجح  

نحـــو " قـــام غیـــر ز�ـــد" �ـــالرفع هنـــا علـــى الفـــاعلین فـــإن قـــال قائـــل: لـــم  )٧(اغـــ العامـــل مفر 
قیــل ألن (غیــر) لمــا أق�مــت هنــا مقــام "إال"   أعر�ت "غیر" إعــراب االســم الواقــع �عــد إال؟

 
 . ٥٨٠/ ١والمساعد  ١٥٢٦/ ٣ینظر : ارتشاف الضرب  - )١(
 ١٥٢٦/ ٣االرتشاف  - )٢(
غیـر علـى الحـال  قال اللقانى: لقائل أن �منع وجوب النصب فى غیر على االستثناء عنـدهم إلمكـان نصـب  -  )٣(

وهــذا الوجــه ضــع�ف ألن (أحــد) نكــرة والضــمیر �ــذلك �عــود  -مــن "أحــد" أو مــن ضــمیره المســتتر فــى الظــرف
علـى نكـرة أى المسـتتر فـى المجـرور والمـراد المتعلـق أى مـا اسـتقر فیهـا ورفعهـا علـى أنـه مبتـدأ خبـره الظـرف 

 ٣٦١/ ١ینظر حاش�ة �س على التصر�ح وأحد بدل من غیره أى ما فیها غیر ز�د أحد منهم وهو الوجه / 
قال اللقانى: قد �منع أن النصب عندهم ف�ه راجح ، ألن الرفع على أن "غیرا" صفة �اشفة ألحد راجح على  - )٤(

النصــب علــى االســتثناء المنقطــع الــذى هــو خــالف األصــل أو مســاو لــه ینظــر حاشــ�ة �ــس علــى التصــر�ح 
١/٣٦١ 

النصـب �ضـعف فـى نحـو " مـا قـاموا غیـر ز�ـد"  لجـواز �ونـه علـى الحـال  ، و�ـذلك �منـع٣٦١/ ١التصـر�ح  - )٥(
 ١/٣٦١من ضمیر قاموا ینظر حاش�ة �س على التصر�ح 

 ١٣/٤٩٢ینظر مجلة �ل�ة اللغة العر��ة  – )٦(
 أى الكالم منفى غیر تام  - )٧(
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االســم  إعــراب أعر�ــت عــرابإ بدلها فى نفســها مــن   وال  �اإلضافةو�ان ما �عدها مجرورًا  
 .)١(و��قى حكم االستثناء اإلعرابالواقع �عد إال من  

 للعلماء فى ناصب غري االستثنائية أراء متعددة هى:و
عــد إال االستثناء �ما انتصب االســم الــذى � انتصبت �ما قبلها على   )٢(قال ابن خروف

مت  ألن إال قــد عــدإال ز�ــدا" لــ�س �ــإالوهذا دلیل على أن النصب فــى نحــو "قــام القــوم  
 )٤(�اذشهذا الرأى السیرافى وابن ال  )٣(مع "غیر" وجود النصب وعلى

وهى عند ابن ال�اذش مشبهه �الظرف المبهم فكما �صل الفعــل إل�ــه   )٥(وقال أبو ح�ان
 .  )٦(بنفسه �ذلك �صل إلى ( غیر )

نـــه ســـتثنى من المعلـــى الحـــال وفیهـــا معنـــى االســـتثناء وهـــى حـــال مـــ  )٧(ىقـــال الفارســـ و 
   .ال تتعرف �االضافه واختاره ابن مالك ن غیراوصح ذلك أل

�ونــه جــاء فضــله �عــد تمــام الكــالم لقــولهم   أصحابناالناصب له عند    )٨(وقال أبو ح�ان
والمشـــهور أن انتصـــابها  فـــى المنصـــوب �عـــد إال �مـــا انتصـــب (درهمـــًا) �عـــد عشـــر�ن ،

 .  )٩(ابن عصفور واختاره  المغار�ةعلى حد انتصاب ما �عد (إال) وهذا عند  
قــام ى نحــو "أن ناصب (غیر) مــا قبلهــا مــن العوامــل علــى الحــال وفاقــا للفارســ   واألرجح

ل (غیر) لمشتق أى قام القوم مغایر�ن لز�د فى الفعــل ألن المعنــى و القوم غیر ز�د" فتؤ 
 .)١(عل�ه ، وهى تفید المغایرة

 
  ١٩٥٧قى تحقیق أ. محمد بهجة الب�طار التر  ٢٠٧ن�ارى أسرار العر��ة ألبى البر�ات األ - )١(
  ٢تحقیق  د/ صالح راوى ط ٢٢٤/ ٢شرح اللمحة البدر�ة فى علم العر��ة البن هشام  - )٢(
 ٤٩٣/ ١٣مجلة �ل�ة اللغة العر��ة  - )٣(
ــیرافى فـــى شـــرح التســـهیل البـــن مالـــك  - )٤( ــاذش فـــى المغنـــى ٢٧٧/ ٢ینظـــر رأى السـ ،  ١٥١/ ١، ورأى ابـــن ال�ـ

 ١٥٤١/ ٣ور واالرتشاف ، شرح الجمل البن عصف١٥٧/ ٢واالشمونى 
 ١٥٤١/ ٣ینظر: ارتشاف الضرب  - )٥(
و�قول ابن �مـال �اشـا : و�عمـل ف�ـه فعـل الزم لشـبهه �ـالظرف المكـانى أى (قیـل ، و�عـد ) فـى اإلبهـام تقـول  -  )٦(

 ط دار الفكرة  ١٤٧قام القوم غیر ز�د" ینظر أسرار النحو 
، ٣٦١/ ١، والتصـــر�ح  ٢٢٥/ ٢لـــم العر��ـــة البـــن هشـــام در�ـــة فـــى عنظـــر رأى الفارســـى / شـــرح اللمحـــة البی- )٧(

 ١٥٤١/ ٣واالرتشاف 
  ٣٤٩/ ١، والتصر�ح ١٥٤١/ ٣ارتشاف الضرب  - )٨(
 ١٨٩، والمقرب البن عصفور  ١٥٧/ ٢،و شرح األشمونى  ١١٣/ ٢ینظر : توض�ح المقاصد  - )٩(



 
 ۲۳۰ غیر االستثنائیة والوصف بھا      

 

 الراجح    ىالرأ  ��انو   وحجة �لٍ فى بناء "غیر" ن یال�صر�و  رأى الكوفیین
غیر) �حوز بناؤها علــى الفــتح فــى �ــل موضــع �حســن (إلى أن    الكوفیون ذهب    -:أوال

 مـــا "أو غیـــر مـــتمكن وذلـــك نحـــو قـــولهم إال) ســـواء أضـــ�فت إلـــى مـــتمكن (ف�ـــه 
 )٣(وهذا هو مــا قالــه الفــراء. )٢(نفعنى غیر ق�ام ز�د" وما نفعنى غیر أن قام ز�د

غیـــر فـــى االســـتثناء مطلقـــا ســـواء  یبنـــى أنفقـــد ذ�ـــر انـــه �جـــوز  نالكـــوفییمـــن 
"فتقــول علــى رأى الفــراء  إالمبنــى لكونــه �معنــى الحــرف " أو إلى معرب   أض�ف

على ذلــك بــ�عض  )٤(، ما قام غیر ز�د ، أو غیرك �فتح الراء وقد استدل الفراء
اللهجـــات واللغـــات العر��ـــة حیـــث قـــال ك �عـــض بنـــى أســـد وقضـــاعة إذا �انـــت 

االســـتثناء نصــبوها تـــم الكـــالم قبلهــا أم لـــم یـــتم  " أى تفیـــدإال(غیــر) فـــى معنــى "
   )٥(ف�قولون ما جاءنى غیرك ، وما جاءنى أحد غیرك

ها إذا أض�فت إلى غیر متمكن �خالف مــا ئ إلى أنه �جوز بنا  ال�صر�ون   وذهب-:ثان�ا
 .)٦(إذا أض�فت إلى متمكن

�فت إلــى اســم علــى الفــتح إذا أضــ  تجوا �أن قــالوا : إنمــا جوزنــا بناءهــافاح   أما الكوفیون 
ــتمك ــا قامــــت  نمــ ــتمكن وذلــــك ألن غیــــر هاهنــ ــتثناء، أو غیــــر مــ "إال" و(إال) حــــرف اســ

واألسماء إذا قامت مقام الحروف وجب أن تبنى وهــذا ال �ختلــف �ــاختالف مــا �ضــاف 
 أو غیر متمكن �ما قال :  ،)ما نفعنى غیر ق�امك  :(سم متمكن �قولكاإل�ه من  

 
 )٧(حمامة فى غصون ذات أو قال    لم �منع الشرب منها غیر أن نطقت

فــاحتجوا �ــأن قــالوا إنمــا قلنــا إنــه �جــوز بناؤهــا إذا أضــ�فت إلــى غیــر  مــا ال�صــر�ون وأ
ونَ ﴿متمكن ، وال �جوز فى المضاف البنــاء قــال تعــالى  ٍذ آِمنــُ َزٍع َیْوَمئــِ ن فــَ ْم مــّ  )١(﴾َوهــُ

 
  ١٣/٤٩٤ینظر : مجلة �ل�ة اللغة العر��ة �المنوف�ة  - )١(
 ٢٨٧/ ١ر : اإلنصاف ینظ - )٢(
 ٢٤٥/ ١، وشرح الكاف�ة للرضى ٣٨٣، ٣٨٢/ ١ینظر : معانى القرآن للفراء  - )٣(
  ٣/١٥٤٢واالرتشاف  ٩٥/ ١، والمساعد على تسهیل الفوائد البن عقیل ٣٨٣/ ١معانى الفراء  - )٤(
  ٣٨٢/ ١ینظر : معانى القرآن للفراء  - )٥(
 ٢٨٧/ ١ینظر: اإلنصاف  – )٦(
 ١/٢٨٧، واإلنصاف ١/٣٨٢البیت سبق توث�قه وهو حجة للفراء ف�ما ذ�ر. ینظر معانى للفراء  هذا - )٧(
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ــافةفبنـــى یـــوم فـــى قـــراءة مـــن قـــرأ  نـــافع وأبـــى جعفـــر ألنـــه  )٢(والفـــتح وهـــى قـــراءة �اإلضـ
 )٣(أض�ف إلى إذ وهو اسم غیر متمكن.

 ما الجواب عن �لمات الكوفیینأو 
، وذلــك ألنــه لــو جــاز  " " قلنا هــذا فاســد  أما قولهم إنها فى معنى "إال" فین�غى أن تبنى

(مثــل) علــى الفــتح لق�امــه مقــام  فیبنــىأن �قــال ذلــك لجــاز أن �قــال " ز�ــد مثــل عمــرو" 
علــى  اإلجمــاعك ز�ــد مثــل عمــرو" فــى معنــى ز�ــد �عمــرو" فلمــا وقــع الكــاف ، ألن قولــ 

  :قول الشاعر وأماخالف ذلك دل على فساد ما ادعیتموه .  
 )٤(حمامة فى غصون ذات او قال    لم �منع الشرب منها غیر ان نطقت

الــى غیــر مــتمكن ،  إضــافة ألنــةغیــر  و�نمــا إالقــام مقــام  هألنــ بنــى  أنــةفنقــول ال نســلم 
ــائر �ثیـــرة مـــن �تـــاب هللا  ا أضـــ�ف إلـــى غیـــر مـــتمكن جـــاز بنـــاؤه،واالســـم إذ ــذا نظـ ولهـ

ونَ ﴿  تعالى، و�الم العرب قال تعالى: فــى قــراءة مــن  )٥( ﴾ِإّنُه َلَحّق ّمْثَل َمآ َأّنُكْم َتنِطقــُ
بــى جعفــر و�عقــوب و�ن أو  )٦(قــرأ "مثــل" �ــالفتح وهــى قــراءة ابــن �ثیــر ونــافع وابــن عــامر

مــبهم مثــل "غیــر" أضــ�ف إلــى غیــر مــتمكن وقــال تعــالى  كان فى موضع رفع ألنه اسم
و�ذا  )٨(بى جعفــرأف�من قرأ �الفتح وهى قراءة نافع والكسائى و  )٧(  ﴾  ِمْن َعَذاِب َیْوِمِئذٍ ﴿

إلــى غیــر  إلضــافتهبنى المضاف فى هذه األمــاكن مــن �تــاب هللا تعــالى و�ــالم العــرب 
 

 سورة النمل  ٨٩من اآل�ة  - )١(
 ٢/٣٣٧، واإلتحاف ٢/٣٤٠والنشر  ٦٠٣، واالخت�ار  ٤٨٠، واإلرشاد  ٢٨٢نظر: الم�سوط ی - )٢(
 ٢٨٩/ ١ینظر اإلنصاف  - )٣(
 ٢٩٠/ ١مسالة  و�نظر اإلنصاف قه فى صدر الالبیت سبق توث�  - )٤(
 سورة الذار�ات  ٢٣من اآل�ة - )٥(
/ ٢والنشـر  ٥٦٧و اإلرشـاد  ٦٦٥وغا�ة االختصـار  ٣٥٠تنظر القراءة فى : الم�سوط  ٢٩١/ ١اإلنصاف   -  )٦(

وقراءة النصب هى قراءة الكثرة والفتحة هى فتحـة بنـاء وهـو نعـت لحـق �حالـه فـى ٤٩٢/  ٢واإلتحاف     ٣٧٧
ع ولما أض�ف إلى غیر متمكن وهو أنكم تنطقون بنى وما على هذا اإلعـراب زائـدة للتو�یـد وقیـل قراءة من رف

الفتحة إعراب وهو صفة لمصدر محذوف والتقدیر إنه أى الرزق لحق حقـا مثـل نطقكـم ، وقیـل هـو منصـوب 
فـال  على الحال�ة وصاحب الحال هو الضمیر المستكن فـى حـق أو  صـاحب الحـال حـق وهـو و�ن �ـان نكـرة

والتصــر�ح  ٢/١١٢مـانع منـه وقـد أجـازه الجرمــى �مـا أجـازه سـیبو�ه فـى مواضــع مـن �تا�ـه ، ینظـر : الكتـاب 
  ٥٤٠/ ١والتوجیهات واآلثار النحو�ة والصرف�ة فى القراءات الثالثة �عد الس�عة  ١/٩٨

 سورة المعارج  ١١من اآل�ة  -)٧(
  ٢٩١/ ١اإلنصاف  - )٨(
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إلــى غیــر مــتمكن علــى مــا  هإلضــافت متمكن دل على أن قوله " غیر أن نطقت " مبنــى 
 )١(بینا

 الراجح  الرأىالتعقیب و 
أجاز "ما جاءنى غیــرك �النصــب واســتدل علــى �المــه  الفراءمما سبق إلى إن نخلص  

 -:الشاعر�قول  
 )٢(حمامة فى غصون ذات أوقال       لم �منع الشرب منها غیر أن نطقت

م الكــالم أم ال هــذا وقــد هجــات و اللغــات العر��ــة فنصــبوا بهــا تــ لواستدل أ�ضا ب�عض ال
 .إن "غیر" إنما فتحت ألنها بنیت مع إن:  قائلین واغلطه ال�صر�ون ف�ما أجاز 

�عــض  جــاءتراجحا هو قــول الفــراء ألن ف�ــه توســعه للغــة و�ــذلك قــد   یراه ال�حثوالذى  
  .واللهجات العر��ة القرآن�ةالقراءات 

 �هللا أعلم 

 
 ٢٩٣/ ١اإلنصاف  - )١(
  هقالبیت سبق توث�  -)٢(



 
 ۲۳۳ وقوع الفعل الماضى حاال دون قد      

 دون قد "
ً
 ) ١(" وقوع الفعل املاضى" حاال

 

ــوفیینتعــرض ابــن خالو�ــه لــرأى  بّ ﴿عنــد قولــه تعــالى  الك ٍب َوتــَ ي َلهــَ َدآ َأبــِ ــَ ْت ی  )٢(﴾َتبــّ
مــع الفعــل الماضــى  "قــد"ألن  ؛�صحح مــا قلــت "وقد تب"وفى حرف ابن مسعود    «:فقال

ى حــاًال إال مــع �صیر حاًال فقــد تــب �معنــى تــاب هــذا قــول النــاس �لهــم وال �كــون الماضــ 
قــد �كــون  قــال: الكســائىعن  الفراء علب عن سلمة عنعمر عن ث   إال ما حدثنى أبو   قد

 أ.هـ   .)٣(» الماضى حاًال �غیر قد
 الدراسة والتقویم  

 اختلف النحو�ون فى وقوع الفعل الماضى حاال �غیر قد.
 فذهب الكوفیون إلى أنه �قع حالال بدون قد.

 حاال إال إذا �ان معه قد ظاهرة.ومنع ال�صر�ون وقوع الماضى 
 و�ل�ك أراء النحو�ین فى هذه المسألة و��ان الرأى الراجح فیها.    

 رأى الكوفیین
   .)٤(ذهب الكوفیون إلى أن الفعل الماضى �جوز أن �قع حاًال بدون قد 

 .واإلجماعوالق�اس   وقد احتجوا لمذهبهم �النقل
ُدوُرُهمْ َأْو َجآُءوُ�ْم ﴿ فقوله تعالى  :أما النقل فعــل مــاض  ":حصــرت  ـ"فــ  )٥( ﴾َحِصَرْت صــُ

 " وهـــو فـــى موضـــع الحـــال وتقـــدیره : حصـــرة صـــدورهم ودلیـــل صـــحة هـــذا التقـــدیر قـــراءة

 
ومعـــانى  ١٢٤، ١٢٣/ ٤والمقتضـــب للمبـــرد  ٢٨٢،  ٢٤،  ٢٣/ ١معـــانى القـــرآن للفـــراء  تنظـــر المســـألة فـــى: - )١(

وأمـالى ابـن الشـجرى  ٦٤١/ ٢وسر صناعة اإلعـراب  ١٢٦/ ١، واألصول فى النحو ٢٤٤/ ١القرآن لألخفش  
/ ٤عــانى القــرآن و�عرا�ــه للزجــاج وم ١٧١/ ٢و شــرح األلف�ــة للمــرادى ٦٧/ ٢، وشــرح المفصــل ٢٧٥، ١٤٦/ ٢

ــك  ٣٨٤ ــن مالـ ــهیل البـ ــرح التسـ ــاف  ٣٧٣ – ٣٧١/ ١و شـ ــرآن  ١/٢٥٢واإلنصـ ــراب القـ ــكل إعـ ، ٢٧٢/ ٢ومشـ
  ٤/١٢٠،١٢٣تحقیق الش�خ عض�مة  ٧٢، ٧١وتفسیر المسائل المشكلة للفارقى 

 اآل�ة األولى سورة المسد  - )٢(
 ٥٤٢، ١٥٤/ ٢ وعللها إعراب القراءات الس�ع - )٣(
  ٢٥٢/ ١اإلنصاف  - )٤(
 سورة النساء  ٩٠من اآل�ة  - )٥(



 
 ۲۳٤ وقوع الفعل الماضى حاال دون قد      

 :ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى )٢(فحصـــرة حـــال وقعـــت موقـــع حصـــرة ، )١(" حصـــرة صـــدورهم
 .)٣(﴾َوَذِلُكْم َظّنُكُم اّلِذي َظَننُتم ِبَرّ�ُكْم َأْرَداُكمْ ﴿

وممــن قــال  )٤(: وجوز الكوفیون أن �كون معنى أرداكم فى موضــع الحــالعط�ةقال ابن  
 م نصــبته علــى الحــال وحصــرت فعلــت" : اسفحصرة  :"خفش : قالاأل الكوفیین�مذهب  

 واستدلوا �قول الشاعر:  )٥(و�ها نقرأ  "
 

 )٦(كما انتفض العصفور بلله القطر و�نى لتعرونى لذ�راك هزة
فى موضــع الحــال مــن العصــفور ولــ�س معــه "قــد" ظــاهرة وال  : فعل ماض وهو " بلله  ـ "ف

 وقول اآلخر:. مقدرة، فدل هذا على جوازه
 

 
، وفــى اإلنصــاف قــراءة ٢٢٨قــراءة �عقــوب وســهل فــى روا�ــة ابــن مهــران تنظــر فــى الغا�ــة فــى القــراءات العشــر  - )١(

و ال�حـر المحـ�ط  ٢٥٥/ ٣وخزانـة األدب  ٢٥٣/ ١الحسن ال�صرى و�عقوب الحضـرمى والمفصـل عـن عاصـم 
  ٣٧٨/ ٢القراءات العشر  والتذ�رة فى ٣١٧/ ٣

  ٢٥٤/ ٣و الخزانة  ٢٥٣/ ١اإلنصاف  -) ٢(
 سورة فصلت  ٢٣من اآل�ة  - )٣(
 ابن تم�مة        ةتحقیق المجلس األعلى  �مكناس مكت� ١٧٨/ ١٤٣ینظر : المحرر الوجیز  - )٤(
  ١٢/ ٣بن الشجرى او أمالى ٢٤٤/ ١ینظر : معانى القرآن لألخفش - )٥(
والشـــعر  ٣٣٦/ ١والتصـــر�ح  ٢٥٣/ ١لى فـــى اإلنصـــاف ذن الطو�ـــل وهـــو منســـوب ألبـــى صــخر الهـــالبیــت مـــ - )٦(

/ ١البــن بــرى  والتنب�ــه ١٦٦/ ١والــدرر اللوامــع  ٢٦٠، ٢٥٩/ ٣، ٢٥٥،  ٢٥٤/ ٣والخزانــه ٤٦٨/ ٢والشــعراء 
١٨٤،  

التسـهیل  وشرح ٤٥/ ٢و شرح الكاف�ة للرضى  ٥٤٩/ ٢، ٤٦٢/ ١و شفاء العلیل ١٧٩فى المقرب  و�ال نس�ة
/ ٤واألشــ�اه والنظــائر  ١٢٤/ ٢واالشــمونى  ٨٠٣/ ٢و شــرح الكاف�ــة البــن مالــك  ٣٧٢،  ٢/١٩٦البــن مالــك 

/ ٢وشــرح المفصــل  ١٤٩/ ١و أمــالى القــالى  ٢٢٧/ ٢وأوضــح المســالك  ١٢٨/ ٣وأمــالى بــن الحاجــب  ٢٦٠
واالرتشــاف  ٤٨٦لمســاعد وا ٢٠٦/ ١ ةو اللمحــة البدر�ــ١٧١/ ١و ال�حــر المحــ�ط ٣٠٦والمطــالع الســعیدة  ٦٧
١٣٨٥/ ٣  

: تعرونـــى : تنـــزل بـــى وتعـــرض لـــى ، الـــذ�رى : التـــذ�ر والخطـــور �ال�ـــال ، الهـــزة: الرعـــدة واالنتفاضـــة ،  اللغـــة
 انتفض العصفور : ارتعد وارتعش ، القطر : المطر ، 

 مــن غیــر أن فــى البیــت فــى قولــه بللـه القطــر حیــث وقعــت الجملــة الفعل�ــة التــى فعلهــا ماضــى حــاال واالستشــهاد
�قترن �قد والكوفیون �ستدلون بهذا البیت وما أشبهه على أنه �جـوز أن الفعـل الماضـى حـاال مـن غیـر قـد ، أمـا 
ال�صر�ون فیزعمون أنه ال بـد مـن اقتـران  الماضـى �قـد فـى اللفـظ أو التقـدیر ، ینظـر االنتصـاف مـن اإلنصـاف 

١/٢٥٣  



 
 ۲۳٥ وقوع الفعل الماضى حاال دون قد      

 )١(نآلــــم زقٌّ ــدا والــغ  قِّ زَّ ـــم الـن �فـعـوط
"قــد" ظــاهره وال مقــدرة فــدل هــذا علــى   افعل ماض فى موضع الحال ول�س معه  ":  غداـ"ف

 . الكوفینجوازه �ما هو مذهب  
 )مررت برجــل قعــد:(�جــوز أن �قــع صــفة للنكــرة نحــو  ىفــإن الفعــل الماضــ  :أمــا الق�ــاس

�ــالغالم ( و  ) مررت �الرجــل قاعــداً :(، فین�غــى أن �كــون حــاًال للمعرفــة نحــو )غــالم قــام(و 
 .)٢() قائما

اَل ّ�ُ ﴿ موقــع المتقبــل �مــا قولــه تعــالى ى: فصــالح�ة وقــوع الماضــ  أمــا االجمــاع ــَ َوِ�ْذ ق
 .)٤(أى �قول و�ذا جاز ذلك وقوعه موقع الحال )٣(  ﴾مَ َ�ِع�َسى اْبَن َمْر�َ 

وســاق لــذلك  "قــد"حــاًال بــدون   ىوقوع الماض  فأجاز  نالكوفیی هذا وقد اختار مالك مذهب  
ـِذهِ ﴿فمــن القــران قولــه تعــالى: أدلة �ثیرة من القرآن والشعر:  اَعُتَنا هــَ ْت  ِ�ضــَ ا ُردَّ  )٥( ﴾ِإَلْینــَ

 :ومن الشعر قول الشاعر 
 )٦(ذأبـمثل الغب�ط الم  اركٍ ـإلى ح  دىـالن هلدعص لبدله �فل �ا

ــك ــن مال ــر اب ــد اعتب ین عنــدهم دعــوى ال تقــوم علیهــا حجــة وال دلیــل، � تمســك ال�صــر  وق
ن وجود "قد" مع الماضى ال یز�د علیها معنــى إذا لــم ، وألعدم التقدیر  األصلوذلك ألن  

م بدونــه.أما قــولهم �ــأن وف المقــدر بثبوتــه أن یــدل علــى معنــى ال �فهــ ذتوجــد، وحــق المحــ 
الم هو الذى یدل علــى اق فى الك� الماضى إلى الحال فغیر مسلم �ه ألن الستقرب  "قد"  

 
و ٢٨٥/  ٣ - ٢/٣١٥وشــرح التســهیل  ٦٧/ ٢ینظــر : شــرح المفصــل البیــت مــن الهــزج وقائلــه الفنــد الزمــانى  - )١(

وشـــعراء  ١٢٢/ ٣و العینـــى ٧، ٥/ ١ودیـــوان الحماســـة  ٥٧/ ٣و خزانـــة األدب ٣١٩شـــواهد المغنـــى للســـیوطى 
  ٢٤٥، ٢٤٣/ ٣النصران�ة 

 : الزق: السقاء ، والقصیدة �لسها فى حرب ال�سوس اللغة
 ٦٧/ ٢ل و شرح المفص٢٥٣/ ١ینظر : اإلنصاف  - )٢(
 سورة المائدة  ١١٦من اآل�ة  - )٣(
  ٢٥٤/ ١ینظر: اإلنصاف  - )٤(
 سورة یوسف  ٦٥من اآل�ة  - )٥(
/ ٢وشـفاء العلیـل  ٤٧ودیوانـه  ١٤٠البیت مـن �حـر الطو�ـل وهـو ألمـرىء القـ�س ینظـر:  شـرح دیوانـه لألعلـم   -  )٦(

ــان (ذأب)  ٥٤٩ ــن مالــــك ١٤٨٠/ ٣واللســ ــهیل البــ ــرح التســ ــل وال ٣٧١/ ٢و شــ ــرق األحــــرف ٢٦٠مسلســ ،و الفــ
  ٨١الخمسة 

 ٤/٢٠٩٤واالرتشاف  ٣٢١٠/ ٥الغب�ط: المر�ب الذى هو مثل اكف ال�خاتى، ینظر اللسان (غ�ط) : اللغة



 
 ۲۳٦ وقوع الفعل الماضى حاال دون قد      

 اق الكـــالم فـــى قولـــه� نـــى عـــن قـــد �مـــا أغنـــى عـــن تقـــدیر الســـین وســـوف ســـ الحال�ـــة، و�غ
ن َوُ�َعلُِّمكَ  َر�ُّكَ  َ�ْجَتِب�كَ  َوَ�َذِلكَ ﴿ عــن تقــدیر "قــد" مــع  وقــد اســتغنى )١(﴾اَألَحاِدیــثِ  َتْأِو�ــلِ  مــِ

ن الماضى القر�ب الوقوع إذا وقع نعتــًا أو خبرا،واســتطرد قــائًال إن الماضــى معنــى لــو �ــا
 ـ "حاًال و�ذلك المنفى بــ  " لمـ" متنع وقوع الماضى المنفى ب ال �قع حاال إال بتقدیر "قد" إل

واختــار هــذا المــذهب أ�ضــًا   .)٢(وتقــدیر الماضــى صــفه لموصــوف محــذوف تكلــف   "لما
 )٤(شمونىواأل )٣(المرادى

و�مكــن أن نضــ�ف إلــى رأى الكــوفیین مــا استشــهد �ــه الكســائى والفــراء  مــن وقــوع الفعــل 
   .)٥(﴾َتّبْت َیَدآ َأِبي َلَهٍب َوَتبّ ﴿الماضى حاال دون قد �قول هللا تعالى  

 نیرأى ال�صر�
 اان وصــفن وقــوع الماضــى حــاًال إال إذا �ــان معــه "قــد" ظــاهرة أو �ــ ی جمهور ال�صر�   عمن 

 . )٦(لفعل محذوف أو غیر ذلك
ــرد ــر المبـ ــد اعتبـ ــه مـــن وقـ ــا ف�ـ ــا وذلـــك لمـ ــد" قب�حـ ــاًال مجـــردًا عـــن "قـ : وقـــوع الماضـــى حـ

فالحال لما أنت ف�ه والماضى لما مضى، ولم �قــف عنــد   ،التناقض بین الحال والماضى
هــــذا الحــــد بــــل ضــــعف قــــراءة حصــــرت �التــــاء المفتوحــــة وصــــحح قــــراءة حصــــرة �التــــاء 

   )٧(مة لتسیر وفق قاعدتهالمر�وط
قــائًال وهــذه جــراءة المبــرد فقولــه هــذا �شــعر �ــأن قــراءة حصــرت  وقــد تعق�ــه ابــن الجــزرى 

علــى ولــم �قــرأ حصــرة إال  اتفقــوا�صــح�حة مــع أن القــراء الســ�عة  ت�التــاء المفتوحــة ل�ســ 
 )٨(�عقوب من العشرة

 
 سورة یوسف  ٦من اآل�ة  - )١(
 ٣٧٣،  ٣٧١ /٢شرح التسهیل  ینظر - )٢(
 ١٧١/ ٢شرح األلف�ة للمرادى  ینظر - )٣(
 ٩٢١/ ٢شرح االشمونى   ینظر - )٤(
 اآل�ة األولى سورة المسد  - )٥(
 ٢/١٤٦وأمــــالى بــــن الشــــجرى  ١٢٦/ ١واالصــــول فــــى النحــــو ٢/٢٧٢ینظــــر : مشــــكل إعــــراب القــــرآن لمكــــى  - )٦(

 ٢٥٤/ ١واإلنصاف 
  ١٢٤، ١٢٣/ ٤ینظر المقتضب للمبرد :  - )٧(
دار الكتـــب العلم�ـــة ط  غ، تحقیـــق األســـتاذ / محمـــد علـــى الصـــ�ا٢٥١/ ٢ینظـــر: النشـــر فـــى القـــراءات العشـــر  - )٨(

 بیروت  



 
 ۲۳۷ وقوع الفعل الماضى حاال دون قد      

من ذلك البتة فــال ین�غــى  فأما أن �متنع :ومؤ�دا له  وقال الفارقى معق�ًا على �الم المبرد
مررت بز�د قــد قــام "  "أن �قال �ه ألن له وجها �جوز وهو أن �قدر معه "قد" �أنك قلت:

ُدوُرُهمْ ﴿كمــا قــال هللا عــز وجــل  َرْت صــُ آُءوُ�ْم َحصــِ وهــو تقــدیره "قــد حصــرت  )١( ﴾َأْو جــَ
م" فــى فإذا قــدر معــه "قــد" قلبتــه مــن الحــال عــن الماضــى، و�ــان نظیــره "لــم �قــ   "  صدورهم

المضارع فتقبله إلى الماضى و�ــذلك إن قمــت قمــت دخلــت إن علــى   أن "لم" تدخل على
 .)٢(الماضى فقلبته إلى المستقبل

فَ ﴿ ین فنــراه �قــول فــى قولــه تعــالى� ال�صــر  ةطر�قــ  )٣(وقد سلك الفراء ُرونَ   َك�ــْ ا�َِّ  َتْكفــُ  �ــِ

مثلــه فــى  جــز"قــد" لــم �  إضــمارلــوال وقــد �نــتم و  –�هللا أعلــم  –المعنــى  )٤( ﴾َأْمَواتاً  َوُ�نُتمْ 
انَ  ِإنْ ﴿الكالم ، أال ترى أنه قد قال فى ســورة یوســف :  هُ  كــَ دَّ  َقِم�صــُ ن قــُ رٍ  مــِ َذَبْت  ُدبــُ  ﴾َفكــَ

" أصــ�حت �ثــر مالــك ، ال �جــوز  -وقولــك للرجــل ، فقــد �ــذبت –المعنى �هللا اعلــم   )٥(
والحــال ال تكــون  لــألولحــال  إال وأنــت تر�ــد: قــد �ثــر مالــك ألنهــا جم�عــًا قــد �انــا فالثــانى

ُدوُرُهمْ ﴿ومثلــه فــى �تــاب هللا  �إظهارها"قد" أو    �إضمارإال   َرْت صــُ آُءوُ�ْم َحصــِ  )٦( ﴾َأْو جــَ
ــراء ــرأ �عـــض القـ ــد قـ ــدورهم. وقـ ــرت صـ ــد حصـ ــاءو�م قـ ــم جـ ــد �هللا اعلـ ــن  –یر�ـ ــو الحسـ وهـ

قبــل أ" أو  " أصــ�ح عبــد هللا قــام" حصرة صدورهم " �أنــة لــم �عــرف الوجــه فــى "  ال�صرى 
الثــانى �قــد وال �غیــر  جــز�أنه یر�د فقد أخذ شاة، و�ذا �ان األول لم �عنــى لــم � "  أخذ شأة  

�كــون وال �كــون الفعــل ولــذلك �ــان شــىء  اإلرادةقــد مثــل قولــك �ــاد قــام" وال أراد قــام ألن 
 

 سورة النساء  ٩٠من اآل�ة  - )١(
ونسـخة  ١٢٠/ ٤تحقیـق الشـ�خ عضـ�مة للمقتضـب  ٧٢،  ٧١تفسیر المسائل المشكلة ألبى سعید الفارقى ص  -  )٢(

 ١٢٠/ ٤مصورة من معهد المحفوظات �الجامعـة العر��ـة حیـث شـرح الفـارقى  المسـائل المشـكلة فـى المقتضـب 
 وما �عدها . ٨٨/ ١ًا وما �عدها وأ�ض

جرى الفراء فى هذا على القاعدة المقـررة عنـد الجمهـور : أن الجملـة الفعل�ـة الماضـو�ة المثبتـة إذا وقعـت حـاًال  -  )٣(
" فـإن لـم وقـد فصـل لكـم مـا حـرم علـ�كم" ، "وقـد بلغنـى الكبـرفالبد من "قد" ظاهرة أو مقدرة لتقر�ه مـن الحـال " 

" وذلـك أ�ضـا قـول المبـرد جاؤ�م حصرت صدورهم" ، " هذه �ضـاعتنا ردت إلینـاأو تكن قد ظاهرة قدرت نحـو " 
والفارسى . قال أبو ح�ان: والصح�ح جواز وقوع الماضى حاال بدون قد وال �حتاج إلى تقدیرها لكثـرة ورود ذلـك 

ن الكـوفیین وتأو�ل الكثیر ضعف جدا ألنا إنما نبنى المقای�س العر��ة وجود الكثرة وهذا مذهب األخفـش ونقـل عـ
 ٢٤/ ١ینظر حاش�ة معانى الفراء 

 سورة ال�قرة  ٢٨من اآل�ة  - )٤(
 سورة یوسف  ٢٧من اآل�ة  - )٥(
 سورة النساء  ٩٠من اآل�ة  - )٦(



 
 ۲۳۸ وقوع الفعل الماضى حاال دون قد      

، ألن عسى و�ن �ان لفظهــا علــى فعــل فإنهــا لمســتقبل فــال �جــوز   اًال قولك عسى قاممح 
ماضــ�ًا  )١(ا �عــدها ال �كــون ــــــ عسى قام وال �اد قد قام وال �اد قــام ألن م  عسى قد قام وال

صلح ذلك فقلت :" عسى أن �كــون قــد ذهــب �مــا  "عسى و�اد"مع  " �كون ـ" فإن جئت ب 
 )٣()٢(  ﴾ُقْل َعَسَى َأن َ�ُكوَن َرِدَف َلُكم َ�ْعُض اّلِذي َتْسَتْعِجُلونَ ﴿  قال هللا

یر�ــدون قــد ذهــب عقلــه العــرب تقــول أتــانى ذهــب عقلــه" : "و و�قول الفراء فى موطن أخــر
إلــى ذات التنــانیر فــإذا رأیــت فعــًال �عــد وســمع الكســائى �عضــهم �قــول فأصــ�حت نظــرت 

اهر �ــالم الفــراء ظــ ف.)٤(د فــال تضــمر فیهــاجحــ كــان ففیهــا قــد مضــمرة إال أن �كــون معهــا 
 قدم علیها نفى.عدم جواز وقوع الماضى حاال إال ومعه قد ظاهرة أو مقدرة إال أن یت 

تبــت یــدا أبــى لهــب وقــد تــب" ف�صــحح مــا " بن خالو�ه فى قراءة ابن مسعود أما ما نقله ا
�صــیر حــاًال فقــد تــب �معنــى تــاب هــذا قــول النــاس  ىمــع الفعــل الماضــ " قــد "قلــت ألن 

علــب عــن ســلمة ث عمــر عــن  أبو حاًال إال مع "قد" إال ما حدثنى"   ىكلهم.وال �كون الماض
أن  أى القلــةتفیــد  فقــد )٥(حــاًال �غیــر قــد  ىقــد �كــون الماضــ   :كســائى قــالعن الفراء عن ال

 .الماضى �أتى حاًال بدون قد ظاهرة أو مقدرة قلیًال 
   .)٧(حشرى الزمو�ذا    الفراءرأى   )٦(السراجوتا�ع ابن  

الــواو فــى قولــه و�نــتم أمواتــا للحــال  )٨(  ﴾َأْمَواتــاً  َوُ�نُتمْ ﴿عند قوله تعــالى  خشرى قال الزم
وال �قال جئت وقــام األمیــر، ولكــن وقــد  ىقلت فك�ف صح أن �كون حاًال وهو ماض  فإن
قلــت لــم تــدخل الــواو علــى �نــتم أمواتــا وحــده ولكــن علــى جملــة  "إال أن �ضــمر "قــد ، قــام

 خشــرى فالزم،  )٩(ون وقصــتكم هــذهفــر قولــه و�نــتم أمواتــا إلــى ترجعــون �أنــه قیــل ��ــف تك

 
 ٢٤/ ١ینظر معانى القرآن للفراء  - )١(
 سورة النمل  ٧٢من اآل�ة  - )٢(
 ٢٥/ ١معانى الفراء  - )٣(
 ٢٨٢/ ١معانى القرآن للفراء  - )٤(
 ٥٤٢/ ٢ینظر : إعراب القراءات الس�ع  - )٥(
 ١٢٦/ ١األصول  - )٦(
 ٢٦٩/ ١الكشاف  - )٧(
 سورة ال�قرة  ٢٨من اآل�ة  - )٨(
 ٢٦٩/ ١الكشاف  - )٩(



 
 ۲۳۹ وقوع الفعل الماضى حاال دون قد      

وحــده و�نمــا دخلــت علــى الجملــة  ىعلــى الماضــ  یــرى أن الــواو واو الحــال وهــى لــم تــدخل
  .�أسرها

   حجة ال�صر�ن
 :  احتج ال�صر�ون لمذهبهم من وجهین

فــال �صــح أن  )١(على الحال فین�غى أال �قوم مقامــه  ىعدم داللة الفعل الماض  -:  األول
جـــاز  " قــدـ " فــى معنــى ضـــاحكا فــإن جئــت معــه بــ  " جــاء ز�ــد ضــحك" تقــول 

   )٢(، فإنه �صح أن تقول: قد قامت الصالة قبل ق�امهاألنها تقر�ه من الحال�ة
ولهــذا ال  } الســاعة -ن{ اآل: عــدم صــحة اقتــران الماضــى �مــا یــدل علــى الحــال  الثــانى

لــ�س �طل�ــان الحــال، وقــام �جوز مازال ز�د قائم ول�س ز�د قــام، ألن مــازال ومــا 
ارع أمــا المضـــ  ال �قــع حــاًال، ىز دل علــى أن الماضــ جــ فلمــا لــم �  فعــل مــاض 

ف�صــح أن �قــرن �ــاآلن والســاعة نحــو مــررت بز�ــد �ضــرب ونظــرت إلــى عمــرو 
�قد صح وقوعه حــاًال  ىاقترن الماض  إذا  �كتب ومن ثم صح أن �قع حاال أما  
 .)٣(اآلنفتقول قد قام   اآلنتقترن معه   أننحو "مررت بز�د قد قام ألنه �صح 

 الجواب عن أدلة الكوفیین.
 لكوفیین �ما �أتى :ومن ثم فقد أجابوا عن أدلة ا

 ف�جاب عنه بوجوه: )٤(  ﴾َأْو َجآُءوُ�ْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهمْ ﴿أما قوله تعالى
ــرور : األول ــوم المجـ ــفه القـ ــةفـــى أول  )٥(أن تكـــون حصـــرت صـ ــذین  اآل�ـ ــه إال الـ ــو قولـ وهـ

 )٦(�صلون إلى قوم بینكم و�ینهم میثاق أو جاؤ�م اعتراض وحصرت صفة ثان�ة
صـــفة لموصـــوف محـــذوف تقـــدیره أو جـــاؤ�م قومـــا حصـــرت : أن تكـــون حصـــرت الثـــانى

وهــذا الوجـــه  )٧(إذا وقـــع صــفه لموصـــوف جــاز وقوعــه حـــاالً  ىصــدورهم والماضــ 

 
 ٢٥٤/ ١ینظر : اإلنصاف  - )١(
 ٣/٢٥٤الخزانة  – )٢(
  ٢٥٤/ ١اإلنصاف  - )٣(
 سورة النساء ٩٠من اآل�ة  - )٤(
 ٢١٣/ ١رح الكاف�ة ، ش٢٥٤/ ١اإلنصاف  - )٥(
 ٢٥٦/ ٣الخزانة  - )٦(
  ٢٥٤/ ١اإلنصاف  - )٧(



 
 ۲٤۰ وقوع الفعل الماضى حاال دون قد      

محكوم عل�ــه �الضــعف ألنــه إذا قــدر الموصــوف فإنــه �كــون حــاًال موطئــه وصــفه 
"قــد" وهــذا �منــع حــذف "قــد" الســ�ما  ـ موطئه فى حكم الحال فى إ�جاب تصــدرها بــ 

�قـــد  فاإلت�ـــانفـــى صـــورة الحـــال  ذحینئـــ والموصـــوف محـــذوف فـــإن الصـــفة تكـــون 
 .)١(أولى

�أنه قال أو جاؤ�م ثــم أخبــر فقــال حصــرت   �عد خبر  أن �كون "حصرت" خبرا  -:الثالث
 )٢(صدورهم

هللا وهــو مــن  )٣(علــى الــدعاء علــیهم �ضــیق صــدورهم : أن �كون" حصرت" محموالالرا�ع
ما فى هذا الوجه من الضــعف ألن الــدعاء علــیهم   ىذلك علیهم وال �خف  إ�جاب
 )٤(قلو�هم عن قتال قومهم ال یتجه  ق�ضی 

: أن تكون "حصرت" بدل اشتمال من جاؤ�م وف�ــه �عــد ألن الحصــرة مــن صــفة الخامس
 )٥(الجانین ال المجنى

  )٦(�كون " حصرت " على تقدیر "قد" أن:   السادس
   :  فف�ه وجهان )٧( ﴾َوَذِلُكْم َظّنُكُم اّلِذي َظَننُتم ِبَرّ�ُكْم َأْرَداُكمْ ﴿الى  أما قوله تع

 وظنكم خبر أول وأرداكم خبر ثان  مبتدأ�كون ذلكم   أن  -:األول
   )٨(خبر اإلشارة مبتدأ وظنكم بدل منه وأرداكم: أن �كون اسم الثانى

 
َدآ ﴿ هبهــا ابــن خالو�ــ   دلو�ذا اآل�ة التى اســت  ْت یــَ بّ َتبــّ ٍب َوتــَ ي َلهــَ تقــاس علــى مــا  )٩( ﴾َأبــِ

 .سبق

 
 ٢٥٦/ ١ینظر الخزانة  - )١(
 ٢٥٥، ٢٥٤/ ١ینظر: اإلنصاف  - )٢(
 ٤٧٩/ ١، إعراب القرآن للنحاس  ١٢٤/ ٤المقتضب للمبرد  - )٣(
 ٢٥٦/ ٣الخزانة:  - )٤(
 ٢٥٦/ ٣الخزانة  - )٥(
 ٥٥٣/ ١الكشاف  - )٦(
 من سورة فصلت ٢٣من اآل�ة  - )٧(
 ٣٨٤/ ٤معانى القرآن و�عرا�ه للزجاج   - )۸(
 اآل�ة األولى سورة المسد  - )٩(



 
 ۲٤۱ وقوع الفعل الماضى حاال دون قد      

 ةزلـ ما اســتدلوا �ــه مــن الشــعر فإنمــا هــو علــى تقــدیر "قــد" وحــذفها للضــرورة منــزل منــ   أما 
 .)١(الملفوظ بها

: ففاسد ألن جواز قائم وقاعد حاًال غیــر جــائز ألن اســم الفاعــل یــراد أما الدلیل الق�اسى
موقع المستقبل فهو علــى خــالف األصــل  أما وقوع الماضى  �ه الحال �خالف الماضى،

�قائــه علــى األصــل، وعلــى اعت�ــار صــحة مــا وقــع فــال �كــون فــى جم�ــع المواضــع إلو�ن 
�خــالف الحــال فإنــه اســم ولــ�س  الفعل�ــةر�ان فــى جــنس ت قلتم فإن الماضى والمضارع �شــ 

 )٢(الفعل أن �قوم مقام االسم مقام من الضرورة ما قام
 

 التعقیب والرأى الراجح
 

أتى �ــ وهــو أنــه �جــوز أن  الكــوفیینراجحــا هــو مــا ذهــب إل�ــه جمهــور  یــراه ال�حــثلــذى وا
�الظــاهر أولــى  األخــذالحال فعال ماض�ا من غیر أن یتقدمه "قد" ظاهره أو مقدرة ، ألن 

  د فى التأو�ل الذى ال حاجة إل�ه.من تقدیر ماال دلیل عل�ه ومن ال�ع
مــن غیــر "قــد" یــدل علــى  الماضــى حــاال فــإن ســ�اق الكــالم الــذى جــاء ف�ــه الفعــل وأ�ضــا

 تقدیرها. إلىالحال من دونها فال حاجة حینئذ  
ال إلفظا ال �قع حاال ول�س قبله قــد ظــاهرة  ىوقال ابن مالك: وزعم قوم أن الفعل الماض

صــل عــدم التقــدیر والن وجــود وهــذه دعــوى ال تقــوم علیهــا حجــة ألن األ ،وهى قبله مقــدرة
وحــق المحــذوف ، ال یز�ــد معنــى علــى مــا �فهــم �ــه إذا لــم توجــدقد مع الفعل المشــار إل�ــه  

المقــدر ثبوتــه أن یــدل علــى معنــى ال یــدرك بدونــه فــإن قبــل "قــد" تــدل علــى التقر�ــب قلنــا 
�مــا أغنــى عــن  الحال�ــةاق الكــالم علــى � اللتهــا علــى التقر�ــب مســتغنى عنهــا بداللــة ســ د

كَ  َر�ُّكَ  َ�ْجَتِب�كَ  َذِلكَ َو�َ ﴿تقدیر السین وسوف س�اق الكالم فى مثل قوله تعــالى ن َوُ�َعلِّمــُ  مــِ

بل �ما استغنى عن تقدیر "قد" مع الماضى القر�ــب الوقــوع إذا وقــع  )٣(﴾اَألَحاِدیثِ  َتْأِو�لِ 

 
ــناعة اإلعـــراب  ٢٩٣/ ١و الل�ـــاب ٢٥٨،  ٢٥٧/ ١اإلنصـــاف  - )١( والنحـــو  ٢٥٤/ ٣والخزانـــة  ٦٤١/ ٢وســـر صـ

 ٣٩٩/ ٢الوافى 
 ٢٥٨-١/٢٥٧اإلنصاف  - )٢(
 سورة یوسف ٦من اآل�ة  - )٣(



 
 ۲٤۲ وقوع الفعل الماضى حاال دون قد      

هــو الــراجح والقــوى لمــا یرتكــز  الكــوفیینفثبــت بــذلك أن مــذهب جمهــور  )١(خبــراً  أو نعتــا 
 .عل�ه من أساس متین من الق�اس والسماع

         
 هللا اعلم  � 

 
 ٢٥٣/ ١، واالنتصاف من اإلنصاف  ٢٧٣،  ٣٧٢/ ٢التسهیل ینظر شرح  – )١(



 
 ۲٤۳ إضافة الموصوف إلى الصفة     

 )١( لصفة إىل ا   إضافة املوصوف 
 

رٍ ﴿عنـــد قولـــه تعـــالى  الكـــوفیینتعـــرض ابـــن خالو�ـــه لـــرأى  ِب ُمَتَكبـــّ ـّل َقلـــْ َى �ـــُ  )٢( ﴾َعلـــَ
 فإنه نون القلب.   )٤(إال أ�ا عمرو  اإلضافة،هاهنا على  )٣(القراء  إجماع  «فقال:

مقامـــه عنـــد  فأقامـــهاســـم محـــذوف  مـــنأنـــه جعـــل القلـــب خلفـــًا  :أضـــاففالحجـــة لمـــن 
وهو عند ال�صر�ین صفة قامــت مقــام الموصــوف ومعناهــا عنــدهم علــى �ــل   .فیینالكو 

 )٥(قلب رجل متكبر، أو یر�د �ه التقد�م والتأخیر �ما حكى عــن �عــض فصــحاء العــرب
 .وأخرأن فالنا ممن یرجل شعره �ل یوم جمعه أراد �ل یوم جمعة فقدم 

الكبــر ألن الكبــر  رســتقومأنه جعــل الفعــل للقلــب ألنــه ملــك البــدن   عمرو  ألبىوالحجة  
ِعینَ ﴿إذا سكنه تكبر له صاح�ه ودلیــل ذلــك قولــه   ا َخاضــِ اُقُهْم َلهــَ ْت َأْعنــَ ألن  )٦( ﴾َفَظلــّ

 .)٧(»  األعناق إذا ذلت وخضعت ذل لذلك وخضع أر�ابها
 الدراسة والتقویم 

 �ـــــالمترادفیناالســـــم إلـــــى مـــــا أتحــــد �ـــــه معنـــــى  إضــــافة جـــــواز اختلــــف النحو�ـــــون فـــــى
   .والموصوف وصفته

 رأى الكوفیین 
   ضافة الشىء إلى نفسه، إذا اختلفإ  لى أنه �جوزإذهب الكوفیون              

 
 

 
و ١٠٩، ٧٦، ٤١، ٨/ ٣، ٢٨٦ ٥٦ -٥٥/ ٢، ٣٣١، ٣٣٠/ ١تنظـــر المســـألة فـــى معـــانى القـــرآن للفـــراء  - )١(

والفصــول الخمســون البــن معــط  ٧١/ ٢وشــرح جمــل الزجـاجى  ٢٨٨/ ١، وشــرح الكاف�ــة ٤٣٦/ ٢اإلنصـاف 
 ٥٤وائــــتالف النصــــرة ص  ١/٣٩٢والل�ــــاب  ١٠/ ٣وشــــرح المفصــــل  ١٨٠٦/ ٤، وارتشــــاف الضــــرب ٢٢٤

 .٤٨١/ ٩والدر المصون  ٤١٩/ ٢والهمع 
 سورة غافر ٣٥من اآل�ة  - )٢(
وال�حـر  ٢/٢٦٨، و�عـراب القـراءات السـ�ع٦٣١وحجة أبى زرعة  ٨/ ٣تنظر القراءة فى معانى القرآن للفراء   -  )٣(

 ٩/٤٨١والدر المصون  ٤٦٥/ ٧المح�ط 
 ٣١٤الحجة البن خالو�ه  - )٤(
 ٢٦٩/ ٢، و�عراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  ٩/ ٣معانى القران للفراء  - )٥(
 راءسورة الشع ٤من اآل�ة   - )٦(
 ٢/٢٦٩، و�عراب القراءات الس�ع ٣١٤الحجة البن خالو�ه  - )٧(



 
 ۲٤٤ إضافة الموصوف إلى الصفة     

 .وذلك �إضافة الموصوف إلى الصفة )١(اللفظان
 حجتهم فى ذلك:
فــاحتجوا �ــأن قــالوا: إنمــا قلنــا ذلــك ألنــه قــد جــاء ذلــك فــى   الكوفیون أما                 

ینِ ﴿ل تعــالى  كتاب هللا و�الم العــرب �ثیــرا قــا ّق اْلَ�قــِ َو حــَ ـََذا َلهــُ وال�قــین فــى  )٢( ﴾ِإّن هــَ
المعنى نعــت "للحــق " ألن األصــل ف�ــه الحــق ال�قــین والنعــت فــى المعنــى هــو المنعــوت 

َدارُ  ﴿فأضــاف المنعــوت إلــى النعــت وهمــا �معنــى واحــد قــال تعــالى َرةِ  َولــَ رٌ  اآلخــِ  )٣(﴾َخیــْ
رٌ ﴿ف�ــه  واألصــلفــى المعنــى نعــت الــدار  واآلخــرة َرُة َخیــْ فأضــاف دار  )٤( ﴾َوَللــّداُر اَالخــِ

 إلى اآلخرة وهما �معنى واحد .  
 اآلخــرة" جعلــت الــدار هنــا اســما وجعلــت وللــدار اآلخــرة  قــال الفــراء: عنــد قولــه تعــالى "

 .)٥(من صفاتها وأض�ف فى غیر هذا الموضع
ّق اْلَ�قِــ ﴿ومثلــه ممــا �ضــاف إلــى مثلــه فــى المعنــى  َو حــَ ـََذا َلهــُ والحــق هــو  )٦( ﴾ینِ ِإّن هــَ

" وال�ارحــة األولــى ومنــه األولــىو�ــذلك "أتیتــك �ارحــة  اآلخــرة.ال�قــین �مــا أن الــدار هــى 
یــوم الخمــ�س ولیلــة الخمــ�س �ضــاف الشــىء إلــى نفســه إذا اختلــف لفظــه، �مــا اختلــف 

فــإذا اتفقــا فــإن العــرب لــم تقــل هــذا حــق   والخمــ�س،والیــوم    واآلخــرةالحق وال�قــین والــدار  
ــم یتوهمـــــون  الحـــــق، وال ــین ال�قـــــین ألنهـــ ــاإذا اختلـــــف اللفـــــظ .)٧(�قـــ ــان فـــــى  أنهمـــ مختلفـــ

یدِ ﴿ تعــالى:وقــال  )٨(المعنــى ّب اْلَحصــِ اٍت َوحــَ والحــب فــى المعنــى هــو الحصــید  )٩(﴾َجنــّ

 
وشــرح  ٤٣٦/ ٢واإلنصــاف  ٥٦ -٥٥/ ٢، ٣٣١، ٣٣٠/ ١ینظــر رأى الكــوفیین فــى معــانى القــرآن الفــراء  - )١(

 ١٨٠٦/ ٤وارتشـــاف الضـــرب  ٢٢٤، والفصـــول الخمســـون ٧١/ ٢وشـــرح جمـــل الزجـــاجى  ٢٨٨/ ١الكاف�ـــة 
  ٥٤،٥٥وائتالف النصرة ص

 سورة الواقعة  ٩٥من اآل�ة  - )٢(
 سورة یوسف . ١٠٩من اآل�ة  - )٣(
والحجــة ٤٩/  ١والكشــف  ٢٥٦ســورة األنعــام ، �جــر اآلخــرة قــراءة ابــن عــامر ینظــر الســ�عة  ٣٢مــن اآل�ــة  - )٤(

  ٦٠٠/ ٤، والدر المصون ١٠٩/ ٤، وال�حر ٢٤٨/ ٢والنشر  ٢٤٦
 سورة یوسف ١٠٩�قصد اآل�ة  - )٥(
 سورة الواقعة  ٩٥�ة من اآل - )٦(
  ٤٣٩/ ١ومشكل القرآن لمكى  ٤٣٦، واألنصاف ٣٣١،  ٣٣٠/ ١معانى الفراء  - )٧(
 ٦٠٠/ ٤، والدر المصون ٦٥ -٢/٥٥، ٣٣١/ ١معانى الفراء  - )٨(
 سورة ق ٩من اآل�ة  - )٩(



 
 ۲٤٥ إضافة الموصوف إلى الصفة     

يّ ﴿وقــد أضــافه إل�ــه وقــال تعــالى   ِب اْلَغْر�ــِ ا ُ�نــَت ِ�َجانــِ والجانــب فــى المعنــى   )١(﴾ َومــَ
ومســـجد الجـــامع" و�قلـــة الحمقـــاء  األولـــى،صـــالة  قـــولهم أ�ضـــاهـــو الغر�ـــى ومـــن ذلـــك 

واألولــــى فــــى المعنــــى هــــى الصــــالة والجــــامع هــــو المســــجد وال�قلــــة هــــى الحمقــــاء وقــــد 
رٍ ﴿ومنه شاهدنا )٢(أضافوها إلیها فدل على ما قلناه فقــد اجمــع  )٣(﴾َعَلَى ُ�ـّل َقْلِب ُمَتَكبــّ

 .اإلضافةالقراء على 
 َعَلَى ُ�ـّل َقْلِب  ﴿عز وجل   قوله قال الفراء فى  :اآل�ةرأى الفراء فى   

رٍ  ــّ ارٍ  ُمَتَكب ــّ ومــن نــون جعــل القلــب هــو المتكبــر  )٥(�ضــ�ف القلــب إلــى المتكبــر )٤(﴾َج�
فهــذا  )٧( "�اركذلك �ط�ع هللا على قلب �ل متكبر جعبد هللا "  )٦(الج�ار وهى فى قراءة

 .شاهد لمن أضاف والمعنى فى تقدم القلب وتأخره واحد �هللا اعلم
: ســمعت �عــض العــرب یرجــل شــعره یــوم �ــل جمعــه یر�ــد �ــل یــوم جمعــة والمعنــى قــال
 .  )٨(واحد

 وابن ذ�ــوان أبو عمروقرأ  «السا�قة ف�قول: اآل�ةالقراءتین فى  السمین الحلبىو�وجه  
ا ناشـــئان منـــه و�ن �ـــان المـــراد مـــ بتنـــو�ن "قلـــب" وصـــف القلـــب �ـــالتكبر والجبـــروت ألنه

 .)٩(﴾َفِإّنُه آِثٌم َقْلُ�هُ ﴿ فى قوله  �اإلثمالجملة �ما وصف  

 
 ٨/٦٨٠سورة القصص و�نظر الدر المصون  ٤٤من اآل�ة  - )١(
 ٤٣٧ینظر اإلنصاف  – )٢(
 سورة غافر  ٣٥ن اآل�ة م - )٣(
 ١٩١سورة غافر ینظر الت�سیر  ٣٥من اآل�ة  - )٤(
" �غیر تنو�ن أى �إضافة قلب إلى متكبر قال أبو ح�ان: والمضاف ف�ه عام فلزم على �ل قلبقرأ الكوفیون "  -  )٥(

ینظـر  ومن قرأ �اإلضافة فهـو الوجـه ألن المتكبـر هـو اإلنسـان ، ٤٦٥/ ٢ینظر  ال�حر –عموم متكبر ج�ار  
وقــد اختــار مكــى هــذه القــراءة ألن المعنــى عل�ــه إذ صــاحب القلــب هــو المتكبــر وألن  ٦٣١حجــة أبــى زرعــة 

 ٢٤٤/ ٢الجماعة عل�ه. ینظر الكشف 
" شـاهد لمــن أضـاف، ینظــر معــانى كــذلك �ط�ــع هللا علــى قلــب �ــل متكبــر ج�ــاروقـراءة عبــد هللا بـن مســعود " - )٦(

 ١٩٣ نكوفیی، نحو القراء ال٩/ ٣القرآن للفراء 
والمصاحف للسجستانى قراءة عبد هللا �ط�ع هللا على �ـل قلـب متكبـر ج�ـار،  ٣٧٨/  ٧ینظر ال�حر المح�ط    -  )٧(

  ٧٠المصاحف ص 
 ٩/ ٣معانى القرآن للفراء  - )٨(
 سورة ال�قرة ٢٨٣من اآل�ة  – )٩(
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ــب شـــخص ــل قلـ ــده أى علـــى �ـ ــا �عـ ــى مـ ــب إلـ ــافة قلـ ــاقون �إضـ ــد قـــدر  وال�ـ ــر، وقـ متكبـ
مضــافًا فــى القــراءة األولــى أى علــى �ــل ذى قلــب متكبــر تجعــل الصــفة  )١(الزمخشــرى 

ــ�خ ــال الشـ ــب قـ ــاحب القلـ ــم  )٢(لصـ ــل ثـ ــت بـ ــذف، قلـ ــاد الحـ ــى اعتقـ ــدعوا إلـ ــرورة تـ وال ضـ
فق القراءتین فإنه �صیر الموصوف فى القــراءتین واحــدا وهــو ضرورة إلى ذلك وهو توا

صاحب القلب �خــالف عــدم التقــدیر فإنــه �صــیر الموصــوف فــى إحــداهما القلــب، وفــى 
 .)٣(»األخرى صاح�ه

 یــراد �ــهوقــد �قــال قلــب متكبــر  اإلنســانأولى ألن المتكبــر هــو  اإلضافة  :النحاسوقال  
 .  )٤(اإلنسان

 ىافة لورود السماع بها استمع إل�ه وهو ینقــد رأى الفارســ �جیز هذه اإلض  وابن الطراوة
فــى منــع هــذه اإلضــافة "وذ�ــر إضــافة االســم إلــى الصــفة وضــعفه ووجــه مــا جــاء فــى 

 )٥(القــرآن منــه إلــى غیــر وجهــه حتــى أراه ســوء النظــر إلــى قولــه " دار الســاعة اآلخــرة "
دة مــن الســاعات فــال نها�ــة فإن أراد �قوله الساعة الق�امة فال تأقیت لهــا و�ن أراد الواحــ 

فیها وال أخــر لهــا إال �انتهــاء المخلوقــات وطــي الســماوات وقــد بینــت هــذا الفصــل فــى " 
 )٦(﴾َوَمْكَر الّسّیىءِ ﴿المقدمات" وهذا إضافة التخص�ص ومنه �سم هللا الرحمن الــرح�م 

 )٧("المؤمنات    ء�ا نساوقوله صلى هللا عل�ه وسلم " 

 
 ٤٢٧/ ٣ینظر الكشاف  - )١(
 ٤٦٥/ ٧ال�حر المح�ط  - )٢(
 ٤٨١ /٩الدر المصون  - )٣(
وقال أبو زرعة "ومن قرأ �اإلضافة فهو الوجه ألن المتكبر هو اإلنسان ینظـر  ٣٣/  ٤إعراب القرآن للنحاس    -  )٤(

 ٦٣١الحجة 
 ٤٣٧اإل�ضاح ألبى على الفارسى  - )٥(
 سورة فاطر ٤٣من اآل�ة  - )٦(
�ا نسـاء وسلم قال "  مقتطف من حدیث شر�ف رواه عمرو بن سعد عن جدته أن رسول هللا صلى هللا عل�ه  -  )٧(

"، ینظر: الموطأ لإلمام مالك �تاب صدقة النبـى  المؤمنات ال تحقرن إحداكن لجاراتها ولو �راع شاه محرقا
، وقد روى �فتح الهمزة من نساء ٩٣١،  ٢٠صلى هللا عل�ه وسلم �اب جامع ما جاء فى الطعام والشراب ص 

ــاه �ـــا فاضـــالت ا ــافة قیـــل معنـ ــاء النفـــوس وخفـــض المؤمنـــات علـــى اإلضـ ــاه �ـــا نسـ لنســـاء المؤمنـــات وقیـــل معنـ
 األنـوارالمؤمنات و�له �معنى. و�صـح علـى إضـافة الشـىء ومعنـاه �ـا أیهـا النسـاء المؤمنـات .ینظـر: مشـارق 

  ٧٠، ٦٩، وأمالى السهیلى ٣٥٣/ ٢على صحاح اآلثار للقاضى ع�اض 
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 )١(وقول الشاعر:
   )٢(......................  یزلن�ه �رى النوم لم إذا خاض عی

ِل اْلَوِر�ــدِ  ﴿ وقوله )٣(﴾َوَحّب اْلَحِصیدِ ﴿وقوله تعالى   ینِ ﴿ وقولــه)٤( ﴾ َحبــْ ّق اْلَ�قــِ   )٥(﴾حــَ
ممــا ال �حصــى وهــو إضــافة الشــىء إلــى نفســه الخــتالف اللفظــین تشــبیهًا �مــا  ونحــوه

ودٌ َغَراِبیـــ ﴿ اختلـــف لفظـــه ومعنــــاه ومثلـــه فـــى النعــــت وفـــى العطـــف " أقــــوى  )٦(﴾ُب ســـُ
 .)٧(وأقصر" وفى التأكید " لكم أجمعون أكتعون"

ألن العرب تض�ف الشــىء إلــى نفســه إذا  )٨(رأى الكوفیین أ�ضًا ابن طاهر  اختاروقد  
 .)٩( ﴾َوْعَد الّصْدقِ ﴿وشهر رمضان   الخم�س،�یوم    لفظة:اختلف  

  .نالكوفیی رأىاختاروا قد   )١١(والزمخشرى  )١٠(ابن خروف أنح�ان    أبووقد نقل 
رٍ ﴿ عنــد قولــه جــل شــأنه اإلضــافةلقــراءة  خالو�ــهابــن وقــد احــتج  ِب ُمَتَكبــّ ـّل َقلــْ َى �ــُ  َعلــَ

ارٍ  ابــن عــامر " قلــب متكبــر" منو�ــًا  نقــرأ أبــو عمــرو وابــن ذاكــوان عــ  «فقــال : )١٢(﴾َج�ــّ
ــا قــــال  ــا للقلــــب ألن القلــــب إذا تكبــــر صــــاح�ه �مــ اُقُهمْ ﴿"جعلــــه نعتــ ــَ ْت َأْعنــ ا َفَظلــــّ ــَ  َلهــ

 
 . ٩٣ن الطراوة ص ینظر : رسالة اإلفصاح ب�عض ما جاء من الخطأ فى اإل�ضاح الب - )١(
 �ه �الئ من قلب ش�مان فاتك  ...............  -البیت من الطو�ل لـ(تأ�ط شرا ) تمامه : – )٢(

ــر: دیوانــــه ــاكر ط ب ١٥ص ینظـ ــى ذو الفقــــار شـ ــالى القــــالى  ١٩٨٤روت یــــعلـ ــرق بــــین األحــــرف  ١٣٨/ ٢وأمـ والفـ
ــد  ٢٠٠الخمســـة ص ــة للمرزوقـــى  ١٦٢١/ ٤وشـــرح ســـقط الزنـ / ٤وارتشـــاف الضـــرب  ٩٦/ ١وشـــرح الحماسـ

 ٩١، وابن الطراوة وأثره فى النحو د. البنا ص ٩٤ورسالة اإلفصاح ص  ١٨٠٧
 سورة ق  ٩من اآل�ة  - )٣(
 سورة ق  ١٦من اآل�ة  - )٤(
 سورة الواقعة  ٩٥من اآل�ة  - )٥(
 سورة فاطر ٢٧من اآل�ة  - )٦(
وأبــو الحســن مــن  ٩٤البــن الطــراوة صینظــر : رســالة اإلفصــاح بــ�عض مــا جــاء مــن الخطــأ فــى اإل�ضــاح  - )٧(

 ٢٥/ ٢شمونى ، واأل١٨٠٧/ ٤وارتشاف الضرب  ٩١و الطراوة وأثرة فى النح
 ١٨٠٧/ ٤ینظر رأى ابن طاهر فى االرتشاف  - )٨(
 سورة األحقاف ١٦من اآل�ة  - )٩(
 ٤/١٨٠٦ارتشاف الضرب  - )١٠(
ــل ینــــتفض  - )١١( ــى المفصـ ــت. وفـ ــا أثبـ ــول الزمخشــــرى �مـ ــان قـ ــو ح�ـ ــل أبـ ــوز إضــــافة نقـ ــال: وال �جـ ــث قـ ــك حیـ ذلـ

الموصـــوف إلـــى صـــفته وال الصـــفة إلـــى موصـــوفها وقـــالوا دار اآلخـــرة وصـــالة األولـــى تـــأول علـــى دار الح�ـــاة 
 ٩١اآلخرة وصالة الساعة األولى ، المفصل ص

 سورة غافر ٣٥من اآل�ة  - )١٢(
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ِعینَ   ألن األعنــاق لمــا خضــعت أخضــعت أر�ابهــا، وتكبــر القلــب قســوته و�ذا )١(﴾َخاضــِ
ف ـ ف، أى عاصــ طاعــة، و�ــذلك تقــول " مــررت بیــوم عاصــ القلب �ان معــه تــرك القسا  
 .حـ ف الر� ـ ه وعاصـ ر�ح 

 أى علــى �ــل قلــب رجــل متكبــر، �اإلضــافةج�ــار"  متكبــروقــرأ ال�ــاقون، علــى �ــل قلــب 
قــال فــى حــرف عبــد هللا  )٢(بــن مجاهــد عــن الســمرى عــن الفــراءاثنى واحتجــوا �مــا حــد

 .ط�ع هللا على قلب �ل متكبر ج�ار �ه فهذا شاهد لمن أضاف� كذلك  
 .)٣(»�قول: إن فالنا یرجل شعره یوم �ل جمعة  نالنحو�ی : وسمعت �عض  الفراءقال 

 .)٤(»اإلنسانفهو الوجه ألن المتكبر هو   �اإلضافةومن قرأ   «  :زرعةأبو  وقال 
یــراد �ــه اإلضافة أولى ألن المتكبر هو اإلنسان وقد �قال قلب متكبــر   «:  النحاسقال  

 )٥(»اإلنسان
 نال�صر�یرأى  

فــى  یوافقــهإلــى أنــه ال �جــوز إضــافة االســم إلــى اســم  ن ال�صــر�و ذهــب               
ومـــن ذلـــك إضـــافة الموصـــوف إلـــى  )٦(الشـــىء إلـــى نفســـه إضـــافة�جـــوز  ال المعنـــى أو 
ســب التعر�ـــف أو التخصـــ�ص مــن المضـــاف إل�ــه فالبـــد مـــن ت ن المضـــاف �كصــفته ال

احتجـــوا �ـــأن قـــالوا إنمـــا قلنـــا إنـــه ال �جـــوز ألن اإلضـــافة إنمـــا یـــراد بهـــا وقـــد  ا مـــ تغایره
التعر�ــــف والتخصــــ�ص والشــــىء ال یتعــــرف بنفســــه، ألنــــه لــــو �ــــان ف�ــــه تعر�ــــف �ــــان 

مــن  )٧(أ�عــد هســماى مســتغن�ا عــن اإلضــافة و�ن لــم �كــن ف�ــه تعر�ــف �ــان �إضــافة إلــ 
التعر�ـــف، إذا �ســـتحیل أن �صـــیر شـــیئًا أخـــر �إضـــافة اســـمه إلـــى اســـمه فوجـــب أن ال 

 �جوز �ما لو �ان لفظها متفقًا.
 

 سورة الشعراء ٤من اآل�ة  - )١(
 ٩، ٨/ ٣معانى القرآن للفراء  - )٢(
 ٢٦٩، ٢٦٨/ ٢إعراب القراءات الس�ع   – )٣(
 ٦٣١حجة القراءات ألبى زرعة  - )٤(
 ٣٣/ ٤إعراب القرآن للنحاس  - )٥(

وقال مكى : القراءتان �معنى واحد غیر أن ترك التنو�ن أولى �ه لخفته. وألن المعنى عل�ه إذا صاحب القلب 
 ٢٤٤/ ٢كشف هو المتكبر وألن الجماعة عل�ه واالخت�ار ما عل�ه الجماعة ، ال

 ١٤٩/ ٣وشرح المفصل  ٦٠٠/ ٤والدر المصون  ١٨٠٦/ ٤واالرتشاف   ٤٣٦/ ٢ینظر اإلنصاف  - )٦(
 ٤٣٧/ ٢اإلنصاف  - )٧(
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ــد ذ�ــر  ــه  نال�صــر�یبــن خالو�ــه رأى اوق رٍ ﴿فــى قول ِب ُمَتَكبــّ ـّل َقلــْ َى �ــُ ارٍ  َعلــَ  )١(﴾َج�ــّ
ندهم علــى �ــل قلــب قامت مقام الموصوف ومعناه ع  صفة  نال�صر�ی وهو عند    «فقال:

رجل متكبر أو یر�د �ه التقد�م والتأخیر �ما حكى عن �عض فصــحاء العــرب أن فالنــا 
 )٢(»وأخر.من یرجل شعره �ل یوم جمعه أراد �ل یوم جمعه فقدم 

 الجواب عن �لمات الكوفیین
�لـــه  هألنـــ  ؛ ال حجــة لهـــم ف�ــهفـــ احتجـــوا �ــه  مــا مـــاأ نالكــوفیی أمــا الجـــواب عــن �لمـــات 

 نال�صــر�ی إل�ــه و�قامــة صــفته مقامــه و�ــه قــال جمهــور  المضــافذف محمــول علــى حــ 
وابـــــن  )٧(والنحـــــاس )٦(جنـــــىوابـــــن  )٥(ىوالفارســـــ  )٤(وابـــــن الســـــراج )٣(األخفـــــشوتـــــ�عهم 
   .وغیرهم �ثیر )٨(الشجرى 

ــد  ــه مــن شــواهد مــا ورد أول ال�صــر�ون وق ِإّن ﴿علــى حــذف المضــاف إل�ــه وذلــك �قول
ینِ  ّق اْلَ�قــِ َو حــَ ـََذا َلهــُ َك ﴿ �مــا قــال تعــالىو  ال�قــینحــق األمــر  ف�ــه:فالتقــدیر  )٩(﴾هــَ َوَذلــِ

ةِ  َدارُ  ﴿أمــا قولــه تعــالى  الق�مــة،دیــن هللا  أى: )١٠(﴾ِدیــُن الَقّ�مــَ َرةِ  َولــَ رٌ  اآلخــِ  )١١( ﴾َخیــْ
یدِ ﴿أمــــا قولــــه و  اآلخــــرةالتقــــدیر ف�ــــه دار الســــاعة  ّب اْلَحصــــِ أى حــــب الــــزرع  )١٢(﴾َوحــــَ

بت ف�ه الحب أال ن یق ألن الحب اسم لما ی الحصید ووصف الزرع �الحصید وهو التحق
ِب ﴿ترى أنك تقول حصــدت الــزرع وال تقــول حصــدت الحــب وأمــا قولــه  ا ُ�نــَت ِ�َجانــِ َومــَ

وأمــا قولــه "صــالة األولــى" فالتقــدیر  فالتقــدیر ف�ــه �جانــب المكــان الغر�ــى،  )١٣(﴾  اْلَغْرِ�يّ 
 

 سورة غافر ٣٥من اآل�ة  - )١(
 ٣١٤الحجة البن خالو�ه  - )٢(
 ١٨٠٦/ ٤واالرتشاف  ٣٤٧/ ٢رأى األخفش فى إعراب القرآن للنحاس  - )٣(
 ٦١والموجز فى النحو ص  ٨/ ٢لسراج األصول البن ا - )٤(
 ٦٩/ ٢وأمالى ابن الشجرى  ١٠٩/ ٣ومعانى القرآن و�عرا�ه الزجاج٢٧١ح واإل�ضا ٨٩٣/ ٢المقتصد  - )٥(
 ٢٤/ ٣والخصائص  ٣٦، ٣٥/ ١سر صناعة اإلعراب  - )٦(
 ٧١/ ١معانى القرآن للنحاس  - )٧(
 ٦٩/ ٢أمالى ابن الشجرى  - )٨(
 الواقعة سورة ٩٥من اآل�ة  - )٩(
 سورة البینة ٥من اآل�ة  - )١٠(
  ٣٠سورة یوسف والنحل  ١٠٩من اآل�ة  - )١١(
 سورة ق  ٩من اآل�ة  - )١٢(
 سورة القصص ٤٤من اآل�ة  - )١٣(
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ضــع الجــامع وأمــا المو  ف�ــه صــالة الســاعة األولــى، وأمــا قــولهم " مســجد الجــامع مســجد
بــت مــن تلــك ن حمقاء" فالتقدیر ف�ه �قلة الح�ة الحمقاء ألن ال�قلــة اســم لمــا   قولهم " �قلة

فــرع نبــت فیهــا فإنهــا ومــا  األصــلألنهــا  الح�ــة ووصــف الح�ــة �ــالحمق وهــو التحقیــق،
ألنهــا فكان وصف األصــل �ــالحمق أولــى مــن وصــف الفــرع و�نمــا وصــفت بــذلك علیها  

 فتقلعها.ل تنبت فى مجارى السیو 
فــــإذا �ــــان جم�ــــع مــــا احتجــــوا �ــــه محمــــوًال علــــى حــــذف  األن�ــــارى:وفــــى النها�ــــة �قــــول 

 .  )١(و�قامة صفته مقامة على ما بینا لم �كن لهم ف�ه حجة إل�هالمضاف 
 " �علل شتى منها مــا ذ�ــره ابــن �عــ�ش فــى قولــه " الصــفة والموصــوف  و�علل المانعون 

فالعاقــل هــو ز�ــد وهــو  " جــاءنى ز�ــد العاقــل شــىء واحــد ألنهــا لعــین واحــدة فــإذا قلــت "
فتقول فى جــواب  �األخرالعاقل أال ترى أنك سئلت عن �ل واحد منها لجاز أن تفسره 

 من العاقل ز�د وفى جــواب مــن ز�ــد العاقــل فــإذا �انــت الصــفة والموصــوف شــیئًا واحــداً 
 �اإلضــافة هذا ز�د العاقل وهذا عاقل ز�ــد  قول:ت إضافة أحدهما إلى األخر أال    جزلم � 

أن الصــفة تا�عــة للموصــوف فــى أعرا�ــه فلــو   أخــر:وهناك شىء    )٢(اآلخرواحدهما هو  
و�ــذا  .)٣(اإلعــرابوقعــت مضــافًا إل�ــه لكانــت مجــروره دائمــا ولــم تتصــور متا�عتــه فــى 

إن العــرب أضــافوا الموصــوف إلــى الصــفة   «قــال:كانت رؤ�ة ابــن القــ�م واضــحة حــین  
للمغــایرة  اإلضــافةفصحت    الموصوف،�ن اتحدا ألن الصفة تضمنت معنى ل�س فى  و 

وهنــا نكتــة لط�فــة وهــى أن العــرب إنمــا تفعــل ذلــك فــى الوصــف  :�قولــهثــم یوضــح ذلــك 
عالم �مــا قــالوا ( ز�ــد �طــة) أى صــاحب هــذا فة الالزم للموصوف لزوم اللقب لألالمعر 

عــد ونحــوه فــال �ضــاف الموصــوف إل�ــه اللقــب أمــا الوصــف الــذى ال یثبــت �القــائم والقا
أضــ�ف االســم إلــى اللقــب فإنــه �مــا تخصــص  ألجلهــالعــدم الفائــدة المخصصــة التــى 

الجـــامع �المســـجد ولزمـــه �أنـــك قلـــت صـــاحب هـــذا الوصـــف فلـــو قلـــت ز�ـــد الضـــاحك، 
وعمــرو القــائم لــم �جــز و�ــذا إن �ــان الزمــا غیــر معرفــة تقــول : مســجد جــامع وصــالة 

 
 ٤١٨/ ٢والهمع  ١٨٠٦/ ٤واالرتشاف  ٤٣٨/ ٢اإلنصاف  - )١(
 واللسان ( وصف ) ٦/ ٢، واإلنصاف  ١٠، ٩/ ٣شرح المفصل  - )٢(
 ٣٣/ ٢س حاش�ة � - )٣(
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غیــر  اإلضــافةضــمن أنــواع  اإلضــافةهللا هــذه  هرحمــ  ىبــن معطــ وأ�ضــًا أثبــت ا )١(أولــى
ــولهم ــل �قـــ ــال ومثـــ ــا االتصـــ ــراد بهـــ ــى یـــ ــة التـــ ــجد (  :  المحضـــ ــامعمســـ ــالة (و  )الجـــ صـــ

 .)٢(»)األولى
الوصــف إذا �ــان الزمــا نحــو مســجد  أنمــن  ىه الســهیلآ �مــا ر  سو�ــذلك �مكــن االســتئنا

ــاد معنــى لــ�س للموصــوف وهــو الوصــ  ف فصــرت �أنــك الجــامع فالمضــاف إل�ــه قــد أف
قـــب إنمـــا تضـــ�ف المســـمى إلـــى االســـم الثـــانى وهـــو لتضـــ�ف إلـــى ذلـــك المعنـــى وفـــى ال

 .)٣(اللقب
 التعقیب والرأى الراجح

ن مــ وهــو قــول �ثیــر  نالكــوفییراجحــًا فــى هــذه المســألة هــو قــول   یــراه ال�حــثوالذى      
والتعســف ح إلــى المنــع ن فلــم نجــ  القرآن�ــة اآل�ات�ثیر من  تاة وجاء على هذا السمح الن 

ألن ف�ــه توســعه لالســتعمال  نالكــوفییرأى  بــ أن نأخــذ    فاألولىمع النصوص المسموعة  
الكر�مــة " علــى �ــل قلــب متكبــر ج�ــار"  اآل�ــةالنحــوى وهــذا مــا أجمــع عل�ــه القــراء فــى 

وألن مـــن تأمـــل هـــذه النصـــوص الكثیـــرة تبـــین لـــه أن  وذلـــك �إضـــافة قلـــب إلـــى متكبـــر،
ــف وتكلــــف ولهــــذا قــــ  ــا �لهــــا تعســ ــد أن شــــرح مــــذهب تأو�لهــ ــوفییال الرضــــى �عــ  نالكــ

إن مثلـــه �ثیـــر ال �مكـــن  واإلنصـــافمـــا نصـــ�ه " �  نالكـــوفیی ن وعـــرض أمثلـــة ی وال�صـــر� 
 .)٤(دفعه. ولو قلنــا إن بــین االســمین فــى �ــل موضــع فرقــًا الحتجنــا إلــى تعســفات �ثیــرة

فــى هــذه المســألة وذ�ــر وجــه  اإل�ضــاحفــى  ىونقــد ابــن الطــراوة �ــالم أبــى علــى الفارســ 
االســــم إلــــى الصــــفة  إضــــافة الفارســــى وذ�ــــر )٥(قــــال ابــــن الطــــراوةه وخطئــــه ، فلــــ تالاخ 

ن إلــى غیــر وجهــه حتــى أداه ســوء النظــر إلــى قولــه دار آووجه ما جاء فى القر   هوضعف
، فــإن أراد �قولــه الســاعة الق�امــة فــال تأقیــت لهــا و�ن أراد الواحــدة مــن  اآلخــرةالســاعة 

وات. ثــم قــال اا إال �انتهــاء المخلوقــات وطــى الســمالساعات فال نها�ة  فیها وال أخر له
 

الش�خ محمد محى الـدین عبـد الحمیـد مط�عـة السـعادة ط أولـى تحقیق  ٢٢/ ١  البن الق�م  ینظر بدائع الفوائد  -  )١(
 م ١٩٦٩هـ ١٣٨٩

 ٢٢٤الفصول الخمسون البن معطى تحقیق الطناحى ص ینظر   – )٢(
 ٢٨نتائج الفكر تحقیق الش�خ عادل عبد الموجود ص  ینظر - )٣(
 ٢٨٨/ ٢اف�ة ینظر : شرح الك - )٤(
 ١٣٦، ١٣٥اإلفصاح  ینظر - )٥(
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الشــىء إلــى  إضافة�عد أن ذ�ر أمثلة �ثیرة لهذا النوع ونحوه مما ال �حصى �ثرة وهو 
 .)١(اللفظین تشبیهًا �ما اختلف لفظة ومعناه  الختالفنفسه  

 علم  أ�هللا  
 

 
 ١٣٦اإلفصاح  - )١(



 
 ۲٥۳ اكتساب المضاف التذكیر من المضاف إلیھ    

 ) ١( كتساب املضاف التذكري من املضاف إليه ا
 

عنــد قولــه  الكــوفیینمــن  ارى �ــ ناأل �محمــد بــن القاســم  الفــراءلرأى  خالو�هابن تعرض  
قال قر�ــب ولــم �قــل  الفراءقال  «:فقال )٢(﴾ِإّن َرْحَمَة ّ�ِ َقِر�ٌب ّمَن اْلُمْحِسِنینَ ﴿تعالى  

 .)٣(قر��ه إذا �انت الرحمة �عنى بها المطر هاهنا
ْدِر�َك ﴿: �قولــهقر�ب صــفة لمكــان أى إن رحمــة هللا مكــان قر�ــب  آخرون:وقال    ا یــُ َومــَ

 أى زمان قر�ب. )٤(﴾َلَعّل الّساَعَة َقِر�بٌ 
 ....لما �انت الرحمة تأنیثها غیر جائز جاز تذ�یره  آخرون:وقال 
و�لــى هــذا ذهــب  ، عنیــت بهــا الغفــران إنمــا ألنــك ؛ ذ�ــرت الرحمــة إنمــا آخــرون:وقــال 

 .)٥(  -  هللا  رحمه  -  ارى �ناأل   حمد بن القاسمم
ــال و  ــون قــ ــاء و  إن :النحو�ــ ــك المــ ــا منــ ــد �قر��ــ ــع ال�عیــ ــون مــ ــاء فیرفعــ ــك المــ ــد منــ ن �عیــ

 .)٦(و�نصبون مع القر�ب
قر�ب و�عید لو �انتا صفتین دخلت علیهمــا الهــاء ولكنهمــا ظرفــان    )٧(عبیدة  أبووقال  

 أ.هـ   )٨(»ال یثن�ان وال �جمعان وال یؤنثانو 
 
 
 

 
/ ١و إعــراب القــرآن لألخفــش  ٣٤٤/ ٢و معــانى الزجــاج  ٣٨٠/ ١تنظــر: المســألة فــى معــانى القــرآن للفــراء  – )١(

و�ــدائع الفوائــد  ٦٦٦و مغنــى اللبیــب  ٥٩٠ ،٥٨٩/ ٢ن الشــجرى وأمــالى ابــ ٣٠٠/ ٢ومعــانى األخفــش ٦١٦
/ ٣واألش�اه والنظائر للسیوطى تحقیق الش�خ / محمد عبـد القـادر الفاضـلى المكت�ـة العصـر�ة   ١٩  –  ١٧/  ٣

١٧٧ 
 ٥٦األعراف /  - )٢(
 ٣٨٠/ ١ینظر معانى القرآن للفراء  – )٣(
 ١٧الشورى /  – )٤(
 قال : " إنما ذ�رت الرحمة ألنك إنما عنیت بها الغفران "  ٤٦ /٢ینظر: المذ�ر والمؤنث  – )٥(
 ١٨٧/ ١إعراب القراءات الس�ع وعللها البن خالو�ه  - )٦(
وهو أبو عبیدة معمر بن المثنى الت�مى النحوى من أئمة العلم �األدب واللغـة .  ٢١٦/ ١ینظر مجاز القرآن  –  )٧(

هـــ ینظــر وف�ــات األع�ــان ٢١٠آن وأ�ــام العــرب والخیــل تــوفى مولــده ووفاتــه �ال�صــرة مــن مؤلفاتــه مجــاز القــر 
 ٢/٢٩٤و�غ�ة الوعاة  ٣/٢٧٦و�ن�اه الرواة  ٥/٢٣٥

 ١٨٨/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٨(



 
 ۲٥٤ اكتساب المضاف التذكیر من المضاف إلیھ    

 الدراسة والتقویم 
   التذ�یر منإذا �ان المضاف مؤنثًا والمضاف إل�ه مذ�را جاز أن �كتسب المضاف 

 صحة حذف المضاف واالستغناء عنه �المضاف إل�ه وذلك    �شرط:المضاف إل�ه 
" رحمــة " مؤنــث واكتســب  ـ ف )١(﴾ِإّن َرْحَمَة ّ�ِ َقِر�ٌب ّمَن اْلُمْحِسِنینَ ﴿نحو قوله تعالى  

 .  )٢(یر من المضاف إل�ه ولهذا جاء الخبر " قر�ب " مذ�راً التذ�
 :ابن مالكقال 

 )٣(تأنیثًا إن �ان لحذف مؤهالً   ور�ما اكسب ثان أوالً 
قــال قر�ــب ولــم �قــل قر��ــة إذا �انــت الرحمــة �عنــى  قــال:حیــث  اآل�ــة الفــراء هولهــذا وجــ 

   .)٤(بها المطر هاهنا
ت الرحمـــــة ألنـــــك إنمـــــا عنیـــــت بهـــــا : إنمـــــا ذ�ـــــر محمــــد بــــن القاســــم األن�ــــارى وقـــــال 
 فیها: النحاةوأقوال  اآلراءو�ل�ك توض�ح هذه )٥(الغفران

 ورد النحاة علیهم رأى الكوفیین
اَعَة َقِر�ــبٌ ﴿فى قوله  الكسائىقال   ّل الســّ ْدِر�َك َلعــَ وقــال  )٧(إت�انهــا قر�ــبأى  )٦(﴾َوَما یــُ

 هــذه( : الـــــ و�ق )٨(قر�ــب نعــت ینعــت �ــه المــذ�ر والمؤنــث والجمــع �معنــى ولفــظ واحــد
�غیــر هــاء   )دهــین  ةولح�ــ (  )وعــین �حیــل(  )ولیلة مطیــر(  )وجار�ة حسیب(  )امرأة جمیل

 )قیــ ود ةوحمــار ( )كــف خضــیبوعنــد المــرأة، و�ــذلك ( ،"  فعیــل" و�ــذلك مــا �ــان علــى 
" �غیــر هــاء أ�ضــا ومنــه النــت العــرب "فعــی " وقــد ب لعــل الســاعة قر�ــبقــال هللا تعــالى " 

 
 سورة األعراف ٥٦من اآل�ة  - )١(
  ٣٢/ ٢والتصر�ح  ٥١، ٤٩/ ٣وشرح ابن عقیل  ٢٣٨، ٢٣٧/ ٣ینظر: شرح التسهیل البن مالك  – )٢(
 ٣٨٦ح ألف�ة ابن مالك البن الناظم تحقیق د. عبد الحمید السید شر  - )٣(
 ١٨٧/ ١و�عراب القراءات الس�ع وعللها  ٣٨٠/ ١معانى القرآن للفراء  - )٤(
 ١٨٧/ ١و�عراب القراءات الس�ع  ٤٦/ ٢ینظر المذ�ر والمؤنث  - )٥(
 سورة الشورى  ١٧من اآل�ة  - )٦(
 ٣٦٢/ ٢ینظر البرهان للزر�شى  – )٧(
 ٥٨٤٥/ ٧وتفسیر القرطبى  ٢٢٥ینظر معانى القرآن للكسائى  - )٨(



 
 ۲٥٥ اكتساب المضاف التذكیر من المضاف إلیھ    

�مٌ َوَقالَــ ﴿قولــه تعــالى وٌز َعقــِ وقــد  )دراعــة جدیــد( :و�ــذلك ، عق�مــةولــم �قــل  )١(﴾ْت َعجــُ
 .)٢("وهذه ح�اب جدید  )فى الدار نساء �ثیرون " أ�ضًا للجم�ع فتقول (  فعیل" �كون  

 فقال :فى �لمة " قر�ب "   الفراءرأى   ابن خالو�ههذا وقد ذ�ر  
ورأیــت العــرب تؤنــث  قــال:ذ�ــرت " قر��ــًا" ألنــه لــ�س �قرا�ــة فــى النســب «  :الفــراءقــال 

ــى  ــة فــ ــو القر��ــ ــإذا قــــالوا دارك منــــ  فیهــــا: ن النســــب ال �ختلفــ منــــك  ةقر�ــــب، أو فالنــــ  افــ
فــى القــرب وال�عــد ذ�ــروا وأنثــوا. وذلــك أن القر�ــب فــى المعنــى و�ن �ــان مرفوعــًا )٣(قر�ب

فكأنــه فــى تأو�ــل: هــى مــن مكــان قر�ــب فجعــل القر�ــب خلفــًا مــن المكــان �مــا قــال هللا 
اِلِمیَن ِبَ�ِعیــدٍ وَ  ﴿ت�ــارك وتعــالى َن الظــّ َي مــِ ا هــِ اَعَة ﴿وقــال  )٤(﴾مــَ ّل الســّ ْدِر�َك َلعــَ ا یــُ َومــَ
وُن َقِر��ــاً  ولــو أنــث ذلــك فبنــى علــى �عــدت منــك فهــى �عیــدة وقر�ــب منــك فهــى  )٥( ﴾َتكــُ

 .)٦(»حسناً قر��ة �ان صوا�ًا 
�ــب نمــا أتــى قر إ عل�ــه حیــث قــال: الزجــاجورد  الفــراءرأى  ابــن الشــجرى  أوردوقــد هــذا 

 .)٧(�غیر هاء ل�فرق بین قر�ب فى النسب وقر�ب من القرب
 )٨(قائًال " وهذا غلط ألن �ــل مــا قــرب مــن مكــان أو نســب فهــو جــار  الزجاجورد عل�ه  
أردت القــرب فــى المكــان قلــت  أنــك إذامــن التــذ�یر والتأنیــث یر�ــد  )٩(�قتضــ�هعلــى مــا 

ت قر�هما فى النســب قلــت ز�د قر�ب من عمرو، وهند قر��ة من الع�اس و�ذلك إذا أرد
 .)١٠(للرجل قر�ب وللمرأة قر��ة

القر�ــب إذا �ــان للمكــان و�ــان ظرفــًا �ــان : حیث قال أ�ضا الفراءرأى  السیوطىوذ�ر  
بـــال هـــاء إذا ضـــمن معنـــى النســـ�ة والقرا�ـــة دخلـــت الهـــاء تقـــول فـــى األول �انـــت فالنـــة 

 
 سورة الذار�ات  ٢٩من اآل�ة  - )١(
 ٢٢٦ینظر معانى القرآن للكسائى  - )٢(
 ٣٨٠/ ١ینظر: معانى القرآن للفراء  - )٣(
 سورة هود  ٨٣من اآل�ة  - )٤(
 سورة األحزاب  ٦٣من اآل�ة  - )٥(
 ١٣٨/ ١معانى القرآن للفراء  - )٦(
 ٣٢/ ٢والتصر�ح  ٥٨٩/ ٢و أمالى ابن الشجرى  ٣٨١، ٣٨٠/ ١معانى القرآن للفراء  - )٧(
 ٥٨٩/ ٢أمالى ابن الشجرى  - )٨(
 ٣٤٥/ ٢معانى القرآن للزجاج  - )٩(
 ٥٩٠/ ٢أمالى ابن الشجرى  - )١٠(



 
 ۲٥٦ اكتساب المضاف التذكیر من المضاف إلیھ    

�ـــالم هللا تعـــالى قر��ـــة منـــى، وفـــى الثـــانى: فالنـــه قر�بتـــى قـــال وهـــذا �لـــه تصـــرف فـــى 
�مجــرد الظــن، وهــال �ــانوا �األصــمعى فإنــه أعلــم المتــأخر�ن �كــالم العــرب، و�ـــان إذا 
ســئل عــن شــىء مــن �ــالم هللا تعــالى ســكت وقــال لــو أنــه غیــر �ــالم هللا تعــالى تكلمــت 
ف�ــه والقــرآن إنمــا �فهــم مــن تحقیــق �ــالم العــرب وتت�ــع أشــعارهم فقــد �ــان عكرمــة وهــو 

شــكل القــرآن �فســره و�ســتدل عل�ــه ببیــت مــن مل عــن شــىء مــن تلمیذ بن ع�ــاس إذا ســئ 
  .شعر العرب ثم �قول الشعر دیوان العرب

ــذ�ر  ــا المـ ــتوى فیهمـ والجـــواب الحـــق: أن القر�ـــب علـــى وزن فعیـــل والفعیـــل والفعـــول �سـ
الــذى یــذهب إلــى  الفراءرأى    ابن الق�مو�نكر    .)١(والمؤنث حق�ق�ًا �ان أو غیر حق�قى

   :شیئانأن القر�ب یراد �ه  
   .التاء فتقول فالنة قر��ة لى  تلحقهالنسب والقرا�ة فهذا   :أحدهما
   .جلست فالنة قر��ًا منى  تقول:  ءبال تاقر�ب المكان وهذا   :والثانى
مشــروط  ألنــهعل�ــة  اآل�ــةتخــر�ج  زال �جــو هــذا القــول مــع صــحته  أن ابــن القــ�مو�ــرى 

 ابـــن القـــ�مو��طـــل  )٢(ح�كـــون لفـــظ القر�ـــب ظرفـــًا فأمـــا إذا �ـــان غیـــر ظـــرف فـــال �صـــ 
ــةتخـــر�ج  ــا تقـــول: اآل�ـ ــًا �مـ ــا مجاز�ـ ــة مؤنثـ ــبب �ـــون الرحمـ ــذا مـــع  �سـ ــع الشـــمس فهـ طلـ

إذا فأمــا ظــاهر مؤنــث  إذا أسند الفعل إلــى غ�سو إنما  ألنه  اآل�ةصحته ال ینطبق على  
والشــمس طالعــة وال تقــول: طــالع  طلعــت،الشــمس  �قولــك:اء ت ضمیر فالبد من ال  أسند

و�ــرد أ�ضــا القــول �ــأن  )٣(رها فهــى �معنــى الفعــل فــى ذلــك ســواءألن فــى الصــفة ضــمی 
وزن فعیــل �حمــل علــى فعــول ف�ســتوى ف�ــه المــذ�ر والمؤنــث و�علــل �طــالن ذلــك و�ــرد 

و�خلـــص إلـــى أن التخـــر�ج الصـــح�ح لآل�ـــة  .الشـــواهد التـــى استشـــهد بهـــا �عـــض النحـــاة
ه ت�عــا لــه ومعنــى یتمثل فى أنها من �اب " االستغناء �أحد المذ�ور�ن عــن اآلخــر لكونــ 

   )٤(فإذا ذ�ر أغنى عن ذ�ره ألنه �فهم منه  ن�همن معا

 
  ١٨٧ /٣األش�اه والنظائر للسیوطى تحقیق د. محمد عبد القادر الفاضلى المكت�ة العصر�ة  - )١(
  ٩٣، وابن الق�م الجوز�ة وجهوده فى الدرس اللغوى د. طاهر حمودة ص  ٣٢/ ٣بدائع الفوائد  - )٢(
 ٣٣بدائع الفوائد  - )٣(
 ٣٠/ ٣بدائع الفوائد  - )٤(



 
 ۲٥۷ اكتساب المضاف التذكیر من المضاف إلیھ    

جهــا � فى أحــد وجــوه تخر  )١(﴾ُیْرُضوهُ  َأن  َأَحقُّ  َوَرُسوُلهُ  َ�ّ�ُ ﴿ ومثل له �قوله تعالى
رحمــة الوهو "�هللا أحق أن یرضوه ورسوله �ذلك، و�علل لهذا التخر�ج و�حــتج لــه �ــأن "

وفها موصــ  تعــالى والصــفة قائمــة �الموصــوف ال تفــارق صفه من صــفات الــرب ت�ــارك و 
ــالقرب بـــل قـــرب  ــالى أولـــى �ـ فـــإذا �انـــت قر��ـــه مـــن المحســـنین فالموصـــوف ت�ـــارك وتعـ

علــى هــذه  تنب�ــهرحمتــه تت�ــع لقر�ــه وقر�ــه �ســتلزم قــرب رحمتــه ففــى حــذف التــاء هاهنــا 
القــر�ین قر�ــة الفائدة العظ�مة الجلیلة وأن هللا تعالى قر�ــب مــن المحســنین وذلــك �ســتلزم 

وقرب رحمته ولو قــال " إن رحمــة هللا قر��ــة مــن المحســنین " لــم یــدل علــى قر�ــه تعــالى 
والتقــدیر  )٢(خــصن قــرب رحمتــه واألعــم ال �ســتلزم األمــنهم ألن قر�ــه تعــالى أخــص مــ 

على هذا إن هللا قر�ب من المحسنین ورحمتــه �ــذلك ، وتــاء التأنیــث التــى تلحــق الفعــل 
تأنیــث الفعــل ت�عــًا لكــون الفاعــل مؤنثــا و�نمــا هــى عالمــة لاة  حــ الن ل�ست عنده �ما �قــول  

 )٣(فقط تدل على الفاعل المؤنث.
 االن�ارى رأى محمد بن القاسم  

فقــد قــال �عضــهم إن الرحمــة والــرحم  )٤(إنما ذ�رت الرحمة ألنك إنما عنیت بها الغفران
 :األعجمز�اد �ما قال  )٥(�معنى العفو والغفران

 )٦(قبرًا �مرو على الطر�ق الواضح     مناضروءة إن السماحة والم 
 

 سورة التو�ة   ٦٢من اآل�ة  - )١(
 ٣١/ ٣بدائع الفوائد  - )٢(
 ٩٤ى الدرس اللغوى وابن الق�م الجوز�ة جهوده ف ١٢٤/ ١بدائع الفوائد  - )٣(
 ١٨٧/ ١و�عراب القراءات الس�ع وعللها  ٤٦/ ٢ینظر المذ�ر والمؤنث  - )٤(
حیـث قـال: إنمـا قیـل قر�ـب ألن الرحمـة والغفـران فـى معنـى واحـد و�ـذلك �ـل  ٣٤٤/ ٢ینظر معانى الزجاج   -  )٥(

/ ٢والتصـر�ح  ٢٧٦/ ١و�مـالء مـا مـن �ـه الـرحمن  ٥٨٩/ ٢تأنیث ل�س �حق�قى و�نظـر أمـالى ابـن الشـجرى 
٣٢  

البیت من �حر الكامل لز�اد األعجم من قصیدة یرثى فیها المغیرة بـن المهلـب بـن أبـى صـفرة وقـد أنشـد هـذه   -  )٦(
، ط ٨ط اللجنــة وأنشــدها أبــو علــى القــالى فــى ذیــل األمــالى ص  ٢٨٨/ ٣القصــیدة ابــن عبــد ر�ــه فــى العقــد 

والع�اس  ٧٢/ ١، والسید المرتضى فى أمال�ة ٧٧ذ رقم الدار وقد أنشد بیت الشاهد بن هشام فى شرح الشذو 
  ٧٦٣/ ٢ط بوالق وابن األن�ارى فى اإلنصاف  ٢٦١فى معاهد التنص�ص 

والشاهد فى البیت فى قوله " ضمنا" فإن هذا فعل ماضـى مبنـى للمجهـول مسـند إلـى ضـمیر غائـب هـو ألـف 
العر��ــة عل�ــه أن یؤنــث هــذا الفعــل فیلحــق �ــه االثنــین �عــود إلــى مــؤنثین وهمــا المــروءة والنجــدة و�ــان مــن حــق 

التــاء ف�قــول ضــمتنا ألن الفعــل المســند إلــى ضــمیر المؤنــث �جــب إلحــاق عالمــة التأنیــث �ــه ســواء أكــان هــذا 
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 .)١(فقال "ضمنا" ولم �قل "ضمنتا" ألنه ذهب �السماحة إلى السخاء و�المروءة للكرم
 .)٢(على إرادة المكان  اآل�ةر فى ی إن التذ�  :عبیدةأبو  وقال 

 نقــال لكــان قر��ــًا منصــو�ًا فــى القــرآ�أن هذا خطــأ ولــو �ــان �مــا   األخفشوقد رد عل�ه  
أراد �الرحمــة هاهنــا المطــر ألنــه  األخفــشوذلــك ألن  )٣(إن ز�ــدًا قر��ــًا منــك تقــول:كمــا 

 .)٤(حمل قر�ب عل�هفقد تقدم ما �قتضى ذلك 
إنــه لــو أر�ــد هــذا لنصــب قر�ــب علــى الظــرف فــإن حملنــاه علــى مــا  :ابــن الشــجرى قــال 

ــه فالتقــدیر: إن رحمــة هللا ذات مكــان قر�ــب فحــذف المضــاف وأقــ�م المضــاف إل�ــه  قال
ــه فصـــار: إن رحمـــة هللا مكـــان قر�ـــب فحـــذف الموصـــوف �مـــا حـــذف فـــى قولـــه  مقامـ

 .)٦(أراد دروعًا سا�غات )٥(  ﴾َأِن اْعَمْل َساِ�َغاتٍ   ﴿تعالى
َة ّ�ِ َقِر�ــبٌ ﴿�یر المؤنــث و�حتمــل أن �كــون منــهذفــى تــ   ابــن هشــاموقال    )٧( ﴾ِإّن َرْحمــَ
وُن َقِر��ــاً   ﴿ده  ـ و��عــ  اَعَة َتكــُ ولكــن ذ�ــر  إضــافة،فــذ�ر الوصــف حیــث ال  )٨( ﴾َلَعّل الســّ

 .أنهم التزموا التذ�یر فى قر�ب إذا لم یرد قرب النسب قصدا للفرق   الفراء
التــذ�یر لكــون التأنیــث مجاز�ــًا فــوهم الوجــوب التأنیــث فــى نحــو  ن:إالجــوهرى وأمــا قــول 

 الشــمس طالعــة ، والموعظــة نافعــة و�نمــا �فتــرق حكــم المجــازى والحق�قــى الظــاهر�ن ال
 .)٩(المضمر�ن

 
المؤنث حق�قى التأنیث أم �ان مجازى التأنیث إال أن الشـاعر تـرك التـاء �سـبب �ونـه أراد المعنـى و��ـان ذلـك 

لكــرم أو الجــود أو الســخاء . والمــروءة �طلــق علیهــا �ــرم الط�ــاع أو الشــرف أو أن الســماحة قــد تطلــق علیهــا ا
 ٧٦٣/ ٢السمو و�ل ذلك مذ�ر فذ�ر الفعل ینظر االنتصاف من اإلنصاف 

 ٢/٧٦٣ینظر اإلنصاف  – )١(
 ٢١٦/ ١مجاز القرآن  - )٢(
 ٦١٨ - ٦١٦/ ١إعراب القرآن  - )٣(
 ٥٨٩/ ٢الشجرى وأمالى بن  ٣٠٠/ ٢معانى القرآن لألخفش  – )٤(
 سورة س�أ  ١١من اآل�ة  - )٥(
 ٥٩٠/ ٢ینظر أمالى ابن الشجرى  - )٦(
 األعراف  ٥٦من اآل�ة   )٧(
 الشورى  ١٧من اآل�ة  - )٨(
 ٣٢/ ٢والتصر�ح  ٦٦٦المغنى  - )٩(
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ــد قــال الشــ�خ  قــد �كتســب المضــاف المؤنــث مــن المضــاف إل�ــه المــذ�ر  :زهــرى األ خال
 قوله:تذ�یره نحو  

 
 )١(وعقل عاصى الهوى یزداد تنو�را     إنارة العقل مكسوف �طوع هوى 

فذ�ر مكسوف مع أنه خبر عن مؤنث وهو إنارة إال أنها اكتسب التذ�یر من إضــافتها 
ِنینَ ﴿إلــى العقــل و�حتملــه  َن اْلُمْحســِ َة ّ�ِ َقِر�ــٌب مــّ اَعَة ﴿ و��عــده )٢(﴾ِإّن َرْحمــَ ّل الســّ َلعــَ

 )٤(إضافة.فذ�ر قر�ب حیث ال   )٣( ﴾َقِر�ب
  أقوال: ستة  اآل�ةفى    السیوطىوقال 

ل) و�ن �ان �معنى فاعل فقد جرى مجرى فعیل الــذى �معنــى مفعــول ی : أن (فعأحدهما
التــاء حــین قــالوا خصــلة حمیــدة،   إلحــاقجــراه فــى  �ما جرى هو م  التاء،  إلحاقفى عدم  

التـــاء  إلحــاقوفعلــة ذم�مـــة �معنــى محمـــودة ومذمومــة فحمـــل علــى جمیلـــة وقب�حــة فـــى 
مــن  اموأشــ�اهه الكر�مة حمل على عــین �حیــل و�ــف خضــیب،  اآل�ةو�ذلك قر�ب فى  

  )٥(  ﴾َقاَل َمن ُ�حِیي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِم�مٌ  ﴿لو من التاء ونظیر ذلكخ ال
 )٦(أنه من �اب تأول المؤنث �مذ�ر موافق له فى المعنى  -:لثانىا

إلــى  اإللتفــاب: أن �كــون مــن حــذف المضــاف و�قامــة المضــاف إل�ــه مقامــة مــع الثالــث
 المحذوف فكأنه قال إن مكان رحمة هللا قر�ب  

: أن �كون من �اب حذف الموصوف و�قامة الصفة مقامه أى إن رحمــة هللا شــىء الرا�ع
 ذلك    وعلى  )٧(ف أو بر أو إحسان وحذف الموصوف سائغلط  أو قر�ب 

 
كسـوف البیت من ال�س�ط لم �علم قائله وف�ه معنى رائق وموعظة حسنة والشاهدین ف�ه تذ�یر المؤنث وهـو م  -  )١(

والق�اس مكسوفة ألنه خبر عن المؤنث وهو إنارة العقل ألنه اكتسب التذ�یر من المضـاف إل�ـه، و�ـزداد خبـر 
ومغنــى  ٣/٢٣٨لقولــه وعقــل عاصــى الهــوى وتنــو�را نصــب علــى التمیــز ، ینظــر: شــرح التســهیل البــن مالــك 

 ١٩٣/ ٣واألش�اه والنظائر  ٢٤٨/ ٢واالشمونى  ٣٢/ ٢والتصر�ح  ٦٦٥اللبیب 
 سورة األعراف ٥٦من اآل�ة  - )٢(
  ١٧الشورى  - )٣(
 ٣٢/ ٢التصر�ح  - )٤(
 ١٩٣/ ٣سورة �س و�نظر األش�اه والنظائر  ٧٨من اآل�ة  - )٥(
 ١٩٥،  ١٨١/ ٣األش�اه والنظائر  - )٦(
 ١٩٢,  ١٨١/ ٣األش�اه النظائر  - )٧(
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 .)١(�أنهم قالوا شىء حائض  وطامثحائض   امرأة سیبو�ه قولهم   حمل
أن �كــون مــن �ــاب اكتســاب المضــاف حكــم المضــاف إل�ــه إذا �ــان صــالحا :الخــامس
عنــه �ال�ــاقى والموجــه فــى هــذا تأنیــث المــذ�ر إلضــافة إلــى مؤنــث  واالســتغناءللحــذف 
 وجه المذ�ور �قوله :على ال

 )٢(مر الر�اح النواسم  أعالیها        ماح تسفهتر مشین �ما اهتزت  
تعطــى المضــاف تأنیثــًا لــم �كــن لــه �مــا ف�ــه علــى الوجــه المــذ�ور  اإلضــافةو�ذا �انــت 

وأولــى ألن التــذ�یر أصــل فــالرجوع  أحــقالكر�مــة  اآل�ــةفألن تعط�ه تــذ�یرا لــم �كــن فــى  
 .إل�ه أسهل من الخروج عنه

ت�عــًا لــه أو معنــى  اآلخــر  ه: أن �كون من �اب االستغناء �أحد المــذ�و�ن لكونــ السادس
ِعینَ  ﴿من معان�ه، ومنه فى أحد الوجوه قوله تعالى ا َخاضــِ اُقُهْم َلهــَ أى  )٣( ﴾َفَظّلْت َأْعنــَ

 
 ٢٣٧،  ٢٣٦/ ٣الكتاب لسیبو�ه  - )١(

ه وغیره فى مسألة النعت المذ�ر الذى وصف �ه اإلناث قـال سـیبو�ه فـى قـولهم وقد تعقب ابن األن�ارى سیبو�
" امرأة حائض وطالق وطامث" هى نعوت مذ�ر وصف بهن اإلناث �ما یوصف المذ�ر �مؤنث ال �كون إال 
مذ�ر �قولهم رجل نكحه" و�ان یذهب إلى أنهم ذ�روا هذه النعوت ألنها نعت لشخص والشىء فإذا قالوا هند 

 أرادوا هند شخص حائض حائض
وهذا �له عندى خطأ ألنا لو قلنا هند حائض ونحن نر�د شخص للزمنـا أن نقـول هنـد قـائم   قال ابن األن�ارى  

 ١٨٦، ١٨٥/ ١علــى معنــى شــخص قــائم وف�ــه خــروج عــن العر��ــة. ینظــر: المــذ�ر والمؤنــث البــن األن�ــارى 
 ٢٣٠موعد ط دار الفكر بیروت  �محمد بن القاسم األن�ارى وجهوده فى النحو د. محمد عطا

، واألصـول ٦٥، ٥٢/ ١وهو منسـوب أ�ضـًا فـى الكتـاب  ٧٥٤/ ٢البیت من الطو�ل لذى الرمة فى الدیوان   -  )٢(
وشـــرح أب�ـــات  ٢٠٦،  ٧١/ ١والمســـتوفى البـــن فرخـــان  ٧٣٠/ ٣والنها�ـــة البـــن الخ�ـــار  ٤٨٠/ ٣،  ٧٢/ ٢

وف�ـه ( مـر الر�ـاح النواسـم ) وشـرح  ٧٩/ ٣اللغـة  سی�ومقـا  ٣/١٨٢واألشـ�اه والنظـائر    ١٠٩سیبو�ه للنحاس  
 ٢٢٣٤/ ٦والصحاح ( سفه)  ١٤١/ ٢، والكامل للمبرد ٤٦٣ومجمل اللغة  ٣٩٨/ ٢سیبو�ه للسیرافى 

 ٢٧٧/ ٣، ١٠٩/ ٢و�عـــراب القــرآن للنحـــاس  ٤١٧/ ٢، والخصــائص  ١٩٧/ ٤فــى المقتضـــب  و�ــال نســـ�ة
/ ٢وشـرح التسـهیل البـن مالـك  ٣٩٨/ ٢اجى البـن عصـفور وشـرح جمـل الزجـ  ٩٤/  ١والب�ان البـن األن�ـارى  

/ ٢واالرتشــاف  ٥٨٣وتــذ�رة النحــاة  ٨٥وشــواهد التوضــ�ح  ٩٢٠/ ٢، وشــرح الكاف�ــة الشــاف�ة ٢٣٧/ ٣،  ١١
 ٢٤٨/ ٢، واالشمونى ٢٠٣٤/ ٣واللسان" سفه"  ٣٨٨/ ١والمساعد  ٧٣٦

 ١٩٤/ ٣سورة الشعراء واألش�اه والنظائر  ٤من اآل�ة  - )٣(
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وزاد �عضــهم علــى مــا أورده الســیوطى  )١(خاضــعة وظلــوا لهــا خاضــعین  مأعناقهفظلت  
 .)٢(أقواال أخرى 

 التعقیب والرأى الراجح
نخلص مما سبق إلــى أن ابــن خالو�ــه تعــرض لــرأى الفــراء �محمــد بــن القاســم األن�ــارى 

فقال الفراء: قر�ب ولــم �قــل  )٣(﴾ِإّن َرْحَمَة ّ�ِ َقِر�ٌب ّمَن اْلُمْحِسِنینَ ﴿عند قوله تعالى   
حمــة ألنــك إنمــا قر��ة؛ إذا �انت الرحمة �معنى المطر ، وقال األن�ارى: إنما ذ�ــرت الر 

 
 ١٩٤،  ١٨٢/ ٣األش�اه والنظائر  - )١(
َك  ﴿ :إن الرحمــة فــى تقــدیر الز�ــادة والقــرب قــد تز�ــد المضــاف قــال هللا ســ�حانه وتعــالىالســا�ع - )٢( َم َر�ــّ ّ�ِح اســْ ســَ

أى سـ�ح ر�ـك أال تـرى أنـه ال �قـال فـى التسـب�ح سـ�حان   ،سورة األعلـى  من اآل�ة األولى    ﴾األْعَلىَ 
. والتقـدیر: أن هللا قر�ـب فاألخ�ـار فـى الحق�قـة إنمـا هـو عـن االسـم اسم ر�ى إنمـا �قـال سـ�حان ر�ـى

 األعظم أن هللا قر�ب من المحسنین.
أن فعیًال �معنى مفعول �سـتوى ف�ـه المـذ�ر والمؤنـث �رجـل جـر�ح وامـرأة جر�حـة نقلـه أبـو ال�قـاء فـى -:الثامن

احش ألن فعــیًال هنــا وأقــر قائلــه عل�ــه وهــو خطــأ فــ ١/٢٧٦ینظــر إمــالء مــا مــن �ــه الــرحمن  إعــراب
 .ل�س �معنى مفعول

: الرحمـة والــرحم متقار�ـان لفظـًا وهـذا واضــح معنـى بـدلیل النقــل عـن أئمـة اللغــة فـأعطى أحـدهما حكــم التاسـع
اآلخر وهذا القول ل�س �شىء، ألن الوعظ والموعظة یتقارب أ�ضًا فین�غـى أن �جیـز هـذا القائـل أن 

والـذ�رى فین�غـى أن �قـال ذ�ـرى نـافع �مـا �قـال ذ�ـر  �قال: موعظة نافع وعظة حسـن و�ـذلك الـذ�ر
 نافع.

فـى حـائض: إنـه �معنـى  الخلیـل: أن فعـیًال هنـا �معنـى النسـب فقر�ـب هنـا معنـاه ذات قـرب �مـا �قـول العاشر
ــتعمال الصـــفات علـــى معنـــى النســـب مقصـــور علـــى أوزان  ــًا �اطـــل ألن اسـ ــذا أ�ضـ ذات حـــ�ض، وهـ

 خاصة وهى: فعال، وفعل وفاعل.
عن �عض من عاصره وهذا  ابن مالك: أن فعیًال مطلقًا �شترك ف�ه المذ�ر والمؤنث حكى ذلك عشرالحادى  

القول من افسد ما قیل ألنه خالف الواقع فى �الم العرب �قولون امرأة ظر�فة وامـرأة عل�مـة ورح�مـة 
 وال �جوز التذ�یر فى شىء من ذلك

بــذلك بــین قر�ــب مــن قــرب النســب وقر�ــب مــن قــرب : أنهــم �قولــون فألنــه قر�ــب مــن �ــذا �فرقــون الثــانى عشــر
المســافة فــإذا قــالوا: هــى قر��ــة مــن فــالن فمعنــاه مــن المســافة، و�ذا قــالوا: قر�ــب فمعنــاه مــن القرا�ــة. 
وهذا القول عندى �اطـل ألنـه مبنـى علـى أنـه �قـال فـى القـرب النسـبى فـالن قر�بـى وقـد نـص النـاس 

 و قرابتى.على أن ذلك خطأ وأن الصواب أن �قال فالن ذ
: أن المراد �الرحمة هنا المطر، والمطر مذ�ر وهذا القول یؤ�ده عندى ما یتلوه من قوله سـ�حانه الثالث عشر
هِ ﴿ َدْي َرْحَمتــِ ْیَن یــَ رًى بــَ اَح ُ�شــْ ُل الّر�ــَ ِذي ُیْرســِ َو الــّ وهــذه الرحمــة هــى األعــراف  ٧٥مــن اآل�ــة  ﴾َوهــُ

 ١٩٥،  ١٩٤،  ٣/١٩٣ .ینظر األش�اه والنظائرالمطر فهذا تأنیث معنوى 
 سورة األعراف ٥٦من اآل�ة  - )٣(



 
 ۲٦۲ اكتساب المضاف التذكیر من المضاف إلیھ    

إذا �ان المضــاف مؤنثــا والمضــاف إل�ــه مــذ�را و�مكن أن نقول إنه  عنیت بها الغفران.
جــاز أن �كتســب المضــاف التــذ�یر مــن المضــاف إل�ــه وشــرط النحــاة لــذلك شــرطا وهــو 
صــحة حـــذف المضــاف واالســـتغناء �المضـــاف إل�ــه وهـــذا قلیـــل وذلــك �اآل�ـــة ، فكلمـــة 

" مــذ�را. قر�ــب " المضــاف إل�ــه ولهــذا جــاء الخبــر رحمــة مؤنــث واكتســب التــذ�یر مــن 
 قال ابن مالك:

       )١(تأنیثا إن �ان لحذف مؤهال  ور�ما أكسب ثان أوال  
 �هللا أعلم 

 

 
 ٣٨٦شرح ألف�ة ابن مالك البن الناظم تحقیق د. عبد الحمید السید  - )١(

 



 
 ۲٦۳ إضافة الزمان إلى غیر المتمكن     

 )١(إضافة الزمان إىل غري املتمكن
 

عُ ﴿عنــد قولــه تعــالى  الكــوفیینلــرأى  مكــى بــن أبــى طالــبتعــرض  ْوُم َینفــَ ـََذا یــَ  )٢( ﴾هــَ
 .ورفع ال�اقون   �النصب، )٣(نافعقرأه   «فقال:  

إلى غیر الیوم مما تقــدم ذ�ــره مــن الخبــر   "  هذا"ـ  ب   اإلشارةأنه جعل    :نصبوحجة من  
فــإن جعلتــه  حكا�ــة،ول�س ما �عد القول  )٤(﴾اَل ّ�ُ َ�ِع�َسىَوِ�ْذ قَ ﴿  :والقصص فى قوله

قال هللا هذا الــذى أقــص علــ�كم �حــدث أو  والتقدیر:"  محكا�ة أضمرت ما �عمل فى "یو 
ــم تجعلــه حكا�ــة علــى أنــه ظــرف  "الیــوم"فأعمــل القــول فــى  ،�قــع فــى یــوم ینفــع، و�ن ل

علــ�كم أو هــذا الخبــر الــذى  قــص والمعنــى: قــال هللا تعــالى هــذا القصــص الــذى ،للقــول
وأفعــال هللا جــل ذ�ــره  ســ�قوله فــى ذلــك الیــوم، :أى ،أخبــرتم �ــه فــى یــوم ینفــع الصــادقین

 ،لصــحة وقوعهــا علــى مــا أخبــر �ــه عنهــا ستكون �منزلة الكائنة الواقعة  التى �خبر أنها
وهــو  "یومـ"فــ  .نآوهــو �ثیــر فــى القــر  ،يالماضــ �ستقبل من أفعاله بلفظ فلذاك �خبر عما 

وظـــروف الزمـــان تكـــون  حـــدث، ألنـــه ؛"هـــذا"نصـــوب ظـــرف خبـــر االبتـــداء الـــذى هـــو م
تقـــول: القتـــال الیـــوم، والخـــروج الســـاعة، والجملـــة فـــى موضـــع ،  األحـــداثعـــن  اأخ�ـــار 

   .نصب �القول
إشــارة  "هــذا"و  ،"هــذا"أنــه فــى موضــع رفــع علــى خبــر  "فــى فــتح "یــومومــذهب الكــوفیین 

إلــى الفعــل ألنــه غیــر مــتمكن فــى  إلضــافتهبنــاء فتحــة  عنــدهم،ولكنــه فــتح  "یــومال" إلــى
  .إل�ه اإلضافة

 
و  و١٢٩معـــانى القـــرآن للكســـائى ص  ٣١٩،  ١١٧/ ٣،  ٣٢٠/ ٢والكتـــاب لســـیبو�ه  :فـــى تنظـــر المســـألة - )١(

وأمالى بـن الشـجرى  ٥٠٦/ ٢، ، وسر صناعة اإلعراب  ٣٢٧/ ١القرآن للفراء معانى و   ٣٤٧/  ٤المقتضب  
و   ١٧٠/ ٢وهمع الهوامـع  ١٨٢٥/ ٤، واالرتشاف ٨٠، ١٦/ ٣،  ٢٥/ ١وشرح المفصل   ١٩٩،    ٦٦/  ١

، والتصر�ح على التوض�ح  ١٥٨ونحو القراء الكوفیین  ٧٢ائتالف النصرة فى اختالف نحاة الكوفة وال�صرة 
  ٢٩٢/ ١نصاف فى مسائل الخالف واإل ٤٢/ ٢

 سورة المائدة ١١٩من اآل�ة  - )٢(
) ١٠١) والت�ســـــــیر (٥٠) و الســـــــ�عة البـــــــن مجاهـــــــد (١٣٦الحجـــــــة البـــــــن خالو�ـــــــه ( :تنظـــــــر القـــــــراءة فـــــــى - )٣(

 ٤٥٧/ ١) الموضح٢/٢٥٦والنشر(
 سورة المائدة  ١١٦من اآل�ة  - )٤(



 
 ۲٦٤ إضافة الزمان إلى غیر المتمكن     

إنما یبنون الظرف إذا أض�ف إلى فعل مبنى فإذا أض�ف إلــى معــرب لــم   :وال�صر�ون 
   .نیب 

والجملــة فــى موضــع نصــب �ــالقول  "هذاـ"خبــرًا لــ  "یــوم ینفــع"أنــه جعــل  فــعر وحجــة مــن 
لق�امــة وهــو الیــوم الــذى ینفــع وهو محكى ال �عمل فى لفظ القــول وهــذا إشــارة إلــى یــوم ا

 .)١(» الصادقین صدقهم
 

 الدراسة والتقویم 
 

ن فى إضافة الزمان إلى غیر المتمكن فذهب الكوفیون إلى أن ظــرف و اختلف  النحو� 
الزمان إذا أض�ف إلى فعل معرب أو جملــة اســم�ة فــاألرجح أن �عــرب ، و�جــوز بنــاؤه 

فــى  و�ینب ف�ــه و�ل�ــك أقــوال النحــ علــى الفــتح. وذهــب ال�صــر�ون إلــى أن اإلعــراب واجــ 
 .هذه المسألة و��ان الراجح فیها

 رأى الكوفیین:  
إلــى أن ظــرف الزمــان إذا أضــ�ف إلــى فعــل معــرب، أو  الكوفیون ذهــب                

ُع ﴿تعالى  �قولهو�جوز بناؤة على الفتح  عرب،� أن    فاألرجحجملة اسم�ة   َهـََذا َیْوُم َینفــَ
 . )٢(﴾الّصاِدِقیَن ِصْدُقُهمْ 

 .)٣(أرجح  واألولواجب ف�ه،   اإلعرابإلى أن  ال�صر�ون وذهب  
 و��ان الرأى الراجح فیها  -المسألة: هذه  و�ل�ك أقوال النحاة فى

 رأى الكسائى:  
 اهاهنــ بنى یــوم "  )٤(﴾َهـََذا َیْوُم َینَفُع الّصاِدِقیَن ِصْدُقُهْم ﴿فى قوله تعالى  الكسائىقال  

 )٥(مضى یومئذ وأنشد :  تقول:یر اسم �ما  على النصب ألنه مضاف إلى غ
 
 

 
 ٤٢٤،  ٣٤٢/ ١وه القراءات ) والكشف عن وج١٣٦ینظر الحجة البن خالو�ه (  - )١(
 سورة المائدة  ١١٩من اآل�ة  - )٢(
 ٧٢و ائتالف النصرة فى اختالف نحاة الكوفة وال�صرة ص  ٢٠١/ ٢ینظر: أوضح المسالك  - )٣(
 سورة المائدة  ١١٩من اآل�ة  - )٤(
  ١٢٩معانى القرآن للكسائى  - )٥(



 
 ۲٦٥ إضافة الزمان إلى غیر المتمكن     

  )١("وقلت ألما أصح والشیب وازع     المشیب على الص�ا  عاتبتعلى حین  
 رأى الفراء

 "هذاـ"بــ  "الیــوم"ترفــع  «الكر�مــة فقــال: اآل�ــةفــى  الكســائىمــا أجملــة  الفــراءوقــد أوضــح 
ذ �مــا العــرب : مضــى یومئــ  و�جــوز أن تنصــ�ه ألنــه مضــاف إلــى غیــر اســم �مــا قالــت

 :  الشاعرف�ه ، و�فعلون ذلك �ه فى موضع الخفض ، قال 
 )٢(رسائلهرد  ـًا تـشیئ ذـ�یومئ     ول وال أرى ـالرس  اءـلشعثا  ـرددن

ذٍ ﴿،)٣(﴾ ِمْن َعَذاِب َیْوِمِئذٍ ﴿و�ذلك وجه القراءة فى قوله  فقــال: «  )٤(﴾َوِمْن ِخْزِي َیْوِمئــِ
وما أضــ�ف إلــى  الرفع،موضع فى موضع الخفض �ما جاز رفعة فى   خفضهو�جوز  

 :الشاعركالم ل�س ف�ه مخفوض فافعل �ه ما فعلت فى هذا �قول  
 )٥( وقلت ألما أصح والشیب وازع      على حین عاتبت المشیب على الص�ا

وتفعل ذلك فى یوم ولیله وحین وغداه وعش�ه وزمن وأزمان وأ�ام ول�ال وقد �كــون قولــه 
ونَ ﴿�ــذلك وقولــه   )٦(﴾یَن ِصْدُقُهْم  َهـََذا َیْوُم َینَفُع الّصاِدقِ ﴿ ْوُم َال َینِطقــُ ـََذا یــَ ف�ــه  )٧(﴾هــَ

 
ــذب�انى ینظــر دیــوان  - )١( و  ٣٣٠/ ٢دار المعــارف والكتــاب لســیبو�ه  ٣٢٠النا�غــة البیــت مــن الطو�ــل للنا�غــة ال

وشـرح ألف�ـة ابـن مالـك البـن النـاظم  ٣٥٥/ ٣وشـرح التسـهیل  ٣٢٧/ ١و معـانى الفـراء ١٢٩معانى الكسـائى 
 ١٧٠/ ٢والهمـع  ٥٩/ ٣وشـرح ابـن عقیـل  ٥٢/ ٤،  ٣١/ ٣و الدر المصـون   ٢٩٢/  ١و اإلنصاف    ٣٩٤

 ١٨٢٦ /٤و ارتشاف الضرب  ٢/١٩٣و األشمونى  
:"عاتبت : لمت فى تسلط " و" الص�ا المیل إلى هوى النفس " و "المشیب: اب�ضاض الشعر " و "أصح اللغة

 من الصحو وهو زوال السكر أى زاجر،
 : أنه �كى على الدار فى حین مشی�ه وعاتبت نفسى على الص�ا لمكان شیبى،والمعنى
 .مبنى غیر متمكن فى البیت: بناء حین على الفتح إلضافتها إلى  والشاهد

وشـــرح  ٢٨٩/ ١ینظـــر فــى ذلـــك اإلنصــاف  البیــت مـــن الطو�ــل ولـــم أعثــر لـــه علــى نســـ�ه إلــى قائـــل معــین، - )٢(
  ٢٥١/ ٣التسهیل البن مالك 

 " شعثاء : اسم امرأة " و" الرسول هنا الرسالة "،  اللغة
الجـر فـدل ذلـك علـى أنـه بنـاه فى قولـه " �یومئـذ" فـإن الروا�ـة �فـتح یـوم مـع أنـه مـدخول عل�ـه حـرف   والشاهد

  .إلضافته إلى مبنى
 سورة المعارج ١١من اآل�ة  - )٣(
 سورة هود  ٦٦من اآل�ة  - )٤(
 البیت سبق توث�قه   - )٥(
 سورة المائدة  ١٦٩من اآل�ة  - )٦(
 سورة المرسالت  ٣٥من اآل�ة  - )٧(



 
 ۲٦٦ إضافة الزمان إلى غیر المتمكن     

 َواتَُّقواْ ﴿�ما قال هللا تعالى " الصادقینما فى قوله" یوم ینفع" و�ن قلت هذا یوم " ینفع 

ِزي  الَّ  َیْومــاً  ٌس  َتجــْ تــذهب إلــى النكــرة �ــان صــوا�ًا والنصــب فــى مثــل هــذا مكــروه  )١(﴾َنفــْ
 .)٢(» ى ذلك جائز وال �صلح فى القراءةفى الصفة وهو عل

عُ ﴿عنــد قولــه جــل شــأنه الكــوفیینمــذهب  أبو ح�ــانوذ�ر   ْوُم َینفــَ ـََذا یــَ ْوَم َال ﴿ ،)٣(﴾هــَ یــَ
تحــتم  نال�صــر�یفقال" وهــذا الظــرف إن أضــ�ف إلــى جملــة االبتــداء فمــذهب   )٤(﴾َتْمِلكُ 

 اإلعــرابجــاز و�ن أضــ�ف إلــى مــاض  ،  )٥(اإلعــرابجواز    الكوفیینومذهب    اإلعراب،
ومـــــذهب  اإلعـــــراب،تحـــــتم  نال�صــــر�یو�ن أضـــــ�ف إلـــــى مضـــــارع، فمـــــذهب  والبنـــــاء،
�أن �ان اتصــل �ــه  البناء،فإن المضارع عرض ف�ه ، والبناء   اإلعرابجواز    الكوفیین

ألن اســـم الزمـــان  الماضـــى،ى أن ال �كـــون ف�ـــه إال البنـــاء �الفعـــل ضـــ ف�قت  اإلنـــاثنـــون 
 نال�صــر�یوفــرع علــى مــذهب  إعرا�ــه،�ــاق علــى  أض�ف إلى مبنى ومن ذهب إلى أنــه  

 -فى المضارع فال �جوز عنده ف�ه إال اإلعراب وروى:  
 )٦(على حین �ستصبین �ل حل�م  .............................

 :لو" قوله  "ـ ومثال تصدیر الجملة ب   �ستصبین،ببناء "حین" وهو مضاف إلى 
 )٧(شرب سائحفاضت معاطشها �     ط مفازةـل وسـأ�ام لو �حت

ــا ""یــوموممــا وقفنــا عل�ــه مــن أســماء الزمــان المضــاف إلــى الجمــل  ــة  موأ� ول�ــالى، ولیل
   .وغداة وحین  وعش�ة،، وزمن، وعصر،  نوأزما

 
 سورة ال�قرة  ١٢٣من اآل�ة  - )١(
 ٢٧٣/ ١معانى القرآن للفراء  - )٢(
 سورة المائدة  ١١٩من اآل�ة  - )٣(
 سورة االنفطار  ١٩من اآل�ة  - )٤(
  ١٨٢٨/ ٤ارتشاف الضرب  - )٥(
 هذا عجز بیت من �حر الطو�ل وصدره: - )٦(

 ..............................   الحتذین قلبى تحلماً 
/ ٢ ىواالشـمون ٢٥٥/ ٣ك وشـرح التسـهیل البـن مالـ ٨٨٣/ ٢فـى شـواهد المغنـى للسـیوطى    ةوالبیت بال نسـ�

/ ٢والمســاعد ١/١٨٧الــدر اللوامــع  ٣٥و٣/١وأوضــح المســالك  ٥١٨/ ٢، والمغنــى ٣/٤٠٧، والخزانــة ٢٥٦
 ١٨٢٩/ ٤و ارتشاف الضرب ٣٥٥

البیت من �حر الكامل وهو منسوب لز�اد األعجم من قصیدة فیها یرثى المغیرة بـن المهبـل فـى ذیـل األمـالى   -  )٧(
و"عجزة ف�ه" فاضت معاطشها �شرب سائح. ینظـر  ٢٥٤/ ٣التسهیل البن مالك  فى شرح ةو�ال نس�  ١١ص

 ١٨٢٩/ ٤ارتشاف الضرب 
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: أن العــرب تختــار التعر�ــف إذا أضــ�ف إلــى �فعــل، والبنــاء علــى الفــتح الكســائىوذ�ر  
التــى أضــ�فت إلیهــا  إذا أض�ف إلى غیرهــا مــن الجمــل، وال �جــوز أن �عــود مــن الجملــة

 .ضمیر على اسم الزمان اسم الزمان
ــال ــراج ابـــن وقـ ــه( إن قلـــت:  )١(السـ ــوم قمـــت ف�ـ ــى یـ ــافةامتنعـــت  )أعجبنـ ألن  )٢(اإلضـ

   .صفتهالجملة صفة وال �ضاف موصوف إلى 
الجملــة لــم �جــز أن �ضــاف إلیهــا، نحــو  تمــام إن �ان الضــمیر قبــل  )٣(:الكوفیون وقال  

واْ ﴿ قولــه تعــالى ا َواتَّقــُ ونَ  َیْومــً ى ِف�ــهِ  ُتْرَجعــُ أو أخــر الجملــة جــاز أن �كــون  )٤( ﴾ّ�  ِإلــَ
عمــل فــى الظــرف الكــالم فالجملــة  فــإن قــدر،ت مضافة وأن تكــون صــفة علــى حســب مــا 

   )٥(.الضمیرو�ن قدرته من �الم أخر �انت مضافًا إلیها لخلوها من   صفة،
عُ هَـــ ﴿ تعـــالى قولـــهفـــى  ورجحـــه نالكـــوفییذهب مـــ  الز�یـــدىوقـــد ذ�ـــر  ْوُم َینفـــَ  )٦(﴾ـََذا یـــَ

إلـــى أن ظـــرف الزمـــان إذا أضـــ�ف إلـــى فعـــل معـــرب أو جملـــة  :الكوفیـــون ذهـــب فقال:
ُع ﴿تعــالى  �قولــه )٧(أن �عــرب و�جــوز بنــاؤه علــى الفــتح فــاألرجحأســم�ة  ْوُم َینفــَ ــَ ـََذا ی هــَ

 الشاعر:و�قول   )٨(﴾الّصاِدِقیَن ِصْدُقُهْم 
 )٩(ل غیر دانعلى حین التواص  تذ�ر ما تذ�ر من سل�مى

 رأى ال�صر�ین
 .)١(أسلم وأرجح  الكوفیینومذهب  .  واجب ف�ه اإلعرابإلى أن  ال�صر�ون وذهب  

 
 ١٨٢٩/ ٤واالرتشاف  ٢٦١/ ٣وشرح التسهیل البن مالك  ١١/ ٢ینظر األصول فى النحو  - )١(
 ١٨٢٩/ ٤ارتشاف الضرب ألبى ح�ان  - )٢(
 ١٨٣٠/ ٤ف و االرتشا٣٦١/ ٢فى المساعد  نینظر رأى الكوفیی - )٣(
 سورة ال�قرة  ٢٨١من اآل�ة  - )٤(
  ١٨٣٠/ ٤ارتشاف الضرب  - )٥(
 سورة المائدة  ١١٩من اآل�ة  - )٦(

وذ�ــر الطیــرى أن اخــتالف القــراء فــى قــراءة "یــوم" رفعــا ونصــ�ًا مبنــى علــى رفــع أو نصــب تال�ــه و�میــل إلــى 
  ١٤١،  ١٤٠/ ٧النصب على الظرف�ة "ینظر: تفسیر الطبرى 

 ٢٠١/ ٢ر أوضح المسالك ینظ - )٧(
 سورة المائدة  ١١٩من اآل�ة  - )٨(
 ىواالشـمون ٢٥٧/ ٣و شـرح التسـهیل البـن مالـك ٤٢/ ٢فـى التصـر�ح  ةالبیت من �حر الوافر وهو بال نسـ�  -  )٩(

وائـتالف النصـرة فـى ١/١٨٧والدرر اللوامـع  ٧٥والمطالع السعیدة ص   ١٣٦/  ٣و أوضح المسالك  ٢٥٧/  ٢
 ١٨٢٧/ ٤وارتشاف الضرب  ٧٢ة وال�صرة ص اختالف نحاة الكوف



 
 ۲٦۸ إضافة الزمان إلى غیر المتمكن     

ُع ﴿الكر�مــة  اآل�ــةوقد وجه ابــن أبــى مــر�م قــراءة نصــب "یــوم" الــواردة فــى  ْوُم َینفــَ ـََذا یــَ هــَ
ْدُقُهْم  اِدِقیَن صــــِ وم ووجــــه ذلــــك أن یــــ  )٣(فقــــال " �النصــــب قرأهــــا نــــافع وحــــده )٢(﴾الصــــّ
قــال هللا هــذا القــول أو هــذا القصــص أو هــذا  یر:دوالتقــ للقــول  �ــةمنصــوب علــى الظرف

الكـــالم " یـــوم ینفـــع الصـــادقین صـــدقهم وهـــذا  مفعـــول قـــال : و�جـــوز أن �كـــون المعنـــى 
مرفوع �االبتداء و�وم ینفع نصب على الظرف لعامل مضمر وهــو   على الحكا�ة ،وهذا

جــاز  ینفع الصادقین وهذا إشارة إلى مصــدر ولهــذاواقع یوم    هذا  والتقدیر:خبر المبتدأ  
ــارا عـــن  ــان �جـــوز أن تكـــون أخ�ـ ــان خبـــرًا عنـــه ألن ظـــروف الزمـ أن �كـــون ظـــرف الزمـ

واقــع یــوم ینفــع فهــذا مبتــدأ و�ــوم خبــره  خ�ــاراإلفكأنه قــال هــذا االقتصــاص أو   األحداث
 .والجملة حكا�ة للقول

ــالرفع ــوم" �ـ ــاقون "یـ ــرأ ال�ـ ــوم" خ  )٤(وقـ ــه أن "یـ ــوم والوجـ ــذا " والیـ ــو "هـ ــذى هـ ــدأ الـ ــر المبتـ بـ
ولــم  القــراءتین،مضــاف إلــى "ینفــع" وهــو فعــل معــرب فلــذلك صــار یــوم معر�ــًا فــى �لتــا 

موضــع  )٦(والجملــة التــى هــى " هــذا یــوم ینفــع "، )٥(یــبن إذا لــم �كــن مضــافا إلــى مبنــى
نصــب �أنــه مقــول  فموضــعهنصب ألنــه حكا�ــة لقــال �مــا ســبق ومــا �ــان حكا�ــة للقــول 

 .)٧(للقول
 )٨(  ﴾َهـََذا َیْوُم َینَفعُ ﴿الكر�مة   اآل�ةفى    سیبو�هرأى 

 
 ٧٢ائتالف النصرة فى اختالف نحاة الكوفة وال�صرة د. طارق الجنانى ص  - )١(
 سورة المائدة  ١١٩من اآل�ة  - )٢(
 ٤٥٧/ ١والموضح البن أبى مر�م ٢٥٦/ ٢و النشر  ١٠١و الت�سیر  ٢٥٠ینظر: الس�عة  - )٣(
 ٢٥٦/ ٢و النشر ١١٠ رو الت�سی ٢٥٠ینظر: الس�عة  - )٤(
حیـــث یـــرون أن الظـــرف بینـــى إذا أضـــ�ف إلـــى فعـــل مبنـــى �الماضـــى، و�عـــرب إذا  نهـــذا هـــو رأى ال�صـــر�ی - )٥(

أض�ف إلى فعـل معـرب �المضـارع و�ـرى الكوفیـون أن الظـرف یبنـى إذا أضـ�ف إلـى الفعـل مطلقـا ألنـه غیـر 
 دره تقدیرًا،إلى مص ةضافل�ه، ومعنى اإلضافة إلى الفعل اإلمتمكن فى اإلضافة إ

 ٤٢٤/ ١والكشــف  ٢٤٢وحجــة أبــى زرعــة  ٢٠٤واإلتحــاف  ٥٣٤، ٥٣٣/ ١ینظــر: إعــراب القــران للنحــاس 
  ١/٤٥٧والموضح

 ٤٥٧/ ١ینظر: الموضح فى وجوه القراءات وعللها  - )٦(
 ٤٢٣/ ١) والكشـف ٢٤٢)و حجة أبى زرعة(١٣٦وحجة ابن خالو�ه(٣٢٧،  ٣٢٦/  ١ینظر: معانى الفراء    -  )٧(

  ١/٤٥٨ح الموض
 سورة المائدة ١١٩من اآل�ة  - )٨(
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 " �ضــافف�ــه:قــال  " األســماءمــن  األفعــالإلــى  فمــا �ضــا�ا�ــًا ســماه "  ســیبو�هوضــع 
�قــول ذاك وقــال هللا عــز  یــوم هذا یــوم �قــوم ز�ــد، وأت�ــك قولك:أسماء الدهر وذلك   إلیها

ونَ ﴿وجــل  ْوُم َال َینِطقــُ ـََذا یــَ ْدُقُهْم هَــ ﴿و   )١(﴾هــَ اِدِقیَن صــِ ُع الصــّ ْوُم َینفــَ وجــاز  )٢(﴾ـََذا یــَ
واطرد فیها، �ما جاز للفعل أن �كون صفة، وتوسعوا بذلك فــى الــدهر  األزمنةهذا فى 

مــن ألــف الوصــل  األســماءلكثرته فــى �المهــم فلــم �خرجــوا الفعــل مــن هــذا �مــا �خرجــوا 
 .  )٣(و�نما أصله للفعل وتصر�فه  ابن،نحو  

ى نها�ــة ال�ــاب: وجملــة هــذا ال�ــاب أن الزمــان إذا �ــان ماضــ�ا أضــ�ف إلــى أن �قــول فــ 
إلــى الفعــل، و�لــى االبتــداء والخبــر ألنــه فــى معنــى إذ فأضــ�ف إلــى مــا �ضــاف إل�ــه إذ 

إال إلـــى ال تضـــاف  و�ذا ا،و�ذا لمــا �قـــع لـــم �ضـــف إال إلـــى األفعــال ألنـــه فـــى معنـــى إذ
   .)٤(األفعال
 . )٥(فهو یوافقه ف�ما ذهب إل�ه  هسیبو�تكرار لما قاله   �المه  والمبرد
 إلى مبنى �قول النا�غة: �اإلضافةعلى اكتساب البناء   سیبو�هواحتج  

 )٦(وقلت ألما أصح والشیب وازع    على حین عاتبت المشیب على الص�ا
 على الفتح لما أضاف إلى مبنى غیر معرب.   "حین   "فبنى النا�غة 

 .)٧(احداً �أنه جعل حین عاتبت اسمًا و   :سیبو�هقال 
  ؟إلى الفعل �اإلضافةلم اختص الزمان و�مكن أن نسأل سؤاال فنقول:  

عــن الســؤال قــائلین لمال�ســة  )١٠(وابــن �عــ�ش  )٩(األن�ــارى وابــن    )٨(ابن الشجرى أجــاب  
بـــین الفعـــل والزمـــان وذلـــك أن الزمـــان حر�ـــة الفلـــك، والفعـــل حر�ـــة الفاعـــل، واالقتـــران 

 
 سورة المرسالت  ٣٥من اآل�ة  - )١(
 المائدة  ١١٩من اآل�ة  - )٢(
  ١١٧/ ٣ینظر الكتاب لسیبو�ه   - )٣(
 ١١٩/ ٣الكتاب لسبیو�ه  - )٤(
 ٤٠٨/ ٣و الكامل  ٣٤٧/ ٤ینظر: المقتضب  - )٥(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٦(
  ٠٣٣/ ٢الكتاب لسیبو�ه  - )٧(
 ینظر: أمالى ابن الشجرى  - )٨(
 ١٥م  ١٤١/ ١ینظر اإلنصاف  - )٩(
 ١٦/ ٣شرح المفصل البن �ع�ش  - )١٠(
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فجــاز إضــافة اســم  ،�اإلضــافةالزمــان �الحــدث فلمــا �ــان بینهمــا هــذه المناســ�ة اخــتص 
وقال قوم  .صدقهمقع الصادقین  ن أى هذا یوم    والتقدیر:  مصدرة:الزمان ألن المقصود  

لولى مــدفالزمــان أحــد  ،ض�ف الزمان للفعل ألن الفعل یــدل علــى الحــدث والزمــانإنما أ
 اإلضــافةإل�ه �إضافة الــ�عض إلــى الكــل، وذهــب قــوم إلــى أن   اإلضافةالفعل فساغت  

فأضافوا الزمان إلى الجملة من الفعل والفاعــل،  وحده،إلى الجملة نفسها ال إلى الفعل 
 رأیــت قــالوا:لخبر فقالوا " هذا یــوم �قــوم ز�ــد" �مــا كما أضافوه إلى الجملة من المبتدأ وا

ــوم ــون  یـ ــب فتكـ ــوك غائـ ــن أبـ ــر، وزمـ ــد أمیـ ــافةز�ـ ــراد  اإلضـ ــة والمـ ــى الجملـ ــظ إلـ ــى اللفـ فـ
 .)١(یوم ق�ام ز�د  تر�دهذا یوم �قوم ز�د، أو یوم ز�د قائم فإنما  قلت:المصدر فقد 

 الرأى الراجح التعقیب و
 ف�مــا �ــان صــدرها مبن�ــًا مرجوحــًا ف�مــا �ــان خلص من هذا إلى أن البناء �كون راجحــاً ن 

ُع ﴿ مكــى بــن أبــى طالــبمعر�ًا ومن ذلك قراءة نافع التــى ذ�رهــا   صدرها ْوُم َینفــَ ـََذا یــَ هــَ
ْدُقُهْم  اِدِقیَن صــِ وأجمــع ال�ــاقون مــن الســ�عة علــى رفعهــا،  الفــتح،�البنــاء علــى  )٢(﴾الصــّ

یـــوم ینفـــع "" هـــذا" مبتـــدأ  و ـ فـــ الیـــوم یـــوم ینفـــع الصـــادقین صـــدقهم  إلـــىبهـــذا  فاإلشـــارة
وموضــع الجملــة  علیهــا،الصــادقین صــدقهم" خبــره وموقــع الجملــة نصــب بوقــوع القــول 

یــوم إلیهــا، ومــن نصــب المــ�م فموضــع  �إضــافةالتــى هــى ینفــع الصــادقین صــدقهم جــر 
وأجـــاز  .)٣(وانتصـــاب یـــوم علـــى الظـــرف للقـــول لقـــال،هـــذا فـــى قراءاتـــه نصـــب مفعـــول 

ب فــى یــوم ینفــع بنــاء وموضــع یــوم رفــع ف�كــون المعنــى فــى أن �كــون النصــ  )٤(الفــراء
، ألن المضـــارع نال�صــر�یولـــم �حـــز ذلـــك أحـــد مـــن  األخـــرى قـــراءة نـــافع �ـــالمعنى فـــى 

وحــین"  وغیــر،" �مثــل،  إبهــامالبنــاء فــى المضــاف إذا �ــان ف�ــه  �جیــزون معــرب، و�نمــا 
فـــى منصـــوب علـــى الظـــرف وهـــو متعلـــق " یـــوم " وخرجـــوا هـــذه  )٥(وأضـــ�ف إلـــى مبنـــى

 ال�صــر�ون إذا فقــد منــع  .)٦(الحق�قــة �خبــر المبتــدأ أى هــذا واقــع أو �قــع فــى یــوم ینفــع

 
 ١٦/ ٣و شرح المفصل ١٤١/ ١و اإلنصاف ٩٩/ ١ینظر: أمالى ابن الشجرى  - )١(
 سورة المائدة  ١١٩من اآل�ة  - )٢(
 ٦٦/ ١أمالى بن الشجرى  - )٣(
 ٢٦٣/ ١معانى القرآن للفراء  - )٤(
 ٦٧٢ومغنى اللبیب ٥٢٠/ ٤و الدر المصون ٦٨/ ١أمالى بن الشجرى  - )٥(
  ٥٢٠/ ٤الدر المصون  - )٦(



 
 ۲۷۱ إضافة الزمان إلى غیر المتمكن     

ــاء وأوجبـــوا  ــى القـــراءة ومـــذهب  اإلعـــرابالبنـ ــوفیینفـ أمـــا إذا ،  )١(اإلعـــرابجـــواز  الكـ
فمـــــذهب  و�ذا أضـــــ�ف إلـــــى مضـــــارع والبنـــــاء، اإلعـــــرابأضـــــ�ف إلـــــى ماضـــــى جـــــاز 

واألصــل . ســبق�مــا ز اإلعراب والبنــاء  جوا  الكوفیینتحتم اإلعراب ومذهب    ال�صر�ین
وضــعًا فلــذا �ــان إضــافة  األزمنــةأن �ضاف الزمان إلى الفعل�ة لداللة الفعل على أحــد 

 )٣(أســلم وأرجــح الكــوفیینإذا فمــذهب  .)٢(االســم�ةالزمــان إلــى الفعل�ــة أكثــر منهــا إلــى 
لقرآن�ة الس�عة لقوة حجتهم و�ثرة الشواهد التى استشهدوا بها ولورود ذلك فى القراءات ا

ــتكلم �العر��ــــة ناقــــل للقــــراءة عــــن العــــرب  ــ�ح مــ ــافع وهــــو فصــ ــا قــــراءة نــ المتــــواترة ومنهــ
الفصحاء، وقد قرأ على س�عین من التا�عین وهم من الفصاحة والضــ�ط والثقــة �المحــل 

ــه ــو  )٤(الـــذى ال �جهـــل فوجـــب قبـــول قراءتـ ــة وال �جـ ــنة مت�عـ ــال عـــن أن القـــراءة سـ  زفضـ
قــائم علــى التأو�ــل ومــذهب   نال�صــر�یومــذهب    .اة لهــامــن النحــ واخت�ار �ثیر    مخالفتها
 .ال تأو�ل ف�ه وماال تأو�ل ف�ه أولى مما ف�ه تأو�ل حسب القاعدة المعرفة نالكوفیی

 �هللا أعلم 
 

 
 ١٧٢/ ٢و الهمع  ١٨٢٨/ ٤و ارتشاف الضرب  ٢٥٥/ ٣شرح التسهیل  - )١(
  ١٠٣/ ٢شرح الكاف�ة  - )٢(
  ٧٢ائتالف النصرة ص  - )٣(
  ١٥/ ٥ال�حر المح�ط  - )٤(



 
 ۲۷۲ وأشباھھا مع ما الزائدة على الفتح  بناء "مثل"    

 بناء مثل وأشباهها  

 ) ١( " الزائدة على الفتح   مع " ما 
 

أكثــر مــن مــرة مــن شــواهد تعضــد قولــه وذلــك عنــد   ثعلبلما استدل �ه    ىالفارستعرض  
ونَ ﴿  تعالى:  قوله أبــى فــى روا�ــة  عاصــمقــرأ  «فقــال: )٢(  ﴾ِإّنُه َلَحّق ّمْثَل َمآ َأّنُكْم َتنِطقــُ

ما  لحق مثلَ ":وقرأ ال�ــاقون  .)٣(رفع الالمب  " أنكمما  لحق مثلُ "   :�كر وحمزة والكسائى
 .)٤(أ�ضا" بنصب الالم و�ذلك حفص بنصب الالم   أنكم
مــا أنكــم تنطقــون " جعــل مــثًال  " فــى قولــه " لحــق مثــلُ  مــن رفــع " مــثال :أبــو علــىقــال 

ألن  ؛وصــفا لحــق، وجــاز أن �كــون " مثــل " و�ن �ــان مضــافًا إلــى معرفــة صــفة للنكــرة
فلمــا لــم  ،لكثرة األشــ�اء التــى �قــع التماثــل بهــا بــین المتمــاثلین ال �ختص �اإلضافة  مثال

ولم یزل عنه اإلبهام والش�اع الذى �ان ف�ه قبــل اإلضــافة �قــى علــى   ،تخصه اإلضافة
و�ذلك فى اآل�ة لــم یتعــرف �اإلضــافة إلــى " أنكــم"  ) مررت برجل مثلك  (وقالوا:  .تنكره

فــى قولــه " مثــل مــا  "ومــا، "  مــــ "نطقك"أنكــم تنطقــون" �منزلــة  :تنطقــون" و�ن �ــان قولــه
ا ﴿:قولــــــهومثــــــل ز�ــــــادة "مــــــا" هاهنــــــا ز�ادتهــــــا فــــــى ...  )٥( أنكــــــم تنطقــــــون" زائــــــدة ّممــــــّ

   .ونحو ذلك )٨(﴾ َقِلیلٍ  َعمَّا﴿و )٧(  ﴾َفِ�َما َرْحَمٍة ّمَن ّ�ِ ﴿ :ونحو قوله  )٦(﴾َخِطَیَئاِتِهمْ 
 -حتمل ثالثة أضرب:" مثل ما أنكم" ف�   أما من نصب

 
ــاب  -)١( ــى: الكتـ ــألة فـ ــر المسـ ــائى( ٣/١٤٠، ١١٢/ ٢تنظـ ــانى الكسـ ــراء و ) ٢٣٧ومعـ ــانى الفـ ــالس  ٨٥/ ٣معـ ومجـ

رة والمسائل المنثو  ٥٥٥/  ٢والمسائل الشیراز�ات   ٢٧٥/  ١واألصول    ٥٤/  ٥ومعانى الزجاج   ٤٧٣/  ٢ثعلب  
 ٢٨٧/ ١واإلنصاف  ٦٥

 الذار�ات  ٢٣من اآل�ة  - )٢(
 ٤٤/ ١٧والقرطبى  ١٣٦/ ٨) وال�حر المح�ط ٤٦٢ومعانى القراءات لألزهرى( ٢٠٣ رینظر: الت�سی - )٣(
) ٤٦٢زهــرى() ومعــانى األ٦٦٥) وغا�ــة االختصــار(٣٥٠) والم�ســوط(٥١٣والت�صــرة( ٦٠٩ینظــر: الســ�عة  - )٤(

 ٢١٦/ ٦والحجة للفارسى  ٤٩٢/ ٢واإلتحاف  ٣٧٧/ ٢) والنشر ٥٦٧واإلرشاد(
 ٢١٦/ ٦ ىالحجة للفارس - )٥(
 نوح  ٢٥من اآل�ة  - )٦(
 أل عمران  ١٥٩من اآل�ة  - )٧(
 سورة المؤمنون  ٤٠من اآل�ة  - )٨(



 
 ۲۷۳ وأشباھھا مع ما الزائدة على الفتح  بناء "مثل"    

" فــى یومئــذ: أنه لمــا أضــاف مثــل إلــى مبنــى وهــو قولــه " أنكــم" بنــاه �مــا بنــى " ماأحده
ذٍ ﴿قولـــه  ْزِي َیْوِمئـــِ ْن خـــِ ذٍ ﴿،)١( ﴾َومـــِ َذاِب َیْوِمئـــِ ْن عـــَ ــ�اءو�نمـــا بنیـــت هـــذه  )٢( ﴾مـــِ  األشـ

وغیــر إذا أضــ�فت إلــى المبنــى ألنهــا تكتســب منــه  "حــین – یــوم -المبهمــة نحــو " مثــل 
   )٣(ب من المضاف إل�ه ما ف�ه من التعر�ف والتنكیر.البناء ألن المضاف �كتس

: أن تجعــل "مــا" مــع مثــل �منزلــة شــىء واحــد وتبن�ــه علــى الفــتح و�ن �انــت مــا الثــانى
  زائدة.

ــه " مثــل مــا أنكــم تنطقــون" فهــو أن ینتصــب علــى الحــال مــن الثالــث  النكــرة.: فــى قول
"مــا" لــم �كــن  )٤(مــع " فــى موضــع نصــب �أنــه مصــدر فلــوال أنــه بنــى و�حمــاه " ـــــ وقول

ــم ینصــب علمــت أن  و�لحقــهكونــه مصــدرا � �متنــع النصــب الــذى �جــب  التنــو�ن فلمــا ل
أحمــد بــن الرفــع إنمــا حصــل ف�ــه للبنــاء مــع "مــا" وممــا یــدل علــى ذلــك مــا أنشــدناه عــن 

 :" ثعلب "  �حیى
 )٥(لكم الجماء ذات القرنینتأم   أثور ما أصید�م أم ثور�ن

" جعال شیئًا واحــدا و�نــى ثــور علــى الفــتح معــه لــذلك لــم �متنــع أن " ثور" مع "ما  "لوالـ"ف
   :أحمد بن �حیىومثل ما أنشده  لحاقهالتنو�ن من 

 )٦(اـ زمـز�ـن �ه ز�ـجـع للـسمـت
 

 
 سورة هود  ٦٦من اآل�ة  - )١(
 سورة المعارج  ١١من اآل�ة  - )٢(
  ٢١٧/ ٦ ىینظر الحجة للفارس - )٣(
  ٢٢١،  ٢١٩،  ٨٢١/ ٦ة الحج - )٤(
والمسـائل الشـیراز�ات للفارسـى  ٢٢٠/ ٦والحجـة للفارسـى  ٩٠/ ٩البیتان مـن الرجـز وهمـا فـى تهـذیب اللغـة   -  )٥(

والخصـائص البـن جـن   ٢/٥٦٠م     �نوز أشـبیل�ه٢٠٠٤هـ ١٤٢٤تحقیق د. حسن هنداوى الط�عة األولى 
١٨٠/ ٢  

  قرنین لها �عنى �قرة وحش�ة" "الجماء التى ال –واللسان " ثور" و " قرن" 
 فى قوله "أثور ما" حیث إن ثور مع ما جعال شیئًا واحد و�نى معه على الفتح   والشاهد 

، والمســائل ٢٢٠/ ٦، ٢٩٠/ ٥والحجــة للفــارس  ١٨٤البیــت مــن الرجــز وهــو فــى ملحــق دیــوان رؤ�ــه ص  - )٦(
  ١٠٥/ ٣نصف والم ٣٠٥ومن غیر نس�ه فى المعانى الكبیر  ٥٥٧/ ٢الشیراز�ات  

 وز�ز�زم : حكا�ة صوت الجن ینظر اللسان (ز�ز)



 
 ۲۷٤ وأشباھھا مع ما الزائدة على الفتح  بناء "مثل"    

 و�نمــا بنــى مــع مــا علــى الفــتح فلــم یلحــق التنــو�ن، )١(دفز�ز�ــز فعلیــل مثــل شــملیل و�ردیــ 
 :أحمد بن �حیىفأما قول 

 )٢(اـأى وأینمـوأصحابى ب   ......................... 
فإنه أخرج " أین" من أن تكــون اســتفهامًا �مــا أخرجــوه عــن ذلــك �قــولهم " مــررت برجــل 

 )٣(أ�ما رجل
 الدراسة والتقویم 

ــا أن " مثـــل مـــا" فـــى قـــراءة الرفـــع صـــفه " لحـــق" وصـــفة  مـــن الـــنص الســـابق یتضـــح لنـ
وأمــا قــراءة  .ى معرفــةأ�ضــا و�ن أضــ�ف إلــ  ،نكــرة "مثــل"نكــرة و  "حــق"المرفــوع مرفــوع و 

النصــب وهــى قــراءة الكثــرة فقیــل هــى فتحــة بنــاء وهــو نعــت لحــق �حالــه فــى قــراءة مــن 
 اإلعــرابعلــى هــذا  "ما"و  ،أنكم تنطقون " بنى"رفع ولما أض�ف إلى غیر متمكن وهو  

إنــه أى  والتقــدیر:وقیل الفتحة فتحة إعراب وهــو صــفة لمصــدر محــذوف   زائدة للتو�ید،
وقیل هو منصــوب علــى الحال�ــة وصــاحب الحــال هــو  نطقكم،مثل    ( الرزق) لحق حقا

الضمیر المستكن فى حق أو صاحب الحال " حق" وهو و�ن �ــان نكــرة فــال مــانع منــه 
 .)٤(فى مواضع من �تاب  سیبو�هفقد أجازه 

 
 شملیل : ناقة شمله �التشدید وشمال وشمالل خف�فة سر�عة مشمرة، ینظر اللسان "شمل "  – )١(

 والكردیر ما ب�قى فى أسفل الجلة من جانبها من التمر ینظر اللسان " �رد" 
 وتمامها    الطو�لجزء من بیت من �حر  - )٢(

 وو�حًا لمن لم یدر ما هن و�حما   مـا مما لقیـت وه�مـاأال ه�
 إلى وأصحـاب بـأى وأینمــا   وأسماء ما أسماء لیلة أدلجت

إلـى حمیــد بــن ثــور واألول فــى  ٢١٩/ ٦والحجــة  ٥٩٤ونسـب أبــو علــى البیتــین فـى المســائل ال�صــر�ات ص 
رجــه المحقــق فــى شــعره ضــمن وقــد أد ٢٧٨والثــانى فــى ص  ٣٠٩اللســان "أیــن" وهــو فــى ملحــق دیوانــه ص 

قصیدته الم�م�ة الطو�لة وذ�ر فى اللسـان "ه�ـا" أن ابـن بـرى نسـ�ه لحمیـد بـن األرقـط " وه�مـا وو�لمـا" معناهـا 
 التعجب.

والشــاهد ف�ــه أنــه أخــرج ایــن فــن أن  ٥٥٧/ ٢للفارســى  توأدلجــت أى ادلــج خ�الهــا.و�نظر المســائل الشــیراز�ا 
 تكون استفهامًا .

 ٢٢١/ ٦ارسى الحجة للف - )٣(
 ٢٢١ – ٢١٦/ ٦للفارســى  للقــراء الســ�عةوالحجــة  ٥/٥٤و معــانى القــرآن للزجــاج  ١١٢/ ٢ینظــر: الكتــاب  - )٤(

تحقیـق د. ، ٣/١٣٦٩و�اهر البرهان فى معانى مشكالت القرآن للعالمة الغزنوى   ٢/٥٥٥والمسائل الشیراز�ات
 .سعاد بنت صالح 



 
 ۲۷٥ وأشباھھا مع ما الزائدة على الفتح  بناء "مثل"    

 �ه قوله.  ل�عضد  ثعلبأحمد بن �حیى  �ما أنشده   ىالفارسهذا وقد استدل  
 مسألة.الفى هذه   و�ینالنح  راءو�ل�ك أ

 رأى الكوفیین
 )١(منصوب على القطع "  :" مثل ما" فى قوله  الكسائىقال 

قـــد رفـــع عاصـــم "مثـــل" ونصـــبها أهـــل الحجـــاز، فمـــن رفعهـــا جعلهـــا نعتـــا  :الفـــراءوقـــال 
 )٢(حقا.ومن نصبها جعلها فى مذهب المصدر �قولك: إنه لحق    للحق،
إنــه لحــق حقــا " مثــل  على أنهــا فــى موضــع حقــا �أنــه قــال  "مثل"  انتصاب:  ثعلبوقال  

 .)٣(ما أنكم تنطقون "
ــو �كــر عــن عاصــم وحمــزة والكســائى: قــرأ األزهــرى وقــال  " �ــالرفع وقــرأ  " مثــل مــا أب

 للحــق نعــتمن قرأ (مثل ما) فعلــى أنــه  :أبو منصورقال    ال�اقون " مثل ما" �النصب،
 ومن قرأ "مثل ما" فهو على وجهین:  ،  وغیره  الفراءصفه له قاله و 

�كون فى موضع رفع إال أنــه لمــا أضــ�ف إلــى مــا وهــو حــرف غیــر مــتمكن   : أنأحدها
   .فتح

 مثــل نطقكــموجــائز أن �كــون منصــوب علــى التو�یــد إنــه لحــق حقــا  :إســحاق أبــوقــال 
 .)٤(�عنى أرزاق الع�اد ونزولها من السماء

 رأى ال�صر�ین
 ذهب ال�صر�ون إلى أن "مثل" مرفوعة إلضافتها إلى "ما".  

 
 ٢٤١/ ٤لنحاس و�عراب القرآن ل ٢٣٧معانى الكسائى  - )١(
  ٨٥/ ٣معانى الفراء  - )٢(
 ٢/٤٧٣مجالس ثعلب  - )٣(
تقــد�م فتحــى  ٢٤٥/ ٣والهــادى فــى شــرح طی�ــة النشــر فــى القــراءات العشــر  ٤٦٢معــانى القــراءات لألزهــري  - )٤(

حجازى منشورات ب�ضون دار الكتب العلم�ـة و�ـاهر البرهـان فـى معـانى مشـكالت القـرآن للعالمـة محمـود بـن 
تحقیــق  ٣/١٣٦٩هـــ  ٥٥٣ســن بــن الحســین الن�ســابورى الغزنــوى الملقــب بب�ــان الحــق المتــوفى ســنة أبــى الح

هـ ١٤٢٠سعاد بنت صالح بن سعد ط المملكة العر��ة السعود�ة وزارة التعل�م العالى جامعة أم القرى ط أولى 
 م ١٩٩٩



 
 ۲۷٦ وأشباھھا مع ما الزائدة على الفتح  بناء "مثل"    

ُه ﴿وزعــم أنــه �قــول أ�ضــا ،یــونسعــض العــرب یرفــع ف�مــا حــدثنا و�  «:ســیبو�هقــال  ــّ ِإن
ونَ  ْم َتنِطقــُ آ َأّنكــُ َل مــَ ّق ّمثــْ فلــوال أن "مــا" لغــو لــم یرتفــع مثــل، و�ن نصــبت مثــل  )١( ﴾َلحــَ

   .)٢(» هاهنا أنكأ�ضا لغو ألنك تقول مثل  " فما"
من اسم وصــفى  �اإلعرابومما استعملته العرب تارة �البناء وتارة   «:الشجرى ابن  قال  

اســـم زمـــانى " مثـــل وغیـــر وحـــین و�ـــوم " وذلـــك إذا أضـــ�ف منهمـــا شـــىء إلـــى فعـــل  أو 
أعــداه داؤه فجــاز  الثالثــةماض أو حرف موصول أو "إذ " فمتى أضــفته إلــى أحــد هــذه 

 :النا�غةبناؤه على الفتح �قول  
 )٣(وقلت ألما تصح والشیب وازع    على حین عاتبت المشیب على الص�ا

 أخر:ین وعلى حین و�قول  یروى على ح 
 
 
 
 

 
 الذار�ات  ٢٣من اآل�ة  - )١(
  ١٤٠/ ٣الكتاب لسیبو�ه  - )٢(
واألضــداد البــن  ١٨٥/ ١والكامــل للمبــرد  ٣٣٠/ ٢والكتــاب  ٥٣مــن الطو�ــل للنا�غــة فــى دیوانــه ص البیــت  - )٣(

و�شف  ١٦٦والفصول الخمسون البن معطى  ٢٠٩و ١٠٨/ ١وشرح �تاب سیبو�ه للسیرافى    ١٤٠األن�ارى  
  ٤/١٦٣٠وشرح سقط الزند ١٨٣واالستغناء للقرافى  ١٣٥/ ٣واالقتضاب  ٢٤٦/ ١المشكل 

ــ�ة  ــال نسـ ــراج و�ـ ــن السـ ــول البـ ــى األصـ ــاس  ٢٧٦/ ١فـ ــرآن للنحـ ــراب القـ ــات  ١٧١/ ٥، ٥٣/ ٢و�عـ ــرح أب�ـ وشـ
وشـــرح الجمـــل  ١١٤واإل�ضـــاح للزجـــاجى  ٩٣/ ٢ومجـــاز القـــرآن ألبـــى عبیـــده  ٣٣٢، ٢٦٩ســـیبو�ه للنحـــاس 

واإلنصـاف ١٤٨٠/ ٣وشـرح الكاف�ـة الشـاف�ة لـه  ٢٥٥/ ٣وشرح التسهیل البن مالك  ١٠٦/ ١البن عصفور 
  ١٨٢٦/ ٤االرتشاف و  ٢٩٢/ ١

:العتــاب : اللـوم فــى تســخط و�راه�ــه ، والمشــیب : الشــیب ، الصـ�ا : �كســر الصــاد وهــى الصــبوة وهــى  اللغــة
الـوازع : أى نهـاه  –المیل إل شهوات النفس وات�ـاع لذائـذها ، وأصـح : مـن الصـحو وهـو ضـد السـكر 

  وزجره و�فه عن فعل المقا�ح ،
" فإنه یروى �فتح حین و�جره أما فتحه مع دخـول حـرف الجـر عل�ـه اتبتعلى حین عف�ه فى قوله "   والشاهد

ف�سبب بنائـه علـى الفـتح لكونـه أضـ�ف إلـى جملـه صـدورها فعـل مـاض مبنـى فاكتسـب البنـاء منـه أى 
یـدل علــى أن الظـرف المـبهم إذا أضــ�ف  نمـن المضـاف إل�ـه وأمــا جـره فعلـى األصــل مجمـوع الـروایتی

 ه اإلعراب والبناء. إلى جمله صدورها مبنى جاز ف�



 
 ۲۷۷ وأشباھھا مع ما الزائدة على الفتح  بناء "مثل"    

 )١(حمامة فى غصون ذات أوقال     نطقترب منها غیر أن  ـلم �منع الش
أن  وتقــول: خرجــت منــذ حــینَ  و�ــروى غیــر أن هتفــت �ــالفتح وغیــر أن هتفــت �ــالرفع.

ئذ وقــد ئذ وســاعتِ ئــذ، وســاعتَ و�ومِ  ئــذیومَ ومــذ  )٢(وحینئــذ ذحینئِــ ومنــذ  جاء ز�د، ومنذ حینِ 
َ◌ِخْزِي ﴿و ﴾َوِمْن ِخْزِي َیْوِمِئذٍ ﴿  و  )٤(  ﴾َعَذاِب َیْوِمِئذٍ ﴿و)٣(  ﴾اِب َیْوِمِئذٍ ِمْن َعذَ ﴿رىء  ق

 .  )٥(» ﴾َیْوِمِئذٍ 
ــالىواختلـــف القـــراء فـــى رفـــع ( ْم ﴿مثـــل) ونصـــ�ه مـــن قولـــه تعـ ــُ آ َأّنكـ ــَ َل مـ ــْ ّق ّمثـ ــَ ُه َلحـ ــّ ِإنـ

ونَ  الــالم  " مثــل مــا" برفــع أبــى �كــر وحمــزة والكســائىفــى راو�ــة  عاصــمفقــرأ  )٦(﴾َتنِطقــُ
 .)٧(وقرأ ال�اقون بنصب الالم

َل ﴿فى قوله تعالى  )٨(یذهب  أ�ا عثماناعلم أن    «:أبو على الفارسىقال   ّق ّمثــْ ُه َلحــَ ِإنــّ
ونَ  ْم َتنِطقــُ آ َأّنكــُ إلــى مثــل فبنــى معهــا علــى الفــتح �مــا تبنــى  تإلــى أن مــا ضــم )٩(﴾مــَ

 :الشاعرك �قول  الكلمتان اللتان تجعالن شیئًا واحدا على الفتح واستشهد على ذل
 

 
ومنســوب لقــ�س بــن رفاعــة فــى ش المفصــل  ٣٢٩/ ٢البیــت مــن ال�ســ�ط وهــو منســوب للكنــانى فــى الكتــاب  - )١(

والخزانـة  ٤٥٨/ ١وشـواهد المغنـى للسـیوطى  ١٣٢/ ٢والنها�ة البن الخ�از  ١٣٥/ ٨و    ٣/٨٠البن �ع�ش
فى معانى الزجاج  و�ال نس�ة ١٨٨ /١ومنسوب ألبى ق�س بن األسلت فى الدرر  ٤٠٨،  ٤٠٧،    ٤٠٦/  ٣
ــیبو�ه  ١٣٥/ ٢واعـــراب القـــرآن للنحـــاس ٢٩٨،  ٢٧٦/ ١واألصـــول البـــن الســـراج  ٣٤٩/ ٢ وشـــرح أب�ـــات سـ

 ٢/٥٥٦والمســائل الشــیراز�ات  ٦٤والمســائل المنثــورة  ١/٢١٠وشــرح �تــاب ســیبو�ه للســیرافى   ٢٦٩للنحــاس 
 ١٥٤٢/ ٣واالرتشاف 

 و ثمار ومنه توقل فى الجبل أى صعد وارتفع : األوقال: األعالى وقیل هاللغة
ــى ــى  والمعنـ ــا علـ ــا وحثتنـ ــن تحـــب فه�جتنـ ــا مـ ــة ذ�رتنـ ــاء إال صـــوت حمامـ ــى المـ ــر�ج علـ ــن التعـ ــا مـ ــم �منعنـ : لـ

 ١/٢٨٨السیر .ینظر االنتصاف من اإلنصاف 
 بناء غیر على الفتح الصفتها إلى غیر متمكن   والشاهد 

 ٦٠١/ ٢ینظر: أمالى ابن الشجرى  - )٢(
 ١١المعارج  - )٣(
  ١١المعارج  – )٤(
  ٦٦هود  – )٥(
  ٢٣الذار�ات  - )٦(
 ٦٠٢/ ٢أمالى ابن الشجرى  - )٧(
 ٥٥٥/ ٢والمسائل الشیراز�ات  ٦٥والمسائل المنثورة للفارسى  ٢٧٥/ ١ینظر: األصول  - )٨(
  ٢٣الذار�ات  - )٩(
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 )١(ر حماض الجبلـل ما أثمـمث        دمــــراه بــى منخـداعـوت
فــإن قــال قائــل قــد �جــوز أن تكــون مــا موصــولة  فبنى مثل مع مــا وجعلــه وصــفا للنكــرة،

وفــتح مثــل وهــو فــى موضــع جــر لمــا أضــافه إلــى   الحمــاض،ف�كون التقدیر مثــل إثمــار  
 �قوله:  )٢(مبنى

 )٣(....................  على الص�اعلى حین عاتبت المشیب  
 )٤(....................    لم �منع الشـرب منها غیر أن نطقتو   

قــد بنیــت لمــا ضــمت مــا الزائــدة  المعر�ــة األســماءقیل إن هذا و�ن �ان ممكنا قوله فــإن 
ك ـ ن ذلــ ـ فمــ  انـو عثمــ ـأبــ ب إل�ــه ـ ذهــ مــا ر ـ إلیها وجاء ذلك فى مواضع ال تتجه علــى غیــ 

 :  هــ ولـ ق
 و�حما   ما هنوو�حًا لمن لم یدر           اــت وه�مــا لقیـا ممـأال ه�م

 )٥(اـأى وأینمـوأصحابى ب  ىـإل    تـاء لیلة أدلجـاء ما أسمـوأسم
ــه "و�حمــا" مبنــى مــع مــا علــى الفــتح و�ــذلك قولــه "وأینمــا" لــوال بنــاء "أیــن" مــع مــا  فقول

ــتفهام ــى االسـ ــا تبنـــى فـ ــا إنمـ ــون جـــرا ألنهـ ــزا لوجـــب أن تكـ ــذه ءوالجـ ــن هـ ــإذا نقلـــت عـ ، فـ
المعطــوف عل�ــه �ــذلك، و�نمــا لــم  المواضع أعر�ت، فموضــع أینمــا جــر �مــا أن موضــع

تصــرف أى ألنــه جعلهــا �نا�ــة عــن بلــدة معروفــة فجــرى علیهــا مــا جــرى علــى مــا هــو 
مجــرى ز�ــد بــن  "جــرى قــولهم "فــالن بــن فــالنعنــه مــن تــرك الصــرف �مــا أ �مــا كنا�ــة

 .عمرو فى حذف التنو�ن
 أنشدوا أ�ضا:و 

 
تحقیـق د. واضـح الصـمد واألصـول  ١١٥ص البیت من الرمـل للنا�غـة الجعـدى �صـف فرسـًا . ینظـر دیوانـه  -  )١(

/ ٦والحجة فـى القـراءات السـ�عة للفارسـى  ٦٦والمسائل المنثورة ص  ٥٥٥/  ٢والمسائل الشیراز�ات    ٢٧٥/  ١
والمقــرب البــن عصــفور  ١٣٥/ ٨وشــرح المفصــل   ٢٨٨/ ٢والكشــف  ٦٠٤/ ٢وأمــالى ابــن الشــجرى  ٢١٨

١٠٢/ ١  
 "حمض"اللسان  الحماض: نبت جبلى . ینظر: اللغة

 ف�ه بناء مثل مع ما وجعله وصف للنكرة   والشاهد
 ٥٥٥/ ٢المسائل الشیراز�ات  - )٢(
  تخر�جهسبق  - )٣(
  تخر�جهسبق  - )٤(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٥(



 
 ۲۷۹ وأشباھھا مع ما الزائدة على الفتح  بناء "مثل"    

 )١( تـسمـع للـجـن �ه ز�ـز�ـزمـا
 )٢(لیــلح �ردیــد وز  مــن �ــاب أال تــرى أن المصــدر الصــدر مــا:فهــذا أ�ضــًا ممــا بنــى مــع 
قیــل ذلك.علــى  فحكــاهفإن قلت إن هذا أراد �ه صــوتًا   للبناء،إال أنه نحو " غاق" ففتح  

 أبــى عثمــانهب وممــا بــین مــذ، )٣(اإلعــرابفــى هــذا النحــو األكثــر فیهــا  األصــواتإن 
 :جزاالر قول  

   )٤(أم تلكم الجماء ذات القرنین    أثور ما أصید�م أم ثور�ن
فثــور فــى موضــع نصــب �مــا تقــول صــدتك ثــورا ال یتجــه إال علــى ذلــك فــإن قیــل إن " 
ما" هذه زائدة و�ن �انت زائدة فال اعتداد بها و�ذا لم �قع االعتداد بهــا فقــد بنــى الصــدر 

 قیل إن هذا الحرف و�ن �ان زائدا ،  فى االسم من غیر شىء یوجب البناء
 .)٥(» فقد لزم فى غیر هذا الموضع لزوم غیر الزائد

 الكوفیین  ورأى
أن " غیر ومثل" �جــوز بناؤهمــا علــى الفــتح ســواء أضــ�فا إلــى مــتمكن أو غیــر مــتمكن  

ومــن ذلــك  )٦()مــا نفعنــى غیــر أن قــام ز�ــد( و  ) مــا نفعنــى غیــر ق�ــام ز�ــد (قــولهم:نحــو 
ونَ ﴿ ه تعـــالىقولـــ  ْم َتنِطقــُ آ َأّنكــُ َل مــَ ّق ّمثــْ ُه َلحــَ  :وتقـــول )٨(برفـــع (مثـــل) وفتحـــة )٧( ﴾ِإنــّ

مثــل وغیــر مــع  تح�فــ  ، )هــو فاضــل غیــر أنــك أفضــل منــه(و  )ق�امى مثل ما أنك تقوم(
ا فقد جاز بناء (غیر ومثل) على الفــتح تشــبیها �ــالظروف المضــافة وجــاز مجواز رفعه

و�نمــا جــاز بناؤهمــا علــى الفــتح ســواء أضــ�فت إلــى ، )٩(عــراباإلأعرابها ألنها �ســتحقان  
 واألســماءمتمكن أو غیر متمكن وذلك ألن (غیر) قامت مقام "إال" و�ال حرف اســتثناء 

 
 ٥٥٧/ ٢ینظر المسائل الشیراز�ات  - )١(
 الزحلیل: السر�ع،ینظر اللسان (زحل)  - )٢(
 ٥٥٨/ ٢المسائل الشیراز�ات  - )٣(
 البیت سبق توث�قه - )٤(
 ٥٦٠/ ٢المسائل الشیراز�ات  - )٥(
وشــــرح الكاف�ــــة للرضــــى  ٢٩١/ ١والكنــــاش فــــى فنــــى النحــــو والصــــرف  ٢٩٠،٢٨٧/ ١ینظــــر: اإلنصــــاف  - )٦(

 ١٠٨، ١٠٧والموفى فى النحو الكوفى ص  ٢/١٠٠
  ٢٣الذار�ات  - )٧(
 ٣٩٩واإلتحاف  ٨٧/ ٢والكشف  ٦٠٩الس�عة   )٨(
 ٢٩٢/ ١ینظر الكناش  - )٩(



 
 ۲۸۰ وأشباھھا مع ما الزائدة على الفتح  بناء "مثل"    

اســم  إذا قامت مقام الحروف وجب أن تبنى وهذا ال �ختلــف �ــاختالف مــا �ضــاف إل�ــه
 :الشاعرما نفعنى غیر ق�امك أو غیر متمكن �قول    �قولك:متمكن  

 )١( غصون ذات أوقال  حمامة فى      لم �منع الشرب منها غیر أن نطقت
وال �جــوز بناؤهمــا  مــتمكن،فقالوا إنه �جوز البناء إذا أضــ�فت إلــى غیــر   ال�صر�ون أما  

إلــى غیــر المــتمكن تجــوز فــى المضـــاف  اإلضــافةإذا أضــ�ف إلــى مــتمكن وذلــك ألن 
ذٍ ﴿البنـــاء قـــال تعـــالى  َزٍع َیْوَمئـــِ ن فــَ ْم مـــّ ونَ  َوهــُ فبنـــى یـــوم فـــى قـــراءة مـــن قـــرأ  )٢( ﴾آِمنــُ

ــافع وأبــى جعفــروالفــتح وهــى قــراءة  �اإلضــافة وهــو اســم غیــر  إذا إلــىأضــ�ف  ألنــه ن
�ــاق علــى  ألنــهالمــتمكن فــال تجــوز فــى المضــاف البنــاء  إلــى اإلضــافةأمــا ،)٣(مــتمكن

 .اإلعرابأصله فى 
 نالكوفییوقد رد قول  

فین�غى أن تبنى " قلنا هــذا فاســد وذلــك ألنــه لــو جــاز   "إال"فى معنى    )٤(إنها  قولهم:أما  
فیبنــى مثــل علــى الفــتح لق�امــة مقــام  )ز�ــد مثــل عمــرو ( :أن �قــال ذلــك لجــاز أن �قــال

 اإلجمـــاعولمـــا وقـــع  )ز�ـــد �عمـــرو  (فـــى معنـــى  )ز�ـــد مثـــل عمـــرو ( :الكـــاف ألن قولـــك
 :الشاعروأما قول    ادعیتموهعلى خالف ذلك دل على فساد ما 

 )٥(  ....................      شـرب منها غیر أن نطقتلم �منع ال
ال نسلم أنه بنى ألنه قام مقام إال و�نما بنى غیر ألنه أضافه إلى غیــر مــتمكن   فنقول:

واالسم إذا أض�ف إلى غیر متمكن جاز بناؤه ولهذا نظائر �ثیــرة مــن �تــاب هللا و�ــالم 
فى قــراءة مــن قــرأ مثــل �ــالفتح   )٦( ﴾ْم َتنِطُقونَ ِإّنُه َلَحّق ّمْثَل َمآ َأّنكُ ﴿العرب قال تعالى

و�ن �ــان فــى موضــع  وأبــى جعفــر و�عقــوب )٧(ابن �ثیر ونافع وابــن عــامروهى قــراءة 

 
 تخر�جهسبق  - )١(
/ ٢واإلتحاف  ٣٤٠/ ٢والنشر  ٦٠٣واالخت�ار  ٤٨٠واإلرشاد  ٢٨٢وتنظر القراءة فى الم�سوط   ٨٩النمل    -  )٢(

٣٣٧ 
  ٢٨٩/ ١ینظر: اإلنصاف  - )٣(
 �قصد أن (غیر) فى معنى إال  - )٤(
 البیت سبق توث�قه   - )٥(
  ٢٣الذار�ات  - )٦(
  ٢٩٠/ ١اإلنصاف  - )٧(
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ْزِي ﴿رفـــع ألنـــه اســـم مـــبهم مثـــل غیـــر أضـــ�ف إلـــى غیـــر مـــتمكن وقـــال تعـــالى  ْن خــِ َومــِ
ذٍ ﴿وقال تعالى   ف�من قرأ �الفتح  )١(﴾َیْوِمِئذٍ  َذاِب َیْوِمئــِ ْن عــَ فــ�من قــرأ �ــالفتح وهــى  )٢(﴾مــِ
 .)٣(..جعفرنافع والكسائى وأبى قراءة 

 

 الراجح الرأي  التعقیب و 
ذ�ــر الكوفیــون أن مثــل منصــوب وقــد نصــبها أهــل الحجــاز ، وقــال ثعلــب انتــاب مثــال 
علــى أنــه فــى موضــع حقــا �أنــه قــال لحــق حقــا مثــل مــا أنكــم تنطقــون أو نصــبت علــى 

و�ذا بنــى إن مثــل مرفوعــة إلضــافتها إلــى مــا  أنها نعت لحق وصفة له وقال ال�صر�ون 
المضاف فى هذه األماكن من �تــاب هللا و�ــالم العــرب إلضــافته إلــى غیــر مــتمكن دل 
على أن "مثــل" فــى قولــه مثــل مــا وو�حــا ممــا استشــهد �ــه ثعلــب مــن شــواهد �ثیــرة مبنــى 

 إلضافته إلى غیر متمكن.
ــافة إلـــى فعـــل  معـــرب أو جملـــة إســـم�ة، فـــاإلعراب �كـــون أرجـــح إذا �انـــت (مثـــل) مضـ

 .نال�صر�یواجب عند   الكوفیینواإلعراب أرجح عند  
 �هللا أعلم 

 
 ٦٦هود  - )١(
 ١١المعارج  - )٢(
 ٢٩١/ ١اإلنصاف  - )٣(
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 ) ١( الفصل بني املضاف واملضاف إليه 
 

ــةتعـــرض  ــو زرعـ ــأنه  أبـ ــل شـ ــه جـ ــد قولـ ــوفیین عنـ ــرأى الكـ َن ﴿لـ ــّ ــٍر مـ َن ِلَكِثیـ ــّ َذِلَك َز�ـ ــَ َو�ـ
َرَكآُؤُهمْ  ْم شــُ َل َأْوَالِدهــِ "و�ــذلك ز�ــن " �ضــم  )٣(ابــن عــامرقــرأ  «فقــال: )٢(  ﴾اْلُمْشِرِ�یَن َقتــْ

ــالرفع  "قتـــل"الـــزاى، و  ــم"�ـ ــا لـــ خفض "ز�ـــن" علـــى �ـــال "شـــر�ائهم"نصـــب  "أوالدهـ �ســـم  ممـ
ــیهم شــر�ائهم فاعلــه، علــى تقــدیر "قتــل  �اإلضــافةجــر  أوالدهــم نصــب بوقــوع الفعــل عل

 :الشاعروحجته قول  .ففرق بین المضاف والمضاف إل�ه "شر�ائهم أوالدهم
   )٤(همزادزج القلوص أبى    جتها متمكنافزج

 زج أبى مزاده القلوص. أراد:
" و�ــذلك  )٥(وقــرأ ال�ــاقون  المضــاف والمضــاف إل�ــه الفــرق بــین ن �جــوزو  الكوفــةوأهــل 

 والتقــدیر: .ز�ــن" �فــتح الــزاى "قتــل" نصــب وأوالدهــم جــر وشــر�اؤهم رفــع وهــم الفــاعلون "
 .)٦(»  كذلك ز�ن شر�اؤهم أن قتل �ثیر من المشر�ین أوالدهم

 
 و٢/٤٢٧اإلنصاف و   ٣٥٨،  ٣٥٧/  ١ن للفراء و معانى القرآ١٧٧،  ١٧٦/  ١الكتاب  تنظر المسألة فى: فى - )١(

شــــرح و ، ٢/٩٨٠شــــرح الكاف�ــــة الشــــاف�ة  و٧٧/ ٣، ١٠٨/ ٢فصــــل مشــــرح الو  ١٨٤٥/ ٤ارتشــــاف الضــــرب 
 ٤٣٣/ ٢الهمع و  ٥٢، ٥١ائتالف النصرة ص و ٢٧٦/ ٣التسهیل 

 سورة األنعام  ١٣٧من اآل�ة  - )٢(
العنـوان و  ٢٧٠السـ�عة فـى القـراءات البـن مجاهـد  و١٠٧تنظر القراءة فى: الت�سیر ألبى عمـرو الـدانى ص   -  )٣(

/ ٢النشــر فــى القــرارات البــن الجــزرى و  ٩٣ن خلــف المقــرى صى طــاهر إســماعیل بــقــراءات الســ�ع ألبــفــى ال
 ٣١٧�تحاف فضالء ال�شر فى القراءات األر�ع عشر للبنا الدم�اطى و  ٢٦٣

 ٤٠٦/ ٢، والخصـائص ٣٥٨/ ١ن للفـراء فى معـانى القـرآ البیت من مجزوء الكامل لم أقف على قائله وهو -  )٤(
شرح الجمـل و ، ٢٢، ١٩/ ٣شرح المفصل  و٤٢٦/ ٢ اإلنصافا و�ذا فى �مزجة) فى موضع متمكن(بروا�ة  

شرح الكاف�ـة و  ٢/٩٨٥وشرح الكاف�ة الشاف�ة له  ٢٧٨/ ٣شرح التسهیل البن مالك و  ٦٠٥/ ٢البن عصفور  
النحو�ـة شـرح  دالمقاصـو  ٢٧٦/ ٢األشمونى مع الصـ�ان و  ٤٠٨شرح األلف�ة البن الناظم و   ٢٩٣/  ١  ىللرض

  ٤٦٨/ ٣لعینى الشواهد الكبرى ل
 " الحدیدة التـى تر�ـب فـى أسـفل الـرمح –الزج �ضم الزاى وتشدید الج�م "و " طعنتها �المزج :زجحتها"  :  اللغة

مـزاده لوص: الناقة الشا�ة أبو قأما الحدیدة التى تر�ب فى أعلى الرفح نهى السنان والمزجة الرمح القصیر وال
 أبى مزاده وطعنة القلوص  : طعنت راحلتى �مزجة مثل فعلوالمعنى ،  هتینك

 ف�ه هو الفصل بین المضاف وهو زج والمضاف إل�ه وهو أبى مزاده �المفعول وهو القوص   والشاهد
 ٤٥٤، ٤٥٣/ ١الكشف و  ١٥١، ١٥٠الحجة البن خالو�ه  - )٥(
 ٢٧٤، ٢٧٣ ،٢٧٢ حجة القراءات ألبى زرعة - )٦(
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 الدراسة والتقویم 
 

اف والمضــاف أن أهل الكوفة �جوزون الفرق بین المض - هللا هرحم  -  أبو زرعةذ�ر  
ِرِ�یَن ﴿ ابــن عــامرإل�ــه مطلقــًا واســتدلوا علــى ذلــك �قــراءة  َن اْلُمشــْ َن ِلَكِثیــٍر مــّ َذِلَك َز�ــّ َو�ــَ

   )١( ﴾َقْتَل َأْوَالِدِهْم ُشَرَكآُؤُهمْ 
ضــرورة  ال �ــالظرف وحــرف الجــر فــىإعــدم جــواز الفصــل بینهمــا  نال�صــر�یومــذهب 

 الراجح و��ان الرأىو�ل�ك تفصیل هذا الخالف  )٢(الشعر
 رأى الكوفیین وحجتهم

إلـــى جـــواز الفصـــل بینهمـــا �غیـــر الظـــرف وفـــى غیـــر  )٤(األخفـــشو  )٣(الكوفیـــون ذهـــب 
 .مطلقاً أى  الضرورة،

الفصــل بــین المضــاف والمضــاف  الكوفیــون أجــاز  )٦(وفــى النها�ــة :«)٥(أبو ح�ــانقــال  
   )٧(»  ابن عامركالم ومنه قراءة الإل�ه �غیر الظرف وحرف الجر فى الشعر وفى  

علــــى جــــوازهم لهــــذا الفصــــل �ــــأن العــــرب قــــد اســــتعملته �ثیــــرًا فــــى  للكــــوفیینواســــتدل 
 الشاعر:قال  م،أشعاره

  )٨( زادهــم وص أبى  ـزج القل  ةــزجـ�ما ـجتهـزجـف
أبــى مــزاده القلــوص ففصــل بــین المضــاف والمضــاف إل�ــه �ــالقلوص وهــو  زج والتقــدیر:

 :راآلخ وقال   )٩(مفعول ول�س �ظرف وال حرف خفض
 
 

 
 ٢٧٣ألبى زرعة  سورة األنعام و�نظر حجة القراءات ١٣٧من اآل�ة  - )١(
  ٥١ائتالف النصرة ص و ، ٤٢٧ / ٢ینظر: اإلنصاف  - )٢(
 ٢/٤٣٣، الهمع ٥١ائتالف النصرة ص و ، ٣٣٩ ىاإلرشاد إلى علم اإلعراب للك�شو ٤٢٧/ ٢اإلنصاف  - )٣(
 ٣٠٣منهج السالك ألبى ح�ان  ٢٠/ ١٩/ ٣شرح المفصل  - )٤(
 ١٨٤٦/ ٤ارتشاف الضرب  - )٥(
 ١٩٨٩/ ٢�شف الظنون  ـ ینظره٦٣٧الخ�از المتوفى سنة  بنشمس الدین �تاب فى النحو ل - )٦(
 ١٨٤٦/ ٤االرتشاف  - )٧(
 البیت سبق توث�قه - )٨(
  ٤٢٨/ ٢اإلنصاف  - )٩(
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 )١(الكنائن  ىبواد�ه من قرع القس    ع لم یرع�ن �حوزى المراف�ط
 .)٣( هذار  ـ رى غی ـ د أخ ـ واهـ وش  .)٢(من قرع الكنائن القسى  والتقدیر:

ــامرواســـتدل لهـــم �قـــراءة  ْم ﴿ ابـــن عـ ــِ َل َأْوَالِدهـ ــْ ِرِ�یَن َقتـ ــْ َن اْلُمشـ ــّ ــٍر مـ َن ِلَكِثیـ ــّ َذِلَك َز�ـ ــَ َو�ـ
ل بــین المضــاف والمضــاف إل�ــه �قولــه صــ فجر شــر�ائهم فبنصب أوالد و   )٤(﴾ُشَرَكآُؤُهمْ 

" قتــل" شــر�ائهم أوالدهــم ولهــذا �ــان منصــو�ًا فــى هــذه القــراءة و�ذا   فیـه  أوالدهم والتقدیر
و�ترتــب علــى هــذا أنهــم توســعوا فــى مســألة  )٥(ن ففــى الشــعر أولــىآالقــر  ىهــذا فــ كــان 

ة أى النثــر علــى مــا الفصل فحكموا �جوازه فــى ســ�ع صــور منهــا ثالثــة جــائزة فــى الســع
  وهى:وأر�عة جائزة فى الضرورة  نال�صر�یسیذ�ر فى رأى 

قــول  فــاألولكــان فــاعًال أم مفعــوًال أم ظرفــًا ، ســواء أالفصــل �معمــول غیــر المضــاف - )١(
 :الشاعر

 )٦(الـنج اله فنعم ماـإذ نج       هـداه بـام والـب أیـأنج

 
/ ٢بروا�ة " تـرع" �التـاء والخصـائص  ٤٨٦ ،١١٩اله الطرماح بن حك�م وهو فى دیوانه قالبیت من الطو�ل   -  )١(

شـــرح األلف�ـــة البـــن و  ٢٧٧/ ٣شـــرح التســـهیل و  ٩٨٥/ ٢كاف�ـــة الشـــاف�ة شـــرح ال و٤٢٩/ ٢اإلنصـــاف و  ٤٠٦
 ٥٢ائتالف النصرة ص والناظم 
وزهن و�حمــیهن حــالحــوزى: الثــور الــذى یــرأس القط�ــع مــن �قــر الــوحش ف� ، �قــر الــوحش :ن: یر�ــدفــ: �طاللغــة

ف�ــه  عوضـراب تحــجمــع قـوس والكنــائن جمـع �نانــة وهـى  ىقسـالتـع: أمـاكن الــرى والقـرع: الضــرب و اوالمر 
 السهام.

 ن بثور جعلته دلیال لهن ورائدا وحام�ا لم تخف بواد�ه : أن �قر الوحش �طفوالمعنى
المضاف إل�ـه وهـو  ل بین المصدر المضاف وهو قرع وفاعلهفى قوله: قرع القس الكنائن حیث فص  والشاهد

 .القسىالكنائن �المفعول �ه وهو 
 ٤٣١/ ٢اإلنصاف ینظر   – )٢(
 ٥٣، ٥٢، ٥١وائتالف النصرة ص  ٤٣١، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧/ ٢صاف فى مسائل الخالف ینظر اإلن - )٣(
 سورة األنعام واآل�ة سبق تخر�جها  ١٣٧من اآل�ة  - )٤(
  ٤٣١/ ٢اإلنصاف  - )٥(
 شاهد ف�ه الف أنجب أ�ام ولد�هبروا�ة  ١٧١وهو بدیوانه ص  ىعشالبیت من المنسرح قاله األ - )٦(

لـداه �قـال أنجـب الرجــل إذا ولـد جی�ـا ونجـاله مــن النجـل وهـو النسـل والمخصــوص �مـا یـروى: أنجـي زمــان وا 
وهـــو شـــاهد علـــى جـــواز الفصـــل �فاعـــل أ�جـــب وهـــو والـــداه بـــین  دح محـــذوف تقـــدیره أى نعـــم مـــا نجالهـــا�المـــ

وان  .ل الكـالم أنجـب والــداه �ـه أ�ــام إذالمضـاف وهـو الظــرف أ�ـام والمضــاف إل�ـه إذا التـى �معنــى حـین وأصــ
المقاصـد النحو�ـة و  ٣/٢٧٤ینظـر شـرح التسـهیل  .عین فجعل ف�ه الظرف أ�ام فاصال بین الفعل وفاعلهوهم ال

 ٢٧٧/ ٢األشمونى و  ٤٧٧/ ٣
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 :  الشاعروالثانى قول 

 )١(اء المزنة الرصفــ�ما تضمن م       ر�قتها تسقى امت�احًا ندى المسواك
 : الشاعروالثالث: قول  

  )٢(لـز�ـارب أو یــودى �قــیه      اـف یومـط الكتاب �كــا خـكم
 :الشاعرومثاله قول    الفصل �فاعل المضاف  -)٢(

 )٣(وال ترعوى عن نقص أهواؤنا العزم    للموت تصمى والتمنى  أسهماترى 

 :الشاعرومثاله قول   ضافالمالفصل بنعت    -)٣( 
 )٤(اطحـاألبخ  ـطالب شی  أبىمن ابن       هـرادى س�فـل المـنجوت وقد ب

 
 

 
مدح فیهـا عبـد الملـك مـن مـروان و�هجـوا أل من قصیدة � ٤٧٢من ال�س�ط فاله جر�ر وهو بدیوانه صالبیت    –  )١(

 �قةالمهلك والضمیر راجع إلى أم عمرو فى األب�ات السا
متهــا واصــل الكــالم ف�ــه: تســعى نــدى أو المــراد �ــه الر�عــة الحاصــل مــن ف امت�احــًا أى فســتاكا �الســواك اللغــة :

شـرح التصـر�ح و ، ٢٧٤/ ٣ر�قتها المسواك ففضل بـین المتضـافین �ـالمفعول ینظـر شـرح التسـهیل البـن مالـك 
 ٤٧٤/ ٣المقاصد النحو�ة  و٥٨/ ٢

قتهـا االسـتدالل بهـا در، وقـد شـبهها �الكتا�ـة فـى االنمیرى فى وصف رسوم الد البیت من الوافر قاله أبو ح�ه  -  )٢(
 وخص الیهود ألنهم أهل �تاب  

المقاصـد  و٢٧٤/ ٣ف�ه الفصل بـین المضـاف إل�ـه �ـالظرف "یومـا" ینظـر شـرح التسـهیل البـن مالـك   والشاهد
  ٢٧٩/ ٢األشمونى مع الص�ان  ١٨٤٤/ ٤االرتشاف  ٤٨٨/ ٣النحو�ة 

 ـ.ه.انشده ثعلب ولم �عزه إلى أحد" أ "أقول"العینى  همن الطو�ل قالیت الب – )٣(
قــض نوالشــاهد ( عــن .ال تكف :ال ترعــوى  -صــیب ثــم تغیــب عنــك: تتنمــى -تقتــل وأنــت تــراه  ى:تصــم :اللغــة

والمضـاف إل�ـه وهـو العـزم مـع  ضأهواؤنا العزم) حیث فصل أهواؤنا المرفوع �المصدر بـین المضـاف وهـو نقـ
شفاء  و٤٨٨/ ٣المقاصد النحو�ة و  ٢٧٤/ ٣ینظر: شرح التسهیل  متعلق �المضاف وهو ضع�فأن الفاعل  

 ١٨٤٤/ ٤االرتشاف و  ٢٧٩/ ٢األشمونى و  ٧٢٦/ ٢العلیل 
البیت من الطو�ل ینسب لمعاو�ة بن أبى سف�ان، والمرادى عبد الرحمن عمرو المعروف �ابن ملجم المـرادى  -  )٤(

 .ش�خ األ�اطح: ش�خ مكة
 ینفا�ضبین المت ) ش�خ األ�اطح (ف�ه الفصل �النعت  دوالشاه 

 ٥٩/ ٢شرح التصر�ح و ٩٩٠/ ٢شرح الشاف�ة  و٢٧٥/ ٣ینظر: شرح التسهیل 
/ ٣أوضـــح المســـالك و  ١٩٠/ ٢األشـــمونى و  ٨٤/ ٢شـــرح ابـــن عقیــل و ٧٢٧/ ٢فـــى شــفاء العلیـــل  ةو�ــال نســـ�

 ٤/١٩٤٥االرتشاف و  ١٩٣



 
 ۲۸٦ الفصل بین المضاف و المضاف إلیھ     

 :الشاعرومثاله قول   الفصل �النداء  -)٤( 
 )١(امجار دق �اللـد حمـز�  أن برذون أ�ا عصامـك

 :الشاعر�قول    )الفصل �المصدر ( المفعول ألجله  )٢(المبردزاد 
 )٣(جرأة وقت الهوادى معاود  أشم �أنه رجل عبوس

ــكوزاد  ــن مال ــه مــا أنشــده ابــن الســكی  )٥(الفصــل �الفعــل الملغــى )٤(اب مــن قــول  تومثال
   :  الشاعر

 ن سار؟ـن بثینه أیـع  ائلنس المهارى   قفا   �ا صاحبىال أ
 )٦(ران أم عسفوا الكفار؟ــبدالأ ـواحل  رضینراهم األ ت�أى  

  نال�صر�یرأى  
ل بــین المضــاف والمضــاف إل�ــه إال �ــالظرف إلــى عــدم جــواز الفصــ  ال�صــر�ون ذهــب 

 .)٨(الفراءوت�عهم فى ذلك  )٧(وحرف الجر فى ضرورة الشعر
واحتجوا لذلك �ــأن قــالوا: إنمــا قلنــا ال �جــوز ذلــك ألن المضــاف والمضــاف إل�ــه �منزلــة 
 شــــــىء واحــــــد فــــــال �جــــــوز أن �فصــــــل بینهمــــــا و�نمــــــا جــــــاز الفصــــــل بینهمــــــا �ــــــالظرف

 
 : الشاعرعند قول    )١(�هسیبو وحرف الجر ضرورة قال  

 
، ینبزذون ز�د أ�اعصام ففصل �المنادى بین المتضـا�فلدا�ة وأصلة �أن ا :رجز لم أقف على قائله والبرذون   -  )١(

 ١٧٨/ ٢األشمونى و ، ٤٨٠/ ٣المقاصد و  ٦٠/ ٢التصر�ح و  ٣/٢٧٥ التسهیل  ینظر: شرح
 ٣٧٧/ ٤المقتضب  - )٢(
�صـف رجـال �ظهـر �ـالتكبر واالمتنـاع ولكنــه  ٩٨ى فـى دیوانـه صمـن �حـر الـوافر قالـه أبـو ز�ـد الطـائالبیـت  - )٣(

، المقاصــد ٦٠/ ٢فــى الحــرب ینظــر شــرح التصــر�ح  ألجــل جرأتــه �عــاود الحــرب وقــت ظهــور أعنــاق الخیــل
 ٢٨٠/ ٢األشمونى  و،٦٨/ ٢ للشنق�طىالدر اللوامع و  ٤٩٢/ ٣النحو�ة 

 وف�ما زاده نظر  ٢٧٦/ ٣، وشرحه ١٦١التسهیل  - )٤(
" عامل تراهم"�ه فى أفعال القلوب ألن الفاصل المعنى المراد بدونه ال المعنى المصطلح عل �ستق�مأى الذى   -  )٥(

 لوافى المفعولین الضمیر وح
ران هـى اإلبـل المنسـو�ة إلـى مهـرة والـدبجمـع مهر�ـة و  :المهـارى  .امان من �حر الوافر لم أقف على قائلهتالبی  -  )٦(

تراهم وهو فعل فصل بفتراهم حلوا  توجهوا وأم متصلة أراد �أى االرضین ا:فو عس�الهما اسم موضع و   والكفار
 ٢/٢٧٩األشمونى و  ٩٠/ ٣المقاصد  ٧٦و٢/ ٣ینظر شرح التسهیل  .ینضا�فملغى بین المت

  ٥٧/ ٢التصر�ح و  ٥١ائتالف النصرة ص و٤٢٧/ ٢اإلنصاف  - )٧(
 ٣٥٨، ٣٧٥/ ١معانى الفراء  - )٨(
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 )٢( دارـــل الـة أهـ لـارق اللیــ�ا س
فــى شــعر �راه�ــة أن �فضــلوا بــین  أهــل الــدار" إال  اللیلــةَ  ق �ــا ســار وال �جــوز :"مــا نصــه

عمــرو بــن وممــا جــاء فــى الشــعر وقــد فصــل بینهمــا �ــالظرف قــول )٣(الجــار والمجــرور 
   -:قمیئة

 )٤(ن المهاــوم مــ� در الی  رتــدما استعبــلما رأت ساتی
 :ثعل�ةدرنا بنت ع�ع�ه من بنى ق�س بن  و�الجار والمجرور قول 

 )٥(یومًا نبوة فدعاها اف ـإذا خ  هما أخوا فى الحرب من ال أخا له
 :)٦(ذى الرمةوقد �قع بینهما فصالن �قول  

 
 

 )١(جالم�س أصوات الفرار� أواخر    اــبنن  ـ�غالهإكأن أصوات من  

 
 ١٧٧، ١٧٦/ ١الكتاب  - )١(
ن سـرق مـن األفعـال التـى تتعـدى لـى سـبیل التوسـع أللـة ف�ـه مفعـوال عرجز لم أقف علـى قائلـه وقـد جعـل اللی -  )٢(

 إلى مفعولین �قال سرق ماال وسرق منه ماال  
 النحــو�ین خفــض أهــل الــدار ونصــب اللیلــة وجعلهــا فاصــال بــین المتضــا�فین یر�ــد �ــا ســارق أهــل وأجــاز �عــض

 ٤٦، ٤٥/ ٢شرح المفصل و  ٢٥٠/ ٢أمالى بن الشجرى  و١٧٥/ ١الدار اللیلة ینظر الكتاب 
 یر�د المضاف والمضاف إل�ه. - )٣(
ومجالس ثعلب  ٤/٣٧٧والمقتضب ١٩٤ -١٧٨/ ١، الكتاب ٦٢البیت من �حر السر�ع وهو فى دیوانه ص - )٤(

 ٢٩٣/ ١شــرح الكاف�ــة للرضــى  ٢٠، ١٩/ ٣وشــرح المفصــل  ٩٩والمفصــل  ٤٣٢/ ٢واإلنصــاف  ١٢٥/ ١
   ١٦٨/ ٣ومعجم األد�اء  ٤٠٦/ ٤والخزانة 

�كت من وحشة الغر�ـة ول�عـدها عـن أرض أهلهـا  :ت، واستعبرتدین وسعفجیل ما بین م�افار  :: ساتیدمااللغة
والعرب تقول � در فالن إذا دعوا له أو تعجبـوا مـن بلوغـة الغا�ـة فـى شـىء ما،وصـف الشـاعر امـرأة نظـرت 

هــا یتعجــب مــن إلــى ســاتیدما فــذ�رت بالدهــا فاســتعبرت شــوقًا إلیهــا ثــم قــال: � در مــن آلمهــا الیــوم علــى �كائ
 ر) إلى (من) مع الفصل بینهما �الظرف للضرورةدمها و�نكر عل�ه فعله والشاهد إضافة ( ئشأن ال

أن  والمعنىوقیل قالته عمرة الخثعم�ة ترثى ابنیها  وتهاالبیت من �حر الطو�ل وهو من قصیدة ترثى فیها أخ - )٥(
ا �الشـجاعة و�غاثـة صـفهم�شد عضده والمراد و هذین األخو�ن نصیران من ال �جد له أخا فى الحرب ینصره و 

له فى الحرب فـأخوا مثنـى األخ مضـاف إلـى اسـم الموصـول "مـن"  اللهفان وأصل الكالم هى أخوا من ال أخا
 ٢٠، ٣/١٩شــرح المفصــل و  ٤٣٤اإلنصــاف و  ١٨٠/ ١وقــد فصــل بینهمــا �الجــار والمجــرور. ینظــر الكتــاب 

 رهوقال لعم ١٠٨٣ماسة للمزورقى شرح دیوانه الحو  ٤٧٢/ ٣المقاصد النحو�ة و 
 من شدة السیر  تهما�ج أى �صو ر والروا�ة ف�ه انقاض الفرا ١٠٥ینظر دیوانه ص - )٦(
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 -:�جوز فى االخت�ار بل هو مخصوص �االضطرار لوجهینفهذا وما قبله ال  
 أنه فصل �ما ال یتعلق �المضاف فتمحضت أجنبیته:أحدهما
أنه فصل �حرف جر أو �ما ف�ه معنى حرف جر مــع �ــون المضــاف مقتضــ�ا   :الثانى

علیهــا دون  واالقتصــار)٢(الجــر ىللجــر ففــى ایالئــه ظرفــا أو حــرف جــر یالقــى مقتضــ 
راجـــع إلــى أنــه یتســع فیهمــا مــاال یتســع فـــى  –�ــه فــى نظــرهم غیرهمــا ممــا قــد �فصــل 

ا  ﴿غیرهمــا نحــو قولــه تعــالى  أال ترى أنهما �قعان موقعا ال �قــع ف�ــه  )٣(غیرهما ِإّن ِفیهــَ
اِر�نَ  �ـــه فصـــل بـــین "إن" واســـمها �مـــا یتعلـــق �خبرهـــا ولـــو �ـــان �غیـــر فف )٤(﴾ َقْومـــًا َج�ـــّ

ن ز�ــدًا عمــرًا ضــارب" إذا نصــب ز�ــدا الظرف لم �جز أال ترى أنهم ال �جیزون نحو " إ
أو ألن األحــداث �لهــا ال تكــون إال فــى زمــان أو مكــان فكانــت �ــالموجودة  )٥(رب�ضــا

والذى دفعهــم إلــى منــع  .)٦(و�ن لم تذ�ر فكان ذ�رها وعدمها س�ان فلذلك جاز إقحامها
 اصــار  – افتقارهمــالشــدة   –ا  مــ الفصل بینهما إال فى الشعر خاصة �الظرف ونظیره أنه

ــام  ــن تمـ ــه مـ ــاف إل�ـ ــد مـــن حیـــث �ـــون المضـ ــة شـــىء واحـ ــا �منزلـ ــدة فهمـ ــة الواحـ كالكلمـ
"الم  ـ أو مـــن جهـــة أنـــه معـــین لمعنـــاه �ـــ  )٧(المضـــاف مـــن جهـــة أنـــه واقـــع موقـــع تنو�نـــه

 ین �الجار والمجرور.فأو لش�ه المتضا�  )٨(التعر�ف "
تنــو�ن اتفاقــُا، ومــن المعلــوم أنــه ال �فصــل بــین حــروف الكلمــة الواحــدة وال بینهــا و�ــین ال

وال بین الجار والمجرور غال�ًا فكذا ما جرى مجراهما ق�اسًا، وهــذا مــانع لفظــى �مــا أن 

 
 ٤/٤٠٤الخصــائص ٣٧٦/ ٤المقتضــب و ، ٢٨٠، ١٦٦/ ٢ – ١٧٩/ ١والبیــت مــن ال�ســ�ط ینظــر الكتــاب  - )١(

  ١٠٨/ ٤الخزانة و  ٧٧/ ٣، ١٠٨/ ٢شرح المفصل و ٢/٤٣٣واإلنصاف
جمـع فـروج وهـو الصـغار  جشـجر والفـرار� :شدة السیر والضمیر ف�ه �عود على اإلبل والم�س  :إل�غالا:  اللغة

   من الدجاج
 ف�ه الفصل بین أصوات وأواخر �الجار والمجرور   والشاهد

 ٩٨٠/ ٢ینظر شرح الكاف�ة الشاف�ة البن مالك  - )٢(
 ٤٣٥/ ٢اإلنصاف  - )٣(
 سورة المائدة ٢٢من اآل�ة  - )٤(
 ٢٢٣/ ٣ ىالحجة للفارس - )٥(
 ٢٣/ ٣شرح المفصل البن �ع�ش  - )٦(
 ٥٧/ ٢التصر�ح  رحشو ، ٤٣١/ ٢اإلنصاف و ، ١٩/ ٣شرح المفصل  - )٧(
 ٣٣٩ ىش�كللاإلرشاد إلى علم اإلعراب  - )٨(
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ــافة الحق�ق�ــــة ( المحضــــة ) التخصــــ�ص،  ــًا وهــــو أن مقصــــود اإلضــ ثمــــة مانعــــًا معنو�ــ
ــ�ه ــا لشـ ــة" علیهـ ــر المحضـ ــة " غیـ ــت المجاز�ـ ــأداة التعر�ـــف، وحملـ ــه �ـ ــل �منعـ  )١(والفصـ

خــالفوه فــى الشــعر لضــرورة الــوزن،  ملكــنه )٢(لفصــل مطلقــاً وق�ــاس ذلــك �قتضــى عــدم ا
ارهـــا إل�ـــه ولعمومـــة �خـــالف ظـــرف فتقظـــرف الزمـــان لمناســـ�ة الـــذوات واألحـــداث �ا� و 

هــذا ولــم �جــىء الفصــل  )٣(المكــان وقــد حملــوا الفصــل �الجــار والمجــرور عل�ــه لتقــدیره
معنــى  عنــدهم فــى االخت�ــار إال فــى مواضــع خاصــة جــاء الفصــل فیهــا لغــرض تو�یــد

 )٥(ذى  ىوها ه  )٤(الكالم وتقو�ته ل�س غیر
 )٦(الفصل �المعطوف �قول �عض العرب " مررت �خیر وأفضل من ثم )١
 :الشاعر، ففى النداء قول  " الـ "الجر فى �ابى النداء والنفى ب   "المـ "الفصل ب  )٢

 )٧(واــراحـط فاستــأراه       عتـ�ا بؤس للحرب التى وض
 
 
 

 )١(هم " ال أ�الك "قول "  الـ " وفى النفى ب 

 
  ٢/٩٠رى ب�نز المعانى فى شرح حرز المعانى للجع - )١(
 ٥٧/ ٢الش�خ �اسین على شرح التصر�ح  حاش�ةو ١٤/ ٢شرح المفصل و  ٢٢٦/ ٢ینظر: الكتاب  - )٢(
  ٩٠/ ٢�نز المعانى  - )٣(
فإنمــا  ١٣والمائـدة  ١٥٥" النسـاء " ف�مـا نقضـهم میثـاقهموأمـا قولـه عـز وجـل  ١٨١، ١٨٠/ ١قـال سـیبو�ه  - )٤(

تجىء إال التو�ید فمن ثم جاز ذلك إذا لـم تـرد �ـه أكثـر مـن  أنمعنى سوى ما �ان قبل  "ما" ـجاء ألنه ل�س ل
 ذا.ه

ال�ســـ�ط فـــى شـــرح جمـــل و  ٣٠٣ ، ٢٧٦ ، ٢٠٧ ، ٢٠٥/ ٢ - ١٨٠/ ١انظـــر هـــذه المواضـــع فـــى الكتـــاب  - )٥(
 ٨٩١ -٨٩٠/ ٢الزجاجى البن أبى الر��ع االشلبیلى 

 ٢٢٨/ ٤المقتضب  –و�ن اعترضه المبرد من حذف األول لداللة الثانى عل�ه  ١٨٠/ ١ینظر: الكتاب  - )٦(
د طرفـه بـن العبـد وهـو مـن مطلـع قصـیدة ى جـقاله سعد بن مالـك بـن ضـ�عة الق�سـ البیت من مجزوء الكامل  -  )٧(

 حماســ�ة �عــرض فیهــا �الحــارث بــن ع�ــاد ومعنــى " وضــعت أراهــط" أى حطــتهم واســقتطهم فلــم �كــن لهــم ذ�ــر
�إضــافة األول للثــانى  وشــرف فــى هــذه الحــرب فاســتراحوا مــن مكابــداتها �النســاء والشــاهد ف�ــه �ــا بــئس للحــرب

أمـالى بـن الشــجرى و  ٢٥٣/ ٤المقتضـب و  ٢/٢٠٧الـالم بینهمـا لتأكیـد معنـى اإلضـافة. ینظـر الكتـاب و�قحـام 
  ٥٠٠ماسة حشرح دیوان الو  ١/٤٦٨والخزانة  ٤/٣٦، ٢/١٠شرح المفصل البن �ع�ش  ٨٣/ ٢
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 )٢(امرىء الق�س�قول   "  ما  ـ"الفصل ب   -)٣
 )٣(ام �عد ما متأملـن إكـو�ی      امرـقعدت له وصحبتى بین ح

 الصحابى:  عامر بن واثله�قول    "الـ"الفصل ب   -)٤
 )٤(أو �ل�ا   وحین زمان الناس      تر�تینى حین ال مال أع�ش �ه

 فى روا�ة الجر.
 )٥(  )ز�د عمرو   د�ا ز� (  المكرر  ومثاله  الفصل �المنادى    -)٥ 

فى الضرورة والسعة وما جاء مفصــوال �غیرهــا �عــد فــى   عندهم  هذه هى مواطن الفصل
وحكمـــوا  ابــن عــامرالنحـــوى، ومـــن هنـــا ردوا قــراءة  سمقـــتض الق�ــانظــرهم �عیـــدًا عـــن 

البر�ــات  أبــىو�ــذا مــن تــ�عهم وارتضـــى مــذهبهم  العر��ـــة،هــا و�عــدها عــن ق�ــاس ح �ق� 
   .اموغیره  )٧(والرضى  )٦(�ارى األن

ابـــن ردوا قـــراءة  نال�صـــر�یولمـــا ت�ـــع �عـــض النحـــاة والمفســـر�ن مـــذهب  :الصـــ�انقـــال 
 )٨(رة بذلك مع ثبوتها �التواترب وال غ  عامر

 
ضـافا إلـى نا منهما الثانى وهو أن �كون االسم الذى �عـد ال میفى مثل هذا وجهین والذى �عن ذ�ر السیرافى  -  -)١(

وممـا یـدل علـى  ٢٧٧/ ٢زائـدة مؤ�ـدة لإلضـافة ینظر:هـامش الكتـاب  ذاالسم الـذى �عـد ال وتكـون الـالم حینئـ
ضـافته إلـى غیـر �ـاء المـتكلم ینظـر إضافته نص�ه �األلف إذ لفظ أب ال �كون معر�ا �الحروف إال فـى حالـة إ

 ١٠/ ٢شرح المفصل البن �ع�ش 
 �ات معلقته بروا�ة:وهو من أب ٦٠ینظر: دیوانه ص - )٢(

 و�ین العذیب �عد ما متأملى     قعدت له وصحبتى بین ضارج 
 .واأللفاظ للمذ�ورة والمغیرة �لها أسماء أماكن

ز�دت ما فاصلة بین المضاف والمضاف إل�ه ینظر: ال�س�ط فى شرح جمـل الزجـاجى متأمل ف  د�ا �ع  :أصله  –  )٣(
/ ٩والخزانـة  ١/١٩١ح القصائد التسـع المشـهورات للنحـاس وف�ه محل الشاهد وشر   ٨٩١/  ٢البن أبى الر��ع  

 وفیها روا�ة الدیوان  ٤٢٤
ر عقــالجنــون �أخــذه ف� بنــه طفــیال ومثلــه �ل�ــا وهــو داء �شــ�همــن �حــر ال�ســ�ط وهــو ضــمن أب�ــات یرثــى فیهــا ا - )٤(

/ ١بـن الشـجرى أمـالى و  ٣٠٣/ ٢الناس والشاهد ف�ه: إضافة حین إلى مال و�لغاء ال وز�ادتهـا ینظـر الكتـاب 
  ٤/٣٩١الخزانةو  ٢٣٩

ز�ـد األول هـو المضـاف إلـى عمـرو ز�ـد األول  "ز�ـد  عمـرو د�ـا ز�ـ"  مـذهب سـیبو�ه أن قولـك    ىقال السـیراف   -  )٥(
 ٢٠٦/ ٢هو المضاف إلى عمر والثانى تو�ید لألول وتكر�ر له ینظر هامش الكتاب 

 ٤٣٦/ ٢ینظر: اإلنصاف  - )٦(
  ٢٩٣/ ١شرح الكاف�ة  - )٧(
 ٢٧٦/ ٢حاش�ة الص�ان على األشمونى  - )٨(
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 أوًال: منكرو قراءة ابن عامر
ور�ـــب فـــى  الصـــح�حة،هـــذه وغیرهـــا مـــن القـــراءات  ابـــن عـــامروأول مـــن أنكـــر قـــراءة 
وقــد عــد  الثالثمائــة،�عــد  ابــن جر�ــر الطبــرى هــو  )١(ى ر الجــز  ابــنالمحظــور �مــا �قــول 

: إ�ــاك أبــو القاســم الشــاطبى" قــال لــى شــ�خنا   :الســخاوى ذلك مــن ســقطاته حتــى قــال  
"فرقــوا  علــى القــراءة اإلنكــارفــى  الطبــرى " ومن قــول    ابن عامرعلى    ابن جر�روطعن  

ــافض  ــین الخـ ــم وذلـــك فـــى �ـــالم العـــرب ق والمخفـــوضبـ ــه االسـ ــا عمـــل ف�ـ ــ�ح غیـــر �مـ بـ
 مر�ن:أل  )٣(فهو ال �ستجیز غیر قراءة الجمهور  )٢(فص�ح

 إجماع الحجة من القراء علیها. -١
و�حـــتكم فـــى ذلـــك إلـــى مـــا �ســـم�ه " المعـــروف مـــن  )٤(ورد تأو�ـــل أهـــل التأو�ـــل بـــذلك -٢

األسالیب" العر��ة" ف�جعل األسالیب أصال والقرآن فرعًا وهذا قلب لألوضــاع وعكــس 
 نظــــام الــــدینجـــــد األمـــــر �قـــــتض العكـــــس، وقـــــد تعق�ـــــه للمنطـــــق ف�ـــــالنظر الســـــل�م ن 

ن حجــة علــى غیــره آعندى فى هذا المقام أن �جعل القــر   –فقال " والحق    الن�سابورى 
ولــ�س غیــره حجــة عل�ــه والقــراءات الســ�ع �لهــا متــواترة فك�ــف �مكــن تخطئــة �عضــها، 

ــإذا ورد فــى القــر  ــزم القــول �صــحته وفصــاحته، و آف  الأن المعجــز مثــل هــذا التر�یــب ل
و�ن ورد فكثیــر  أم ال ؟ میلتفت إلى أنه هل ورد له نظیر فــى أشــعار العــرب وتــراكیبه

 )٥(ـ ه.أم ؟ أ
 إنكــارعیــد لــم یتورعــوا عــن قالت  مــن مصــادر حتى الــذین �انــت القــراءات عنــدهم مصــدرا

وهو من أجل أئمة الكوفة یرد هــذه القــراءة   فالفراء  هذه القراءة المتواترة الصح�حة لغة،

 
مــر �مــا قــال ابــن الجــزرى فقــد ســبق الطبــرى فــى ولــ�س األ ٤٢٤/ ١ النها�ــة وغا�ــة ٢٦٤/ ٢ینظــر: النشــر  - )١(

إنكار هذه القراءة الفراء، وأبو عبید القاسم بن سالم قال " وال أحب هذه القراءة" أى قـراءة ابـن عـامر لمـا فیهـا 
ءة عنــدنا هــى األولــى أى قــراءة الجمهــور لصــحتها فــى العر��ــة مــع إجمــاع أهــل الحــرمین مــن االســتكراه والقــرا

  ٤/٤٢٣وخزانة األدب ٣١٧ة مینظر إبراز المعانى ألبى شا ـ .ه.�العراق علیها. أ نی�وال�صر 
 ٣٨٤، ٣٨٣القراءات التى أنكرها ابن جر�ر الطبرى فى تفسیره ص و ، ٤٤/  ٨تفسیر الطبرى  - )٢(
الـــــــدر و  ٢٢٩/ ٤ال�حـــــــر المحـــــــ�ط و ١٥٧/ ٦والمحـــــــرر الـــــــوجیز البـــــــن عط�ـــــــه  ٢٨٨/ ١الكتـــــــاب  ینظـــــــر: - )٣(

  ١٨٧، ٣/١٨٦المصون 
 ٤٤/ ٨تفسیر الطبرى  - )٤(
 ٣٧/ ٨غرائب القرآن ورغائب الفرقان  - )٥(
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وأن مــا ورد موافقــا لهــا فــى الشــعر العر�ــى ٠)١(هــا فــى العر��ــةل جــود نظیــر�حجــة عــدم و 
 :الشاعرمن قول  

 )٢(زج القلوص أبى مزاده      فزجحتها متمكنا  
 )٣(زج القلوص أبو مزاده والصواب:ه یت مطعون فى صحة روا

مــن مــرة فــى �تا�ــه معــانى  أكثــر�ضاف إلى هذا مخالفتهــا لرســم المصــحف وقــد صــرح 
ــتهبـــ  )٤(نآالقـــر  ــم المصـــحف وأنـــه ال �شـ مخالفـــة الكتـــاب وأن  ىرد القـــراءة المخالفـــة لرسـ

راء أحــب قــ إذا وجــد لــه وجــه مــن �ــالم العــرب وقــراءة ال  –�ما �قول    –المصحف    إت�اع
ردوا هـــذه القـــراءة وحكمـــوا  اوعللـــوا لهـــ و�ـــذا الـــذین احتجـــوا للقـــراءات  خالفـــه،إل�ـــه مـــن 

 )٧(طالــب أبىمكى ابن   و�ذلك  )٦(ىرسوأبو على الفا  )٥(خالو�ه  كابن�ق�حها وضعفها  
أن الفصل �مثل هــذا فــى الشــعر �عیــد فإجازتــه فــى   ر�الضعف، وذ�ى القراءة  رمحیث  

حیــث  وأغلــظ فــى الــرد وأســاء فــى ع�ارتــه الزمخشــرى ثــم جــاء �عــد ذلــك  )٨(القــرآن أ�عــد
وأمــا  .الخطــأ فــى الكتا�ــة هــو الــذى دفعــه إلیهــا أنتهــا ومشــیرا إلــى كجازمــًا بر�ا قــال:

 مــردودًا.ًا ج فشىء لو �ان فى مكان الضرورات وهو الشعر لكــان ســم  عامرابن  راءة  ق
؟  فك�ــف �ـــه فــى الكـــالم المنثـــور؟ فك�ــف �ـــه فــى القـــرآن المعجـــز �حســن نظـــم وجزالتـــه

ــه علــى ذلــك أنــه رأى فــى �عــض المصــاحف شــر�ائهم مكتو�ــا �ال�ــاء، ولــو  والــذى حمل

 
 ٣٥٨/ ١ن آینظر: معانى القر  - )١(
 .تخر�جهالبیت سبق  - )٢(
 ٨٢، ٨١/ ٢ن للفراء آینظر: معانى القر  - )٣(
 ٣٥٠، ١٨٣/ ٢ینظر:  - )٤(
 ١٥١الحجة فى القراءات الس�ع - )٥(
 ٤٢٣/ ٤وخزانة األدب لل�غدادى  ٢٢٣/ ٢ى الحجة للفارس - )٦(
 ٢٧٢/ ١ن و مشكل إعراب القرآ،٤٥٤/ ١الكشف عن وجوه القراءات  - )٧(
د والشـر�اء وف�ـه ألوالقال مكى وروى أ�ضا عن ابن عامر أنه قرأ �ضم الزاى من "ز�ـن" ورفـع قتـل وخفـض ا  -  )٨(

 و�مكن تخر�جها على أحد وجهین هما: ١/٢٧٢ن آشكل إعراب القر م أ�ضًا �عد ،
 العلماء  أكثر وهو ما ألمح إل�ه الزمخشرى فى �المه المذ�ور وعل�ه ةالبدل� األول
ة أو تكـون مبدلـه مـن الهمـزة علـى لغـة مـن �قـول: شـفاه م: أن تكون ال�اء المثبتة فى المصـحف مضـمو الثانى

/ ١ینظـر: شـرح أبـى سـعید السـیرافى علـى الكتـاب نآغیـر مختـارة فـى القـر  غـةه شفا�ا ، وهـذه لئهللا �شف
١٦٨ 
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ــر �  )١(قــــرىء ــر�اء األوالدجــ ــك شــــ  األوالدن ، ألوالشــ ــى ذلــ ــد فــ ــوالهم لوجــ ــى أمــ ر�اؤهم فــ
وقد ر�ب فى هذا الكالم عم�اء وتاه فى تیهاء �ما �قــول   )٢(مندوحة عن هذا االرتكاب

ــر ــن المنی ًا قــرأ �ــه رفــ راء أئمــة الوجــوه الســ�عة اختــار �ــل مــنهم ح إذ تخیــل أن القــ  )٣(اب
طــه وأخــذ یبــین منشــأ غل قراءاتــه،فــى  ابــن عــامراجتهــادا ال نقــال وســماعا فلــذلك غلــط 

 فــى "شــر�ائهم" فاســتدل بــذلك علــى أنــه مجــرور وتعــین عنــده نصــب ثابتــةؤ�تــه ال�ــاء ر 
 در إلى أمر�ن معًا فقرأه منصو�ًا.أوالدهم" �الق�اس إذ ال �ضاف المص"

حیــث إنهــا  الزمخشــرى �مــا ادعــى  " أقول: الرسم و�ن �ان شاهدًا علــى جــر " شــر�ائهم
نقــل المحــض لعــدم وجــود مــا یــدل علــى ف�ــه إال اللــ�س    األوالدكتبت �ال�ــاء لكــن نصــب  

ــم نصـــ�ه إذ المصـــحف مهمـــل مـــن  ــا�حتمـــل الجـــر  األوالدشـــكل ونقـــط، فرسـ إلـــى  أ�ضـ
ــه النصــب، وهــو أى الجــر مــا رجحــه علمــاء النحــو  الرســم  �إت�ــاععلــى القــول )٤(احتمال

ألنهـــم قســـموا أنفســـهم " بـــدل شـــىء مـــن شـــىء " األوالدوذلـــك �جعـــل الشـــر�اء بـــدًال مـــن 
ومــن المحــال أن �كــون ، )٥(مــنهم فــى النســب والمیــراث والــدین ألنهــموأ�عــاض منهــا أو 

تا�عا فى شىء وناقًال فى شىء أخــر بــل مــرد جم�ــع مــا قــرأ  –فى قراءته   –  ابن عامر
وتغل�ظــه لــه مــن هــذه الجهــة  الزمخشــرى بهذا �طــالن دعــوى  تالنقل مطلقا فثبت   إلى�ه  

ءة مســتوثق بروا�ــة أن �كــون قول من ال �قــدر للعلمــاء قــدرهم، و��ــف �جــوز لحامــل قــرا
ال یــدرى أصــح�ح هــو أم فاســد؟ هــذا ال �جــوز ولــ�س ممــا �غلــط  خطــأ،نده فى ذلك  ت مس

ف�ه مــن لــه أدنــى مســكه فــى هــذا الفــن فضــًال عمــن شــهرت عنایتــه �ــه وضــ�طه �جم�ــع 
ــا أن هــــذه القــــراءة بنصــــب ، )٦(أبوا�ــــه ــا �علــــم  األوالدكمــ ــا�قین بهــ والفصــــل بــــین المتضــ

 
 ٢٧٢/ ١ن لمكى آینظر: شكل إعراب القر  - )١(
 ٥٥، ٥٤/ ٢الكشاف  - )٢(
 على هامش الكشاف ٥٣/ ٢اإلنصاف ف�ما تضمنه الكشاف من االعتزال  - )٣(
الســیرافى: شــرحه و  ٣٤٣ / ١الب�ــان فــى غر�ــب إعــراب القــران  –األن�ــارى و ، ٧٣٥/ ١ن �ــالفراء معــانى القــرآ - )٤(

ن آالتب�ان فى إعراب القر فى  ى وأبى ال�قاء العكبر  ٢٧٢/ ١المشكل   ى فىمكى الق�سو   ١٦٩/  ١على الكتاب  
ــیره  فــــى الفخــــر الــــرازى و  ٥٤١/ ١ ــفور: شــــرح الجمــــل  ١٠٦/  ١٣تفســ الــــدر المصــــون  ٦٠٦/ ٢وابــــن عصــ
 .٣١٥از المعانى ألبى شامة و�بر ١٨٦، ٣/١٨٥

/ ١التب�ـان للعكبـرى و ٢٧٢/ ١المشـكل لمكـى و ٣٤٣/ ١الب�ـان األن�ـارى و ٣٥٧/ ١ن للفراء ینظر: معانى القرآ  -  )٥(
 ٢٢٩/ ٤ال�حر المح�ط  و٣١٥بى شامه �براز المعانى الو ٥٤١

 ٦٤٧/ ٢ینظر : شرح جمل الزجاجى البن الضائع القسم األول  -) ٦(
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قرأها علــى جبر�ــل �مــا أنزلهــا عل�ــه �ــذلك ثــم  –ى هللا عل�ه وسلم ضرورة أن النبى صل
 ولــم یــزل عــدد التــواتر األئمــةتالهــا النبــى صــلى هللا عل�ــه وســلم علــى عــدد التــواتر مــن 

فقرأهــا أ�ضــا �مــا  بن عامراإلــى  انتهتبها خلفا عن سلف إلى أن   ن و�قرؤو یتناقلونها  
لســ�عة أنهــا متــواترة جملــه وتفضــیًال ا الوجــوهفهــذا معتقــد أهــل الحــق فــى جم�ــع  ســمعها،

فتغلـــ�ظ شـــىء منهـــا فـــى معنـــى تغلـــ�ظ الضـــاد صـــلى هللا عل�ـــه �  عـــن أفصـــح مـــن نطـــق
  .)١(من ذلك –س�حانه   –نعوذ �ا� –رسول هللا بل تغل�ظ هللا عز وجل  

إلــى  ابــن عــامرأى فالــذى دعــا  )٢(ابــن عصــفورفــى هــذا المســلك   الزمخشــرى وقد ت�ــع  
اء �ــ ا هو رسم المصحف فحسب حیث إنهــا رســمت ب مفى نظرههذا الحرف من القراءة  

ــر�ائهم ــام " شـ ــل الشـ ــاحف أهـ ــى مصـ ــاحف  "فـ ــائر المصـ ــى سـ ــالواو  "وفـ ــر�اؤهم" �ـ  )٣(شـ
ولــ�س األمــر �مــا  ومعنــى هــذا أنــه �ــان أســیرًا للرســم، ولــم �عتمــد علــى الروا�ــة والنقــل،

ان مســاعدا ســب�ا فــى اخــتال ف القــراءات بــل �ــ  ارتــأى هــؤالء إذ الخــط العر�ــى لــم �كــن
عنــــد �تا�ــــة المصــــاحف  علــــى اســــت�عاب القــــراءة الصــــح�حة �حالتــــه التــــى �ــــان علیهــــا

ت العبــرة �ــالخط و�ال العتمــدت قــراءات �ثیــرة ســ العثمان�ــة مــن إهمــال الــنقط والشــكل فل� 
   .�سمع الخط بها

حیث قال " هــذه القــراءة ضــع�فة فــى الق�ــاس   )٤(األن�ارى أبو البر�ات  كما عاب القراءة  
حیث وصف الفصل فیهــا �أنــه ال �جــوز فــى �ــالم   )٥(وأبو جعفر النحاس.  "  ع�اإلجما

�أنــه  )٧(وأبو ال�قاء العكبرى   �أنه ضع�ف فى استعمال العر��ة  )٦(وابن عط�هوال شعر  
�أنــه غیــر  )٩(وابــن عصــفور�أنــه لــم یــرد �ــه بیــت والق�ــاس یدفعــه  )٨(وابــن �عــ�ش �عیــد

   .مق�س
 

 ٣٣/ ٨ ٣روح المعانى لاللوسى مج  و ٥٣/ ٢تضمنه الكشاف من االعتزال البن المنیر ا اإلنصاف ف�م – )١(
 ٦٠٦/ ٢شرح الجمل  - )٢(
 ١٠٧المقنع فى رسم مصاحف األمصار ألبى عمرو الدانى ص  - )٣(
 ٣٤٣/ ١ن آالب�ان فى غر�ب إعراب القر  - )٤(
 ٤٨١/ ١و�نظر النحو و�تب التفسیر  ٩٨/ ٢ن للنحاس آإعراب القر  - )٥(
  ١٥٨/ ٦ الوجیزالمحرر  - )٦(
 ٥٤١/ ١ن آالتب�ان فى إعراب القر  - )٧(
 ٢٢/ ٣شرح المفصل  - )٨(
 ٦٠٦، ٦٠٥/ ٢ للزجاجى شرح الجمل - )٩(
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 )٣(ىدوالدولت أ�ا  )٢(والرضى )١(ابن بز�زةوقد حكم علیها �الشذوذ  
 )٤(ابن عامرقراءة  هاذأشقراءات   اآل�ةوفى   :بز�زةابن  قال 

هــذه وهــى أقــوال فــى حــد ذاتهــا و�ن �انــت  ابــن عــامرهــذا مــا ســاقه المنكــرون لقــراءة 
ألنهــا طعـــن ف�مــا ثبـــت  ؛صــادرة عــن �عـــض أئمــة اللغــة والتفســـیر قــد جانبهـــا الصــواب

 .هناعلى الغلط إال �طر�ق قاطع وال قاطع   األئمةل  ال سبیل إلى حم  وألنه  تواتره،
 من حكموا �صحتها

 ) متواترة صح�حة وقد  ابن عامر" وهذه القراءة ( أى قراءة   السمین الحلبىقال 
تجرأ �ثیر من الناس على قارئها �ما ال ین�غى وهــو أعلــى القــراء الســ�عة ســندا وأقــدمهم 

 عبیــد،وفضــالة بــن  األســقعرداء وواثلــه أبــى الــدأمــا علــو ســنده فإنــه قــرأ علــى  هجــرة.
ــة بــن أبــى ســف�ان والمغیــرة  أنــه قــرأ علــى  �حیــى الــذمارى ونقــل  ،المخزومــىومعاو�

وأمـــا قـــدم هجرتــه فإنـــه ولـــد فـــى ح�ـــاة رســـول هللا صـــلى هللا عل�ـــه وســـلم  نفســـه، عثمــان
و�نمــا  أصــحا�ه،أحــد شــیوخ ال�خــارى أخــذ عــن أصــحاب  هشــام بــن عمــاروناه�ــك أن 
 إت�ــاع أو ن لحــ  إلــىه � هــذه العجالــة تنبیهــا علــى خطــأ مــن رد قراءتــه ونســ  –ذ�ــرت هنــا 

�مــا أنهــا ال تــنهض دلــیال علــى ضــعف القــراءة و�عــدها عــن ق�ــاس ،  )٥(المرســوم فقــط
العر��ة، فقد تصــدى للــرد علــیهم وانتصــر لهــا مــن �قــابلهم وقــد أوردوا مــن لســان العــرب 

 
التم�مـى التونسـى، �كنـى أبـو محمـد �ـان حافظـا للشـعر واألدب  ىحمـد القرشـأهو عبد العز�ز بن إبراه�م بـن   -  )١(

ینظـر ترجمـة فـى  ـهـ ٦٦٢یها مؤلفات تكشف عن عمق ثقافته وسعة أفقه تـوفى ومشار�ا فى عدة فنون وله ف
ومعجم المؤلفین لرضا �حالـه  ٦٦١/ ١فى األخ�ار التونس�ة لمحمد بن محمد الوز�ر السراج  س�ةالحلل السند

٥٣٩/ ٥ 
 ٢٩٣/ ١شرح الكاف�ة  - )٢(
أ�ـادى الهنـدى یلقـب �شـهاب الـدین  رسالة وهو أحمـد بـن عمـر الـدولت ٢٣١، ٢٣٠شرحه على الكاف�ة ص   -  )٣(

فــى  ینظــر ترجمتــه ـهــ٨٤٨عــالم فــى النحــو مــن مؤلفاتــه اإلرشــاد فــى النحــو وحواشــى علــى الكاف�ــة تــوفى ســنة 
 ٣٠/ ٢معجم المؤلفین 

 ٤٩٦/ ٢غا�ة األمل فى شرح الجمل  - )٤(
  ٤٢٢/ ٤وخزانة األدب  ٨١٨، ٧١٨، ١٨٦/ ٣ینظر الدر المصون  - )٥(
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الفصــل  ذلــك (أى" زعمــوا أن  )١(ىســ الصفاققــال  لغــة.نثــرا ونظمــًا مــا �شــهد لصــحتها 
 )٢(بین المتضا�فین ) ال �جوز فى النثر وهو زعم فاسد ألن ما نفوه قد أثبته غیرهم

حیـــث  أبـــو القاســـم محمـــود بـــن حمـــزة الكرمـــانى لهـــا:وممـــن أیـــدوا القـــراءة وانتصـــروا 
 .)٣(إلمامهموموافقة  اإلسنادوعال�ة فى   الروا�ة،وصفها �أنها قو�ة فى  

 –ند إلیها فى تقر�ر قاعــدة الفصــل بــین المتضــا�فین فــى االخت�ــار ت اس الذى  وابن مالك
 -:جعلها عمدة له فقال فى الكاف�ة الشاف�ةو 

 �ستعمل   د ـافة وقـى إضأجز     لـد �فصـرف أو شبیهه قـوظ
 وفى اخت�ار قد أضافوا المصدرا    فصالن فى اضطرار �عض الشعرا

 زـئلین فى الرج�قول �عض القا    زـد مفعول حجـاعل من �عـلف
 الجـحفى القاع فرك القطن الم    ناتجكل الـب السنبـرك حضـ�

 )٤(اصرـعاضد ون  م لها من ـو�    رـن عامـراءة ابـدتى قـوعم
قــد انتصــر لهــا ورد علــى مــن ردهــا أو رماهــا �ــالق�ح والغلــط فــرد   وأبو ح�ــان االندلســى

المضـــاف والمضـــاف إل�ـــه " و�ذا �ـــانوا قـــد فصـــلوا بـــین  )٥(مقالتـــه �قولــه ىالفارســ علــى 
فالفصل �المفرد  )٦(أخ�ك -إن شاء هللا   -  "�الجملة فى قول �عض العرب " هذا غالم

َف  ﴿ف ــــ وقــد جــاء الفصــل فــى اســم الفاعــل فــى االخت�ــار قــرأ �عــض السل أســهل، ــِ ُمْخل

 
 ٢١٧لنفع فى القراءات الس�ع ص ینظر: غیث ا -)١(
ین فــى النثــر فــى الحــدیث الشــر�ف ومــن ذلــك قولــه عل�ــه الصــالة والســالم فثبــت مجــىء الفصــل بــین المتضــا� - )٢(

ــاحبى" ــى صـ ــار�وا لـ ــتم تـ ــل أنـ ــائل  هـ ــارى �تـــاب الفضـ ــر ال�خـ ــیر  ٧٥/ ٦" ینظـ ــاب التفسـ ــورة  –و�تـ ــیر سـ تفسـ
ین إن �ـان الجـار متعلقـًا ر ومجـرور بـین المتضـا�فاألعراف، وهو شاهد على جـواز الفصـل دون ضـرورة �جـا

" هل أنتم تـار�وا لـى أمرائـى وقوله صلى هللا عل�ه وسلم " ١٦٧�المضاف ینظر: شواهد التوض�ح البن مالك 
 ٥٠، ٤٨/ ١٨الجهاد والسیر، والمعجم الكبیر للطبرانى  تاب� ٦٤/ ١٢ینظر صح�ح مسلم 

 ٣٨٧/ ١التفسیر وعجائب التأو�ل مخطوط وغرائب  ٧٤٢/ ١ل�اب التفسیر  - )٣(
 ٩٧٨/ ٢شرح الكاف�ة الشاف�ة  - )٤(
 ١٨٤٦/ ٤، و�نظر االرتشاف ٢٣٠/ ٤ال�حر المح�ط  - )٥(
 ٢٩٣/ ١نظر: شرح الكاف�ة للرضى یحكا�ة ابن االعرابى  - )٦(
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َلهُ  ِدِه ُرســُ ــووقــد اســتعمل  )١(﴾ َوعــْ ــب أب الفصــل بــین المصــدر المضــاف إلــى  )٢(الطبی
 فقال:لما ورد عن العرب  إت�اعافعول  الفاعل �الم

 )٣(سقاها الح�ا سقى الر�اض السحائب انى حد�قةـه من لسـت إلیـ�عث
فى حال العر�ى ومــا جــاء �ــه فــإن �ــان  رإذا اتفق شىء من ذلك نظ  :"أبو الفتحوقال  

فص�حًا و�ان ما أورده �قبله الق�اس فاألولى أن �حســن �ــه الظــن ألنــه �مكــن أن �كــون 
 أبــو عمــرو بــنوقــال  )٤("ل�ــه مــن لغــة قد�مــة قــد طــال عهــدها وعفــا رســمهاذلــك وقــع إ

علــم وشــعر وافــرا لجــاءكم إل�كم مما قالت العرب إال أقلة ولــو جــاءكم   انتهىما    :العالء
   )٥(كثیر

عجــب لعجمــى ضــع�ف فــى النحــو یــرد علــى عر�ــى أ �قولــه " و  الزمخشــرى كمــا رد علــى 
لســان العــرب فــى غیــر بیــت وأعجــب قــراءة متــواترة موجــود نظیرهــا فــى  محــضصــر�ح 

ــذین تخیــرتهم هــذه  األئمــةلســوء ظــن هــذا الرجــل �ــالقراء  لنقــل �تــاب هللا شــرقا  األمــةال
فهــو هنــا یوجــه  )٦(وغر�ا وقد اعتمد المســلمون علــى نقلهــم لضــ�طهم ومعــرفتهم ود�ــانتهم

 )٧(فــى روایتــه ف�جــب قبولهــا ثقــة ابــن عــامرفــى و�ــرى أن  الزمخشــرى نقــده الــالذع إلــى 
وممــن وجــه نقــده إلــى  )٨(یوصــف �ضــعف وال �قلــة والأن مــا قــرىء �ــه الســ�عة ال یــرد و 

ابــن فبــین أن  االســكندرى  أحمــد بــن المنیــرفــى رده لهــذه القــراءة القاضــى  الزمخشــرى 
بــل انــه  الزمخشرى لم �كن ناقال لهذه القراءة عن طر�ق التشهى والرأى �ما ظن   عامر

 
ــة  - )١( ــراه�م  ٤٧مـــن اآل�ـ ــن الجـــزرى و  ســـورة إبـ ــر البـ ــى القـــراءات العشـ ــر: النشـــر فـ ــع  ، وغیـــث٢٦٣/ ٢�نظـ النفـ

 ١٠٧ى قسللصفا
 مما ال �حتج �شعره  ـه٣٥٤الحسین المتوفى بن المتنبئ أحمد   - )٢(
ــه ص  - )٣( ــى دیوانـ ــى فـ ــو للمتنبـ ــل وهـ ــن الطو�ـ ــى  ١١٤البیـــت مـ ــت  ١٥٨/ ١ط الحلبـ ــدل �عثـ ــه ( حملـــت ) بـ وف�ـ

ضه مـن الزهـر دل الح�ا، والمعنى أنه جعل الحد�قة قصیدة لما فیها من المعانى �ما �كون فى الرو ب  ىوالحج
جعـل العقـل سـاق�ا لهـا �مـا تسـقى تحسـن �العقـل فى التـى فیهـا إنمـا نوالن�ات وجعل العقل سـاق�ا لهـا ألن المعـا

وال�حـر المحـ�ط  ١٠١ر فـى الضـرورة ومـا �جـوز للشـاع ٤٧٧ذلك الوسـاطة ص الر�اض السحائب ینظر فى 
 ١٨٤٦/ ٤وارتشاف الضرب  ٢٣٠/ ٤

 ٣٨٦، ٣٨٥/ ١الخصائص  - )٤(
 ٢٥/ ١حول الشعراء البن سالم فط�قات   -)٥(
 ٢٣٠/ ٤حر المح�ط �ال - )٦(
 ٣٠٣ابن مالك ألبى ح�ان  ألف�ةمنهج السالك فى الكالم على  - )٧(
 ٤٣٣/ ٢الهمع  - )٨(
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أهــل الحــق فــى جم�ــع الوجــوه الســ�عة وأن مــا عــن طر�ــق الســماع �مــا هــو معتقــد    أثبتها
التعــالى  إاللم �قل �ــه احــد مــن المســلمین ومــا حملــه علــى هــذا الخ�ــال   الزمخشرى قاله  

ور�مــا �ــان ، )١(قطع�ــة حتــى یــرد مــا �خالفهــا فظنهــاة النحو�ــة ســ ق� فــى اعتقــاد اطــراد األ
ابــن دفــاع  فــى نظــرى هــو  ابــن عــامرعــن هــذه القــراءة المتــواترة التــى قرأهــا    أجمع دفاع

ثم إن هذه القراءة �ــانوا ،  )٢(خاصًا للدفاع عنها وعن صاحبها افقد عقد م�حث   الجزرى 
" شــر�ائهم" ب�ــاء ثابتــة فــى الكتــاب  انو ابــن ذ�ــ �حــافظون علیهــا وال یــرون غیرهــا قــال 

 أبى عبــد الملــكقال قرأت على  ابن تم�م ش�خة�عنى    أیوبوفى القراءة قال وأخبرنى  
فقلــت لــه  أیــوب" قــال الكثیر من المشر�ین قبل أوالدهم شر�اؤهم ز�ن    "قاضى الجند  

ال�ــاء وجعــل فكــان ال�ــاء  أبــو عبــد الملــكإن فى مصحفى و�ان قد�مًا "شــر�ائهم" فمحــا 
"  �حیــى" شــر�اؤهم " فــرد علــى  �حیــى بــن الحــارثثــم قــرأت علــى  أیــوبواوا، وقــال 

أنــت  �حیــىواوا فقــال شر�ائهم " فقلت له أهن �ان فى مصحفى �ال�اء فحكت وجعلــت 
 )٣(ت الخطـــأ فرددتهـــا فـــى المصـــحف علـــى األمـــر األولتبـــ رجـــل محـــوت الصـــواب، و�

ال  القرآن�ــةوهــذا إن دل فإنمــا یــدل علــى أن النــاس بدمشــق وســائر الــبالد حتــى الجز�ــرة 
   .)٤(ابن عامر�أخذون إال �قراءة 

ه حیــث قــال " لــ  نالكــوفیی إلجــازةهــذا الفصــل ت�عــا  خالــد االزهــرى وأجــاز �ــذلك الشــ�خ 
ــم �ثیـــر مـــن  ــه ال �فصـــل بـــین المتضـــا�  نالنحـــو�ی زعـ ــى الشـــعر وهـــو قـــول فأنـ ین إال فـ

 الســعةأن مسائل الفصــل ســ�ع منهــا ثــالث جــائزة فــى   الكوفیینوالحق عند    ،ال�صر�ین
 :  هى  لآل�ة بثالثة أمور ابن عامروحسن قراءة  الس�ع،أخذ فى ب�ان هذه المسائل  و 

 مسوغ لعدم االعتداد �ه،فإن ذلك  ،ةفضل�ون الفاصل  -
 .و�ونه غیر أجنبى لتعلقه �المضاف -
 )٥(و�ونه مقدر التأخیر من أجل أن المضاف إل�ه مقدر التقد�م �مقتضى الفاعل�ة-

 
 ٥٣/ ٢الكشاف من االعتزال  هاإلنصاف ف�ما تضمن - )١(
  ٢٦٥ – ٢٦٣/ ٢النشر و  ٢٢٤/ ١غا�ة النها�ة  - )٢(
  ٢٦٥/ ٢النشر  - )٣(
 ٢٦٤/ ٢النشر  - )٤(
  ٦٠ -٥٧/ ٢شرح التصر�ح  - )٥(
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أن مــا قــرأ  لنــا:ج ف�مــا ســبق یتضــح جــ و�عد عرض ما ساقه المؤ�دون مــن نصــوص وح 
ه مــن حیــث التــواتر لصــحت  دُ رِ ال یَــ  –" وجــر الشــر�اء األوالدمــن نصــب "ابــن عــامر �ــه 

ــد  ــة،ومـــن حیـــث القواعـ ــا للق�ـــاس  النحو�ـ ــم �مطا�قتهـ ــه �حكـ ــا أنـ ــوى،�مـ ــن  النحـ و�ستحسـ
   ألمور:الق�اس علیها  

 األثــرلــم یتعــد ف�مــا ذهــب إل�ــه  ث�ــات،األ ن الثقــاتمفابن عامر صحة روایتها   -١
   )١(ولم �قل قوال �خالف ف�ه الخبر

مت �ال�ــاء هكــذا " شــر�ائهم" المصاحف العثمان�ة حیث أنها رســ   ألحدموافقتها    -٢
 فى مصاحف أهل الشام

 موافقتها لوجه من وجوه العر��ة    -٣

فــى وجــوب قبــول  فهــذه هــى الشــروط التــى اشــتراطها أئمــة التحقیــق مــن الســلف والخلــ 
ــا القـــر  األحـــرفالقـــراءة واعتمادهـــا ضـــمن  واللغـــة إذا  )٢(ن الكـــر�مآالســـ�عة التـــى نـــزل بهـ

فــى ذلــك �إجمــاع النــاس  فیــر القــرآن ال خــالن فهــى أفصــح ممــا فــى غآوردت فى القــر 
   )٣(جم�عاً 
ى بهــم فــى قتــدكمــا أن صــاحبها عر�ــى صــر�ح مــن صــم�م العــرب ومــن الــذین �  -٤

عـــاش فـــى  ألنـــهوقولـــه مثـــال �قـــاس عل�ـــه  �ـــه،فكالمـــه شـــاهد �حـــتج  ،فصـــاحةال
  )٤(األلسنةإلى  اللحناللغوى أى قبل أن یتطرق    االحتجاجعصر 

رف ظ�ــال  ینف� كثرة الوارد فى االستعمال األدبى والقرآنى من الفصل بین المضا -٥
" واعلــم أنــك إذا أداك الق�ــاس إلــى شــىء  ابــن جنــى�قــول الجار أو المفعــول   و أ

ما ثم سمعت العرب قد نطقت ف�ه �شىء أخــر علــى ق�ــاس غیــره فــدع مــا �نــت 
 )٥(عل�ه إلى ما هم عل�ه

 
 ٤٢٥/ ١غا�ة النها�ة  - )١(
  ٩/ ١النشر  - )٢(
 ٢١٣/ ١المزهر للسیوطى  - )٣(
 ٣١٧اإلتحاف و ، ٢٦٣/ ٢النشر  - )٤(
 رض السماع والق�اس ا، �اب فى تع١٢٥/ ١الخصائص  - )٥(
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ى أسالیب القول وفتح طرق یزداد بهــا ب�ــان ن فى صحة الق�اس علیها ز�ادة فإ -٦
 )١(اللغة سعة على سعته

 الرأى الراجح التعقیب و  
راجحًا هو جواز الفصل بین المضاف والمضــاف إل�ــه �غیــر الظــرف  یراه ال�حثوالذى  

والجار والمجرور �المفعول ونحوه لما فى هذا الرأى من ت�ســیر ومرونــة �قبــول مــا ورد 
ا �غیــر الظـــرف والجــار والمجــرور و�ذا �ــان نقـــد مــ الفصــل فیهفــى الــنظم والنثــر و�ـــان 

ذلــك ألن  مــردود،قواعــدهم فهــو تحكــم  وتقعیــد�عض النحاة لها من قبل تحكــ�م أق�ســتهم 
القراءة ال تت�ع العر��ــة بــل العر��ــة تت�ــع القــراءة ألنهــا مســموعة مــن أفصــح العــرب وهــو 

اءات فص�ح وأفصح و�ل ذلــك وال �أس أن �كون فى القر ،    النبى صلى هللا عل�ه وسلم
وهــذا �عنــى أن وجــوه القــراءات ل�ســت متســاو�ة فــى ،  )٢(من ت�سیره تعــالى للــذ�ر الحكــ�م

و�ن �ــــان فیهـــا مــــا هــــو أقــــل مــــن غیــــره فــــى  مقبولــــة،الفصـــاحة ولكنهــــا �لهــــا فصــــ�حة 
 .الفصاحة

وذلــك  الســلطان،ت النحــاة تنــازلوا عــن هــذا لیــ   :العــزازى أستاذى الــد�تور / أحمــد  �قول  
فكل مــا ورد أنــه  القرآنأما  �قول:إذ  السیوطىورحم هللا ،    قرآنىولجان أمام نص  الص

ادا أم شـــاذا وقـــد حـــ ســـواء أكـــان متـــواترا أم أ العر��ـــة،قـــرىء �ـــه جـــاز االحتجـــاج �ـــه فـــى 
أطبق الناس على االحتجاج �القراءات الشاذة فى العر��ة إذا لم تخالف ق�اسًا معــروف 

الق�ــاس عل�ــه �مــا  �جــزلــم  �عینــه و�نل ذلــك الحــرف بــل ولــو خالفتــه �حــتج بهــا فــى مثــ 
   )٣(�حتج �المجمع على وروده ومخالفة الق�اس فى ذلك الوارد �عینه وال �قاس عل�ه

 �هللا أعلم  
 

 
  ٣٢سین ص الق�اس فى اللغة العر��ة للش�خ / محمد الخضر ح - )١(
  ٢٦١/ ٧ال�حر المح�ط  - )٢(
اة والفصول والفروق عند النحـ ٥٦ص أصول النحو للسیوطى تحقیق د. أحمد محمد قاسم  ماالقتراح فى عل  -  )٣(

  ٥٨�ن على العزازى ص ز أ.د. أحمد ال
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 كسر ياء املتكلم املضاف إليها   

 )١(مجع املذكر السامل
 

عنــد قولـــه وذلـــك  حمــزةلمــا أنشـــده الفــراء معضــدا �إنشـــاده قــراءة  ابــن خالو�ــهتعــرض 
، �كســر ال�ــاء )ىخ �مصر ( هوحد )٣(حمزةقرأ  «فقال:  )٢(  ﴾َوَمآ َأنُتْم ِ�ُمْصِرِخيّ   ﴿:تعالى

ــاء ــتح ال�ـ ــاقون �فـ ــرأ ال�ـ ــاء  ،وقـ ــتح ال�ـ ــن فـ ــو ا -فمـ ــار فالوهـ ــاكنینالخت�ـ ــاء السـ ن أل ،لتقـ
ت �ــاء الجمــع ب�ــاء اإلضــافة �مــا النــون لإلضــافة وأدغمــ  ت" فــذهب �مصــرخینى"األصــل 

ومـــررت �مســـلمین، فـــإذا أضـــفتهم إلـــى نفســـك قلـــت �مســـلمى  )علـــى(و  )لـــدى( :تقـــول
 .وأسقطت النون 

ــًا عنــدنا نالنحــو�ی فــإن أكثــر  حمــزةأمــا  ة ن ال�ــاء حر�تهــا حر�ــ أل ؛یلحنونــه ولــ�س الحن
ســألت :)٤(الجعفــىفــتح قــال ت �مــا  نالساكنی والعرب تكسر اللتقاء   إعراب،بناء ال حر�ة  

 :)٥(حجة لحمزة  الفراء  دنشأو .لحسنةإنها �الخفض    :عن " �مصرخى" قال أ�ا عمرو
 رى ــافـوب معـى ثـل فــأقب
 ىــالخفـ�س بـل ر ــرجـ�ج
 افى  ـت  اـك یـل لـا هـت لهـقل
 )١(ىرضـت �المـا أنـل مـن إبـم

 
ــى - )١( ــألة فـ ــر المسـ ــاب  تنظـ ــرد  ٤/٢٠١، ٢/٢٩٦الكتـ ــب للمبـ ــر و  ١/١٢٠والمقتضـ ــانى القـ ــراء آمعـ ، ٧٥/ ٢ن للفـ

معــانى الزجــاج و ، ٣٧٥/ ٢لألخفــش  ومعــانى القــرآن ٣٣٦، ٣٣٥/ ١ القــراءات الســ�ع البــن خالو�ــه �عــرابو 
ارتشـاف و  ٢٨٣/ ٣شـرح التسـهیل البـن مالـك و   ٢٦/ ٢الكشـف و  ٤٤٨/ ١شكل القـران لمكـى وم  ١٥٩/  ١٣

  ٦٠/ ٢ التصر�حو  ٣٧٨/ ٢والمساعد البن عقیل  ١٨٤٩ – ١٨٤٨/ ٤الضرب 
 سورة إبراه�م  ٢٢من اآل�ة  - )٢(
، ٢٠٣الحجــة و  ٥٥١/ ٢الكشــاف و  ٢٦/ ٢الكشــف  و٢٥٦تنظــر قــراءة حمــزة فــى: الم�ســوط فــى القــراءات  - )٣(

معانى األخفـش و  ٤١٩/ ٥ال�حر المح�ط و ، ١٦٧/ ٢ واالتحاف، ٢٩٨/ ٢النشر و  ٦٧٧/ ٢، ٤١٥اإلقناع  و 
 ١٥٨ سىع فى القراءات الس�ع للصفاقفغیث النو ، ٣٦٨/ ٢�عراب النحاس و ، ٤٠٧/ ٢

 آن علــى حمــزة وأخــذمــوالهم الكــوفى أبــو عبــد هللا الزاهــد أحــد األعــالم قــرأ القــر  هــو حســین بــن علــى الجعفــى - )٤(
ث وأخذ عنـه أحمـد بـن حنبـل والطیـب و�رع فى القراءات والحدی ع�اشالحروف عن أبى عمرو وأبى �كر بن  

 ٧٢ترجمة  ١/١٦٤ینظر: معرفه القراء الك�ار للذهبى   ـه٢٠٣ة سنة  ن إسماعیل وغیرهم مات فى ذى القعدب
 ١/٣٣٥إعراب القراءات الس�ع  - )٥(
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 .)٢(»ً  إماما حمزةو�ان    .هى الفصحى األولىواللغة   -فكسر ال�اء 
عنــد قولــه جــل  الكــوفیین مــن ٣والقاســم بــن معــن الفــراء لــرأى الفارســىتعــرض و�مــا 
فحــرك  اختلفــوا فــى قولــه "ومــا أنــتم �مصــرخى" «فقــال:  )٤(  ﴾َوَمآ َأنُتْم ِ�ُمْصِرِخيّ ﴿شأنه  
عــن  األزرق إســحاق ال�اقون إلــى الفــتح وروى    �اءها الثان�ة إلى الكسر، وحر�ها  حمزة
   .)٥(" �فتح ال�اء الثان�ة�مصرخى"  حمزة
 و�حیــى بــن وثــاب األعمــشقــراءة  و فــى �تا�ــه التصــر�ف هــ  الفــراءقــال  :علــىأبو قال  

أنهــا  )٦(بقطــر وزعــم  و�ــان ثقــة �صــیرا، قــال:أنــه صــواب  القاســم بــن معــنقال: وزعــم  
  �اء وأنشد: ضافةاإللغة فى بنى یر�وع یز�دون على �اء 

 )٧(قال لها هل لك �ا تافى  ىـ�المض  ما همماض إذا  
  .ذلـك أ�ضاً  )٨(  راءـالفد ـ د أنشـ وق

ــو مــن أن تكــون فــى موضــع نصــب  أو  ،ووجــه ذلــك مــن الق�ــاس: أن ال�ــاء ل�ســت تخل
ا فكمــ  ،وهــذا لــك كنــ م رب كأو�الكاف فى:  ،امفال�اء فى النصب والجر �الهاء فیه  ،جر

 
ونشــرة فــى مجلســه  ىالق�ســ هحمــود نــورى  فــى شــعره الــذى جمعــه الــد�تور العجلــى األب�ــات مــن أرجــوزة لألغلــب - )١(

/ ٢، ینظـــر المســـاعد ا مـــغیرهوالخزانـــة و  رنقـــال عــن ضـــرائ ٥٩مقطوعـــة رقـــم  ٣١١٣ المجمــع العلمـــى �ـــالعراق 
  ١/٣٣٦ إعراب القراءات الس�ع و٦٠/ ٢�س على االزهرى  اش�ةح ٢٨٤/ ٣شرح التسهیل  و ٢٧٨

  ٣٣٦/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٢(
الكوفة وصاحب أبى حن�فة و�ان متعدد  ىهللا بن مسعود قاض  الرحمن بن عبد  بن عبد هو القاسم بن معن - ) ۳(

  ١٤٦ین و�واللغ ینات النحو��قینظر ط  ـ،ه١٥٧النحو توفى سنة � اهتمامهإلى جانب  ةالعلم� االهتمامات
 ٢٦٣/ ٢�غ�ة الوعاة  و  ٣٠/ ٣أن�اه الرواة و 

 سورة إبراه�م  ٢٢من اآل�ة  - )٤(
 ٣٦/ ٢الس�عة  و٢٨ / ٥ینظر: الحجة للقراء الس�عة  - )٥(
دب واللغـة وهـو أول مـن وضـع المثلـث �اللغـة، المعـروف �قطـرب عـالم �ـاأل قطرب: هو محمد بـن المسـتنیر  –  )٦(

 ٣٧٨/ ٢المساعد  و١٨٤٨ / ٤ فاالرتشا :فى ورأ�ه ٧/٣١٥ینظر األعالم 
المحتسـب و ، ١٥٩/ ٣معـانى الزجـاج و  ٧٦/ ٢ن للفـراء العجلى، ینظر فى ذلك: معـانى القـرآالرجز لألغلب   -  )٧(

الحجـة و ، ٢/٢٥٧الخزانـة و ، ٢٨٤/ ٣شـرح التسـهیل و  ٤٢٨/ ٦ال�حر المح�ط و ٣٠٠  /  ٢الكشاف  و   ٤٩/  ٢
 ٤١٥/ ٤للقراء الس�عة 

  ٧٦/ ٢ن للفراء آمعانى القر  - )٨(
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ــاء قـــد  ــن قـــال " أعطیتكـــاهأن الهـ ــادة فـــى قولـــة مـ ه ف�مـــا حكـــاه �ـــ ، وأعطیتك لحقهـــا الز�ـ
 .)٢(وهما أختا ال�اء  )١(سیبو�ه

 الدراسة والتقویم 
ــن ذ�ــر  ــو علــى الفارســ  ، خالو�ــهاب ِرِخيّ ﴿مــن الســ�عة قــرأ  حمــزةأن  ىوأب  )٣(﴾ِ�ُمصــْ

 حمــزةة الــذى یؤ�ــد قــراء للشــعر و�نشــاده�كسر ال�اء ثم ذ�را رأى الفراء فى هذه المســألة 
ألن �ــاء الجمــع إذا أضــ�فت إلــى  ؛القــراءةأمــام تلــك  النحــاةهــذا وقــد توقــف �ثیــر مــن ، 

 .)٤(�ــاء المــتكلم فــإن �ــاء المــتكلم ال تكــون إال مفتوحــة وجــاءت فــى هــذه القــراءة �الكســر
 فى هذه المسألة و��ان الراجح فیها  و�ل�ك أقوال النحو�ین

 نالكوفییرأى  
 �سر ال�اء فى �مصرخى من وهم القراء .ذ�ر الفراء أن              

ولعلها من وهم القراء ط�قة �حیى فإنه قل من سلم منهم من الوهم ولعله ظــن   «:  قالف
مـــن المـــتكلم خارجـــة مـــن ذلـــك  وال�ـــاء" خافضـــة للحـــرف �لـــه �مصـــرخىأن ال�ـــاء فـــى " 

 :)٥(  لحمزةحجة    الفراءوأنشد 
  رىِّ ــافـوب معـى ثـل فــأقب
   ىِّ ـــلخفس �اـلی  رــرجـ�ج
   افىِّ ـك �ا تـل   ىـا هلـت لهـقل
 )٦(»  ◌ّ ىـت �المرضـا أنـل مـن إبـم

فــى هــذه  الكــوفیین نالنحــو�ی من رؤساء  القاسم بن معنرأى    ىأبو على الفارسوذ�ر  
 .)٧(�صیرا  ةأنها صواب قال و�ان ثق  القاسم بن معنوزعم   حیث قال: ةالقراء

 
 ٢٠١/ ٤ ،٢٩٦/ ٢ لسیبو�هالكتاب  - )١(
  ٢٩/ ٥الحجة للقراء الس�عة  - )٢(
 سورة إبراه�م  ٢٢من اآل�ة  - )٣(
  ٢٨٣/ ٣شرح التسهیل البن مالك  و ٣٦/ ٣ینظر: شرح المفصل  - )٤(
ــا األعمـــــش و�حیـــــى بـــــن وثـــــاب ٧٥/ ٢للفـــــراء  آننى القـــــر معـــــا - )٥( ــال الفـــــراء قـــــرأ بهـــ القـــــرآن إعـــــراب  ینظـــــر وقـــ

 ٢/١٠٠٧البن مالك الشاف�ة  وشرح الكاف�ة  ٣٦٨،  ٢/٣٦٧لنحاسل
  ٣٣٥/ ١�عراب القراءات الس�ع و  ٧٦/ ٢ن للفراء آسبق تخر�ج األب�ات، و�نظر معانى القر  - )٦(
  ٤/١٨٤٨وارتشاف الضرب ٤٢٩/ ٦ال�حر المح�ط و  ٥/٢٩الحجة للفارسى  ینظر: - )٧(
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ــا عمــرولت ســأ :الجعفــىوقــال  حاب النحــو یلحوننــا فیهــا فقــال هــى إن أصــ  وقلــت: أ�
تحر�ـــك ال�ـــاء فلســــت ت�ـــالى إذا حر�تهـــا إلــــى أســـفل أم إلــــى  أراد�نمــــا و  ، أ�ضـــاً جـــائزة 

 .)٢(أنها لغة فى بنى یر�وع  قطربوزعم  .)١(فوق 
 نال�صر�یرأى  

 ذهب ال�صر�ون إلى أن �سر �اء " �مصرخى " غلط وهم قد أنكروا القراءة.
ِرِخيّ  ﴿م �قــرأ لــو صــلیت خلــف إمــا" :المبــردقــال  آ َأنــُتْم ِ�ُمصــْ وْا ّ�َ ﴿و  )٣(﴾◌ِ َومــَ َواّتقــُ
   .)٥("خذت نعلى ومضیتأل )٤(﴾◌ِ ي َتَسآَءُلوَن ِ�ِه َواألْرَحاماّلذِ 

" أمــا الخفــض فإننــا نـــراه غلطــًا ألنهــم ظنــوا أن ال�ـــاء تكســر �ــل مـــا  :عبیــدأبــو وقــال 
 .)٦(�عدها
" فكســره وهــذه لحــن لــم نســمع بهــا  �مصــرخىِّ قــال "  األعمــشلغنــا أن ب  :األخفــشوقــال 

   .)٧(من أحد من العرب وال أهل النحو 
 وال وجه  مرذولة،  ردیئه  نالنحو�ی وهذه القراءة عند جم�ع    :الزجاجوقال 

 .)٨(لها إال وجه ضع�ف 
 . )١٠(والزمخشرى  )٩(أبو جعفر النحاسوممن طعن فى هذه القراءة 

ــان و�نقــل  ــو ح� علــى  حمــزةوى �حمــل قــراءة النحــ  نصــیرقولــه " �ــان  الكســائى عــنأب
 .)١١("اللحن و�ان أهل النحو �حسبونه من حمزة غلطا

 
  ٢١٠/ ١٣روح المعانى و  ٨٩/ ٧الدر المصون و  ٩ ٤٢/ ٦ینظر: ال�حر المح�ط  - )١(
  ٤١٥/ ٤، الحجة للقراء الس�عة ٣٧٨/ ٢، المساعد ١٨٤٨/ ٤ینظر رأى قطرب فى ارتشاف الضرب  - )٢(
 سورة إبراه�م  ٢٢من اآل�ة  - )٣(
 ولى سورة النساء من اآل�ة األ - )٤(
 ١٢٠/ ١ینظر: المقتضب للمبرد  - )٥(
  ٢٢٩/ ٨والمحرر الوجیز البن عط�ه  ٤٢٩/ ٦ینظر قول أبى عبید فى ال�حر المح�ط  - )٦(
 ٣٧٥/ ٢لألخفش  آنمعانى القر  - )٧(
  ١٥٩/ ٣ن للزجاج آمعانى القر  - )٨(
  ٣٦٩، ٣٦٨/ ٢ن للنحاس آإعراب القر  - )٩(
ــاف  - )١٠( ــال  ٣٠٠/ ٢الكشـ ــوجیز الزمقـ ــرر الـ ــر المحـ ــع�فة و�نظـ ــراءة ضـ ــى قـ ــ ٢٢٩/ ٨خشـــرى هـ ــب والنحـ و و�تـ

 ٣٩٧/ ١التفسیر 
  ٦٠/ ٢حاش�ة �سن على التصر�ح  و١٨٤٩/ ٤ارتشاف الضرب ینظر   – )١١(
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 " �كسر ال�اء    أقوال العلماء فى تخر�ج قراءة " �مصرخىِّ 
 " أقوال هى :  وللعلماء فى قراءة " �مصرخىِّ 

لغــة مــن لغــات العــرب ونســبها  أخــرى  أن �ســر �ــاء المــتكلم إذا �ــان قبلهــا �ــاء :األول
أنهــا لغــة فــى بنــى یر�ــوع  قطــربوقــد ذ�ــر  مكــىقــال  ،)١(وعإلــى بنــى یر�ــ  قطــرب

  )٢(�اء اإلضافةیز�دون على �اء 
َو ﴿الحســنوقــراءة  ابثــ حمــزة و�حیــى بــن و جــاء علــى هــذه اللغــة قــراءة وقــد  هــُ
 الشاعر:وقول   �كسر ال�اء المشددة فى علىّ   )٣(﴾َهّینٌ   ◌ِ َعَليّ 

 )٤(قالت له ما أنت �المرضىِّ   ا تافىِّ ـك یـل لـقال لها ه
 :وقوله

 )٥(لوالده ل�ست بذات عقارب  لعمرو نعمة �عد نعمة  علىِّ 
 وقوله:

 )٦(أفلح من �ان له ر�عیون   فیون �ص   ةـإن بنى صبی
   ."  بنىِّ  -علىِّ  –  �كسر ال�اء المشددة فى " تافىِّ 

 
ینظـر جمهـرة أشـعار العـرب  ،هم �طن من تمـ�م ینسـبون إلـى یر�ـوع بـن حنظلـه بـن مالـك بـن عمـرو بـن تمـ�م  -  )١(

عبــد  د/ ضــاحى اللســان ( ر�ــع) لغــة تمــ�م ١٩٧١/ عبــد الســالم هــارون ط القــاهرة  یــقتحق ٢٢٤البــن حــزم 
  ٢٤ال�اقى 

 ٤١٥/ ٤الحجة للقراء الس�عة  ٣٧٨/ ٢المساعد و  ٥٧/ ٢الب�ان  و ٤٤٩/ ١ن آمشكل إعراب القر  - )٢(
  ٢٤٣/ ٧سورة مر�م ال�حر المح�ط  ٢١من اآل�ة  - )٣(
الزمخشـرى متشـهدا �ـه علـى �سـر ال�ـاء: وقـال إنهـا لغـة ضـع�فة و�ن البیـت الرجز لألغلب العجلى وقد ذ�ره   -  )٤(

�اق�ــة فــى �ثیــر مــن أفــواه  ةذ�ــره غیــره أنــه لألغلــب وهــى لغــ مجهــول القائــل وتعق�ــه أبــو ح�ــان فــى ال�حــر قــائال
 أفعل �ذا �كسر ال�اء  الناس إلى الیوم �قول القائل ما فىِّ 

ــراء  ــانى الفـ ــر : معـ ــا٧٦/ ٢ینظـ ــانى الزجـ ــب و  ١٥٩/ ٣ج ، ومعـ ــاف و  ٤٩/ ٢المحتسـ ــرح  و ٣٠٠/ ٢الكشـ شـ
 ٤٢٨/ ٦ال�حر المح�ط و  ٢٨٤/ ٣التسهیل 

  ٣ب�انى فى دیوانه ص ذالبیت من �حر الطو�ل وهو للنا�غة ال - )٥(
لســان العــرب ( عقــرب) و  ٢٨٤/ ٣شــرح التســهیل البــن مالــك و  ٤٩/ ٢المحتســب ینظــر  ،والعقــارب : المــنن

  ٤٢٩/ ٦ال�حر المح�ط و 
ون هم أوالد الرجل الذى تـزوج �عـد مـا أسـن یمالك بن ض�عة والص�ف نبن ص�فى وقیل لسعید ب  ألكثمالرجز    -  )٦(

االشـتقاق البـن در�ـد و اللسـان ( صـ�ف) و  ٤٩/ ٢المحتسـب  :ینظر،  الر��عون هم الذین ولدوا وأ�اؤهم ش�اب  و 
٦٩ 
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: إن أصـــــل ( مصـــــرخى) ( مصـــــرخین لـــــى) حـــــذفت النـــــون لإلضـــــافة والـــــالم الثـــــانى
ء اإلعــراب و�ــاء اإلضــافة وهــى �ــاء المــتكلم وأصــلها �ا نخف�ف فالتقى ساكناللت 

 .)١(السكون و�سرت ألن الكسر هو األصل للتخلص من التقاء الساكنین
وأما الكسر فقد قال النحو�ون إنه ردىء فى الق�اس ول�س �ذلك   :األن�ارى قال  

 )٢(الكسر  نالساكنی ألن األصل فى التقاء 
ــث للمــذ�ر فــى أن �ــل منهــا ضــمیر علــى تشــ�ه هــاء الضــمیر  اإلضــافة: إن �ــاء الثال

ة و��ــاء إذا �انـــت محــرف واحـــد وهــاء الضـــمیر توصــل بـــواو إذا �انــت مضـــمو 
 "ب�ــاء ف�قــال " فیــىِّ  اإلضــافةى" �ذلك توصل �اء هف�قال " لهو" وعلی   )٣(مكسورة

ى" بــثالث �ـــاءات: �ــاء الجمـــع یی " " مصـــرخ فعلــى هـــذا �كــون أصـــل " مصــرخىِّ 
األولــى فــى الثان�ــة ثــم حــذفت �ــاء الصــلة   فأدغمــت  وال�اء الزائدة،  اإلضافةو�اء  

لتــدل علــى حــذف �ــاء  اإلضــافةالكســرة فــى �ــاء الجتمــاع ثــالث �ــاءات و�قیــت 
 "و  " لــه"  لهــاء الضــمیر فــى الالحقــةالصلة �ما دلت الضمة على حذف الواو 

 )٤( "  ضر�هو   و"لهو" " �عد أن �ان    "ضر�ه 
إن" "" إت�اعــًا لكســرة همــزة �مصــرخىِّ  ، و�ســرت فــى : إن أصــل هــذه ال�ــاء الفــتحالرا�ــع

ثانى �مــا فــى وذلك على لغة تم�م و�عض غطفان فهم یت�عون األول لل ،  �عدها
 )٦(�كسر الدال إت�اعا لكسرة الــالم �عــدها )٥( ﴾ّ�ِ  دِ اْلَحمْ ﴿الحسن ال�صرى قراءة 

 .)٧(ضعفهیذ�ر سبب    أنهذا الوجه دون   السمین الحلبىوقد ضعف  

 
شــرح المفصــل البــن  و ١٦٢/ ١دا�ــة شــرح اله و ٢٠٣ هخالو�ــالحجــة البــن  ٧٦/ ٢ینظــر : معــانى الفــراء  - )١(

  ١٥٨ى فى القراءات الس�ع للصفاقس غیث النفع و١٦٨/ ٢اإلتحاف و  ٣٦/ ٣�ع�ش  
  ٥٧/ ٢ان �الب - )٢(
 أى عند اإلش�اع  - )٣(
 ٩٣/  ٧الدر المصون  و ١٦٢/ ١شرح الهدا�ة للمهدوى  و ٣٠،  ٢٩ /٥ى الحجة للفارسینظر   – )٤(
  ٨/ ١الكشاف  و٣٧ / ١�نظر المحتسب و  ،لفاتحة من اآل�ة األولى سورة ا - )٥(
 ٢٦٨، ٢٦٦لغة تم�م  و،٤١/ ١ینظر الدر المصون  - )٦(
 ٩٥/ ٧الدر المصون  - )٧(
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 األولالحــرف  إت�ــاعمــن أن  ابــن جنــىالوجه هــو ذ�ــره ولعل سبب ضعف هذا  
إنمــا  اإلت�ــاعوقــد �كــون الســبب هــو أن  )١(اإلعــرابللثــانى ف�ــه اســتهالك لحر�ــة 

ــا ی قُ �كـــون بـــین حـــروف الكلمـــة الواحـــدة وذلـــك نحـــو " مٌ  لـــین" �ضـــم القـــاف إت�اعـ
 )٢(لحر�ة الم�م

مــت ال�اء لمــا أدغ إن �سر ال�اء و�ن �ان مستثقال إال أن الذى سوغة هو أن  الخامس
فأشـــبهت الحـــروف الصـــح�حة فاحتملـــت  �اإلدغـــامفـــى ال�ـــاء التـــى قبلهـــا قو�ـــت 

 اإلعـــرابالكســـر ألنـــه إنمـــا �ســـتثقل فیهـــا إذا خفـــت وانكســـر مـــا قبلهـــا فحر�ـــات 
 .)٣(�الحروف الصح�حة إللحاقهتظهر على الحرف المشدد وما ذاك إال  

صــح�ح لمــا ســكن مــا قبلهــا ومــن الحــرف ال  القــراءة أشــبهتأن ال�ــاء فــى    الصــ�انوذ�ر  
الكسر مــع ثقلــه علــى ال�ــاء أن ال�ــاء إذا   علیها �قول وسوغ اإلعرابهنا ظهرت حر�ة  

 .)٤(سكن ما قبلها �انت �منزلة الحرف الصح�ح نحو دلو وظبى
وهكـــذا نـــرى �ثیـــرا مـــن النحـــاة �حملـــون القـــراءة علـــى أوجـــه متعـــددة صـــحاح وعل�ـــه فـــال 

و القـــ�ح أو الضـــعف أو الـــرداءة ألنهـــا ثبتـــت ســـماعًا �جـــوز ألحـــد أن �صـــفها �ـــاللحن أ
 ى ر الجــز  ابــنوق�اسًا وألنها قراءة س�ع�ة اجتمعت فیها أر�ان القــراءة الصــح�حة " �قــول 

ــا  الزمخشـــرى وال عبـــرة �قـــول  ــرأ بهـ ــران وغیـــره وقـ ــل�مان بـــن مهـ ــاب وسـ ــن وثـ �حیـــى بـ
 .)٦(�حوجماعة من التا�عین وق�اسها فى النحو صح   )٥(األعمش وحمران بن أعین

 �ــالفتح�كســر ال�ــاء وال�ــاقون  حمزةما قیل فى القراءة �قوله " قرأ   )٧(ىالصفاقسولخص  
 ردیئــة، والزجاجغلطًا  أبو عبیدهوقد جعلها  حمزةقراءة   نوقد ضعف �عض النحو�ی   ،

 
�ل�ـة اللغـة �ة د. عبد المعطـى سـالم مجلـة تو ت�اع دراسة نحو�ة صرف�ة ص، اإل٧١،  ٣٧/  ١المحتسب  ینظر    –  )١(

 ٣٠٠/  ١ – ١٠عدد رقم  العر��ة
 ١٥٨ى سو�نظر : غیث النفع فى القراءات الس�ع للصفاق ٨/ ١الكشاف  - )٢(
  ٩٥/ ٧ینظر : الدر المصون  - )٣(
 ٢٨٣/ ٢حاش�ة الص�ان  - )٤(
وأبـى حـرب بـن  ة�بیـر أخـذ القـراءة عرضـا عـن عبیـد بـن نفیلـ مقـرئ الكـوفى حمران بن أعین أبو حمـزة   :هو  –  )٥(

عرضًا حمزة الز�ـات و�ـان ثبتـا فـى القـراءة تـوفى سـنة  أبى األسود و�حیى بن وثاب وغیرهم وروى القراءة عنه
 ١/٢٦١غا�ة النها�ة فى ط�قات القراء البن الجزرى ینظر  ـه١٣٠

 ٢٩٨/ ٢النشر فى القراءات العشر  - )٦(
   ١٥٨غیث النفع فى القراءات الس�ع   -) ٧(
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غیر مسموعة مــن جهــة أن ال�ــاء ف�ــه �ــاء إضــافة وحكمهــا الفــتح أو الســكون   واألخفش
فتعــین الفــتح و�نمــا تعــذر الســكون ألخــر والســكون هنــا متعــزر و�ذا تعذر أحدهما تعــین ا

" مصـــرخین" جمـــع مصـــرخ �معنـــى مغیـــث أضـــ�ف ل�ـــاء المـــتكلم  ن أصـــل مصـــرخىِّ أل
فحــذفت النــون لإلضــافة فــاجتمع �ــاء اإلعــراب وهــى ســاكنة و�ــاء اإلضــافة فلــو ســكناها 

ــانى فوجـــب  الجتمـــع ــاكن والثـ ــاجتمع مـــثالن األول سـ ــتح فـ ــین الفـ ــاكنان فتعـ ــاماإل سـ  دغـ
 األر�ــاناجتمعــت ف�ــه   متــواترة�قولهم فإنها قراءة    ةر فصارت �اء مفتوحة مشدودة وال عب 
 وحمــران بــن أعــین وثــاب،و�حیــى بــن  كــاألعمشالثالثة وقرأ بها جماعة من التا�عین  

و�مــام النحــو والقــراءة  والفــراءوأجازهــا هــو  قطــربوهى لغــة بنــى یر�ــوع نــص علــى ذلــك 
ولها فى العر��ة وجه صح�ح وهو أنه ز�د �عــد �ــاء اإلضــافة �ــاء  أبو عمرو بن العالء
الضــمیر فــى " �ــه " وحــذفت تخف�فــا �مــا حــذفت مــن "ف�ــه وعل�ــه "   ساكنة �مــا تــزاد �عــد

لمــا إلتقــى ســاكنان �ــاء اإلعــراب و�ــاء المــتكلم وحــرك  الكســرة دالــة علیهــا وأنــه و�قیــت
ء ساكنة �ما تزاد �عد الضمیر فــى ز�د �عد �اء اإلضافة �اتحر�ك األول  لتعذر  الثانى  

�ه وحذفت تخف�فًا �ما حذفت من ف�ــه وعل�ــه و�قیــت الكســرة دالــة علیهــا وأنــه لمــا التقــى 
لســبب اإلعــراب لتعــذر تحر�ــك األول ســاكنان �ــاء اإلعــراب و�ــاء المــتكلم وحــرك الثــانى 

هــا فــالجواب أن  قاء الساكن فإن قلت الكسر فى ال�ــاء ثقیــل؟ت حرك �الكسر على أصل ال
فأشــبهت الحــرف الصــح�ح فاحتملــت  �اإلدغــامفیهــا ال�ــاء التــى قبلهــا قو�ــت   أدغمتلما  

الكسر أو أن أصلها الفتح و�سرت إت�اعًا لكسرت إنى وهى لغــة تمــ�م و�عــض غطفــان 
   )١(فى "الحمد � " الحسنللثانى للتجانس و�ه قرأ   األولیت�عون  

 
 
 
 

 الرأى الراجحالتعقیب و  
ونقلهــا الســلف واقتفــى   ثقــاتل�عض القــراءات التــى رواهــا    نحو�ینالوالحق إن معارضة  

 ثبتــتثــارهم فیهــا الخلــف هنــة مــن الهنــات التــى وقعــوا فیهــا فــالقراءة ســنة مت�عــة فــإذا آ
فالنظر�ــة النحو�ــة تســتقى مــن النصــوص العر��ــة   النحــاة،كانت حجة تقوم علیها قاعدة  

 
  ١٥٨ص  ىینظر : غیث النفع فى القراءات الس�ع للصفاقس - )١(
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�عض العــرب وقــد نقــل �عــض أهــل الفص�حة فال أرى وجها لمنع تلك القراءة فهى لغة ل
وأن مـــن أجـــاز هـــذه القـــراءة علـــى حـــق ألنهـــا صـــحت ســـماعًا إذ ال�ـــاء ،  اللغـــات ذلـــك

نــى واللســان فیهــا �عمــل فــى موضــع واحــد ووجــه ت إت�اعًا للكسرة التى �عــدها فــى إكسر 
والمصــیر إلیهــا مــا دامــت ثبتــت  إلــى أن القــراءة ســنة مت�عــة یلــزم قبولهــا  �اإلضافة  واحد

و�ــذلك أن هــذه القــراءة متــواترة شــاهدة ،  فــال یردهــا ق�ــاس عر��ــة وال فشــو لغــة �الروا�ــة
و�ن �ان فتح ال�اء فى مثلها هو الكثیــر الشــائع فــى �ــالم العــرب  الفراء�صحة ما رواه  

 وهو الق�اس                  
 �هللا أعلم  

 



 
 ۳۱۰ عمل المصدر المنون        

 ) ١( عمل املصدر املنون 
 

 لــرأى الكـــوفیین فــى عمــل المصـــدر المنــون عنــد قولـــه جــل شـــأنه خالو�ــهابــن تعــرض 
ِب ﴿ ٍة اْلَكَواكـــِ ترك التنـــو�ن � و ،والنصـــب والخفـــض معـــاً  �ـــالتنو�ن�قـــرأ  «فقـــال: )٢( ﴾ ِبِز�نـــَ

 .)٣(واإلضافة 
هم عنــد ألن المصــدر ؛أنه عند أهل ال�صرة شب�ه �المصدر  :ونصبفالحجة لمن نون  

ــلإذا نـــون عمـــل عمـــل  وهـــو عنـــد أهـــل  و�ـــذلك إذا أضـــ�ف للفاعـــل أو المفعـــول ، الفعـ
 .الكوفة منصوب �مشتق من المصدر

ألنهــا هــى الز�نــة وهــذا  "؛الز�نــة"مــن  "الكواكــب"أنــه أبــدل  :والحجــة لمــن نــون وخفــض
 .وهو هو فى المعنى ،بدل الشىء من الشىء

ألن  لــه الم علــى أصــل مــا وجــبأنــه أتــى �ــالك :والحجــة لمــن حــذف التنــو�ن وأضــاف
منــه وال مبتــدأ �عــده  البــد وال لــألولاالسم بنفســه ولــم �كــن الثــانى وصــفا   ألغىاالسم إذا  

فلــذلك ال �جتمعــان فــى  ،لإلضافةألن التنو�ن معاقب   ؛الخفضأزال التنو�ن وعمل ف�ه  
 أ.هـ   .)٤(» االسم

�ـــة آنــون فـــى فـــى عمــل المصـــدر الم الكــوفیینلـــرأى  خالو�ــهابــن  -أ�ضـــا – وتعــرض
ةٍ   ﴿أخرى عند قوله جل ثناؤه   َغَ�ةٍ *  َفّك َرَق�ــَ ْوٍم ِذي َمســْ ي یــَ اٌم فــِ  )٥(﴾َیِت�مــاً *  َأْو ِإْطعــَ

 
شــرح المفصــل و  ٣٨٢، ١١٠/ ٢معــانى الفــراء و  ١٥٢ / ١ بالمقتضــو  ١٨٩/ ١تنظــر المســألة فــى: الكتــاب  -)١(

التصر�ح و  ٢٢٦٠/ ٥االرتشاف و  ١١٥/ ٣شرح التسهیل البن مالك و ،١/١٤٤ب  وأمالى الحاج  ٦١،  ٦٠/  ٦
  ٢٨١فات اإلنصاف من مسائل الخالف  ما و،٧٧الموفى فى النحو الكوفى صو ٦٣/ ٢

 سورة الصافات  ٦من اآل�ة  - )٢(
" منونا والكواكب خفضا جعل الكواكـب هـى  ن خالو�ه فى موطن أخر هى قراءة حمزة وحفص " بز�نةقال اب  -  )٣(

 �نة " منونا والكواكب نصب  مفعول أى بز�ینا الكواكببز الز�نة و�دًال منها، وقرأ عاصم فى روا�ة أبى �كر " 
ق مــن المصــدر وقــرأ شــ�ال  الكــوفیین: ینصــب بز�نــة ألن المصــدر �عمــل عمــل الفعــل، وعنــد ال�صــر�ینفعنــد 

 ٤٠٨/ ٢واالتحــاف  ٣٥٦/ ٢والنشــر  ٣١٥والم�ســوط  ٥٤٧ال�ــاقون بز�نــة الكواكــب مضــافًا ینظــر: الســ�عة 
، ١٠٦ ن، ونحـو القـراء الكـوفیی٦٠٤ ةوالحجـة ألبـى زرعـ ٢/٢٢٦والكشـف  ٢٤٤/  ٢و�عراب القراءات السـ�ع  

قراءات المتواترة من حیث اللغة واإلعـراب والمستنیر فى تخر�ج ال ٢٣٧وغیث النفع فى القراءات الس�ع   ١١٨
  ٣/ ٣ نس�والتفسیر د. محمد سالم مح

  ٣٠١، ٣٠٠ینظر الحجة البن خالو�ه  - )٤(
 سورة البلد  ١٥،  ١٤، ١٣من اآل�ة  - )٥(
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: المصــدر ال�صر�ون قال  .نالنحو�ی وفى نصب " الیت�م" هاهنا خلف بین   «:حیث قال
 الفعــل والفعــل ألنــه أصــلإذا دخلــه التنــو�ن أو األلــف والــالم عمــل عمــل الفعــل �معنــاه 

ــتق منــــه مبنــــى لألزمنــــة ــل الفعــــل �ــــاللفظ مشــ ــة فهــــو �عمــــل �ــــالمعنى عمــ وقــــال  الثالثــ
ألنــه  ؛األســماءوالــالم لــم �عمــل فــى  األلــفالمصدر إذا نون أو دخلت عل�ه   :الكوفیون 

واالســم ال �عمــل فــى االســم النصــب  هــا،حیز وحصــل فــى  ،األســماءقــد دخــل فــى جملــة 
وهــو الفعــل  ،)١(�مشــتق مــن المصــدر :واهاهنــا؟ فقــال )فــ�م تنصــبون یت�مــا(  :فقیــل لهــم

 . أ.هـ )٢(»یت�ما" معطوفا على قوله   مسكینا" :و�كون قوله
 

 الدراسة  والتقویم 
اختلف النحو�ون فى عمل المصدر المنون فذهب الكوفیون إلى أنه إذا نون أو دخلت 

�ن عل�ه األلف والالم لم �عمل فى األسماء وقال ال�صر�ون إن المصدر إذا دخله التنــو 
أو األلف والالم عمل عمل الفعل و�ل�ك أقوال النحو�ین فى هذه المســألة و��ــان الــراجح 

 .فیها
 فى إعمال المصدر المنون  نالكوفییرأى  

ــدر المنـــون عمـــل الفعـــل ألن  نالكـــوفیینســـب إلـــى  ــدهم إعمـــال المصـ ــه ال �جـــوز عنـ أنـ
مــن مرفــوع أو التنو�ن ی�عد شــبهه عــن الفعــل ألنــه مــن عالمــات االســم وحملــوا مــا �عــده 

 .)٣(المصدر المذ�ور �فسرهمنصوب على إضمار فعل  
وهــو  الفــراءألن  ؛مــن التجــوز یئاعامــة شــ  الكــوفیینإن فى نس�ة هذا الرأى إلى    :وأقول

ا َال ﴿   فــى قولــه تعــالى  "شــیئاً "من أئمة نحــاة الكوفــة ذ�ــر أن   ن ُدوِن ّ�ِ مــَ ُدوَن مــِ َوَ�ْعبــُ

 
والتقــدیر عنــدهم أو  فقــال: نوذ�ــر ابــن خالو�ــه التقــدیر عنــد الكــوفیی ٣٧٢، ٣٧١ینظــر الحجــة البــن خالو�ــه  - )١(

 ٤٨٣/ ٢ینظر إعراب القراءات الس�ع ،أن �طعم یت�ما  إطعام 
 ینتصب �طعام الن المصدر �عمل عمل الفعل و�ن �ان منونا نوقال أ�ضا: إن یت�ما  عند ال�صر�ی -
وقــال أهــل الكوفــة: إذا نــون أو دخلتــه األلــف والــالم صــحت لــه االســم�ة و�طــل عملــه و�نمــا انتصــب یتــ�م  -

، ١٦٠و�نظــر  ٩١ینظــر : إعـراب ثالثــین ســورة ص  .و إطعــام �طعـم یت�مــاعنـدهم �مشــتق مــن هـذا والتقــدیر أ
١٩٦،  ١٦٩ 

  ٣٧٢، ٣٧الحجة البن خالو�ه  - )٢(
 ٩١و إعــــراب ثالثــــین ســــورة  ٣٧٢، ٣٧١، ٣٠١، ٣٠٠فــــى الحجــــة البــــن خالو�ــــه  نینظــــر النســــ�ة للكــــوفیی - )٣(

 ٤٥/ ٣الهمع و  ٦٣/ ٢والتصر�ح  ٢٢٦٠/ ٥واالرتشاف  ٢/٤٨٣و�عراب القراءات الس�ع 



 
 ۳۱۲ عمل المصدر المنون        

أنــه  أى نصب بوقوع الرزق عل�ــه، )١(﴾ ◌ً َماَواِت َواألْرِض َشْیئاَ�ْمِلُك َلُهْم ِرْزقًا ّمَن السّ 
َغَ�ةٍ ﴿ وهو مصدر منون ومثله    "رزقاـ"مفعول ل ْوٍم ِذي َمســْ ي یــَ اٌم فــِ  ﴾ َیِت�مــاً *  َأْو ِإْطعــَ

. تالســماوا، ال �ملك لهم رزق شــىء مــن  ولو �ان الرزق مع الشىء لجاز خفضه  )٢(
 .)٣(﴾َما َقَتَل ِمَن الّنَعِم ◌َ ْثلَفَجَزآٌء مّ  ﴿ومثله قراءة من قرأ

وهو عنــد  قال: )٤(﴾ ِبِز�َنٍة اْلَكَواِكِب  ﴿فى قوله تعالى ابن خالو�ه�ه    استشهدوأ�ضا ما  
  )٥(أهل الكوفة منصوب �مشتق من المصدر

 )٦(قــائال " ولــو نصــبت الكواكــب" إذا نونــت فــى الز�نــة �ــان وحبهــا صــوا�اً  الفــراءونــص 
 ابــنالكر�مــة التــى استشــهد بهــا  اآل�ــةى نصــب " الكواكــب" فــى فــ  حــو�ینو�ل�ــك أقــول الن 

 -:على ما قال  خالو�ه
على أنها بدل اشتمال من السماء �أنه قیــل: " إنــا ز�نــا   ة: أن " الكواكب" منصو� األول

قــــال ابــــن  .فتكــــون الز�نــــة �معنــــى المصــــدر "الكواكــــب فــــى الســــماء الــــدن�ا بز�نــــة
 اشــتمالدل بــ  مــن الســماء علــى أنــه " و�جــوز أن تكــون بــدالً  أمال�ــةالحاجــب فــى 

 .)٧(كأنه قیل: إنا ز�نا الكواكب فى السماء بز�نة فتكون الز�نة �معنى المصدر
فــــى بــــدل االشــــتمال مــــن  نالنحــــو�ی واعتــــرض هــــذا القــــول �مــــا اشــــترطه جمهــــور 

   .)٨(مصاحبته لضمیر عائد على المبدل منه
 
 

 )١(�األول  هیر�طوالبد فى بدل االشتمال من عائد   �ع�ش:ابن  قال 

 
 ٧٣النحل  - )١(
  ١١٠/ ٢ومعانى الفراء  ١٥البلد  - )٢(
 ٣٦٥/ ٤سورة المائدة والنصب قراءة السلمى ینظر ال�حر المح�ط  ٩٠من اآل�ة  - )٣(
  ٦فات االص - )٤(
 ٣٠١، ٣٠٠ینظر الحجة البن خالو�ه  - )٥(
 ٣٨٢/ ٣ن للفراء آمعانى القر  - )٦(
روح و ٥٢٩/ ٣ ةله�ــــــــاإلالفتوحــــــــات  و٩١/ ٩ال�حــــــــر المحــــــــ�ط  و١٤٤/ ١ینظــــــــر: أمــــــــالى بــــــــن الحاجــــــــب  - )٧(

  ٢٣/٦٨المعانى
 ٦٨/ ٢٣ینظر روح المعانى  - )٨(



 
 ۳۱۳ عمل المصدر المنون        

: أن " الكواكـــب" نصـــبت علـــى البـــدل مـــن موضـــع الجـــار والمجـــرور " بز�نـــة " الثـــانى
 .)٢(والتقدیر: ز�نا السماء الدن�ا بز�نة الكواكب

إبــدال االســم المنصــوب مــن موضــع االســم المجــرور  الزجــاج إســحاقأبــو وأجاز  
ِب  ﴿  األعمشفى قراءة   اكــب بــدال مــن ز�نــة �كــون الكو  أنقــال  )٣(﴾ ِبِز�َنٍة اْلَكَواكــِ

ــعها نصـــب ــع ألن موضـ ــعف  )٤(علـــى الموضـ ــد ضـ ــول  الحاجـــب ابـــنوقـ ــذا القـ هـ
إن الكواكب بدل من ز�نة علــى المحــل فضــع�ف ضــعف  قالقول من   وأمافقال:"
ووجــه ، صح�حة ثابتةمررت بز�د أخاك " فال ین�غى أن �حمل عل�ه قراءة "قولهم  

للعامــل األول وال �ســتق�م أن المعنــى معمــوال  ضــع�فة أنــه إذا جعــل بــدًال �ــان فــى
أال تــرى أنــك  ،�كــون العامــل األول مســلط عل�ــه �اعت�ــار المعنــى المقصــود بنفســه

وهــذا رد  )٥(فذلك إذا جعلته بــدالً  "مررت أخاك"قلت  "مررت بز�د أخاك"  قلت:لو  
ن البـــدل �كـــون علـــى ن�ـــة تكـــرار العامـــل ولـــو ســـلط أ إذ ابـــن الحاجـــبوج�ـــه مـــن 

 ل " الكواكـــب " �اعت�ـــار المعنـــى لكـــان المعنـــى " إنـــا ز�نـــاالعمـــل "ز�نـــا" علـــى البـــد
المقصــود تــز�ن الســماء   إذالسماء الدن�ا بز�نــة " وهــذا المعنــى غیــر مــراد    الكواكب

اِب�حَ  ﴿ ال الكواكب �ما جاء ذلك فى قوله تعــالى َمآَء الــّدْنَ�ا ِ�َمصــَ ا الســّ  َوَلَقْد َزّ�نــّ
﴾)٦( 

 
ولــم �شــترط ابــن مالــك هــذا الضــمیر  ١٢٥، ١٢٤/ ٣األشــمونى و ٦٥/ ٣ینظــر: شــرح المفصــل البــن �عــ�ش  - )١(

اح�ة بـدل الـ�عض واالشـتمال مصـ ن" واشـترط أكثـر النحـو�ی ١٢٨٠، ١٢٧٩/ ٣قال فى شرح الكاف�ة الشاف�ة 
دل االشــتمال بــومــن عدمــه ضــمیرا عائــدا علــى المبــدل منــه والصــح�ح: عــدم اشــتراطه ولكــن وجــوده أكثــر مــن 

"  النــار ذات الوقــود *  قتــل أصــحاب األخــدودالمســتغنى عــن ضــمیر �عــود علــى المبــدل منــه قولــه تعــالى " 
فى البدل ضمیر �عود على المبـدل منـه، وقیـل إن دل ألن األخدود مشتمل علیها ول�س بفالنار    ٥،  ٤البروج  

، حاشــ�ة ٦٥٨الـالم فـى النــار خلـف عنــه أى نـاره، وقیــل الضـمیر مقــدر أى ف�ـه، و�نظــر أ�ضـا مغنــى اللبیـب 
 ٢٦٠/ ٧الشهاب على الب�ضاوي 

 ٢٣٣/ ٢المشكل و  ٤١١، ٤١٠/ ٣، إعراب النحاس ٢٩٨/ ٤معانى الزجاج  - )٢(
  ٢٩٨/ ٤معانى الزجاج و�نظر  سورة الصفات ٦من اآل�ة  - )٣(
  ٣٨٤ غیرالقراءات الشاذة وتوجیهها النحوى د. محمود الص و ٧٣٨/ ٢ینظر : إعراب النحاس  - )٤(
 ١٤٤/ ١ینظر: األمالى النحو�ة  - )٥(
 سورة الملك  ٥من اآل�ة  - )٦(



 
 ۳۱٤ عمل المصدر المنون        

ــث ــه  :الثالـ ــون وفاعلـ ــدر منـ ــة " مصـ ــدر أن "ز�نـ ــه للمصـ ــول �ـ ــب مفعـ ــذوف والكواكـ محـ
وهــذا علــى  )١("المذ�ور والتقدیر " �أن ز�ن هللا الكواكب فى �ونهــا مضــیئة حســنة

مــن المصــادر المحــدودة  اآل�ةالمصدر المنون عمل الفعل ول�س ز�نة فى   إعمال
وضـــع مـــع التـــاء �الكتا�ــــة  ألنـــه عمالـــهإ " الضـــر�ة " حتـــى �قـــال �عـــدم صــــحة كــــ 

وحمــل القــراءة علــى هــذا القــول  )٢(اء فــى المصــدر للوحــدةولــ�س �ــل تــ  واإلصــا�ة
لــى ذ�ــره فــى توج�ــه عأولى لسالمته من االعتراض ولذا اقتصر �ثیر من النحــاة  

 )٣(القراءة
 فى عمل المصدر المنون  نال�صر�یرأى  

إلــــى أن المصــــدر المنــــون یرفــــع الفاعــــل و�نصــــب  )٤(النحــــاة وأكثــــر ال�صــــر�ون ذهــــب 
و�رفــع الفاعــل إن  )عجبــت مــن ضــرب ز�ــد عمــرا(  :د�ا نحــو المفعول إن �ان الفعل متعــ 

المحلــى �ــأل ودون  إعمــالمــن  أكثــر و�عمالــه )عجبــت مــن ق�ــام ز�ــد( :كــان الزمــا نحــو 
المصدر المضاف فى الكثرة والفصاحة وهو أق�س فى العمل منهمــا ألنــه لتنكیــره أشــ�ه 

ــود فیه ــأل الموجـ ــى �ـ ــاف والمحلـ ــن المضـ ــة مـ ــالنون الخف�فـ ــد �ـ ــل المؤ�ـ ــا أ�عـــد مـــ الفعـ ا مـ
 .)٥(األسماءوأل وهما من خصائص   اإلضافةا �الفعل وهو  مشبهه
هذا �اب من المصادر جرى مجرى الفعــل المضــارع فــى عملــه ومعنــاه   «:  سیبو�هقال  

مــن ضــرب ز�ــدا  "(نه �ضرب ز�دا وتقــولإفمعناه    :(عجبت من ضرب ز�دا)وذلك قولك
عجبــت مــن أنــه �ضــرب :(الإذا �ــان هــو الفاعــل �أنــه ق )من ضــرب ز�ــد عمــرا(و   )�كر

خـــالف هـــذا االســـم الـــذى جـــرى مجـــرى الفعـــل  و�نمـــا )�ضـــرب عمـــرا ز�ـــد(و  )ز�ـــدا عمـــرا
ــارع فـــى  ــك إذا قلت أنالمضـ ــاعال ومفعـــوال ألنـ ــه فـ ــل :ف�ـ ــد جئـــت �الفاعـ ــارب فقـ ــذا ضـ هـ

 
 ىحجــة الفارســ و ٣/١٠٤ إعــراب النحــاس و٢٩٨/ ٤معــانى الزجــاج و ٣٨٢/ ٢للفــراء  القــرآنینظــر: معــانى  - )١(

 ٣٢١/ ٢الكشف و  ٥١/ ٦
 ٧/٢٦٠الشهاب  وحاش�ة٦٨/ ٢٣روح المعانى  و٢٢٨/ ٢المساعد  و١٤٢التسهیل البن مالك  - )٢(
 ٦٠٤حجـة أبـى زرعـةو  ٥١/ ٦ ىالحجـة للفارسـو  ٣٠١الحجـة البـن خالو�ـه  و٣٨٢/ ٢ینظر: معـانى الفـراء   -  )٣(

 ٤٦٦/ ٤المحرر الوجیز و 
 ٦٣/ ٢التصر�ح  و٢٢٥٩/ ٥االرتشاف و  ٣٠١الحجة البن خالو�ه  و١٨٩ /١ینظر: الكتاب  - )٤(
ــك  - )٥( ــن مالـ ــهیل البـ ــرح التسـ ــر: شـ ــر�ح  و١١٥/ ٣ینظـ ــدى ص  و٦٣/ ٢التصـ ــر النـ ــى قطـ ــاكهي علـ ــ�ة الفـ حاشـ

 ٢٨٤/ ٢الص�ان  و١٩٥



 
 ۳۱٥ عمل المصدر المنون        

فإنك لم تذ�ر الفاعــل �المصــدر لــ�س �الفاعــل   )عجبت من ضرب:(وذ�رته ، و�ذا قلت
ــذلك وان �ــان ف�ــه دلیــل علــى الف ــم تحــتج  احتجــتاعــل فل ف�ــه إلــى فاعــل ومفعــول ، ول

 حین قلت هــذا ضــارب ز�ــدا إلــى فاعــل ظــاهر ألن المضــمر فــى ضــارب هــو الفاعــل .
   )٢()١(»﴾َیِت�ماً *  َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َیْوٍم ِذي َمْسَغَ�ةٍ ﴿فمما جاء من هذا قوله عز وجل

 إعمال المصدر المنون ومن شواهد 
ِب ﴿ �قولــه تعــالى ابــن خالو�ــهما استشــهد �ــه  ٍة اْلَكَواكــِ ي ﴿ وقولــه )٣(﴾ ِبِز�نــَ اٌم فــِ َأْو ِإْطعــَ
   )٤(﴾َیِت�ماً *   َیْوٍم ِذي َمْسَغَ�ةٍ 

ــاف إلیه ــالى مـــ �ضـ ــه تعـ َن ﴿ ا قولـ ــّ ــًا مـ ْم ِرْزقـ ــُ ُك َلهـ ــِ ا َال َ�ْملـ ــَ ن ُدوِن ّ�ِ مـ ــِ ُدوَن مـ ــُ َوَ�ْعبـ
ْیئا َماَواِت َواألْرِض شــَ ال �ملــك أن یــرزق  یئا منصــوب برزقــا والتقــدیر مــافشــ  )٥(﴾ ◌ً الســّ

َن الـــّنَعِم﴿  الســـلمىوقـــراءة  )٦(شـــیئا َل مـــِ ا َقتـــَ ُل مـــَ َزآٌء ّمثـــْ برفـــع جـــزاء وتنو�نـــه  )٧(﴾َفجـــَ
   .)٨(ونصب مثل
 قوله: أ�ضا فى الشعر  هإعمالومن شواهد 

 
   )٩(ن المقیلـع  هامهـنا  ـأزلن ومـ�ضرب �السیوف رؤوس ق

 :وقوله
 )١(عقا�ك قد صاروا لنا �الموارد  نصر منك وره�ةفلوال رجاء ال

 
 سورة البلد  ١٥،  ١٤اآل�ة  – )١(
 ٣/١٨٩الكتاب  لسیبو�ه  –) ٢(

 ١٨٩/ ١الكتاب و�نظر سورة الصافات  ٦من اآل�ة  - )٣(
 ١٩٥ الفاكهى وحاش�ة٩٤/ ٢سورة البلد و�نظر وشرح ابن عقیل  ١٥، ١٤من اآل�ة  - )٤(
 سورة النحل ٧٣من اآل�ة  - )٥(
 ١١٦/ ٣شرح التسهیل و  ٦٠٤ ةحجة القراءات ألبى زرع و٣٨٤/ ٢معانى األخفش   - )٦(
 ٣٦٥/ ٤حر المح�ط سورة المائدة و�نظر تخر�ج الفراء فى ال� ٩٥من اآل�ة  - )٧(
  ٤٢٠/ ٤الدر المصون  و٤٥٧/ ١ینظر إعراب القراءات الشواذ  - )٨(
 .ى�ممالوافر قاله المرار بن منفد الت البیت من �حر - )٩(

:هــو األعنــاق ألنهــا موضــع اســتقرارها والمــراد �ــه العنــق سومقیــل الرؤو -جمــع هامــة سالهــام: الــرؤو  -:اللغــة
شــرح ابـــن  و٢١٩/ ١المحتســب  و١٩٠/ ١ینظــر الكتـــاب ، �ــه سؤو والشــاهد ف�ــه تنـــو�ن ضــرب ونصــب الـــر 

ــل و  ٩٤/ ٣عقیــــل  ــرح المفصــ ــین و  ٦٢/ ٦شــ ــاظم ص  و٤٩٩/ ٣العــ ــن النــ ــك البــ ــن مالــ ــة بــ ــرح ألف�ــ  ٤١٧شــ
 ٢٨٤/ ٢األشمونى و 



 
 ۳۱٦ عمل المصدر المنون        

 وقوله:
 )٢(راس�ات ن تهامة  ـاًال مـجب  ل تستط�ع نقالً ـك ه�رم بیدـف
  وقوله:

 )٣(مامذخا الإ   ة لهنـافظـمح   م فنفخت ف�هـذت �سجلهـأخ
 وغیر ذلك من الشواهد الشعر�ة التى استشهدوا بها.

 التعقیب والرأى الراجح
و دخلــت عل�ــه األلــف نــا أن الكــوفیین ذ�ــروا أن المصــدر إذا نــون أممــا ســبق یتضــح ل

والالم لم �عمل فى األسماء ألنه قد دخل فى جملة األسماء وحصل فــى حیزهــا واالســم 
ال �عمــل فــى االســم النصــب ، أمــا ال�صــر�ون فقــالوا إن المصــدر إذا دخلــه التنــو�ن أو 

الــذى یــراه والفعــل مشــتق منــه و   األلف والالم عمل عمل الفعــل �معنــاه ألنــه أصــل الفعــل
ألخــذ لوال داعــى  نال�صــر�یال�حث أن استعمال هذا المصدر فى لغة العــرب یؤ�ــد رأى 

  )٤(�المذهب الكوفى لما ف�ه من التكلف
   :ابن مالكقال 

   )٥(ألمضافا أو مجردا أو مع   لحق فى العملأ�فعله المصدر 
 �هللا أعلم 

 
 البیت من الطو�ل ولم أقف على قائله ، - )١(

 وهى مصدر منون  " ه�ةر " ـالطرق إلى الماء والشاهد ف�ه نصب ( عقا�ك ) ب :والموارد -:اللغة
 ٦١/ ٦شرح المفصل و  ٥١/ ٢الب�ان  و١٢٩شرح شواهد اإل�ضاح  و١٨٩/ ١ینظر: الكتاب  

 ١٠٩ق دوالشــاهد ف�ــه نصــب ج�ــاال �المصــدر المنــون ینظــر: دیــوان الفــرز  .البیــت مــن الــوافر وهــو للفــرزدق - )٢(
  ٢٤٧ /٥و�ال نس�ه فى الدرر  ٤٥/ ٣الهمع و ، ١١٠/ ٣شرح التسهیل البن مالك و 

 .قدالبیت من الوافر وهو للفرز  - )٣(
مام الحق والحرمـة والتقـدیر ذمام والذالدلو مالى ماء ونفخت أعطیت إخا الذمام أى إخاء ال  :  السجل  -اللغة:

ــ ــاء الـ ــهمام أى را ذألن حافظـــت إخـ ــهم  عیتـ ــه �قارضـ ــى أنـ ــل ،وقارضـــت والمعنـ ــا فعـ ــبیو�ه  �مـ ــاب لسـ ــر الكتـ ینظـ
١/١٨٩ 

 ٢٠٧/ ٣لك إلى أوضح المسالك ینظر: عدة السا - )٤(
 ینظر شرح ألف�ة ابن مالك البن الناظم -  )٥(



 
 ۳۱۷ الوصــف بالمصـدر      

 ) ١( الوصف باملصدر    
 

  علــى الوصــف �المصــدر الكــوفیینمــن  ثعلــبلما استدل �ــه    ىأبو على الفارستعرض  
اناً ﴿ :جل شــأنه عند قوله ِه ِإْحســَ اَن ِبَواِلَد�ــْ ْیَنا اِإلنســَ  :الكوفیــون قــرأ  «فقــال: )٢(﴾ َوَوصــّ

ــا" إحســانا" وقــرأ  والكســائى عاصــم وحمــزة ــر ون ــن �ثی ــن عــامراب ــو عمــرو واب  فع وأب
  .)٣(ف�فة �غیر ألفنا" خ "حس
 -من قرأ " حسنا" احتمل وجهین:  :أبو علىقال 

والثكــــل  ،والرشــــد والرشــــد ،�جــــوز أن �كــــون الحســــن لغــــة فــــى الحســــن �ال�خــــل وال�خــــل
 ،تــراهم قــالو: العــرب والعــرب أال ،وجــاء ذلــك فــى الصــفة �مــا جــاء فــى االســم ،والثكــل

علــى هــذا  "الحســن"كــون ف�  )مــررت �قــوم عــرب أجمعــین( :وهــو صــفة یــدلك علــى ذلــك
 ،و�جوز أن �كون الحسن مصدرًا �ــالكفر والشــكر  ،صفة �الحسن و�كون �الحلو والمر

و�جــوز أن تجعــل القــول نفســه الحســن فــى  .قــوًال ذا حســن :وحــذف المضــاف معــه �أنــه
فــأنثوا �مــا یؤنثــون الصــفة التــى تكــون إ�اهــا نحــو :  ،زورة وعدلــة :وعلــى هــذا ،االتســاع

والدلیل على أن " زورا" مصدر ول�س �راكــب ور�ــب مــا أنشــده   ،نةظر�فة وشر�فة وحس
 )ثعلب(  )٤(أحمد بن �حیى
 الزور أنهن الفت�ات  ـك  ورـب مـن �الخبیـومشیه

 )٥(والغور منهن �عید حور         �سألن عن غور وأین الغور

 
 ٢٨٩، ٢٨٨ثعلــب لالفصــ�ح و  ٣٠٦، ٣٠٥/ ٤والمقتضــب  ٢٣٧/ ٣، ١٢٠/ ٢تنظــر المســألة فــى الكتــاب  - )١(

 ٤/١٩١٩االرتشـــاف و  ٥٠، ٤٩/ ٣شـــرح المفصـــل البـــن �عـــ�ش  و٣٥٤، ٣٥١/ ٢فصـــ�ح للزمخشـــرى وشـــرح ال
 ٣/٦٤واالشمونى  ٧٤وائتالف النصرة 

 سورة األحقاف  ١٥من اآل�ة  - )٢(
 ١٢٧/ ٢، والحجة للفراء الس�عة ١٦٢تنظر القراءة فى الس�عة البن مجاهد  - )٣(
/ ١الجمهــرة  ١٢٧/ ٢والحجــة للقـراء الســ�عة   ١/٣٥٤ الفصـ�ح شــرح البیتـان مــن الرجـز وهمــا بـال نســ�ة فـى - )٤(

 " و�روى:ولسان العرب " زور" و " مور ١٢٥١/  ٣و ٤٦٨
 كما تهادى الفت�ان الزور   ومشیهن �الكثیب مور

،  "المطمـــئن :لغــور " ا –" الزائـــر ،الـــذى یــزورك  : الــزور" – "الســـرعة :المــور" –"الســرعة : الخبیـــب :"  اللغــة
 البالغة " زور"  و�نظر أساس

  ١٢٧/ ٢الحجة للقراء الس�عة  - )٥(



 
 ۳۱۸ الوصــف بالمصـدر      

ف �ان التقدیر عنــده " قولــوا للنــاس قــوال حســنًا " فحــذ ،" جعله صفة حسنا"    :ومن قال
الموصــــــوف وحســــــن ذلــــــك فــــــى حســــــن ألنهــــــا ضــــــارعت الصــــــفات التــــــى تقــــــوم مقــــــام 

 أ.هـ .)١(األسماء
 الدراسة والتقویم 

مصــدر  )زوراً (ذ�ــر أن  اثعل�ــ یتضــح لنــا : أن  ىالفارســ مــن الــنص الســابق الــذى ذ�ــره 
 :ول�س �راكب �ما أنشده

 كـأنهن الفت�ات  الزور  ومشیهـن �الخبیـب مـور
 )٢(والغور منهن �عید حور   �سألن عن غور وأین الغور

  . اسم یدل على معنى هو الحدث وال داللة له على الذات :والمصدر
فإذا قلنا: هذا رجل عدل مع �قاء �ل من النعت والمنعوت على معناه االصلى �نــا قــد 

جعــل � عنى وهو ال �جوز من أجل هذا التزم النحاة تأو�ل الع�ــارة إمــا موصفنا الذات �ال
تأو�ــل المشــتق الــدال علــى الــذات و�مــا بتــأول مضــاف وهــو ذو التــى  اســم المعنــى فــى

و�شـــــترط فـــــى  )٣(�معنـــــى صـــــاحب فالوصـــــف �كـــــون �المشـــــتقات ألن المصـــــدر جامـــــد
�یر والتــذ فــراداالالمصدر أال �كون مصدرا م�م�ًا وأن �كون ثالث�ــا و�جــب أن یلتــزم ف�ــه 

 ضــا ،ور  ، جــل عــدلیؤولونــه �المشــتق فر  والكوفیــون وقیــد بهــذه الشــروط ألنــه مســموع 
وذو أى عــادل ومرضــى وزائــر وال�صــر�ون علــى تقــدیر مضــاف أى ذو عــدل  ، وزور
 زور ، و�ان حقه أال ینعت �ه لجموده ولكنهم  ذو  و  ارض

فــى  نال�صــر�ییوافــق  ثعل�ــاً و�هــذا فــإن   )٤(فعلوا ذلك للم�الغة أو توســعًا �حــذف مضــاف
فى هذه المســألة  و�ینآراء النح قولهم أى أن المصدر ل�س �اسم الفاعل و�ل�ك تفصیل 

 :فیها و��ان الرأى الراجح
 
 

 
 ١٢٨/ ٢ خالو�هینظر الحجة البن  - )١(
 امسبق توث�قه - )٢(
 ٣١٢/ ٣ینظر أوضح المسالك  - )٣(
وعـــدة الســـالك إلـــى تحقیـــق أوضـــح  ٩٦/ ٢والكواكـــب الدر�ـــة  ٨٥/ ٢وحاشـــ�ة الخضـــري  ٦٤/ ٣األشـــمونى  - )٤(

 ٤٦٠/ ٣ع�اس حسن والنحو الوافى  ٣١٢/ ٢المسالك 
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 -رأى الكوفیین :
ــال  ــون قـ ــى  :الكوفیـ ــرد علـ ــا وزور مطـ ــدل ورضـ ــل عـ ــو رجـ ــى نحـ ــدر فـ الوصـــف �المصـ

 التأو�ل �المشتق أى عادل وراض
: فـــــاطراده عنـــــدهم بتقـــــدیر مضـــــاف أى ذو عـــــدل وذو رضـــــا وهـــــو وأمـــــا ال�صـــــر�ون 

   ثعلبووافقهم   )١(الصح�ح
و�ن مصـــدرًا نصـــبت  )٢(إذا جعلـــت "وزن" - رحمـــة هللا - الخلیـــلقـــال  «:بو�هســـی قـــال

قــال قــد �كــون الخلــق المصــدر و�كــون  ، �ــالخلقوشــ�ه ذلــك  ، �ــهاســمًا وصــفت  جعلتــه
اســم  اهاهنــ وقــد �كــون الحلــب الفعــل والحلــب المحلــوب فكــأن الــوزن  ، المخلــوق الخلــق 

 صــفةوم غم ف�صیر هذا الكالم عدل و�   وامرأة ن الضرب اسم �ما تقول رجل رضًا  أو�
«)٣(. 

ْوراً  ﴿فــى قولــه تعــالى  «:وقــال المبــرد آُؤُ�ْم غــَ َ�َح مــَ ُتْم ِإْن َأصــْ ْل َأَرَأیــْ  -فــالمعنى )٤(﴾ قــُ
قــولهم هــو ثــم �قــول �عــد ذلــك فأمــا  .االســم.غائرا فوضــع المصــدر موضــع  -  لم�هللا أع

فإنهــا مصــادر ًا ، وهــو عر�ــى حســ�ه وهــو شــر�ف جــدا عر�ــى محضــًا وهــو صــم�م قل�ــ 
أســماء و�ن �انــت  ألن هــذههــو عر�ــى محــض وعر�ــى قلــب   واألجود  )٥(مؤ�دة لما قبلها
اللفظ مصادر ألن المصدر ینعت �ه واالسم ال �كون إال نعتا مــن هــذا تكون على هذا 

 .)٦(» أن تجعله حاًال للنكرةالضرب إال 
�ثیــرة  ةمثلــ أوعــدد  "�اب ما جاء وصفًا من المصادر�ا�ًا تحت عنوان "  فرد ثعلبأ  وقد

للواحــــد واالثنــــین والجمــــع  )هــــم خصــــم(و  )هــــى خصــــم(و  )هــــو خصــــم( «لــــذلك تقــــول:
والمــذ�ر والمؤنــث علــى حالــة واحــدة و�ــذلك رجــل دنــف ونســوة دنــف ال یثنــى وال �جمــع 

 )٧(»و�ذلك رجل زور وفطر وصوم وعدل ورضى ال یثنى وال �جمع ألنه فعل

 
 ٧٤ینظر ائتالف النصرة فى اختالف نحاه الكوفة وال�صرة للز�یدى ص  - )١(
 ١٢٠/ ٢أى وزن من قولك " هذه مائة وزن س�عة ونقد الناس و�ن شئت قلت "وزن س�عة ینظر الكتاب  - )٢(
  ٢٣٧/ ٣،  ١٢٠/ ٢الكتاب  - )٣(
 سورة الملك  ٣٠من اآل�ة  - )٤(
 ٥٣٠/ ٤المقتضب  - )٥(
  ٣٠٦/ ٤المقتضب  - )٦(
 ٢٨٩، ٢٨٨د. عاطف مد�ور ط دار المعارف ص  ینظر: الفص�ح لثعلب تحقیق - )٧(
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. أن العـــرب تصـــف الفاعـــل �المصـــدر اعلـــم «فقـــال: ثعلــبقـــول  الزمخشــرى شـــرح وقـــد 
 ، صــائم:  وفائدته الم�الغة فــى الوصــف ألنــك إذا قلــت هــذا صــوم �ــان أبلــغ مــن قولــك

خصـــم  : قولـــكو�ـــذلك نـــوم ونـــائم وزور وزائـــر وقـــد تكـــون الفائـــدة فـــى االختصـــار الن 
ــو  ــم فهـ ــاه مخاصـ ــذلك أمعنـ ــم و�ـ ــن المخاصـ ــر مـ ــداه خصـ ــا عـ ــف الف ، مـ ــا وصـ ــل افأمـ عـ

رجــل ( :إلــى أن قــال )١(وصوم ونــوم وهــذا �ثیــر ررجل فر وزو   :  قولهم�المصدر فنحو  
  : �ثیر الز�ارة و�ذلك المؤنث والجمع قال الشاعر  )٢()زور

 )٣(»  �سألن عن وأین الغور   كما تهادى الفت�ات الزور
و�وصـــف �المصـــادر �مـــا یوصـــف  «: ف�قـــول الزمخشـــرى �ـــالم  ابـــن �عـــ�شو�وضـــح 

�مــا �قــال رجــل فاضــل وعــادل وذلــك علــى دل �المشــتقات ف�قــال رجــل فضــل ورجــل عــ 
ــال فرد نحـــو عـــدل وصـــوم وفطـــر وزور �معنـــى الز�ـــارة وال مضـــر�ین مفـــرد ومضـــاف ، فـ

�كـــون هنـــا جمـــع زائـــر �صـــاحب وصـــحب وشـــارب وشـــرب الن الجمـــع ال یوصـــف �ـــه 
الرضــى  �ثــر �ــان مصــدرًا وصــف �ــه الواحــد والجمــع وقــالوا رجــل رضــى إذ و�ذاالواحــد 

�ـــأنهم جعلـــوا الموصـــوف ذلـــك  ا ممـــا وصـــف بهـــا للم�الغـــة�لهـــ  عنـــه . فهـــذه المصـــادر
رضى وفضل و�أنه لكثرة عدلــه والرضــى و   عدل  وقالوا رجلالمعنى �كثرة حصوله منه  

و�جوز أن �كونــوا وضــعوا المصــدر  ، والفضلعنه وفضله جعلوه نفس العدل والرضى 
وم صــ  غــائر ورجــلموضع اســم الفاعــل اتســاعًا فعــدل �معنــى عــادل ومــاء غــور �معنــى 

ــائم  ــولهم  . فطـــرمو وفطـــر �معنـــى صـ ــافة فقـ ــادر التـــى ینعـــت بهـــا وهـــى مضـ ــا المصـ أمـ
فهــذه �لهــا علــى معنــى واحــد  . رجــلرجــل شــرعك مــن � مررت برجل حس�ك مــن رجــل و 

ك شــرعك فحســ�ك مصــدر فــى موضــع محســب �قــال أحســبنى الشــىء أى �فــانى و�ــذل
ذى تشــرع مــر إذا خضــعت ف�ــه أى هــو مــن األمــر الــ �معنــى حســ�ك مــن شــرعت فــى األ

ف�ه فهــذه ومــا قبلهــا مــن المصــادر المفــردة جار�ــة علــى مــا قبلهــا جــرى الصــفة واألصــل 
أنهــا مصــادر ال تثنــى وال تجمــع وال تؤنــث و�ن جــرت علــى مثنــى أو مجمــوع أو مؤنــث 

 
 ٣٥١/ ٢خشرى تحقیق د. إبراه�م عبد هللا العامدى مشرح الفص�ح للز  - )١(
   ةوال �جمع ألنه فعل �عنى مصدر وهذه تسم� ى" وفطر وصوم وعدل ورضى ال یثن ٢٨٨ع�ارة الفص�ح - )٢(

 . الكوفیون له      
 ٣/٦٤ و�نظر األشمونى �حاش�ة الص�ان ٣٥٤/ ٢ینظر شرح الفص�ح للزمخشرى  - )٣(
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تقول هذا رجل عدل ورأیت رجًال عدًال ومررت برجل عدل و�امرأة عدل وهذان رجــالن 
   .)١(»جلین عدلعدل ورأیت رجلین عدال ومررت بر 

مما یوصف �ه المصدر �قال رجل جنــب ورجــالن جنــب وقــوم   "  جنب"    الزجاجو�قول  
جنــب إنمــا هــو علــى تأو�ــل ذو جنــب ألنــه مصــدر والمصــدر �قــوم مقــام مــا   وامرأة جنب  

  )٢(أض�ف إل�ه
 : والعرب تصف الجم�ع �صفة الواحد �قوله  :  ابن فارسو�قول  

َد ﴿وهــم جماعــة و�ــذلك قولــه  )٣(﴾ َفاّطّهُرواْ  َوِ�ن ُ�نُتْم ُجُن�اً ﴿   شــأنهجل    ُة َ�عــْ َواْلَمَالِئكــَ
  )٤(﴾  َذِلَك َظِهیرٌ 

 -بتأولین:قال ابن الحاجب یوصف �المصادر  
 .أن �كون المصدر نفسه �معنى اسم الفاعل أو المفعول وهو الصح�ح    :أحدهما
ثــم  ، عــدل ذو  : تقــدیرهأن �كــون �اق�ــا علــى �ا�ــه و�كــون ثــم مضــاف محــذوف  :واألخــر

 :  وجهین�قول مضعفا الرأى الثانى من  
   .ع المصادر على هذا النحو � أنه یلزمه أن یوصف �جم  :أحدهما
 .)٥(أنه یلزمه حذف مضاف :واألخر
�ــــه الكثیــــر وذلــــك �ــــامرأة زور : إن المصــــدر إذا وصــــف فإنمــــا یــــراد  الســــهیلىوقــــال 
    )٦(وصوم
إن السماع ف�ه متبوع واطــراده ممنــوع : النعت �المصدر وما ذ�ر �عده فابن مالكوقال  

وللمصدر مز�ة على غیره و�قــارب فیهــا االطــراد ومــن المصــادر المنعــوت بهــا " رضــى 
   )٧(وفطروعدل وزور وصوم 

 
 ٦٤/ ٣واالشمونى  ٥٠،  ٤٩/ ٣ینظر شرح المفصل البن �ع�ش  - )١(
 ١٦٩/ ٢ن و�عرا�ه للزجاج تحقیق عبد العال شلبى آینظر معانى القر  - )٢(
  ٦المائدة  - )٣(
  ٤التحر�م  - )٤(
 ١/٤٤٣لـى ط العـانى �غـداد یینظر : اإل�ضاح فى شرح المفصل البن الحاجب تحقیق د. موسى بنـانى العل  -  )٥(

  ٣٠١/ ١والكاف�ة فى النحو 
 ١٤٤/ ٣ینظر : الروض األنف للسهیلى  - )٦(
 ٣١٥/ ٣شرح التسهیل البن مالك  - )٧(
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   -:  ابن مالكقال 
  )١(والتذ�یر اإلفرادفالتزموا    ونعتوا �مصدر �ثیرا

   )٢(فقد جعل الوصف �المصدر �ثیرا شائعاً   :  الرضىأما 
 �كثر استعمال المصدر نعتًا نحو: مــررت برجــل عــدل و�ــرجلین عــدل  :عقیلن  ابوقال  

 فــــراداالو�لــــزم حینئــــذ  . ، و�رجــــال عــــدل و�ــــامرأة عــــدل و�ــــامرأتین عــــدل و�نســــاء عــــدل
ألنــه یــدل علــى المعنــى ال علــى صــاح�ه وهــو   األصــلوالتذ�یر والنعت �ه على خالف  

نحــو : مـــررت  حــذف مضــاف ، أو علــى إمــا مــؤول علــى وضــع عــدل موضــع عــادل
جعــل العــین نفــس � علــى الم�الغــة  امقامــه و�مــ وأقــ�م عــدل  برجل ذى عدل ثم حــذف ذى  

   .)٣(المعنى مجازا أو ادعاءً 
 ."وزور"رضا" وهو "  عدل) نظائرها( و�ذلك نق�س على

ــد  ــتق عنـ ــل �المشـ ــوفییفالتأو�ـ ــدیر  )٤(نالكـ ــاف تقـ ــر�یوالمضـ ــف  نال�صـ ــرد الوصـ وال �طـ
 .)٥(�المصدر بل �قتصر ف�ه على السماع

ومن غیــر المطــرد النعــت �المصــدر والمصــدر إمــا أن �كــون فــى أولــه   :ح�انأبو  وقال  
ــدة �ـــ  ــ�م زائـ ــیر ومضـــرب( ـ مـ ــار ال  ) مـــزار ومسـ ــه وال االخ�ـ ــذا ال �جـــوز الوصـــف �ـ فهـ

 ف�ــه الوصــف �ــه تقــول: رجــل زور وال تقــول: رجــل مــزار و�ن لــم �كــن.    �اطراد وال غیره
 طر�قان:
 . لكثرة وقوعه مــن الموصــوف �ــه نحــو مــررت برجــل ضــرب  الم�الغة: أن تر�د  أحدهما

�جعلــون  والكوفیون زور وذى عدل  ذى ف�كون على حذف مضاف أى  :  یر�دهاال    أو 
 )٦(واقعین موقع ضارب وعادلوعدًال   اً " ضر� 

 :قال  فدر فى الوصف �المص  وال�صر�ین الكوفیینرأى  الز�یدىوقد ذ�ر  

 
 ٤٩٥م ن الناظبوشرح األلف�ة ال ٣٨ألف�ة ابن مالك فى النحو والصرف ص  - )١(
 ٨٥/ ٢حاش�ة الخضري  ٢٠١/ ٣ینظر : شرح ابن عقیل  -٣٠٦/ ١شرح الكاف�ة للرضى  - )٢٢(
 ٨٥/ ٢، حاش�ة الخضري ٢٠١/ ٣ینظر: شرح ابن عقیل  - )٣(
 ٦٤/ ٣واالشمونى �حاش�ة الص�ان  ١١٣/ ٢شرح التصر�ح  - )٤(
  ٩٥/ ٢هدل وم�ة لألمة األجر متموالكواكب الدر�ة شرح  ٦٤/ ٣الص�ان  اش�ةح - )٥(
 ١٩١٩/ ٤الضرب   ارتشافینظر  –) ٦(
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ورضــًى وزور مطـــرد علـــى : الوصـــف �المصــدر فـــى نحــو رجـــل عـــدل  الكوفیــون قــال 
 . التأو�ل �المشتق أى عادل وراضى

وهــذا هــو  ىوذو رضــ فــاطراده عنــدهم بتقــدیر مضــاف أى ذو عــدل  : ال�صــر�ون أمــا 
ومــن هنــا نجــد أن   )١(ذى ـ بــ  رحطــ �مــا یلتزمــان لــو  فــرادهاو الصــح�ح ألنــه التــزم بتــذ�یره 

ـ فــى قــولهم فقــد قــال والــدلیل علــى أن زورًا مصــدر ولــ�س �ــ  نال�صــر�یقــد وافــق  ثعلــب
 ما أنشده :    "ر�ب"و  "كبرا"

 )٢(كـأنهن الفت�ات الزور  ومشیهـن �الخبیـب مـور 
 احتمل قوله وجهین: " حسنا" ومن قرأ   ىالفارسقال 

ون أن �كون ( الحســن ) علــى هــذا صــفة �الحســن و�كــون �ــالحلو والمــر و�جــوز أن �كــ 
 ، ) مصدرًا �الكفر والشكر والشغل وحذف المضاف معه �أنه قــوًال ذا حســن  ( الحسن

نثوا �مــا ى االتســاع وعلــى هــذا زورة وعدلــة فــأو�جــوز أن تجعــل القــول نفســه الحســن فــ 
"زورا" ة وشــر�فة وحســنة ، ثــم یــدلك علــى أنیؤنثون الصــفة التــى تكــون إ�اهــا نحــو ظر�فــ 

 "ثعلب"   د بن �حیىأحمراكب �ما أنشده ـ  مصدر ول�س �
 كـأنهن الفت�ات  الزور  ومشیهـن �الخبیـب مـور

  )٣(والغور منهن �عید حور   �سألن عن غور وأین الغور
ن التقـــدیر عنـــده وقولـــوا للنـــاس قـــوال حســـنا فحـــذف أحســـنا" جعلـــه صـــفة و�ـــ " قـــال:ومـــن 

ضــارعت الصــفات التــى تقــوم  ألنهــاالموصــوف وحســن ذلــك فــى حســن ذلــك فــى حســن 
وْا ﴿ومثل هذا التوج�ــه جــاء فــى قولــه تعــالى  )٤(برق نحو األ�طح واأل  سماءاألمقام   َوُقولــُ

ناً  اِس ُحســْ وقــد وجــه العلمــاء هــذه  )٦(مــن غیــر تنــو�ن بــوزن فعلــى "حســنى"قــرأ  )٥(﴾ ِللنــّ
  -:  القراءة بوجهین

 
  ٧٤ص ائتالف النصرة فى اختالف نحاة الكوفة وال�صرة للز�یدى تحقیق د. طارق الجنابى ط عالم الكتب - )١(
 ١٢٧/ ٢ ىالحجة للقراء الس�عة للفارس - )٢(
 البیت سبق توث�قه - )٣(
 ١٢٨، ١٢٧/ ٢ینظر الحجة للقراء الس�عة  - )٤(
 ٨٣قرة ال� - )٥(
 ١/١٠٣ والب�ان ٣٦٣/ ٢والمحتسب  ٤٠١/ ١ینظر اإلتحاف  - )٦(



 
 ۳۲٤ الوصــف بالمصـدر      

  )١(: أن تكون مصدرًا مثل �شرى ورجعى وضعف هذااألول
بـــل هـــو مقصـــور علـــى الســـماع فكونـــه  �ـــأن مجـــىء المصـــدر علـــى فعلـــى غیـــر مقـــ�س

 .مصدرًا یتوقف على قول العرب حسن حسنى �ما قالت رجع رجعى و�شر �شرى  
ال  )٢(ىحسنى أو �لمــة حســن  ون صفة لموصوف محذوف تقدیره مقالة: أن �ك  والثانى

إذ لو �انــت �ــذلك لوجــب اقترابهــا �ــأل أو   األحسنعلى أن حسنى أفعل تفضیل تأنیث  
   )٣(فة �ما هو مقرر فى النحو إلى معر  إضافتها

بــل علــى أنهــا مجــردة عــن التفضــیل فمعنــى مقالــة حســنى أو �لمــة حســنى ذات حســن 
   )٤(�الحسن من غیر تفضیلالوصف فالمقصود مجرد  

 -التعقیب والرأى الراجح :
 الوصــف �المصــدر فــى نال�صــر�یفــى استشــهاده یوافــق  �ــاً ثعلممــا ســبق یتضــح لنــا أن 

ــد ذ�ـــروا أن الوصـــف �ا ــدیر مضـــاف أى ذو عـــدل وذو فقـ ــدر اطـــراده عنـــدهم بتقـ لمصـ
لــو صــرح  ان�مــا یلتزمــ  و�فــرادهرضى وذو حســن وهــذا هــو الصــح�ح ألنــه التــزم بتــذ�یره 

الصــفة فهــو واحــد فــى مدلولــه ألن موضع  وذ�ر العقاد أنه إذا وضع المصدر.  )٥(بذى
احــــد أو معنـــى المصــــدر ال یتغیـــر مــــع الفاعــــل المـــذ�ر أو الفاعــــل المؤنـــث وال مــــع الو 

الكثیــــر فــــإن العــــدل مــــثًال عــــدل واحــــد فــــى صــــفته علــــى جم�ــــع الحــــاالت فــــال ضــــرورة 
ــل  ــى إذا قیـ ــف المعنـ ــتغنى وال �ختلـ ــتكلم أن �سـ ــع إذا أراد المـ ــث أو الجمـ ــات التأنیـ لعالمـ
رجل عدل وامرأة عــدل ورجــال عــدل ونســاء عــدل ألن األســماء هنــا فــى حكــم المضــاف 

 )٦(والمضاف إل�ه من جهة المعنى
: الوصف �المصدر فى نحو رجــل عــدل ورضــى وزور مطــرد علــى الكوفیون ر  وقد ذ�

 )٧(وراضالتأو�ل �المشتق أى عادل  
 

ونســـب  ١٠٣/ ١والب�ـــان  ١٦٤، ١٦٣/ ١ن و�عرا�ـــه آومعـــانى القـــر  ٣٠٩/ ١ن لألخفـــش آینظـــر معـــانى القـــر  - )١(
 ١٦/ ٢ن آالقرطبى تضع�ف هذا الوجه إلى النحاس ینظر الجامع ألحكام القر 

 ٤٠١/ ١ینظر اإلتحاف  - )٢(
 ١٧٦، ١٧٤/ ٢والمساعد  ٨٤١/ ١راب القراءات الس�ع إع - )٣(
 ٣١، ٣٠ینظر القراءات الشاذة ص  - )٤(
 ٧٤ینظر : ائتالف النصرة فى اختالف نحاة الكوفة وال�صرة ص  -)٥(
 ٧٨٩م من مقال �عنوان الصفة فى اللغة العر��ة ص ١٩٦١ه د�سمبر ١٣٨١مجلة األزهر عدد رجب  - )٦(
 ٤٧ائتالف النصرة ص  - )٧(



 
 ۳۲٥ الوصــف بالمصـدر      

 ومن هنا رأى مجمع اللغة العر��ة أن النعت �المصدر جاء �ثیرا فى 
انــه مقصــور علــى  إلــىومــع هــذا یــذهب النحــاة  مثــل: رجــل عــدل وصــوم ورضــا وزور

 . السماع
�ــأن النعــت �المصــدر مقــ�س  المحققــین إل�ــه �عــضذهــب  مــا إلــىوتــرى اللجنــة اســتنادا 

 وهى:�الشروط التى ض�ط بها ما سمع 
 )١(اً � ال �كون م�مأوزنه و ب ثالث�ا أو  أن �كون مفردا مذ�را وأن �كون مصدرا

 �هللا اعلم 
 

 
محمــد شــوقى أمــین د. إبــراه�م  -مجلــة مجمــع اللغــة العر��ــة أ عامــاً  ات العلم�ــة فــى خمســینر مجموعــة القــرا - )١(

 ١٠٨الترزى ص 



 
 ۳۲٦ تقدیم النعت على المنعوت وحكمھ       

 ) ١(   ه تقديم النعت على املنعوت وحكم 
 

عنــد قولــه جـــل  فــى تقــد�م النعــت علـــى المنعــوت نالكــوفییلـــرأى  ابــن خالو�ــهتعــرض 
دٌ ﴿شــأنه وًا َأحــَ ُه ُ�فــُ ــّ ْن ل ْم َ�كــُ ــَ " �فــوا"  و  " أحــد " یرتفــع ألنــه اســم �ــان : «فقــال )٢(﴾ َول

ــهینتصـــب  ــول ألنـ ــا تقـ ــة �مـ ــرة متقدمـ ــالم :نعـــت نكـ ــًا غـ ــد عنـــدى عنـــدى ظر�فـ ــالم  تر�ـ غـ
وعلــى  نال�صــر�یظر�ف فلما قدمت النعت على المنعوت نصبته على الحال فــى قــول 

 " ولــم �كــن لــه أحــد �فــواً " علــى هــذا  اآل�ــةفــى  :والتقــدیر الكــوفیینفــى قــول  )٣(الخــالف
   :)٤(على الروزى   أبو  أنشدني

   )٥(»شحوب و�ن تستنجدى العین تخبر      و�الجسم منى بینا لو نظرته
 
 
 التقویم الدراسة و

 
ــ - )١( ــألة فــــى الكتــ ــراء  ١٩٢ ٣٣٥/ ٢، ٥٦/ ١، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢/ ٢اب تنظــــر المســ ــرآن للفــ ــانى القــ / ١ومعــ

/ ١وأمالى بـن الشـجرى  ١/١٠٠، والمسائل الشیراز�ات ألبى على الفارسى ٩٠/ ٤، والمقتضب ١٦٨،  ١٦٧
 ٣٦٨/ ٢والب�ــــــــان فــــــــى غر�ــــــــب القــــــــرآن  ٦٢٠، ٦١٩/ ٢، واإلنصــــــــاف ٩/ ٣و ٣٥٤، ٣٠٩، ٢٣٤، ١٦٥

 ١٥٧٨/ ٣واالرتشاف  ٣١٧/ ١، وشرح الكاف�ة ٣٣٢/ ٢هیل البن مالك وشرح التس  ١/٢٥٨والروض األنف
 ١٢٧/ ٣واألش�اه والنظائر  ١٢٧/ ٣، والهمع ٦٢٦ – ٥٩٨/ ٢وشرح التصر�ح  ٥٢٨/ ٨وال�حر المح�ط 

سورة اإلخالص. وقرأ حمزة " �فوًا �سـكون إلغـاء وقـرأ ال�ـاقون �فـؤا �ضـم الفـاء الهمـزة إال حفصـا  ٤من اآل�ة  -  )٢(
 ٢/٥٤٧و�عـــراب القـــراءات الســـ�ع البـــن خالو�ـــه ٧٠٢، ٧٠١اصـــم فإنـــه �ـــان ال یهمـــز. ینظـــر الســـ�عة عـــن ع

 ٦٣٧/ ٢، واالتحاف٢١٥/ ٢والنشر  ٦٥٠، واإلرشاد ٤٢١والم�سوط 
الخالف: مصطلح من مصطلحات النحـو الكـوفى جـاء فـى أبـواب منهـا �ـاب المفعـول معـه والفعـل المضـارع   –  )٣(

ء أو ثــم وفــى الظــرف المنصــوب الواقــع خبــرا عــن المبتــدأ. ینظــر المــوفى فــى النحــو الواقــع �عــد الــواو أو الفــا
  ١٠٣، ١٠١ومصطلحات النحو الكوفى ص ٣٠الكوفى ص

 البیت من الطو�ل وهو من شواهد سیبو�ه مجهولة القائل و�روى فى الكتاب لسبیو�ه - )٤(
 شحوب و�ن تستشهدى العین تشهد   ................... 

تحقیــق الــد�تور فتحــى علــى الــدین ط دار الفكــر دمشــق  ٢٩٩/ ١والت�صــرة  ١٢٣/ ٢لســیبو�ه  ینظــر الكتــاب
/ ٣و�ة والمقاصد النح  ١٨/  ٢والمساعد    ٣٠٨/ ١شرح العمدة البن مالك    ٢/٣٣٣وشرح التسهیل البن مالك  

  ١٧٥/ ٢شمونى ط دار صادر بیروت واأل ١٤٧
 : بینا: أى ظاهرا والشحوب: التغیر  اللغة

 فى قوله بینا فإنه حال من شحوب النكرة الواقع مبتدأ مؤخرا.    والشاهد
  ٥٤٧/ ٢إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  - )٥(



 
 ۳۲۷ تقدیم النعت على المنعوت وحكمھ       

وهـــو محكـــوم �ـــه فحقـــه  حـــق التـــا�ع أن یتـــأخر عـــن متبوعـــهتـــا�ع مـــن التوا�ـــع و  :النعـــت
مكمــل  ألنــهالتــأخر عــن المحكــوم عل�ــه وهــو المنعــوت فــال یتقــدم النعــت علــى المنعــوت 

   .)١(ومتمم له فأش�ه الجزء منه
ألن النعــت ال  ال�صــر�ینعنــد  فــإذا قــدمت النعــت علــى المنعــوت نصــبت علــى الحــال

 .الكوفیین    عندوعلى الخالف   .)٢(تا�ع والتا�ع ال �قع قبل المتبوع إال�كون  
 .و��ان الراجح فیها فى هذه المسألة  النحو�ین أقوالوال�ك 
دٌ ﴿:فــى قولــه جــل شــأنه :الكوفیــون قــال  وًا َأحــَ ُه ُ�فــُ ْن لــّ ْم َ�كــُ إنــه منصــوب علــى  )٣(﴾َولــَ

 .)٤(اعلى هذا ولم �كن له أحد �فو   فى اآل�ة  الخالف والتقدیر
قــدم النعــت علــى المنعــوت نصــبته علــى الحــال وذلــك �قولــه ت نــه إذا  أ  :ال�صر�ون ذ�ر  و 

دٌ ﴿ :تعــالى وًا َأحــَ ُه ُ�فــُ ْن لــّ ْم َ�كــُ فأحــد یرتفــع ألنــه اســم �ــان و�فــوًا ینتصــب ألنــه  )٥( ﴾َولــَ
تقدمــة �مــا تقــول عنــدى ظر�فــًا غــالم تر�ــد عنــدى غــالم ظر�ــف فلمــا قــدمت منعت نكــرة  

 .)٦(نال�صر�یت نصبته على الحال فى قول النعت على المنعو 
یوصف ما �عده و�بنى عل�ه مــا قبلــه  أنقب�ح  ألنههذا �اب ما ینتصب   «:سیبو�هقال  

أن توصــف الصــفة �االســم  جــز" وذلك قولك هذا قائما رجــل وفیهــا قائمــا رجــل لمــا لــم � 
تــانى وأ( )مــررت �قــائم(وتضــع الصــفة موضــع االســم �مــا قــ�ح   تقول فیها قائم  أنوق�ح  

مــا �عــده ولــو حســن أن تقــول  األولجعلــت القــائم حــاال و�ــان المبنــى علــى الكــالم   )قائم
ال علــى الصــفة ولكنــه �أنــه لمــا قــال فیهــا قــائم قیــل لــه مــن هــو؟ ومــا  )فیهــا قــائم رجــل(

فقــال : رجــل أو عبــد هللا وقــد �جــوز علــى ضــعفة وحمــل هــذا النصــب علــى جــواز  هــو؟
 ال ــ وجه الكالم فرارًا من الق�ح ق  أخر  وصار حین  )فیها رجل قائماً (

 :)٧(ذو الرمة

 
  ٣/١٢٧والهمع ١٢٧/ ٣واألش�اه والنظائر  ٣١٧/ ٢والكامل  ١٩٢/ ٤ینظر: المقتضب للمبرد  - )١(
 ٩/ ٣، ٣٥٤، ٣٠٩، ٢٣٤، ١٦٥/ ١ینظر أمالى ابن الشجرى  - )٢(
   اإلخالص ٤ اآل�ة  -)  ٣(
 ٥٤٧/ ٢ینظر إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  -  )٤(
 سورة اإلخالص  ٤من اآل�ة  - )٥(
 ٥٤٧/ ٢ینظر إعراب القراءات الس�ع وعللها البن خالو�ه  - )٦(
 ١٢٢/ ٢الكتاب  - )٧(
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 )١(اذرـیون الجـارتها العـاء أعـظب     وتحت العوالى فى القنا مستظلة      
 األخر:وقال 

   )٢(شحوب و�ن تستشهدى العین تشهد      و علمتهـًا لـو�الجسم منى بین
 �ثیر:وقال 

 )٣(.  .. ....... .......................    لــــا طلـوحشـة مـلمی
 . )٤(ما �كون فى الشعر وأقل ما �كون فى الكالم  أكثروهذا �الم  
 اهاهنــ والتقد�م  :«فقال )٥(﴾َوَلْم َ�ُكْن ّلُه ُ�ُفوًا َأَحدٌ ﴿ س�حانهعن قوله    سیبو�هثم تحدث  

فــى العنا�ــة واالهتمــام وجم�ــع مــا ذ�ــر مــن التقــد�م  اســماوالتــأخیر ف�مــا �كــون ظرفــا أو 
وًا ﴿واالستقرار عر�ى جیــد فمــن ذلــك قولــه عــز وجــل   لغاءواإلوالتأخیر   ُه ُ�فــُ ْن لــّ ْم َ�كــُ َولــَ

دٌ ﴿وأهل الجفاء من العرب �قولــون    ﴾َأَحدٌ  ُه َأحــَ وًا لــّ ْن ُ�فــُ ْم َ�كــُ �ــأنهم أخروهــا حیــث  ﴾َولــَ
 

رى ط �ل�ــة �مبــردج تصــح�ح �ارلیــل هنــ ٢٤٥البیــت مــن الطو�ــل لــذى الرمــة غــیالن بــن عق�ــه ینظــر دیوانــه  - )١(
تحقیـق د/ زهیـر زاهـد ١٢٣وشرح أب�ـات سـیبو�ه للنحـاس  ١٢٣/ ٢هـ �صف ظعنا سارت. ینظر الكتاب ٣٣٧

ــیرافى  ــن السـ ــیبو�ه البـ ــان سـ ــرح أب�ـ ــالم الكتـــب بیـــروت وشـ ــلطان ط  ٥٠٢/ ١ط أولـــى عـ ــد علـــى سـ ت د. محمـ
لرسالة بیروت شرح المفصـل مؤسسة ا ٣تحقیق أ /سعید األفغانى ط  ٢١٤الحجاز دمشق واإلفصاح للفارقى 

 ٣٣٣/ ٢وشرح التسهیل البن مالك  ٦٤/ ٢
ــا المعطوفــة علــى الهــوادج أو الخشــب الــذى �جعــل  اللغــة :العــوالى: أعــالى الهــوادج ( و فــى القنــا ) یر�ــد القن

كهیئة الق�ة فى الهودج و�روى موضعة " �القنـا �مـا یـروى والقنـا" وهـو أجـود ألن العال�ـة جـزء مـن القنـاة وهـذا 
ف�ه قوله " مستظلة " فهو حال من ظ�اء النكرة  الشاهدمكانها والجاذر: جمع جوذر وهو ولد ال�قر الوحش�ة و

 وأعرب حاال  توأصلة وتحت العوالى والقنا ظ�اء مستظله فقدم النعت على المنعو 
 البیت سبق تخر�جه - )٢(
 صدر بیت من مجزوء الوافر و�نسب إلى �ثیر عزة وهو بتمامة  - )٣(

 یـلـوح �ـأنه خلـل   عـزة مـوحشـا طلـل ل
ــیراز�ات  ٢٦٧/ ١معــــانى الفــــراء و  ١٢٣/ ٢ینظــــر الكتــــاب   ٥٣٦، ٥٠٦ینظــــر دیــــوان �ثیــــر  والمســــائل الشــ

ــى  ١/١٠٠ ــن جنـ ــائص البـ ــجرى  ٤٩٢/ ٢والخصـ ــن الشـ ــالى ابـ ــیوطى  ٢/٢٧٦وأمـ ــى للسـ ــواهد المغنـ ــرح شـ وشـ
واللســـان"  ١٧٤/ ٢شـــمونى واأل ٥٠٥/ ٣، ٦٤/ ٢،والتصـــر�ح ٣٩٣وشـــرح قطـــر النـــدى البـــن هشـــام  ٨٨ص

 و�نسب بروا�ة " لم�ه" إلى ذى الرمة وقد یروى لسلمى٢٣٣/  ١٣"وخلل "  ٢٦٢/ ٨وحش" 
: الطلل �فتحین ما شخص من أثار الد�ار والموحش القفر الذى ال أن�س ف�ه و�لوح یلمـع والخلـل �طـائن اللغة

 كانت تغشى بها أجفان السیوف منقوشة �الذهب
 تقدم صفة النكرة على الموصوف ونصبها على الحال ف�ه   والشاهد

 ١٢٤/ ٢الكتاب  - )٤(
 سورة اإلخالص ٤من اآل�ة  - )٥(
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و�جــوز  وأحــد اســمهامقــدم  نخبــر �ــا" لــه" ظــرف لغــو و�فــوا  ـ فــ  )١(كانــت غیــر مســتقرة
   .)٢(»  وًا حالجعل " له " خبر �ان و�ف

فإن قلت فقد تقول فى النفى " ما �ان أحــد مثلــك ومــا �ــان أحــد مجترئــا   «:المبردوقال  
عل�ــك فقــد خبــرت عــن النكــرة فإنمــا جــاز ذلــك ألن أحــدًا فــى موضــع النــاس فإنمــا أردت 

حــدا فمــا فوقــه �جتــرىء عل�ــه فقــد صــار ف�ــه معنــى �مــا اأن تعلمه أنه لــ�س فــى النــاس و 
دٌ ﴿م ومــن ذلــك قــول هللا عــز وجــل دخلــه مــن هــذا العمــو  وًا َأحــَ ُه ُ�فــُ ْن لــّ ْم َ�كــُ فلــم  )٣(﴾َولــَ

 )٤(�كــن الخبـــر إال نكــرة �مـــا وصــفت لـــك ثـــم �قــول " والنعـــت ال �كــون قبـــل المنعـــوت "
وحق النعت أن �أتى �عد المنعوت وال �قع فى موقعه حتى یدل عل�ه ف�كون خاصــا لــه 

   .)٥(» دون غیره
فهــو النعــت ومــا  جــاءت �عــد اســمه لإلنســانحل�ــة  ف�ــه نفــى مــا �ــا �ــهابــن خالو وقــال 

   .)٦(ثم أتیت �عدها �االسم فهو البدل  ةبدأت ف�ه �الحل� 
دٌ ﴿  فى قولــه جــل شــأنه  ىالفارسوقال   وًا َأحــَ ُه ُ�فــُ ْن لــّ ْم َ�كــُ فــى  "الكفــو "وقــد بــین  )٧(﴾ َولــَ

ــى  ــفه فـ ــان صـ ــه �ـ ــ�ا ألنـ ــه" نصـ ــو "لـ ــع الظـــرف الـــذى هـ ــه و�كـــون موضـ اآل�ـــة وخصصـ
 :ى فلما قدم انتصب على الحال �ما انتصب "موحشا" فى قولهالمعن 

   )٨(....................   لـوحشًا طلـزة مـلع 
فــإن  )٩(أنه إذا قدمت الصفة على الموصــف تنصــب علــى الحــال  :ابن الشجرى و�ذ�ر  

قــدمت صــفة النكــرة علیهــا صــار مــا �ــان ضــع�فا فــى التــأخیر ال �جــوز غیــره تقــول فــى 
 �ما قال:ل  الدار قائما رج 

  )١(  ....................   لعـزة مـوحشًا طلـل
 

 ٥٦/ ١ینظر الكتاب  - )١(
 ٣١٢/ ٥و�عراب القرآن للنحاس  ٥٦/ ١الكتاب  - )٢(
 ٤اإلخالص  - )٣(
 ١٩٢،  ٩٠/ ٤ینظر: المقتضب  - )٤(
 ١٧٤ /١و�دائع الفوائد  ٣١٧/ ٢ینظر الكامل  - )٥(
 ٣٨٥/ ٢والخصائص  ٢٠٢، ٢٠١الحجة البن خالو�ه  - )٦(
 ٤اإلخالص  - )٧(
  ١٠٠/ ١البیت سبق تخر�جه و�نظر : المسائل الشیراز�ات للفارسى  - )٨(
 ٣٥٤، ٣٠٩، ٢٣٤، ١٦٥/ ١ینظر أمالى ابن الشجرى  - )٩(
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ــل  ــع قبـــ ــا�ع ال �قـــ ــة والتـــ ــون إال تا�عـــ ــفة ال تكـــ ــدم ألن الصـــ ــا تقـــ ــفة لمـــ ــه صـــ ــل �ونـــ �طـــ
 .  )٢(المتبوع

بـــین هـــذین االتجـــاهین فـــى أثنـــاء ب�انـــه لقولـــه تعـــالى  األن�ـــارى أبـــو البر�ـــات وقـــد جمـــع 
َى َإَمامــًا ﴿ اُب ُموســَ ِه ِ�تــَ ن َقْبلــِ ةً َومــِ و�تــاب مرفــوع ألنــه مبتــدأ   «:حیــث قــال )٣(﴾َوَرْحمــَ

ومن قبله خبــره و�مامــًا ورحمــة منصــو�ان علــى الحــال مــن الضــمیر فــى الظــرف أو مــن 
   .)٤(» الكتاب
 )٥(سیبو�هالنكرة إذا تقدم نصب على الحال وأنشد   نعت  :السهیلىوقال 

 )٦(  ....................   لم�ة مـوحشًا طلـل
 :وأنشد

   )٧(....................  مستظلةلعوالى فى القنا  وتحت ا
والعامل فى هذا الحال االستقرار الذى �عمل فى الظــرف و�تعلــق �ــه حــرف الجــر وهــذا 

كــرة التــى �عــدها مرتفعــة ن �جعــل ال ألنــهال اعتــراض فیهــا  األخفــشالحــال علــى مــذهب 
 أنیلزمــة  ألنــه أما علــى مــذهب ســیبو�ه فالمســألة عســیرة جــداً  ، �الظرف ارتفاع الفاعل

معرفة فذلك أولى من أن �كون حــاًال مــن  ألنه�جعلها حاال من المضمر فى االستقرار 
الكالم و�عد المرفوع �ان فاسدًا لتقــدم الحــال علــى العامــل   أخرنكرة فإن قدر االستقرار  

 .)٨(»  المعنوى 

 
 والبیت سبق تخر�جه  ٩/ ٣أمالى ابن الشجرى  - )١(
  ٩/ ٣شجرى ینظر أمالى بن ال – )٢(
 سورة األحقاف  ١٢سورة هود و  ١٧من اآل�ة  - )٣(
وال�حـر  ١١٥٥، ٦٩٢/ ٢و�نظـر التب�ـان للعكبـرى  ١٠/ ٢، ٣٦٨/ ٢ینظر الب�ان فى غر�ـب إعـراب القـرآن  -  )٤(

ودراســات ألســلوب القــرآن الكــر�م  ٢٦/١٥، ١٢/٢٩وروح المعــانى  ٣٢٤٥وتفســیر القرطبــى  ٥٩/ ٨المحــ�ط 
  ١٣٩/ ٣القسم الثالث 

  ١٢٤/ ٢ینظر الكتاب لسبیو�ه   - )٥(
 البیت سبق تخر�جه  - )٦(
 سبق تخر�جه فى صدر المسالة  - )٧(
 ٢٥٨/ ١ینظر الروض األنف للسهیلى  - )٨(
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ا﴿ فى قوله تعالى   العكبرى و�قول   ْم َجنــّ ْوا ِعنــَد َرّ�هــِ للــذین اتقــوا  قــال: )١(﴾ تٌ ِلّلِذیَن اّتقــَ
 وجهین:وعند ر�هم �حتمل   خبر المبتدأ الذى هو " جنات " –

 أن �كون ظرفًا لالستقرار   :أحدهما
   )٢(قدم فانتصب على الحال األصلأن �كون صفة للجنات فى    :والثانى
جــاء رجــل  قلــت:وتنكیــر ذى الحــال قبــ�ح وهــو جــائز مــع ق�حــه لــو  :�عــ�شابــن وقــال 

جـــوازه وجعلـــه وصـــفا لمـــا قبلـــه هـــو الوجـــه فـــإن قـــدمت صـــفة النكـــرة  قـــ�ح مـــعلضـــاحكا 
جواز تقد�م الصفة على الموصــوف ألن الصــفة    )٣(نصبتها على الحال وذلك المتناع

فــال �جــوز تقــد�مها علــى الموصــوف �مــا ال �جــوز  اإل�ضــاحتجــرى مجــرى الصــلة فــى 
ــد�م الصـــلة علـــى الموصـــول و  ال وحمـــل الحـــ  إلـــىتقـــد�مها صـــفة عـــدل  جـــزذا لـــم � �تقـ

قــــدم وجــــه الكــــالم و�ســــم�ه  نوصــــار حــــی  "اكالنصــــب علــــى جــــواز " جــــاء رجــــل ضــــاح 
ــى  ــفة علــ ــد�م الصــ ــ�ح وتقــ ــرة قبــ ــن النكــ ــال مــ ــك أن الحــ ــین وذلــ ــن القب�حــ النحو�ــــون أحســ

 الموصوف أق�ح قال الشاعر:
  )٤(ذرآظ�اء أعارتها العیون الج  وتحت العوالى �القنا مستظلة

نصــبها علــى الحــال وشــرط ذلــك أن تكــون النكــرة  فلمــا قــدم الصــفة ةظ�ــاء مســتظل :أراد
شــئ  لهــا صــفة تجــرى علیهــا، و�جــوز نصــب الصــفة علــى الحــال والعامــل فــى الحــال

و�جــب ذلــك المتنــاع متقدم ثم تقدم الصــفة لغــرض �عــرض فحینئــذ تنصــب علــى الحــال  
 أنشده من قول الشاعر:  ما ماأو �قائه صفة مع التقدم 

   ........ ........... .   لعزة موحشا طلل   
 .)٥(فقدم موحشا على طلل ونص�ه على الحال

من مسوغات جعل صاحب الحال نكرة تقــدم الحــال �قولــك هــذا   أنمالك    ابن  وقد ذ�ر
لــه بهــذا المثــال لمــا لــم �جــز أن توصــف الصــفة ی �عــد تمث  )٦(ســیبو�هقــال . قائمــا رجــل

 
  ١٥أل عمران  - )١(
 ٢٤٥/ ١التب�ان للعكبرى  - )٢(
 ٦٣/ ٢شرح المفصل  - )٣(
 سبق تخر�جه - )٤(
 ٦٤/ ٢شرح المفصل  - )٥(
 ١٢٢/ ٢الكتاب ینظر  - )٦(
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ــائم فتضــ �  ت �قــائم موضــع االســم �مــا قــ�ح مــرر ع الصــفة االســم وقــ�ح أن تقــول فیهــا ق
. قلــت .مــا �عــده  األولالقــائم حــاًال و�ــان المبنــى علــى الكــالم  )١(وأتــانى قــائم " جعلــت"

�قوله حمل هذا علــى جــواز فیهــا رجــل قائمــا " أى أن صــاحب الحــال قــد   سیبو�هأشار  
   .)٢(�كون نكرة دون مسوغ

ا هــذ:( واعلم أنه ال �جوز تقــد�م النعــت علــى المنعــوت لــو قلــت  )٣(ىعمر بن ع�سقال  
أن �كون الظر�ف نعتــا لز�ــد مقــدمًا عل�ــه ولكــن �كــون هــذا مبتــدأ  جزلم �  ) الظر�ف ز�د

ــف  ــن الظر�ـ ــدل" مـ ــد " بـ ــره وز�ـ ــذلك:والظر�ـــف خبـ ــالظر�ف( و�ـ ــد مـــررت �ـ ــت (و  )ز�ـ رأیـ
أن یتقــدم النعــت علــى  جــزو�نمــا لــم �  فز�د فى ذلك �له بــدل مــن الظر�ــف  )الظر�ف ز�د

هــذا  ف یــذ�ر ب�ــان الشــىء قبــل أن ینطــق �ــه؟المنعوت ألن الغرض �النعت الب�ان و�� 
هــذا  وقلــت:ال �جــوز وتقــول هــذا رجــل مقبــل ف�كــون مقبــل نعتــا لرجــل فــإذا قدمتــه عل�ــه 

ألن النعـــت ال یتقـــدم علـــى المنعـــوت علـــى مـــا ذ�ـــروا ولكـــن  ةمقبـــل رجـــل �طلـــت النعت�ـــ 
أن  �كون هذا مبتدأ ومقبل خبره ورجل بدل منه ل�طالن النعت�ــة والوجــه الصــح�ح الجیــد

تقول هذا مقبًال رجل ف�كون هذا مبتدأ ومقبًال حال ورجل خبر المبتــدأ ألن نعــت النكــرة 
مــن حیــث إن النعــت ال یتقــدم علــى المنعــوت وهــذا  إذا تقــدم علیهــا نصــب علــى الحــال

ن ینصــب علــى الحــال فتقــول هــذا مقــبًال أأصل مستمر فى نعت النكــرة إذا تقــدم علیهــا  
 :رجل وعلى ذلك أنشدوا

 )٤(  ....................   ـوحشًا طلـللم�ة م
لم�ة طلل موحش بتأخیر موحش على أنه نعت ل طلــل فلمــا تقــدم النعــت علــى   أصله:

   .)٥(خبره وموحشا حال  ةالمنعوت نصب على الحال فصار طلل مبتدأ ولم� 
�ختار أن �كون الظرف خبرا إذا قدمه وقد خطــأه سیبو�ه    :مكىوقال    :ح�انأبو  وقال  
 إلغــاءلــم �منــع  ســیبو�هألنه قدم الظرف ولم �جعله خبرا والجواب أن   اآل�ةبهذه    المبرد

و�جــوز أن �كــون " �فــوا"  أن �كــون خبــرا وأال �كــون خبــرا، أجــازالظــرف إذا تقــدم و�نمــا 
 

 ١٦٩والتسهیل  ٣٣٢/ ٢ینظر : شرح التسهیل  - )١(
 ٣٣٣/ ٢، وشرح التسهیل ١٦٩ینظر المرجع السابق والتسهیل  - )٢(
 ٨٧٥، ٨٧٤ینظر المحرر فى النحو لعمر بن ع�سى تحقیق د. أمین عبد هللا سالم ص  - )٣(
 ٨٧٤البیت سبق تخر�جه و�نظر المحرر فى النحو ص  - )٤(
 ٨٧٥محرر ص ال - )٥(
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وهــى احــد لمــا تقــدم نعتهــا علیهــا نصــب عــل الحــال ف�كــون لــه الخبــر  النكــرةحــاال مــن 
قـــال لـــ�س حجـــة علـــى هـــذا القـــول ثـــم  للمبـــرد وال �كـــون  واخت�ـــاره ســـیبو�هعلـــى مـــذهب 

الجـــار والمجـــرور ف�ـــه تامـــًا و�نمـــا هـــو نـــاقص ال �صـــلح أن �كـــون خبـــرا لكـــان بـــل هـــو 
 )١(مكى وغیره. إعرابطبل  قدم عل�ه وعلى هذا الذى قررناه � متعلق �كفوا و 

ه منصــوب أن  )٢(﴾ َوَلْم َ�ُكْن ّلُه ُ�ُفوًا َأَحدٌ ﴿ فى قوله جل شأنه    الكوفیون ذ�ر  هذا وقد  
والنصــب علــى  )٣(""ولــم �كــن لــه أحــد �فــواعلــى هــذا  اآل�ــةعلــى الخــالف والتقــدیر فــى 

   .)٤(من النحو   وقد قالوا �ه فى أبواب  ،نیالكوفیالخالف من العوامل المعنو�ة عند  
 التعقیب والرأى الراجح

ن الغــرض �النعــت أل ؛إلــى أنــه ال �جــوز تقــد�م النعــت علــى المنعــوت  مما سبق  خلصن 
فــإذا تقــدم النعــت علــى المنعــوت  ،ن و��ــف یــذ�ر ب�ــان الشــىء قبــل أن ینطــق �ــهالب�ــا

وذلك إذا �ان  نالكوفییوعلى الخالف فى قول   نال�صر�ینصبته على الحال فى رأى  
دٌ ﴿ الكر�مــة  آل�ــةظرفــا أو جــار أو مجــرورا وذلــك �ا وًا َأحــَ ُه ُ�فــُ ْن لــّ ْم َ�كــُ فأحــد  )٥(﴾ َولــَ

 
  ٩١،  ٩٠/ ٤وحاش�ة المقتضب  ٥٢٩و  ٥٢٨/ ٨ینظر ال�حر المح�ط  - )١(
 ٤اإلخالص  - )٢(
 ٥٤٧/ ٢إعراب القراءات الس�ع  - )٣(
 األبواب التى �كون فیها النصب على الخالف عند الكوفیین:   -  )٤(

" منصـوب علـى الخـالف أن المفعول معه فى نحو " استوى الماء والخش�ة  الكوفیون : یرى  المفعول معه -١
ومعنى الخالف فى المفعول معه هو مخالفة ما �عد الواو لما قبلها ألن ما �عد الواو ال �صلح أن �جرى 

 على ما قبله �ما جرى نحو: "قام ز�د وعمرو" فقد خالف الثانى األول فانتصب على الخالف 
وقـد ذهـب  )٤(النصـب علـى الصـرفوقـد �سـمونه  فى الفعل المضـارع الواقـع �عـد الـواو أو الفـاء أو وثـم -٢

إلـى أن الفعـل الواقـع �عـد واو المع�ـة فـى نحـو " ال تأكـل السـمك وتشـرب اللـبن منصـوب علـى   الكوفیون 
 الصرف أو الخالف.

إلــى أن الظــرف فــى النحــو ز�ــد أمامــك وعمــرو  الكوفیــون . فقــد ذهــب فــى الظــرف المنصــوب الواقــع خبــرا -٣
 قوله:فى  الفراءقال و وراءك منصوب على الخالف 

 یلوح �أنه خلل     لم�ه موحشا طلل
لم�ه طلل موحش فصلح رفعة ألنه أت�ـع الطلـل فلمـا قـدم لـم �جـز أن یت�ـع الطلـل وهـو قبلـه وقـد   :المعنى 

�جــوز رفعــه علــى أن تجعلــه �االســم �كــون الطلــل ترجمــة عنــه �مــا تقــول" عنــدى خرســان�ة جار�ــة والوجــه 
وشرح  ١/١٦٩و�عراب النحاس  ٧٥ ١٦٨،   ١/١٦٧للفراء  ینظر معانى القرآن النصب فى خراسان�ة ".
 ١٠٥ - ١٠١ومصطلحات النحو الكوفى  ٣٦وائتالف النصرة  ٢/١٣المفصل البن الحاجب 

 
   سورة اإلخالص ٤اآل�ة  – )٥(
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�مــا تقـــول عنــدى ظر�فـــا  هب ألنــه نعــت نكـــرة متقدمــ یرتفــع ألنــه اســـم �ــان و�فــوا ینصـــ 
" لــه" ظــرف لغــو و�فــوا خبــر �ــان مقــدم وأحــد اســمها ـ فــ   تر�د عندى غــالم ظر�ــف  غالم،

 .و�جوز جعل له خبر �ان و�فوا حال
 والذى یراه ال�حث راجحا أنه إذا تقدم النعت على المنعوت فإنه �عرب حاال.

 علم  أ�هللا 
 



 
 ۳۳٥ ئــدةالـواو الزا      

 ) ١( الواو الزائدة 
 

َ�آًء ﴿عنــد قولــه جــل وعــالفى مجئ الــواو زائــدة  نیالكوفیلرأى    ابن خالو�هتعرض   َوضــِ
 :ألن الضــ�اء هــو  ؛الــواو فــى قولــه " وضــ�اء " زائــدة :الكوفیــون قــال  «فقــال:  )٢(﴾َوِذْ�راً 

 .فال وجه للواو  ،الفرقان
ًدى ﴿ م قولــه اء ودلــیلهـ وأتیناهمــا ضیــ   :: هى واو عطف معناهاال�صر�ون وقال   ِف�ــِه هــُ
 .)٤(هو الهدى  :والنور  )٣(﴾ َوُنورٌ 

 ،الــواو زائــدة  )٥(الفــراءفقــال   أمــا الــواو فــى قولــه " وضــ�اء "فخــر:  آوقــال فــى مــوطن 
 .)٦(ف�كون نص�ا على الحال ،ولقد أتینا موسى وهارون الفرقان ض�اء  :والتقدیر
التــى فرقــت بــین  ة ا التــورا ولــ�س زائــدا فمعنــاه أعطیناهمــ  نســقالــواو  :ال�صــر�ون وقــال 
ًدى ﴿  :وشــــاهد بهــــذا القــــول قولــــه ،وأعطینــــاه ضــــ�اء وذ�ــــرا وال�اطــــل،الحــــق  ا هــــُ ِفیهــــَ
 )٨) (٧(﴾َوُنورٌ 

 الدراسة والتقویم
 اختلف النحو�ون فى الواو هل تأتى زائدة ؟ فذهب الكوفیون إلى أنها تأتى زائدة.

 حو�ین و��ان الراجح فیها. وذهب ال�صر�ون إلى أنها ال تأتى زائدة و�ل�ك أراء الن 
 فى ز�ادة الواو  الكوفیون   رأى

�جــوز ز�ارتهــا فــى �عــض  العاطفــةومن وافقهم إلــى أن الــواو   واألخفش  الكوفیون ذهب  
�عــض الشــواهد مــن القــرآن الكــر�م و�ــالم العــرب، وهــذه هــو  المواضع وساقوا علــى ذلــك

 
مجـالس و  ٩٩ / ٢المقتضـب للمبـرد  و ٣٩٠، ٢١١،٢٠٥، ٥٠/ ٢ن للفـراء آمعـانى القـر   تنظر المسألة فى:  -  )١(

 ٣١١، ٣٦٣/ ٤ن و�عرا�ـــه آمعـــانى القـــر و  ١٤٧، ١٤٤، ١٣٢/ ١ن لألخفـــش آمعـــانى القـــر  و  ٥٩/ ١ثعلـــب 
 ٢٠٠/ ٣مســـاعد وال ٣٥٥/ ٣شـــرح التســـهیل البـــن مالـــك  و ٣٤و األزه�ـــه ٦٤٦/ ٢ ســـر صـــناعة األعـــرابو 

  ١٦١/ ٣الهمع و  ١٨٩٧/ ٤  واالرتشاف 
 سورة األنب�اء  ٤٨ من اآل�ة  - )٢(
 سورة المائدة  ٤٦من اآل�ة  - )٣(
 ٢٤٩ خالو�هالحجة البن  - )٤(
 ٢٠٥/ ٢ن للفراء آمعانى القر  - )٥(
 ٦٢/ ٢إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  - )٦(
 سورة المائدة  ٤٤من اآل�ة  - )٧(
 ٦٣/ ٢إعراب القراءات الس�ع  - )٨(
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لــواو فضــال عــن الشــعر �حمل آ�ات �ثیرة على ز�ــادة افى عصره    الكوفیینإمام    الفراء
  .إذاإذا وقعت فى جواب لما أو و�خص ذلك �ما  

ا﴿ «:تعــالى فــى قولــه الفــراءقــال  َزُهم َفَلمــَّ اِزِهمْ  َجهــَّ لَ  ِ�َجهــَ َقاَ�ةَ  َجعــَ جــواب  )١( ﴾الســِّ
 ﴿ور�ما أدخلت العرب فى مثلها الــواو وهــى جــواب علــى حالهــا �قولــه فــى أول الســورة 

هِ  اْلُجبِّ  َغَ�اَ�ةِ  ِفي َ�ْجَعُلوهُ  َأن ْجَمُعواْ َوأَ  ِ�هِ  َذَهُبواْ  َفَلمَّا والمعنــى  )٢(﴾َوَأْوَحْیَنآِإَل�ــْ
َزُهم َفَلمَّا﴿ عبد هللاأوحینا إل�ه وهى فى قراءة  –علم أ �هللا  – اِزِهمْ  َجهــَّ لَ و  ِ�َجهــَ  َجعــَ

َقاَ�ةَ  جــاء وثبت عل�ه وقد  قال:  ومثله فى الكالم فلما أتانى وأثب عل�ه ، �أنه  )٣(﴾السِّ
 :  امرؤ الق�سفى الشعر فى �ل ذلك قال 

 )٤(بنا �طن خبت ذى قفاف عقنقل     ىحفلما أجزنا ساحة الحى وانت
 :خراآلوقال 

 وام شبُّ ــاءكـم أبنــورأیت      مـت �طونكــلمى إذا قـحت
   )٥(بُّ ــز الخـالعاج  مـاللئیإن        اـن لنـر المجـم ظهـوقلبت

 .)٦(سمنت و�برت  ت:لقم
 

 ٧٠یوسف  - )١(
  ١٥یوسف  - )٢(
 ١٠٨/ ١، ٢١١/ ٢ن للفراء آمعانى القر  - )٣(
 و ١/١٩شرح الفصـائر المشـهورات للنحـاس  و ١٥البیت من �حر الطو�ل وهو فى دیوان امرؤ الق�س ص   -  )٤(

ــ�ع للزوزنـــى ص ــات السـ ــرح المعلقـ ــزى ص و ١٩شـ ــر للتبر�ـ ــات العشـ ــرح المعلقـ ــتة  و ٥شـ ــعراء السـ ــعار الشـ أشـ
 ١١/٤٤الخزانة و  ٢٣٤ ةزه�واأل ٤١/ ٣والمنصف  ٢٧٣دب الكاتب ونسب إل�ه فى أ ٣١/ ١للشنتمرى  

األرض ، القفاف : جمـع قـف  : ما أتسع من �طون  الخبت، دته ف: قطعته وخلفته وانت  ت الموضعز أج:  اللغة
روى البیــت الــذى �عــد هــذا �ــه فــى �عــض و الــداخل �عضــوهــو مــا علــظ مــن األرض وارتفــع والعقنقــل : المتعقــد 

 البیت على وجهین أولهما: �ظل االستشهاد �ه قائما وهو:
 على هض�م الكشح ر�ا المخلخل       إذا قلت هاتى نولینى تمایلت 

 ٧٨٧/ ٢المعجم المفصل و اللسان ( جوز) ، و   ٥٥نظر معانى الكلمات الخزانة ص ی
فى شرح التسهیل البن مالـك إل�ه  ونسب ١٩ینظر: دیوانه ص  رن �عفتان من الكامل وهما لألسودین میالب  -  )٥(

المقتضـب و ،  ٥٩/ ١مجالس ثعلـب و ، ٥١/ ٢، ٢٣٨ ١٠٧/ ١ن للفراء آو�ال نس�ة فى معانى القر   ٣٥٥/  ٣
 ٦٠/ ١المعجم المفصل و ،  ٦٤٦/ ٢عراب و سر صناعة اإل٢٣٥االزه�ة و ،  ٧٨/ ٢

 – ینظر اللسان ( خبـبلت �طونكم : �ثرت ق�ائلكم مالخبیث وق :الخداع، �كسر الخاء وفتحها   :الخب:  اللغة
 قمل) 

 ٥١، ٥٠/ ٢ن للفراء، معانى القرآ - )٦(



 
 ۳۳۷ ئــدةالـواو الزا      

ْت  ﴿مــن قولــه هللا تعــالى أخــرعــن الــواو الزائــدة فــى مــوطن  ل الفــراءو�قــو َى ِإَذا ُفِتحــَ َحتــّ
ُلونَ  قّ *  َ�ْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ّمن ُ�ّل َحَدٍب َینســِ ُد اْلحــَ َرَب اْلَوعــْ َى ﴿وقولــه: )١(﴾ َواْقتــَ َحتــّ

ا  اوَ ِإَذا َجآُءوهــَ ْت َأْبَواُبهــَ اَفلَ ﴿ عبــد هللاوفــى قــراءة  )٢(﴾ ُفِتحــَ َزُهم مــَّ اِزِهمْ  َجهــَّ لَ  ِ�َجهــَ  َجعــَ

َقاَ�ةَ  ــِّ ــا  )٣( ﴾ السـ ــه  واو، �غیـــروفـــى قراءتنـ ــهد �ـ ــا استشـ ــه مـ ــه ومثلـ ــورة ابـــن خالو�ـ فـــى سـ
ــه تعــالى األنب�ــاء راً ﴿  عنــد قول ــْ َ�آًء َوِذ� ــراءقــال  قــال:حیــث  )٤(﴾ َوضــِ ــواو زائــدة  )٥(الف ال

ومثلــه  )٦(نصــ�ًا علــى الحــال والتقدیر " ولقد أتینا موسى وهــارون الفرقــان ضــ�اء " ف�كــون 
ینِ ﴿  ما جاء فى سورة الصافات عند قوله جل شــأنه ُه ِلْلَجبــِ َلَما َوَتلــّ اهُ *  َفَلّما َأســْ  َوَناَدْینــَ

 :  امرؤ الق�سمعناه : نادیناه وقال  )٧(﴾
 )٨(  بنا �طن خبت ذى قفاف عقنقل  فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى

 لكعلــى صــحة مــا �قــول و�ــذ ابــن مســعودقــراءة �ستشــهد �  الفــراءو�ــأن  )٩(انتحىیر�ــد:
ْت  ﴿حق أهل الجنــة  فىفى قوله تعالى  �ستدل على ز�ادة الواو   ا ُفِتحــَ َى ِإَذا َجآُءوهــَ َحتــّ

  الواو.ز�ادة   تقدیرعلى أن �كون الجواب هو وفتحت على   )١٠(﴾  َأْبَواُبَها
ى﴿ فــى قولــه تعــالى  :الفــراء�قــول  ْلُتمْ  ِإَذا َحتــَّ اَزعْ  َفشــِ ي ُتمْ َوَتنــَ رِ  فــِ ْیُتم اَألمــْ  )١١(﴾ َوَعصــَ
 األمــرإنــه مقــدم ومــؤخر معنــاه حتــى إذا تنــازعتم فــى  �قــال:حتــى إذا فشــلتم "  «:وقولــه

ینِ ﴿ �مـــــا �قـــــال  الســـــقوط،فشـــــلتم فهـــــذه الـــــواو معناهـــــا  ُه ِلْلَجبـــــِ َلَما َوَتلـــــّ ا َأســـــْ *  َفَلمـــــّ
اهُ  ا أن ) مقــول لــم �ــأت فــى نادینــاه وهــو فــى ( حتــى إذا ) و ( فلمــ  معنــاه: )١٢(﴾َوَناَدْینــَ

 
 سورة األنب�اء  ٩٧،  ٩٦من اآل�ة  - )١(
 سورة الزمر   ٧٣من اآل�ة  - )٢(
 سورة یوسف ٧٠من اآل�ة  - )٣(
 سورة األنب�اء  ٤٨من اآل�ة  - )٤(
 ٢٠٥/ ٢ن للفراء آمعانى القر  - )٥(
 ٦٢/ ٢إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  - )٦(
 سورة الصافات  ١٠٤،  ١٠٣من اآل�ة  - )٧(
 البیت سبق تخر�جه – )٨(
 ٢١١/ ٢ن آمعانى القر  - )٩(
 سورة الزمر  ٧١من اآل�ة  - )١٠(
 سورة أل عمران  ١٥٢من اآل�ة  - )١١(
سورة الصافات   ١٠٤،  ١٠٣من اآل�ة  - )١٢(
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ّل  ﴿قال هللا ت�ــارك وتعــالى ،    غیر هذین ن �ــُ ْم مــّ ْأُجوُج َوهــُ ْأُجوُج َومــَ ْت �ــَ َى ِإَذا ُفِتحــَ َحتــّ
ُلونَ  قّ ﴿  ثــم قــال     )١(﴾َحَدٍب َینســِ ُد اْلحــَ َرَب اْلَوعــْ اقتــرب وقــال ت�ــارك  معنــاه  )٢(  ﴾  َواْقتــَ

ْت َأبْ  ﴿وتعـــالى: ا َوُفِتحـــَ َى ِإَذا َجآُءوهـــَ اَحتـــّ َى ِإَذا  ﴿أخـــروفــــى موضــــع  )٣(﴾ َواُبهـــَ َحتـــّ
  .)٥( )٤( » ﴾  َجآُءوَها ُفِتَحْت َأْبَواُبَها

ة الــواو فــى الجــواب فــى غیــر هــذه المواضــع المــذ�ورة دالكــالم علــى ز�ــا  الفراء  أوردوقــد  
  )٦(عادته هناإ عن   فأغنى�ما ال �خرج عما سبق  

 :فقد أنشد قول الشاعر   فراءالز�ادة الواو ، وذ�ر �عضا مما حكاه    ثعلبكما حكى  
 واُـ م أبنـاءكم شبّ ـورأیت  لـت �طونكممى إذا قـحت

  )٧( ز الخبُّ ــالعاج  مإن اللئ�  ر المجن لناـم ظهـوقلبت
 مقمحــة،قال �عضــهم هــى ،  �ثرت وأدخل الواو فى قلبتم  قملت:"    قائال:ثم علق عل�ه  

  )٨(لنا  میر�د قلبت 
فـــى  امـــرىء القـــ�سفى ز�ـــارة الـــواو فـــى قـــول الكـــو  ارى �ـــ ن�كـــر بـــن األ  أبـــوا حكـــى مـــ ك

 :معلقته  
  )٩(  بنا �طن خبت ذى قفاف عقنقلفلما أجزنا ساحة الحى وانتحى        

الكر�مــة  اآل�ــاتواستشــهد بــ�عض  "حتــى إذا"الوقت�ــة و  "لمــا"حــم مــع ونــص علــى أنهــا تق
  )١٠(الفراء ذ�رهوالتى ال تخرج عما 

 .مجىء الواو زائدة  فأجازالمسألة  فى هذه نـالكوفییمذهب   شـاألخفوقد ذهب  

 
 سورة األنب�اء  ٩٦�ة من اآل - )١(
 سورة األنب�اء  ٩٧من اآل�ة  - )٢(
 سورة الزمر  ٧٣من اآل�ة  - )٣(
 سورة الزمر  ٧١من اآل�ة  - )٤(
 ٢٣٨/ ١ للفراء نآمعانى القر  - )٥(
 ٢٤٩/ ٣،  ٣٩٠/ ٢، ١٠٨، ١٠٧/ ١ للفراء نآینظر : معانى القر  - )٦(
   تخر�جهما سبق نالبیتا - )٧(
 ٥٩ /١مجالس ثعلب  - )٨(
  البیت سبق تخر�جه )٩(
  ٥٦٨، ٥٥شرح القصائد الس�ع الطوال ص  - )١٠(
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ا ﴿:)١(الحســنوقــد فســر  :األخفــش�قــول  ْت َأْبَواُبهــَ ا َوُفِتحــَ َى ِإَذا َجآُءوهــَ  مْ هُــ لَ  الَ وقَــ  َحتــّ
قال لهم خزنتها فالواو فى هــذا زائــدة قــال  معناها: وقال:على حذف الواو  )٢(  ﴾اهَ تُ نَ زَ خَ 

 :مقبلتم�م بن  الشاعر 
 )٣(الـــم �خیـة حالـإال �لم  ة لم �كنشفإذا وذلك �اكب�

 :عامر بن الحل�سوقول  
 )٤(و�ذا مضى شىء �أن لم �فعل          س إال حینهـفإذا وذلك لی      

ــه زاد  ــواو،كأنـ ــا خبـــره مضـــمر �ثیـــر مضـــمرا،وجعـــل خبـــره  الـ ــذا ممـ ــو هـ ــع أن  )٥(ونحـ ومـ
حمــل مثــل هــذا  أنعلــى  خــرآ�جــوز ز�ــادة الــواو ف�مــا ســبق نــص فــى موضــع  األخفــش

الســابق ذاكــرًا  �المــهفقد ذ�ر نحوا من  الكالم.ى حذف الجواب أحسن وهو �ثیر فى عل
 اآل�ــة" و�ضــمار الخبــر أحســن فــى  قــال:ن الســا�قین ثــم تــی لبی االكر�مــة نفســها وأحــد  اآل�ــة

   )٦(»  أ�ضا وهو فى الكالم �ثیر
ئ وحكــى ذلــك فــى قــولهم : �نــت وال شــ  للكــوفیینز�ــادة الــواو وفاقــا  الرمــانىكمــا أجــاز 

ْت  ﴿تعــالى:أن الــواو زائــدة فــى قولــه   المبردلك �ما حكى عن   ا َوُفِتحــَ َى ِإَذا َجآُءوهــَ َحتــّ
 نشد على ذلك قول الشاعر:أ  , )٧(﴾  َأْبَواُبَها

 
ه علمـــا وعمـــال وهـــو احـــد القـــراء نـــهـــو الحســـن بـــن أبـــى الحســـن �ســـار الســـید اإلمـــام أبـــو ســـعید ال�صـــرى إمـــام زما - )١(

  ١/٢٣٥راء قینظر ط�قات ال ـ ،ه ١١٠فى خالفة عمر بن الخطاب توفى سنة  ـه٢١المشهور�ن ولد سنة 
 سورة الزمر  ٧٣من اآل�ة  - )٢(
، ١/١٣٢ن لألخفـش آونسب إل�ـه فـى معـانى القـر  ٢٥٩البیت من الكامل لتم�م بن أبى مقبل فى دیوانه ص   -  )٣(

و�ـال نسـ�ة فـى شـرح  اللسـان "لمـم" و ٦٣ -٦/ ١١الخزانة  و٦٥٠/ ٢الحافظ  عمدهشرح و  ٤٩٧/ ٢،   ١٤٤
  ٧٥٩/ ٢المعجم المفصل  و ٤٥تذ�رة النحاة ص و ٣٥٦/ ٣التسهیل البن مالك 

 كب�شة من أسماء النساء وهو تصغیر ��شة : اللغة
 ة الواو فى قوله فإذا وذلك .دز�ا والشاهد ف�ه

ــ - )٤( وشـــرح ٢/١٠٠ین یلذلى واســـمه عـــامر بـــن الحلـــ�س فـــى دیـــوان الهـــذالبیـــت مـــن �حـــر الكامـــل ألبـــى �بیـــر الهـ
ــان (وا) و  ٦٣ -٦١/ ١الخزانـــة و  ١٣٢ /١ن لألخفـــش آفـــى معـــانى القـــر  إل�ـــهونســـب ١٠٨٠/ ٣أشـــعارهم  اللسـ

، المعجــم ١٠٤/ ١وهــو بــال نســ�ة فــى مجــالس ثعلــب لتــأ�ط شــرا.  ١٧١/ ٢جنــى فــى الخصــائص ونســ�ة ابــن 
 ٧٨٢/ ٢المفصل 

 ١٣٢/ ١ن آمعانى القر  - )٥(
 ١٤٤/ ١، وانظر ٤٩٧/ ٢ن آمعانى القر  - )٦(
 سورة الزمر  ٧٣من اآل�ة  - )٧(



 
 ۳٤۰ ئــدةالـواو الزا      

 )١( بنا �طن خبت ذى قفاف عقنقلفلما أجزنا ساحة الحى وانتحى     
 .)٢(فلما أجزنا ساحة الحى انتحى والواو زائدة  المعنى:فذ�ر أن 

فقـــال عـــن الـــواو وتكـــون صـــلة زائـــدة �قولـــه جـــل  نالكــوفییمـــذهب  ابــن فــارسذهـــب و 
  .)٤(لها  الإوالمعنى   )٣(﴾ّال َوَلَها ِ�َتاٌب ّمْعُلومٌ إِ   ﴿وعز

ثْ  ﴿وتكــون الــواو مقحمــة �قولــه جــل ثنــاؤه  «و�قــول أ�ضــا: ِه َوَال َتْحنــَ ِرب �ــّ  )٥(﴾ َفاضــْ
ــا علـــى –أراد  ــث جزمـ ــرب �ـــه ال تحنـ ــم فاضـ ــو  �هللا أعلـ ــون نه�ـــا جـ ــر، وقـــد تكـ اب األمـ

ي ِلُیوُسفَ  َمكَّنِّا﴿  �ذلك قوله تعالىو واألول أجود  هُ  اَألْرضِ  فــِ أراد لنعلمــه  )٦(﴾ َوِلُنَعلِّمــَ
   )٧(.» وقد قیل ولنعلمه فعلنا ذاك

وتكــون مقحمــة أى زائــدة فــى  :«أ�ضــًا فقــال عــن الــواو   نالكوفییمــذهب    الهروى وذهب  
ا﴿ لكالم تامًا �قوله عز وجللو لم تجىء بها لكان ا –الكالم  واْ  َفَلمــَّ هِ  َذَهبــُ واْ  �ــِ  َوَأْجَمعــُ

أوحینــا إل�ــه فتكــون أوحینــا جــواب  المعنــى: )٨(﴾َوَأْوَحْیَنآِإَلْ�هِ  اْلُجبِّ  َغَ�اَ�ةِ  ِفي َ�ْجَعُلوهُ  َأن
 . )٩(فلما." 

الشــعر�ة الشــاهدة علــى ز�ــارة الــواو والتــى ال  واألب�ــات اآل�ــاتثــم ذ�ــر الهــروى �عــض 
"واعلــم أن الــواو ال تقحــم إال مــع " لمــا"  قــال:وغیــره ثــم  الفــراءخــرج عمــا استشــهد �ــه ت 

والمعنــى  )١٠() ر�نــا ولــك الحمــد ( :ا إال فــى الشــاذ �قــولهممــ وحتــى وال تقحــم مــع غیره

 
  تخر�جهالبیت سبق  - )١(
  ٦٣ینظر: معانى الحروف ص  - )٢(
 سورة الحجر  ٤من اآل�ة  - )٣(
 ١٥٧الصاحبى ص  - )٤(
 سورة ص  ٤٤من اآل�ة  - )٥(
 سورة یوسف  ٢١من اآل�ة  - )٦(
 ١٥٨الصاحبى  - )٧(
 سورة یوسف  ١٥من اآل�ة  - )٨(
  ٢٣٤االزه�ة ص  - )٩(
أن رســول هللا صــلى هللا عل�ــه وســلم �ــان إذا عــن عبــد هللا بــن عمــر  ﴿مقتطــف مــن حــدیث شــر�ف تمامــه  - )١٠(

افتتح الصالة رفع ید�ه حذو منكب�ة و�ذا رفع رأسه من الر�ـوع رفعهـا �ـذلك وقـال " سـمع هللا لمـن حمـد  ر�نـا 
 ١/٧٥ینظر الحدیث فى الموطأ لإلمام �اب افتتاح الصالة   ﴾ولك الحمد و�ان ال �فعل ذلك فى السجود 



 
 ۳٤۱ ئــدةالـواو الزا      

والــواو مقحمــة ومعنــى المقحــم أن �كــون الحــرف المــذ�ور علــى ن�ــة   )١(ر�نــا لــك الحمــد
 .  )٢(» السقوط
 الكوفیــون ذهــب  فقــال: نال�صــر�یو�عــض    نالكــوفییا المــذهب عــن  هذ  األن�ارى وحكى  

 األخفـــش وأبـــو أبـــو الحســـنإلـــى أن الـــواو العاطفـــة �جـــوز أن تقـــع زائـــدة و�ل�ـــه ذهـــب 
 .  )٤(نال�صر�یمن    )٣(القاسم بن برهان

نه قد جاء ذلك �ثیــرا أتقع زائدة  أنالواو �جوز  أنالدلیل على    :«ثم ذ�ر حجتهم قائال
ولكنــه لــم  عرضــها،ثــم ذ�ــر شــواهدهم التــى ســبق  ،)٥(الى و�الم العربتع �تاب هللافى  

 .یرتض مذهبهم وأجاب عن شواهدهم �أن الواو فى ذلك عاطفة ول�ست زائدة
 لإل�جــــاز توخ�ــــاً  ، �ــــهوالجــــواب فــــى جم�ــــع مــــا استشــــهد �ــــه الكوفیــــون محــــذوف للعلــــم 

العــرب �ثیــرًا  جــاء فــى �تــاب هللا تعــالى و�ــالم قدوذلك أن حذف الجواب   واالختصار،
�مٌ ﴿   كما فى قوله تعالى  :أى )٦( ﴾ َوَلْوَال َفْضُل ّ�ِ َعَلْ�ُكْم َوَرْحَمُتُه َوَأّن ّ�َ َرُءوٌف ّرحــِ

 إظهــارهبلغ فى المعنــى مــن أحذف الجواب  أنثم   �ثیر.ومثل ذلك    ،  �العقو�ةكم  للعاج 
.، فتســكت فــال نــى.زرت  لــئن�هللا  تقــول:تذهب النفس ف�ه �ل مذهب �أن   هألن �حذف  ،

ف�كــون ذلــك  ، عل�ــه واإلنعــامإل�ــه  اإلحســانتــأتى �جــواب ف�كــون التصــور لجم�ــع أوجــه 
   )٧(» أبلغ من أن تذ�ر الجواب

 
إنما جعل اإلمام ل�اتم �ـه فـإذا �بـر فكبـروا و إذا ر�ـع فـار�عوا  ﴿ى هللا عنـه ضنسى ر ر�نا لك الحمد روا�ة أ  -  )١(

ینظـر ال�خـارى  ﴾و�ذا رفع فارفعوا و�ذا قال سمع هللا لمـن حمـده فقولـوا ر�نـا لـك الحمـد و�ذا سـجد  فاسـجدوا
 ١٣٤/ ١اآلذان �اب إ�جاب التكبیر وافتتاح الصالة  كتاب  

 ٢٣٦زه�ة األ - )٢(
العكبـرى النحـوى  بد الواحد بن على بن عمر بن إسحاق بـن إبـراه�م بـن برهـان أبـو القاسـم االسـدىهو ع  -  )٣(

  ١٢٣٠/ ٢انظر ال�غ�ة  ـه٤٥٦صاحب العر��ة واللغة والتوار�خ وأ�ام العرب توفى سنة 
 ٤٥٦/ ٢ینظر اإلنصاف  - )٤(
 ٤٥٦/ ٢اإلنصاف  - )٥(
 سورة النور  ٢٠من اآل�ة  - )٦(
 ٤٦٢ -٤٥٩ /٢اإلنصاف  - )٧(



 
 ۳٤۲ ئــدةالـواو الزا      

" وقــد تــزاد  :مالــكابــن مجــىء الــواو زائــدة �قــول  فأجــاز الكــوفیین ابــن مالــككمــا تــا�ع 
 الحسنقــال ،  )١(﴾  َلُهْم َخَزَنُتَهاَوُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقالَ  ﴿ومن ز�ادتها قوله تعالى  الواو،

 :أبى حفصة مروانتها قول دقال لهم خزنتها ومن ز�ا أى:  :ال�صرى الحسن  �عنى   –
 )٢(حفاظًا و�نوى من سفاهته �سرى  فما �ال من أسعى ألجبر عظمة 

 :األخرومن ز�ادتها أ�ضا قول   
   )٣(ن ی�غینىـن مـت تعیـفإذا وأن     ولقد رمقتك فى المجالس �لها

   :ومثله
   )٤(الـیـم �خـالـة حـلمـ� الإ     ن ـ�ك لم    �ب�شة  �افإذا وذلك 

خروجهــا وهــى �ز�ــادة الــواو فــذ�ر مــن بــین أقســام الــواو واوا دخولهــا  ابــن هشــاموأجــاز 
وجماعـــة قـــد أثبتــــوا هـــذه الــــواو وســـاق �عــــض  واألخفـــش الكـــوفیینأن  وذ�ـــر الزائـــدة،

  ه:رة فى قولوالز�ادة ظاه :شواهدهم على ذلك ثم قال
  )٥(حفاظا و�نوى من سفاهته �سرى  عظمه     ألجبر فما �ال من أسعى 

 :وقوله
   )٦(ن ی�غینىـن مـت تعیـفإذا وأن �لها      ولقد رمقتك فى المجالس 

   )١(ابن الهائموت�عه فى ذلك   ،الكوفیین  مذهب  بذلك یذهب  هشام  فابن
 

 سورة الزمر  ٧٣من اآل�ة  - )١(
البــن الذئ�ــة الثقفــى حكا�ــة عــن  ١٤٤/ ١فنســب فــى مجــالس ثعلــب  تهالبیــت مــن الطو�ــل مختلــف فــى نســب - )٢(

نقال عن ثعلـب و�ـذا فـى شـرح أب�ـات  ٧٨١/ ٢مروان بن أبى حفصة و�ذا فى شرح شواهد المغنى للسیوطى 
وهو   أنه نسب إلى شاعر جاهلى یدعى وعله بن الحارث الجرمى  ونقل �ل منهما  ٦/١٢١المغنى لل�غدادى  

  ٣٦٢/ ٢بال نس�ة فى المغنى 
 : الجبر : أن تغنى الرجل من فقر، أو تصلح عظم من �سر اللغة

 " و�نوى "ف�ه ز�ادة الواو فى قوله   والشاهد
ونسب لـه  ٤٢٢/ ١أشعارهم  وشرح ٢٦٠/ ٢ن یلیذالبیت من �حر الكامل ألبى الع�ال الهذلى فى دیوان اله  -  )٣(

   ٣٦٢/ ٢و�ال نس�ة فى المغنى ٦٥٢/ ٢وشرح عمدة الحافظ  ١٩٩/  ٢٤فى االغانى 
 �صرك تتعهده وتنظر إل�ه وترق�ه أت�عتهنظر إل�ه ورمقته ب�صرك إذا  :رمقه : اللغة

 ف�ه ز�ارة الواو فى قوله فإذا وأنت   والشاهد
  تخر�جهالبیت سبق  - )٤(
   تخر�جهالبیت سبق  - )٥(
 ٣٦٢/ ٢المغنى البن هشام  - )٦(



 
 ۳٤۳ ئــدةالـواو الزا      

  )٢(واألخفش نالكوفییهذا المذهب عن   السیوطىونقل  
ثــم نقــل �ــالم  نال�صــر�یوجماعــة مــن  الكــوفیینعــن  األدبفى خزانــة  ال�غدادىوحكاه  
مـــن أنـــه مـــذهب  اإلنصـــاففـــى  األن�ـــارى الـــذى ســـبق عرضـــه و�ـــذا نقـــل �ـــالم  الفـــراء
 )٣(نال�صر�یمن    والمبرد وابن برهان واألخفش نالكوفیی

 الواو "  ز�ادة " فى  ال�صر�ین:رأى  
 موضعین:فى   نال�صر�یرأى   ابن خالو�هوقد ذ�ر  

راً  ﴿: قـــال فـــى قولـــه تعـــالى األول َ�آًء َوِذ�ــْ هـــى واو عطـــف معناهـــا وأتیناهـــا  )٤(﴾ َوضــِ
 )٦(والنور هو الهدى )٥(﴾  ِف�ِه ُهًدى َوُنورٌ ﴿ ودلیلهم قوله   ض�اء،

التــى فرقــت بــین الحــق  التــوراة ا مــ الــواو نســق ولــ�س زائــدًا فمعنــاه أعطیناه :قــال :الثــانى
   .)٨()٧(﴾ِفیَها ُهًدى َوُنورٌ ﴿ بهذا قوله اوذ�رًا وشاهد  وال�اطل وأعطیناه ض�اء

أال �صــار  األولــىولــذا �ــان  األصــل،أن الز�ادة فــى الحــروف خــالف   ال�صر�ون یرى  ف
أما وقد أمكن أن �خــرج علــى غیــر الز�ــادة فقــد وجــب عــدم  قاطع،إلى الز�ادة إال بدلیل 

طفــة أنهــا اهم فــى الــواو الع�ــان مــذهب   ذاهــ   ألجــلالقول بز�ادة الحرف الــذى أتــى لمعنــى  

 
ائم لقــب الشــافعى المعــروف �ــابن الهــ يالمقدســالمصــرى  هــو أحمــد بــن محمــد بــن عمــاد بــن علــى القرافــى - )١(

 ق�شــهاب الــدین و�نیتــه أبــو الع�ــاس ولــد ســنة ثــالث وخمســین أو ســت وخمســین وســ�عمائة مــن الهجــرة الموافــ
عـراب وخالصـة اعـد اإلالطالب وهو نظـم قو  فةمن �ت�ه فى النحو تحثالثمائة وألف من المیالد و س  �سنة خم

الطــالب تــوفى ســنة خمــس عشــرة وثمانمائــة مــن الهجــرة ینظــر:  و شــرح منظمــة تحفــةالخالصــة فــى النحــو ،
ــل لمج األنـــس ــالجلیـ ــدین الحنبلـــى ت بـ ــر  ـ ،هـــ٩٢٨ر الـ ــالم ینظـ ــؤلفین و  ٢٢٦/ ١األعـ ــم المـ  و ١٣٧/ ٢معجـ

/ ٧ات الـذهبذر شـ و٤٥٦، ٤٥٥األنس الجلیـل و  ١٥٨، ١٥٧/ ٢لضوء الالمع او  ٢٥٤/ ٤ى ز السلوك للمقر�
ینظــر رأى ابــن  ٢/١٣٧معجــم المــؤلفین و  ١٠/ ١إ�ضــاح المكنــون   و ١١٨، ١١٧/ ١الطــالع  البــدر ١٠٩

لكتـاب األعـراب  المتضـمنة هــ٨١٥الطـالب البـن الهـانم المتـوفى سـنة  ةالهائم فى �تاب : شـرح منظومـة تحفـ
  ٢٧٣ال�احث هالل عبد الحمید ص  تحقیقب البن هشام عن قواعد األعرا

 ١٦١/ ٣الهمع ینظر   – )٢(
  ٤٦ – ٤٥/  ١١الخزانة  - )٣(
 سورة األنب�اء  ٤٨من اآل�ة  - )٤(
 سورة المائدة  ٤٦من اآل�ة  - )٥(
  ٢٤٩ینظر : الحجة البن خالو�ه  - )٦(
 سورة المائدة  ٤٤من اآل�ة  - )٧(
  ٦٣/ ٢س�ع البن خالو�ه إعراب القراءات ال - )٨(



 
 ۳٤٤ ئــدةالـواو الزا      

علــى  الكــوفیینفــإذا �ــان مــن شــواهد  وأصــلوه.الــذى بنــوه  األصــلعلــى  اعتمــاداال تــزاد 
ا﴿ىـ ه تعالــ ـ ولــ ـ ز�ــادة الــواو ق ْت َأْبَواُبهــَ ا َوُفِتحــَ َى ِإَذا َجآُءوهــَ مســتدلین علــى ذلــك  )١(﴾ َحتــّ

ــواو مــن  ــل فــإن  .فــى اللفــظ " إذا ـ"و�عــدم وجــود جــواب لــ  األخــرى  اآل�ــة�ســقوط ال الخلی
المخاطــب أن  مالكر�مة محمولة على حذف الجواب لعل  اآل�ةیذه�ان إلى أن    وسیبو�ه

   .هنا جوا�ا محذوفا لغرض " ما" وهذا عند العرب مستعمل
ْت  ﴿ل ذ�ـــره عـــن قولـــه جـــ  الخلیـــلوســـألت  «:ســـیبو�ه�قـــول  ا َوُفِتحـــَ َى ِإَذا َجآُءوهـــَ َحتـــّ
ا وْ  ﴿لــه جــل وعــال قو  وعــنأیــن جوابهــا؟   )٢( ﴾ َأْبَواُبهــَ َرى  َولــَ ِذینَ  یــَ واْ  الــَّ َرْونَ  ِإذْ  َظَلمــُ  یــَ
  )٤(﴾  َوَلْو َتَرَى ِإْذ ُوِقُفوْا َعَلى الّنار ﴿ )٣(﴾  اْلَعَذابَ 

 ألىفقال: إن العرب قد تترك فى مثل هذا الخبر ( الجواب) فى �المهم لعلــم المخبــر 
َى ِإَذا  ﴿أن قولــه مــن الخلیــلعــن    ســیبو�هومــا نقلــه  ،    )٥(»  شىء وضع هذا الكــالم َحتــّ
ا ْت َأْبَواُبهــَ  الرمــانىمحمــول علــى حــذف الجــواب مخــالف لمــا نقلــه  )٦(  ﴾  َجآُءوَها َوُفِتحــَ

وذ�ــر  اآل�ــةالكر�مــة فقــد ذ�ــر هــذه  اآل�ــةمــن أنــه اســتعفى مــن الكــالم عــن  الخلیــلعــن 
   :الق�سامرىء قول  

   قنقلبنا �طن خبت ذى قفاف ع         فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى
 والبیت على ز�ادة الواو فى الجواب.  اآل�ة المعنى فىوأن 

عــن البیــت فقــال: جــواب  والقول فیهــا وتكلــم  اآل�ةمن    الخلیلواعتفى    «:الرمانىثم قال  
والتقــدیر فلمــا اجزنــا ســاحة الحــى خلونــا ونعمنــا و�جــىء علــى قولــه: أن   محــذوف،  "لما"

 » فــازوا ونعمــوا ا َجآُءوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَهاَحّتَى ِإذَ   :محذوف والتقــدیر  اآل�ةالجواب فى  
)٧(  

 
 سورة الزمر  ٧٣من اآل�ة  - )١(
 سورة الزمر   ٧٣من اآل�ة  - )٢(
 سورة ال�قرة  ١٦٥من اآل�ة  - )٣(
 سورة األنعام  ٢٧من اآل�ة - )٤(
 ١٠٣/ ٣الكتاب لسیبو�ه  - )٥(
 سورة الزمر  ٧٣من اآل�ة  - )٦(
 ٦٤، ٦٣معانى الحروف ص  - )٧(



 
 ۳٤٥ ئــدةالـواو الزا      

و�نما حمل اآل�ة على حذف الجــواب �مــا  الرمانىلم یتعف �ما زعم   الخلیلوالحق أن  
، والواو على ذلك �اق�ة على أصلها مــن العطــف ، و�جــوز أن تكــون  سبیو�هنقل عن 
 .واو الحال

ْت ﴿  الســابق بو�هســیعنــد شــرحه لكــالم ذلــك ف�قــول  خــروف ابــن�وضــح و   )١(﴾ َوُفِتحــَ
 ســیبو�ه، وعلــى ذلــك أتــى بهــا  واو الحال والجواب محــذوفللعطف و�حتمل أن تكون 

 زائدة والجواب فتحت ومثله :  الفراء، وجعلها  
 )٢(..............  بتبنا �طن خ....... وانتحى            ........

" جامعتها" ودلت عل�ه الحــال   :ألنه یر�د  ،لفظالق�ح    ؛حذف الجواب من هذا  واألحسن
ــم �حــذف  ــدلیل ل وعل�ــه المعنــى و�قــدر فــى �ــل محــذوف مــا یــدل عل�ــه المعنــى ولــوال ال

 .  )٣(جاءوها و�ذا و�ذا أنعم علیهم أو دخلوا إذاشىء ، والمعنى: حتى  
علــى القــول �جــواز ز�ــادة  الكــوفیین ةعنــه موافقــ  ى ن�ار الرمانى واأل فقد حكــى    المبردما  أ

"  المقتضــبفــى " المبــردوهذا مخالف لما نــص عل�ــه  ق نقل ذلك عنها.الواو ، وقد سب 
 الكوفیــون حیث جعل القول بز�ادة الواو أ�عد األقاو�ل، وذلــك فــى الشــواهد التــى حملهــا 

علــى ز�ــادة  المبــردعلــى ز�ــادة الــواو و�ــذا هــى الشــواهد نفســها التــى حملهــا  واألخفــش
ّقْت  ﴿له تعــالىففى قو  ى واألن�ار الرمانى الواو ف�ما نقله عنه  َمآُء انشــَ ْت  * ِإَذا الســّ َوَأِذنــَ

   :فیها ثالثة أقاو�ل  المبردذ�ر   )٤(﴾  ِلَرّ�َها َوُحّقْت 
ُه ﴿  أن الجــواب مــذ�ور فــى الســورة وهــو قولــه تعــالى -: أولهمــا َي ِ�َتا�ــَ ْن ُأوتــِ ا مــَ َفَأمــّ

 المبــرد، ووصــف  هوهو قولك : إذا جاء ز�د فــإن �لمــك فكلمــ   )٥(﴾  ِبَ�ِمیِنهِ 
   .  هذا القول بـأنه حسن جمیل

حذوف لعلم المخاطب �مــا فــى قولــك : لــو رأیــت فالنــا وفــى یــده م: أن الجواب    الثانى
  .الس�ف

 
 الزمر سورة  ٧٣من اآل�ة  - )١(
    تخر�جهالبیت سبق  - )٢(
 ٢٠٤ البن خروف شرح �تاب سیبو�ه - )٣(
  االنشقاق ٢،  ١اآل�ة  - )٤(
 سورة االنشقاق  ٧اآل�ة  - )٥(



 
 ۳٤٦ ئــدةالـواو الزا      

َمآُء  ﴿: الـــواو فـــى مثـــل هـــذا تكـــون زائـــدة ، فقولـــه آخـــرون : وقـــال قـــوم الثالـــث ِإَذا الســـّ
ّقْت  ْت  * انشــَ ا َوُحقــّ ْت ِلَرّ�هــَ ّدْت َو�ِ ﴿ ون ـ وز أن �كــ ــــ �ج  )١(﴾ َوَأِذنــَ  ﴾َذا األْرُض مــُ

أ�ضــا: إذا  واوقــال،  زائــدة �قولــك حــین �قــوم ز�ــد حــین �ــأتى عمــرو  او والــو  )٢(
 )٣(أعنى ز�ادة الواو .  األقاو�لالسماء انشقت أذنت لر�ها وحقت وهو أ�عد  

ُه ﴿  على ذلك اآل�ةإن هذه  «قائال ومن قول هؤالء:  المبردثم �ض�ف   َفَلّما َأْسَلَما َوَتلــّ
ینِ  ــِ اهُ *  ِلْلَجب ــَ ــالوا المعنــى : نادینــاه أن  )٤( ﴾ َوَناَدْین ــه  إبــراه�مق ــالوا ومثــل ذلــك قول  ﴿ق

ا ْم َخَزَنُتهــَ اَل َلهــُ ا َوقــَ ْت َأْبَواُبهــَ ا َوُفِتحــَ َى ِإَذا َجآُءوهــَ حتــى إذا  :المعنــى عنــدهم )٥( ﴾ َحتــّ
عــن ن �ثیــرة آالتــى قبلهــا فــى مواضــع مــن القــر  اآل�ــة�ما �ان فى   أبوابهاجاءوها فتحت  

 هذا الضرب قولهم واحد و�نشدون فى ذلك :
 واــشب  أبناءكم  ورأیتم  �طونكم  امتألتحتى إذا 

 )٦(الغدور الفاحش الخب نإ  م ظهر المجن لناـوقلبت
علــم أ  �هللا نال�صــر�یهــو قلبــتم ظهــر المجــن وز�ــادة الــواو غیــر جــائزة عــن  و�نمــاقــال : 

ِه ﴿ قولــه ما حذف الخبر فمعروف جید ، من ذلــكفأ  ،  لأو� �الت  ّیَرْت �ــِ ْو َأّن ُقْرآنــًا ســُ َولــَ
ُر َجِم�عــاً  ل ّ�ِ األمــْ ْوَتَى بــَ ِه اْلمــَ َم �ــِ ِه األْرُض َأْو ُ�لــّ ْت �ــِ اُل َأْو ُقّطعــَ ت ألــم �ــ  )٧( ﴾ اْلِج�ــَ

ــذا الكــــالم �ثیــــر ، وال �جــــوز الحــــذف حتــــى �كــــون  ــم المخاطــــب ، ومثــــل هــ �خبــــر لعلــ
   .)٨(»  مشاهدة حال  و أ  رلومًا مما یدل عل�ه من متقدم خب المحذوف مع

 : فى جواز ز�ادة الواو قولین  للمبردأن   :فخالصة القول
      .واألن�ارى الرمانى  وذلك ما نقله عنه   للكوفیینوفاقًا  أجاز ذلك: أنه   أولهما

 
 سورة االنشقاق  ٢، ١اآل�ة  - )١(
 سورة االنشقاق  ٣اآل�ة  - )٢(
 ٧٧/ ٢المقتضب للمبرد ینظر   – )٣(
  الصافات ١٠٤، ١٠٣من اآل�ة  - )٤(
 سورة الزمر  ٧٣من اآل�ة  - )٥(
 ما تخر�جه سبق  - )٦(
 الرعد  ٣١من اآل�ة  - )٧(
 ٧٩ -٧٨/ ٢المقتضب  - )٨(



 
 ۳٤۷ ئــدةالـواو الزا      

ف�مــا جــاء مــن أوجــه فــى الشــواهد التــى ســاقها مــن  األقاو�ــلأ�عــد  منــع وهــو : أنــه الثــانى
�ــأن ینســب إل�ــه  األولــىوهــو  " المقتضــب" ص عل�ــه فــى أجازوا ز�ادة الــواو وهــذا مــا نــ 

إلــى مــن  ةن مــن نقلــوا عنــه هــذا القــول �النســ� وهــو مــنهم وأل ال�صــر�ینلموافقتــه مــذهب 
 اآل�ــاتأنــه حمــل مثــل هــذه  الزجــاج�ثیر، فقد نقــل عنــه تلمیــذه   األخرحكوا عنه القول  

 .الزجاجعلى حذف الجواب ول�س على ز�ادة الواو، ووافقه  ةالسا�ق
ــاج�قـــول  ــه عـــز وجـــل :الزجـ ا﴿وقولـ ــَ ْت َأْبَواُبهـ ــَ ا َوُفِتحـ ــَ َى ِإَذا َجآُءوهـ ــّ ــه  )١(﴾َحتـ إلـــى قولـ

ــى  ــه " حتـ ــواب لقولـ ــاس فـــى الجـ ــف النـ ــدین "  اختلـ ــوم الـــواو  إذا"خالـ ــال قـ جاءوهـــا " فقـ
�عنـــى نفســـه :  إســـحاق أبـــوقـــال  .حتـــى إذا جاءوهـــا فتحـــت أبوابهـــا :المعنـــىو مســـقطة 
وأن المعنــى حتــى إذا جاءوهــا إلــى الجــواب محــذوف  یــذ�ر أن محمــد بــن یز�ــدســمعت 

صــاروا إلــى  األش�اء: سعدوا. قال فالمعنى فى الجواب حتى إذا �انت هذه   اآل�ةخر  آ
 . لسعادةا

ــال قـــوم : ــى إذا جاءوهـــا وقـ ــالمعنى عنـــدهم أن جاءوهـــا  حتـ ــت أبوابهـــا فـ جاءوهـــا وفتحـ
المعنــى :  فــى حــالمــع الــدخول  المجيءمحذوف ، وعلى معنى قول هؤالء أنه اجتمع 
 .حتى إذا جاءوها وقع مجیئهم مع فتح أبوابها

َى ِإَذا  ﴿أن المعنى : –وهو القول إن شاء هللا  –: والذى قلته أنا   أبو إسحاققال   َحتــّ
ِدینَ   َجآُءوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها ا َخالــِ ُتْم َفاْدُخُلوهــَ ـْم ِطبــْ َالٌم َعَلْ�كــُ  )٢(﴾ َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها ســَ

   .)٣(دخلوها " وحذف ألن فى الكالم دلیال عل�ه"  فالجواب:
الكر�مــة علــى حــذف  اآل�ــةالــذى �جعــل  المبــردقــول  الزجاجالثالثة عنــد   األقوالفأصح  
 .الجواب 

 
 

التى اســتدل بهــا �عضــهم علــى ز�ــادة الــواو  األخرى أن �عض الشواهد   الزجاجكما ذ�ر  
  )١(نال�صر�یهو مذهب  فى الجواب محمولة على حذف الجواب �ما  

 
 سورة الزمر  ٧٣من اآل�ة  - )١(
 سورة الزمر  ٧٣من اآل�ة  - )٢(
 ٣٦٤،  ٣٦٣/ ٤معانى القران و�عرا�ه  - )٣(



 
 ۳٤۸ ئــدةالـواو الزا      

ا﴿یرون أن الجواب محذوف فى قوله تعالى   نال�صر�یأن    النحاسوحكى   َلَما  َفَلمــّ َأســْ
 )٢(﴾  َوَتّلُه ِلْلَجِبینِ 
فـــالواو مـــن حـــروف المعـــانى فـــال  زائـــدة ثـــم علـــق قـــائالأن الـــواو  الكــوفیینوحكـــى عـــن 
  )٣(�جوز أن تزاد

ــواو ثــم قــال:هدهم علــ وذ�ــر شــوا  الكــوفیینمــذهب  ابــن جنــىوحكــى  مــا فأ «ى ز�ــادة ال
زون ز�ــادة هــذه الــواو ، و�ــرون أن أجو�ــة جیــ وال �  ةأو�ــل البتــ أصــحابنا فیــدفعون هــذا الت 

فــى توضــ�ح  ن جنــىبــ ا ثــم أخــذ. )٤(ا واالعت�ــاد فــى مثلهــامحذوفة للعلــم بهــ   األش�اءهذه  
التقدیر والمعنى فى هذه الشواهد على حذف الجواب وذ�ر أن حذف الجواب أبلــغ فــى 

  )٥(» لمعنى من إظهارها
علــى هــذا فــذ�ر أن حــذف الجــواب أولــى مــن غیــره فــى الشــواهد التــى  خشــرى مالز وأكــد 

علــى ز�ــادة الــواو �مــا أجــاز أن تكــون الــواو واو الحــال فــى قولــه   الكوفیون استشهد بها  
      .)٧(ین�لل�صر فهو بذلك موافق   )٦(﴾ َحّتَى ِإَذا َجآُءوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها  ﴿تعالى

علــى مــذهب الخــالف فــى ز�ــادة الــواو فــى هــذه الشــواهد ثــم علــق  ابــن الشــجرى وحكــى 
" ول�س ذلك �شىء ، ألن الز�ادة لم تثبت فى شىء مــن فصــ�ح   :القائلین �الز�ادة فقال

 .)٨(األجو�ة �ثیرالكالم وحذف  
عاطفــة  ألنهــافى عدم جــواز ز�ــادة الــواو   نال�صر�یفى ترج�ح مذهب    ارى �ناأل وأفاض  

مــا  األصــلوهــذا أصــلها وال �خــرج عــن هــذا  الكوفیــون الشــواهد التــى استشــهد بهــا فــى 
واب للعلــم الشــواهد محمولــة جم�عهــا علــى حــذف الجــ أمكــن االلتــزام �ــه ، وذ�ــر أن هــذه 

 
 ٣١١/ ٤،  ٤٠٥/ ٣ن و�عرا�ه آمعانى القر  - )١(
 سورة الصافات  ١٠٤،  ١٠٣من اآل�ة  - )٢(
 ٢٢/ ٤ ، ٤٣٣ ، ٨٠/ ٣ن  آإعراب القر  ینظر - )٣(
  ٦٤٦/ ٢سر صناعة األعراب  - )٤(
  ٦٤٩،  ٦٤٦/ ٢من صناعة األعراب  - )٥(
 سورة الزمر  ٧٣من اآل�ة  - )٦(
 ١٤٧/ ٤،  ٥٥/ ٤ینظر الكشاف  - )٧(
 ١٢٢/ ٢أمالى بن الشجرى  - )٨(



 
 ۳٤۹ ئــدةالـواو الزا      

و�ــالم  هللاأبلغ مــن إظهــاره وهــو مســتعمل فــى �تــاب   ألنه  واالقتصار  لإل�جاز  توخ�اً �ه  
   )١(العرب �ثیرا

 وال�صــر�ون .  كــوفىد علــى ز�ــادة الــواو ثــم قــال : وهــذا مــذهب الشــواه المــالقىوذ�ــر 
إال قولــه  ذ�ــرهأبلــغ مــن  ه�خرجــون ذلــك �لــه إلــى معنــى العطــف والجــواب مقــدر وتقــدیر 

ــالى ا ﴿ تعـ ْت َأْبَواُبهـــَ ن الكرامـــة للواصـــلین فـــإن الـــواو ف�ـــه واو الحـــال ، أل )٢(﴾ َوُفِتحـــَ
 .)٣(دوا أبوابها مفتحة لهمج لدخولها أن � 

ــوب كمــا ذهــ  ــان أب  أنالمستشــهد بهــا محــذوف وذ�ــر  اآل�ــاتأن الجــواب فــى  إلــى ح�
  )٤(الجواب موجود على تقدیر ز�ادة الواو  أنیرون   الكوفیین
فــى  والكــوفیین نال�صــر�یفــى �تا�ــه " ائــتالف النصــرة الخــالف بــین  الز�یــدىوحكــى 

ألن الــواو  ال�صــر�ون ز�ادتهــا ومنعــه  واأجــاز  الكــوفیینجــواز ز�ــادة الــواو العاطفــة وان 
حــرف وضــع لمعنــى مخصــوص فــال �جــوز أن �حكــم بز�ادتــه مــا أمكــن أن  األصــلفــى 

�مكـــن أن �حمـــل علـــى  الكوفیـــون �جـــرى علـــى أصـــله ثـــم قـــال "وجمـــع مـــا استشـــهد �ـــه 
  .)٥(أصله

ومــن وافقهــم علــى أن الــواو العاطفــة ال  ال�صــر�ون ا اســتدل �ــه مــ لخــص من و�مكــن أن 
یــزاد و�جــب أن �صــار إلــى  أالف المعــانى فى �ل حــرف مــن حــرو   األصلتزاد فى أن  

إن الشــواهد  ، وذلــك ممكــن فــى هــذه المســألة . إذذلك و�تمسك �ه ما أمكن إل�ــه ســبیل  
تحمل على حــذف الجــواب .  أنعلى ز�ادة الواو وجم�عها �مكن   الكوفیون التى ساقها  

ن او ألعل�ه �كون أولى مــن ز�ــادة الــو وهو أبلغ من أن یذ�ر ، �ما أنه مستعمل �ثیرا و 
 الواو على أصلها . إ�قاءف�ه  

 
 

 التعقیب والرأى الراجح 

 
 ٣٠٦،  ١٦٦، ٣٥/ ٢ها الب�ان ، وما �عد ٤٥٦/ ٢اإلنصاف  - )١(
 سورة الزمر  ٧٣من اآل�ة  - )٢(
 ٤٢٦ - ٤٢٥رصف الم�انى  - )٣(
  ٤٤٣،  ٧٣/ ٧،  ٣٣٩/ ٦ینظر : ال�حر المح�ط  - )٤(
 ١٤٨ینظر : ائتالف النصرة  - )٥(



 
 ۳٥۰ ئــدةالـواو الزا      

حول ز�ادة الواو وعدمها فــى  ین�الكوفیین وال�صر راجحا من خالف  ال�حث  راه والذى ی 
راً   ﴿  خالو�ــهابــن  التى استشهد بها    اآل�ة َ�آًء َوِذ�ــْ  الكوفیــون قــال :  حیــث قــال )١(﴾َوضــِ

   . ض�اء هو الفرقان فال وجه للواو ن الأل ةالواو فى قوله وض�اء وذ�را زائد
التــى  التــوراة ا مــ عطیناهأ ول�ســت زائــدة ومعنــاه  ) : الواو نســق ( عطــف  ال�صر�ون وقال  

   )٢(فرقت بین الحق وال�اطل
  )٣(﴾ِفیَها ُهًدى َوُنورٌ   ﴿تعالى هعلى عدم الز�ادة �قول صر�ون �الواستشهد  

الحكــم �عــدم مجــىء الــواو زائــدة  یین �معنــى أنــه ال �مكــنأأرى انه �مكن التوسط بین الر 
   .)٤(حكما مطلقا

الحــدود ممــا ال �مكــن االعتــذار عنــه فــال مفــر  أضــیقفعدم القول �الز�ــادة أولــى إال فــى 
و�ؤ�د ذلــك  .نئذ من القول �الز�ادة طالما �ان دخول الواو وخروجها فى المعنى سواءآ

  : ف�قول والز�ادة ظاهرة فى قوله  ابن هشام
 حفاظا و�نوى من سفاهته �سرى        مه    ظع ألجبر  أسعىفما �ال من  

 وقوله 
 )٥(ن من ین�غىـتعی تـوأنإذا ـولقد رمقتك فى المجالس �لها           ف

جهــا لعــدم وجــود مــا �مكــن تأو�لــه � تخر  تــین زائــدة وز�ادتهــا ال �مكــنبی فــالواو فــى هــذین ال
ن الســا�قین ف�قــول " تــی بی الز�ادة ظاهرة فى ال  أنفیذ�ر    ابن هشام�الم    الخضرى و�ؤ�د  

وجملــة (ینــوى) حــال  قولــه فــإذا وأنــت فــى�ة ال �قترن �الواو �عنــى ئ الفجا  إذافإن ما �عد  
   )٦(ینوى   مبتدأ أى وهو  أن �قدر له إال  �قترن �الواو   ت الـ ارع مثب ـ وهو مض  من (من)

ن أ أمــا نللكــوفییفهــذه �عــض الشــواهد التــى ال مفــر مــن القــول فیهــا بز�ــادة الــواو وفاقــًا 
 . �منع مطلقا فال ین�غى القول بذلك

 
 سورة األنب�اء  ٤٨من اآل�ة  - )١(
 ٢٤٩الحجة البن خالو�ه  - )٢(
 ٦٣/ ٢، إعراب القراءات الس�ع سورة المائدة  ٤٤من اآل�ة  - )٣(
  ٣٦٩/ ٢شرح الكاف�ة للرضى  - )٤(
  ٣٥/ ١األمیر حاش�ة  و ٣٦٢م ٢نى البن هشام غالم - )٥(
  ٦٩ – ٦١/ ٢الخضرى على ابن عقیل  - )٦(



 
 ۳٥۱ ئــدةالـواو الزا      

علــى ز�ــادة الــواو ألن فیهــا مــا �مكــن حملــه  نالكــوفییكما ال ین�غــى قبــول جم�ــع شــواهد 
 . على حذف الجواب فهو أولى

علــى جــواز ز�ــادة الــواو قــد صــرح �ــأن  نالكــوفییالــذى وافــق  األخفــشو�ؤ�ــد ذلــك أن 
 ادة .حذف الجواب فى �عض الشواهد أحسن من القول �الز� 

ْت  ﴿ �عــد أن ذ�ــر ز�ــادة الــواو فــى قولــه تعــالى األخفــش�قــول  ا َوُفِتحــَ َى ِإَذا َجآُءوهــَ َحتــّ
أ�ضــًا وهــو فــى  اآل�ــةو�ضــمار الخبــر أحســن فــى   اآل�ــاتو�ــذا فــى �عــض    )١(﴾  َأْبَواُبَها

مـــل علـــى الكثیـــر المســـتعمل أولـــى مـــن القـــول بز�ــــادة ح وال شـــك أن ال )٢(الكـــالم �ثیـــر
 الواو .  

 علم  �هللا ا
 

 
 سورة الزمر  ٧٣من اآل�ة  - )١(
  ٤٩٧/ ٢ن آمعانى القر  - )٢(



 
 واو العطف واالستئناف      

 
۳٥۲ 

 ) ١(  واو العطف واالستئناف 
 

َوَ�َتْبَنا َعَلْیِهْم ِفیَهآ َأّن الــّنْفَس  ﴿تعرض ابن خالو�ه لرأى الكسائى عند قوله عز وجــل
اْلعَ  ــِ ْیَن �ـ ــَ الّنْفِس َواْلعـ ــِ األْنِف َواألُ �ـ ــِ َف �ـ ــْ األُ ْیِن َواألنـ ــِ الس ◌َ نّ◌◌ِ ُذِن َوالـــسُذَن �ـ ــِ  ◌ِ نّ◌◌ِ �ـ

ورفع ما �عــد ذلــك   وحده أن النفس �النفس  ىالكسائقرأ    «فقال:  )٢(﴾  َواْلُجُروَح ِقَصاٌص 
ــداء ــى االبتـ ــائىذهـــب  .علـ ــى  الكسـ ــى أن النبـ ــنفس بـــ  إلـ ــذلك فنصـــب الـ ــا �ـ  "أنـ"قرأهـ

   .)٣(واستأنف ما �عد ذلك على االبتداء
�تــب هللا  أى: ُ◌)قصــاص والجــروحُ (ورفعــا  ،بنصــب ذلــك عمــرو وأبــووقــرأ ابــن �ثیــر 

ثــم �عــد ذلــك  )السن �الســن( :إلى  )  لنفس�االنفس    :(أن  التوراة فى    إسرائیلعلى بنى  
 أ.هـ   .)٥(»  �ل ذلك �النصب وقرأ ال�اقون .)٤()والجروح قصاص(

 
 الدراسة والتقویم 

ــذى ذ�ــــره  ــابق الــ ــه ابــــنمــــن الــــنص الســ ــا أن  خالو�ــ ــائىیتضــــح لنــ ــده الكســ        :قــــرأ وحــ
 واســتند علــى مــا ذهــب إل�ــه فــى ورفع ما �عد ذلك على االبتداء)  أن النفس �النفس(  

واســتأنف مــا  "أنـ"بــ  "الــنفس"قرأهــا �ــذلك فنصــب حیــث    النبى    هذه القراءة على قراءة
   .)٦(�عد ذلك على االبتداء

 .)٧(استأنفت الشىء إذا ابتدأته وأخذت أوله�قال:االبتداء    االستئناف لغةو 
 .)٨(هى الواو التى یرتفع ما �عدها و�كون ما �عدها مستأنفاً :وواو االستئناف

 
، ٢١٤، ١٢٤ن للكسـائى آمعـانى القـر  ٣٤/ ٢والمقتضب للمبـرد  ٥٢/ ٣تنظر المسألة فى: الكتاب لسبیو�ه   -  )١(

/ ١واإلنصـاف  ١٣١/ ١مشـكل مكـى  ١٧٩/ ٢ن و�عرا�ه للزجـاج آمعانى القر و   ٣١٠/  ١ن للفراء  آقر معانى ال
  ٥١/ ٢شرح التسهیل و  ١٨٦، ١٨٥

 سورة المائدة  ٤٥من اآل�ة  - )٢(
 ١/٤٠٩والكشف  ٢٢٦، وحجة أبى زرعة ٢٢٦/ ٣ ىوالحجة للفارس ٢٤٤، والس�عة ١٢٤لكسائى ینظر: معانى ا - )٣(
 ١٤٦/ ١راءات الس�ع إعراب الق - )٤(
والنشـــر  ٢٢٨/ ٤وشـــرح الطی�ـــة  ٢٩٦واإلرشـــاد  ٢٣٤الغا�ـــة فـــى القـــراءات العشـــر و  ١٦٢ینظـــر: الم�ســـوط  - )٥(

 ١٤٦/ ١و�عراب القراءات الس�ع  ١/١٨٧والمهذب  ٥٣٦/ ١واالتحاف  ٢٥٤
 ١٤٦/ ١ خالو�هو�عراب القراءات الس�ع البن  ١٢٤ن للكسائى آینظر: معانى القر  - )٦(
 ٣٦العرب " أنف " والتاج " أنف و�عراب الجمل وأش�اه الجمل د. فخر الدین ق�اوة ص  لسانینظر:  - )٧(
 ٢٣٨ب فى الواو فى لغة العرب د. عبد الحمید السید ر ینظر: بلوغ األ - )٨(



 
 واو العطف واالستئناف      

 
۳٥۳ 

وهــى الــواو  االبتــداء،واو االســتئناف و�قــال واو  الــواو:أن مــن أقســام  :«ىوذ�ــر المــراد
 اإلعــرابالتى �كون �عدها جملة غیر متعلقة �ما قبلها فــى المعنــى وال مشــار�ة لــه فــى 

ٌل  ﴿من أمثلــة االســم�ة و   .االسم�ة والفعل�ة  الجملتانو�كون �عدها   ًال َوَأجــَ َى َأجــَ ّم َقضــَ ثــُ
وقولــه  )٢(﴾ّلُنَبّیَن َلُكْم َوُنِقّر ِفي األْرَحاِم َما َنَشآُء  ﴿ عل�ةالف ن أمثلةـ وم     )١(﴾ّمسّمى  

 .  �ثیروهو   )٣(﴾  َوَ�ُقولُ *    َهْل َتْعَلُم َلُه َسِمّ�اً  ﴿
أن مــا �عــدها مــن المفــردات معطــوف علــى مــا   ملــئال یتــوهواو االســتئناف    و�نما سمیت

 ستئناف و��ان الراجح منهاو�ل�ك أراء النحو�ین فى واو العطف واال  .)٤(» قبلها
 الكوفیین رأى

الستئناف ووجه الكوفیــون أن الواو لوجه الرفع على   الكسائى  أن  خالو�هوقد ذ�ر ابن  
 محل اسم "إن" الرفع أ�ضًا على أنه معطوف على  

ــد ذهـــب  ــع الكوفیـــون فقـ ــه �جـــوز العطـــف علـــى موضـ ــى أنـ ــر  إلـ ــام الخبـ " إن " قبـــل تمـ
 :واختلفوا �عد ذلك
ســواء �ــان �ظهــر ف�ــه عمــل " إن "   حال،إلى أنه �جوز ذلك على �ل    فذهب الكسائى

ومــن . )٥(و�نــك و�كــر منطلقــان قائمــان،لم �ظهر وذلك نحــو قولــك: إن ز�ــدا وعمــرو   أو 
الّنْفسِ ﴿ ذلك ما ذ�ره ابــن خالو�ــه مــن أن الكســائى قــرأ وحــده  ورفــع  )٦(﴾ َأّن الــّنْفَس �ــِ

ــا �ـــذلك وذهب إلـــى أن النبـــ االبتـــداء،مـــا �عـــد ذلـــك علـــى  ــلم قرأهـ ى صـــلى هللا عل�ـــه وسـ
 .)٧(واستأنف ما �عد ذلك على االبتداء

ى  ﴿قولــه تعــالى أ�ضــا عنــد الكســائىوقــال  ّلوَن َعلــَ ـَتُه ُ�صــَ يّ ِإّن ّ�َ َوَمَالِئكــَ  )٨(﴾ الّنبــِ
 .)١(أجاز " إن ز�دا وعمرو منطلقان "

 
 سورة األنعام  ٢من اآل�ة  - )١(
 سورة الحج  ٥من اآل�ة  - )٢(
 سورة مر�م  ٦٦/  ٦٥من اآل�ة  - )٣(
 ٤٢٧ومغنى اللبیب البن هشام  ١٦٣ینظر: الجني الدانى فى حروف المعانى  - )٤(
  ٢٠٥/ ٣والهمع  ١٨٥/ ١ینظر اإلنصاف  - )٥(
 المائدة  ٤٥من اآل�ة  - )٦(
  ٢٢٦والحجة ألبى زرعة  ٢٢٦/ ٣ ىوالحجة للفارس ٢٤٤، والس�عة ١٢٤ن للكسائى آینظر معانى القر  - )٧(
،   ٧/٢٣٩  وال�حر  ٢٧٢/  ٣ابن ع�اس وأبو عمرو ینظر الكشاف    مالئكتهفع بر وقرأ  األحزاب  ٥٦من اآل�ة  - )٨(

 ١٣٤/ ٥ومعجم القراءات القرآن�ة   ٢٤٨



 
 واو العطف واالستئناف      

 
۳٥٤ 

ــا لـــم �ظهـــر ف�ـــه عمـــل إن الفـــراءوذهـــب  ــه ال �جـــوز ذلـــك إال ف�مـ وقـــد ذ�ـــر  )٢(إلـــى أنـ
ــه " بن  اآل�ــةالقــراءتین والتــوجیهین فــى  ــنفس بوقــوع "أن " علیهــا وأنــت فــى قول صــب " ال

�الخ�ار إن شــئت رفعــت و�ن شــئت  )٣(﴾َواْلُجُروَح ِقَصاٌص  ﴿ن " إلى قوله والعین �العی 
 فــإذا رفعــت العــین أت�ــع الكــالم العــین قــال:نصــبت وقــد نصــب حمــزة ورفــع الكســائى ثــم 

 "إلــى " والجــروح قصــاص انتهــىوقد �ــان �عضــهم ینصــب �لــه فــإذا و�ن نصبته فجائز  
إال أن الرفـــع والنصـــب فـــى معطـــوف " إن وأن " إنمـــا �ســـهالن إذا  صـــواب،رفـــع و�ـــل 
اَعُة َال  ﴿ " أفاعیل " أخ�ار مثل قوله األسماءكان مع  َوِ�َذا ِقیَل ِإّن وْعَد ّ�ِ َحّق َوالســّ

ا َب ِفیهــَ ــْ ن �عــد الســاعة خبرهــا فــإذا لــم �كــن �عــد االســم �ــان النصــب ســهًال أل )٤(﴾َر�
ْؤِمِنینَ  ﴿ قولهالثانى خبره رفعته � اِلُح اْلمــُ و�ــذلك  )٥(﴾ َفِإّن ّ�َ ُهَو َمْوَالُه َوِجْبِر�ُل َوصــَ

االســم المضــمر فــى قــائم فــابن علــى  �ات�اعــهرفعــت " ز�ــد"  قــائم وز�ــد" أخــاكتقــول إن 
 . )٦(هذا

" �الرفع و�ها قرأ الكســائى فعلــى هــذا المــذهب �حســن ینالعو"  :«أبو �كر األن�ارى وقال  
 .  )٧(» ثم تبتدئ والتعین فترفع العین �ال�اء الزائدة  ،الوقف على النفس
فــاحتجوا �ــأن قــالوا الــدلیل علــى جــواز العطــف علــى   الكوفیــون : أمــا  وقال ابن األن�ارى 

ِذیَن ِإّن  ﴿موضــع "إن" النقــل والق�ــاس، أمــا النقــل: فقــد قــــال هللا تعــالى وْا َوالــّ ِذیَن آَمنــُ الــّ
اَرَى   وجــه الــدلیل أنــه عطــف الصــابئون علــى موضــع إن   )٨(﴾َهاُدوْا َوالّصاِبُئوَن َوالّنصــَ

قبــل تمــام الخبــر وهــو قولــه " مــن أمــن �ــا� والیــوم األخــر" وقــد جــاء عــن �عــض العــرب 

 
 ٥١/ ٢التسهیل  رحوش ٣٢٣/ ٣و�عراب النحاس  ٢/ ٤معانى الكسائى  - )١(
 ١٨٥/ ١ینظر اإلنصاف  - )٢(
 المائدة  ٤٥من اآل�ة  - )٣(
 �ة ثاجال ٣٢من اآل�ة  - )٤(
 التحر�م  ٤من اآل�ة  - )٥(
  ٤١٠/ ١والكشف لمكى  ٣١٠/ ١ن للفراء آینظر: معانى القر  - )٦(
  ٦٢١/ ٢محي الدین رمضان دمشق   قیقارى تح�ناألینظر إ�ضاح الوقف واالبتداء فى �تاب هللا ألبى �كر بن  - )٧(
  ٦٩/ ٨فصل البن �ع�ش وشرح الم ١٧٦/ ٣بن الشجرى االمائدة و�نظر فى اآل�ة أمالى  ٦٩من اآل�ة  - )٨(



 
 واو العطف واالستئناف      

 
۳٥٥ 

دلــیالن مــن فهــذان  )١(ف�ما رواه الثقات "إنك وز�ــد ذاه�ــان " وقــد ذ�ــره ســیبو�ه فــى �تا�ــه
ــالوا: اجمعنــا علــى أنــه �جــوز  كتــاب هللا تعــالى ولغــة العــرب وأمــا مــن جهــة الق�ــاس فق
ــام الخبـــر مـــع ال نحـــو " ال رجـــل وامـــرأة أفضـــل منـــك"  العطـــف علـــى الموضـــع قبـــل تمـ
فكــــذلك مــــع " إن" ألنهــــا �منزلتهــــا و�ن �انــــت " إن" لإلث�ــــات وال للنفــــى ألنهــــم �حملــــون 

ى نظیــره، یــدل عل�ــه أنــا أجمعنــا علــى أنــه �جــوز الشــىء علــى ضــده �مــا �حملونــه علــ 
تمــام الخبــر ألنــع ال فــرق فیهنــا عنــدنا  العطف على االسم �عد تمام الخبر، فكــذلك قبــل

وانــه قــد عــرف مــن مــذهبنا أن إن ال تعمــل فــى الخبــر لضــعفها و�نمــا یرتفــع �مــا �ــان 
ولهــا فــال إحالــة فإذا �ان الخبر یرتفع �مــا �ــان یرتفــع �ــه قبــل دخ  یرتفع �ه قبل دخولها 

إذن ألنه إنما �انت المسألة تفسد أن لو قلنا إن " إن " هى العاملة فى الخبر ف�جتمــع 
  .)٢(عامالن ف�كون محاًال ونحن ال نذهب إلى ذلك، فصح ما ذهبنا إل�ه

 نیرأى البصری
إلى أنــه ال �جــوز العطــف علــى الموضــع قبــل تمــام الخبــر علــى �ــل   ال�صر�ون وذهب  

علـــى أن ذلـــك ال �جـــوز أنـــك إذا قلـــت " إنـــك وز�ـــد ذاه�ـــان" وجـــب أن  والـــدلیل )٣(حـــال
�كــون " ز�ــد" مرفوعــًا �االبتــداء، ووجــب أن �كــون عــامًال فــى خبــر " ز�ــد" وتكــون "إن" 
عاملة فى خبر الكاف وقد اجتمعــا فــى لفــظ واحــد فلــو قلنــا إنــه �جــوز ف�ــه العطــف قبــل 

 .)٤(ن وذلك محالتمام الخبر ألدى ذلك إلى أن �عمل فى اسم واحد عامال
ك اهــذا �ــاب اشــتر  «عــن الرفــع علــى االســتئناف وأنــه �جــوز فقــال: وقــد تحــدث ســیبو�ه

الــواو الفعل فى أن وانقطاع األول من األخر الذى عمل ف�ه أن فالحروف التى تشــرك 
و وذلـــك قولـــك أر�ـــد أن تـــأتینى ثـــم تحـــدثینى وأر�ـــد أن تفعـــل ذاك وتحســـن أوالفـــاء وثـــم و 

�ا�عنا وأر�ــد أن تنطــق �جمیــل أو تســكت، ولــو قلــت أر�ــد أن تــأتینى ثــم وأر�د أن تأتینا فت 
ــدثنى ــك ثـــم تحـ ــت: أر�ـــد إت�انـ ــاز �أنـــك قلـ ــدثینى جـ ــع هـــذه  .تحـ ــع فـــى جم�ـ و�جـــوز الرفـ

 
قال سیبو�ه " واعلم أن ناسًا العرب �غلطون ف�قولـون أنهـم أجمعـون ذاهبـون  ،١٥٥/ ٢ینظر الكتاب لسیبو�ه    -  )١(

وانــك وز�ــد ذاه�ــان فــذ�ر ســیبو�ه لهــذا المثــال ال یــدل علــى جــوازه و��ــف یــدل علــى جــوازه وهــو یــنص علــى 
  .غلطه

 ١٨٦/ ١ینظر اإلنصاف  - )٢(
 ١٨٦/ ١اإلنصاف ینظر  - )٣(
 ١٨٧/ ١المرجع نفسه  - )٤(



 
 واو العطف واالستئناف      

 
۳٥٦ 

رٍ  َكانَ  َما ﴿الحروف التى تشرك على هذا المثال قال هللا عز وجل  هُ  َأن ِلَ�شــَ  ّ�ُ  ُیْؤِت�ــَ
ولَ  ُثمَّ  ةَ َوالنُُّبوَّ  َواْلُحْكمَ  اْلِكَتابَ  اسِ  َ�قــُ واْ  ِللنــَّ اًدا ُكونــُ ي ِع�ــَ ن لــِّ وال ثــم قــال " )١(﴾ ّ�ِ  ُدونِ  مــِ
قطعة عن األول ألنه أراد وال �أمر�م هللا، وقــد نصــبها �عضــهم علــى ن فجاءت م"  �أمُركم

ــم یــرد  ــه ومــا �ــان ل�شــر أن �ــأمر�م أن تتخــذوا ؟ وتقــول أر�ــد أن تــأتینى فتشــتمنى ل قول
: �لما أردت إت�انك شــتمتینى هــذا معنــى �المــه، فمــن ثــم انقطــع مــن الشت�مة ولكنه قال

اِم  ﴿وقال هللا عز وجل  )٢(أن ي األْرحــَ ّر فــِ ْم َوُنقــِ أى ونحــن نقــر ألنــه ذ�ــر  )٣(﴾ّلُنَبّیَن َلكــُ
 .)٤(» الحدیث للب�ان، ولم یذ�ره لإلقرار

اٌص  ﴿ :الكر�مــة اآل�ــةفــى  األوســط األخفــشقــال و  ُروَح ِقصــَ عطــف علــى  إذا )٥(﴾َواْلجــُ
و�ن  )إن ز�دا منطلــق وعمــرو ذاهــب( تقول:ما �عد إن نصب والرفع على االبتداء �ما 

  )٦(نصب ورفع  )وعمرًا ذاهب(شئت قلت 
�الرفع والنصــب ال اخــتالف بــین أهــل العر��ــة فــى ذلــك فمــن قــرأ " العــین   :الزجاجوقال  

 -:لى وجهین�العین " أراد أن العین �العین ومن قرأ " والعین �العین فرفعة ع
علــى العطــف علــى موضــع الــنفس �ــالنفس والعامــل فیهــا المعنــى و�تبنــا علــیهم : األول

 .ورفعة على االستئناف.  النفس �النفس أى قلنا لهم النفس �النفس

 
 أل عمران  ٧٩من اآل�ة  - )١(
  ٣٤/ ٢والمقتضب  ٥٢/ ٣ینظر الكتاب  - )٢(
 سورة الحج  ٥من اآل�ة  - )٣(
 ٣٤/ ٢والمقتضب  ٥٣/ ٢ینظر الكتاب  - )٤(

ان مـن تـراب اإلنسـ : ال �صح نصب " نقر" وحمله على نبین وذلك أن هللا عز وجل ذ�ر خلـق  قال السیرافى
�ـا  {ال�عث الذى ال �عترفون �ه فقال عز وجل مـن قـال  ونقل من حال إلى حال وهم معترفون بذلك لیبین �ه

�قدرتـه علـى  سـورة الحـج فبـین جـل ثنـاؤه ٥ مـن اآل�ـة  }أیها الناس إن �نتم فى ر�ب من ال�عث فإنا خلقناكم  
ء مـا قـد بلـى ورم وصـار ترا�ـا مـن الجلـد والعظـم هذه األحـوال التـى �عترفـون بهـا قدرتـه علـى ال�عـث ألنـه إح�ـا

ن لهـم یوغیر ذلك ونقله إلى الح�اة �نقل التراب إلى الحیوان فى االبتداء وذ�ر هللا ت�ارك وتعـالى ذلـك لهـم لیبـ
 ٢/٥٣للكتاب  ٣حاش�ة ینظر أمر ال�عث ول�س ذ�ره لذلك ل�قر فى األرحام، 

 المائدة  ٤٥من اآل�ة  - )٥(
  ٢٥٨/ ١فش  معانى األخ - )٦(



 
 واو العطف واالستئناف      

 
۳٥۷ 

المضـــمر فـــى الـــنفس ألن المضـــمر فـــى  عطفـــا علـــى�جـــوز أن �كـــون  :خـــرالوجـــه األ
نفس والعــــین الــــنفس فــــى موضــــع رفــــع والمعنــــى أن الــــنفس مــــأخوذة هــــى �ــــال

   .)١(معطوفة على هى
ْیَن  ﴿فــــى قولــــه تعــــالى  وقـــال مكـــى الّنْفِس َواْلعـــَ آ َأّن الـــّنْفَس �ـــِ ْیِهْم ِفیهـــَ ا َعلـــَ َوَ�َتْبنـــَ

اْلَعْیِن  ــِ اٌص  .........� ُروَح ِقصــَ مــن نصــ�ه عطفــه علــى الــنفس وقصــاص   )٢(﴾ َواْلجــُ
صــاص خبــر خبــره ومــن رفعــه عطفــه علــى موضــع إن ومــا عملــت ف�ــه فهــو مبتــدأ وق

المبتدأ وقیل هو ابتداء منقطع ممــا قبلــه علــى أنــه غیــر مكتــوب فــى التــوراة و�نمــا �كــون 
هــذا منقطعــًا علــى قــراءة نصــب العــین ومــا �عــده ورفــع الجــروح فأمــا مــن رفــع " العــین " 
ومــــا �عـــــده ورفــــع " الجـــــروح " فهــــو �لـــــه معطــــوف �عضـــــه علــــى �عـــــض وهــــى قـــــراءة 

 .)٣(الكسائى
آ َأّن  ﴿توج�ــه الكســائى لقولــه تعــالى هومــن هنــا ذ�ــر ابــن خالو�ــ  ْیِهْم ِفیهــَ ا َعلــَ َوَ�َتْبنــَ

ُروَح  ّن َواْلجــُ ّن ِ�الســّ اُالُذِن َوالســّ الّنْفَس ِ�الّنْفِس َواْلَعْیَن ِ�اْلَعْیِن َواألْنَف ِ�األْنِف َواُالُذَن �ــِ
اٌص  قـــرأ الكســـائى وحـــده أن الـــنفس �ـــالنفس ورفـــع مـــا �عـــد ذلـــك علـــى  :فقـــال )٤(﴾ ِقصـــَ

بتداء ذهب الكسائى إلى أن النبى صــلى هللا عل�ــه وســلم قرأهــا �ــذلك فنصــب الــنفس اال
   )٥(االبتداء�أن واستأنف ما �عد ذلك على  

أجــاز إن  )٦(﴾ ِإّن ّ�َ َوَمَالِئَكـَتُه ُ�َصّلوَن َعَلى الّنِبيّ  ﴿عند قوله تعــالى :«الكسائى  وقال
   )٧(»  ز�دا وعمرو منطلقان

ــكو  ن قبــل إالكســائى رفــع المعطــوف �عــد  "وأجــاز" قالــه الكســائىف�مــا  :«قــال ابــن مال
إن ز�دا وعمرو قائمان و�نــك وز�ــد ذاه�ــان، ووافقــه الفــراء إن خفــى   :الخبر مطلقا ف�قول

 
 ٢٢/ ٢ن للنحاس آو�عراب القر  ١٧٩/ ٢ن و�عرا�ه للزجاج آینظر معانى القر  - )١(
  ٤٥المائدة  - )٢(
، ١/٢١٦و�مـالء مـا مـن �ـه الـرحمن  ٤٣٩/ ٢والتب�ان للعكبرى  ٣٣١/ ١ن لمكى آینظر: مشكل إعراب القر   -  )٣(

٢١٧  
  ٤٥المائدة  - )٤(
 ١/١٤٦و�عراب القراءات الس�ع  ٣/٢٢٦للفارسى  والحجة ٢٤٤والس�عة  ٢١٤، ١٢٤ینظر: معانى الكسائى  - )٥(
  ٥٦األحزاب  - )٦(
  ٢١٤معانى الكسائى  - )٧(



 
 واو العطف واالستئناف      

 
۳٥۸ 

وأخواتهــا قــد  "و�ــال المــذهبین ضــع�ف ألن " إن "إعراب االسم نحو " إنــك وز�ــد ذاه�ــان
إعــراب فــى المحــل  ن �كون للجزأینوأخواتها، فكما امتنع �كان أ "ناكـ"ثبت قوة شبهها ب 

 اســم إن مرفــوع المحــل �اعت�ــار�خــالف إعــراب اللفــظ �متنــع بـــ"إن" ولــو جــاز أن �كــون 
 عــروض العامــل لجــاز أن �كــون خبــر �ــان مرفــوع المحــل بــذلك وال اعت�ــار لتســاو�هما 

مــن قــول �عــض  ســیبو�هفى أصالة الرفع وعروض النصب، وال حجة لهما ف�ما حكى 
خــرج علــى أن أصــلة � آلن األول  "إنــك وز�ــد ذاه�ــان"و  "العــرب " إنهــم أجمعــون ذاهبــون 

إنهم هم أجمعون ذاهبون، فهم مبتدأ وأجمعون تو�ید وذاهبــون خبــر المبتــدأ وهــو وخبــره 
خبــر  خبر إن وأصل الثانى: إنك أنت وز�د ذاه�ان فأنت مبتدأ وز�ــد معطــوف وذاه�ــان

جــائز �إجمــاع  إن وحــذف المتبــوع و��قــاء التــا�ع عنــد فهــم المعنــى المبتــدأ والجملــة خبــر
فقــال فالقول �ه راجح وغلط سیبو�ه من قال إنهــم أجمعــون ذاهبــون، و�نــك وز�ــد ذاه�ــان 

ذاه�ــان  )١(و�نــك وز�ــدواعلم أن ناسا من العرب �غلطون ف�قولون إنهم أجمعــون ذاهبــون 
 )٢(» "  وذلك أن معناه معنى االبتداء فیرى أنه قال " هم

ــه  :الكــوفیینوأمــا الجــواب عــن �لمــات  وْا  ﴿تعــالى:أمــا احتجــاجهم �قول ــُ ِذیَن آَمن ــّ ِإّن ال
 :أوجهفال حجة لهم ف�ه من ثالثة    )٣(﴾َواّلِذیَن َهاُدوْا َوالّصاِبُئوَن َوالّنَصاَرَى 

 والــذین هــادوا آمنــو إن الذین  فیها:والتقدیر تقد�م وتأخیر  اآل�ة:أنا نقول فى هذه أحدها
 والصــــابئون فــــال خــــوف علــــیهم وال هــــم �حزنــــون  األخــــرمــــن أمــــن �ــــا� والیــــوم 

 الشاعر:�ما قال   �ذلك،والنصارى 
  )٤(مرخوال  فالسدائ  تن عب�طایحص     طعنة  أصرم غداة أحلت البن 

 
  ٥١/ ٢شرح التسهیل البن مالك  - )١(
  ٥٢/ ٢المرجع السابق  - )٢(
 ٢/٥٠شرح التسهیل بن مالك  و١٥٥/ ٢المائدة و�نظر اآل�ة فى الكتاب لسیبو�ه  ٦٩من اآل�ة  - )٣(
/ ١وشرح المفصل البن �ع�ش  ١٨٧/ ١واإلنصاف  ٣١٧/ ١البیت من الطو�ل للفرزدق ینظر شرح دیوانه  - )٤(

/ ٢ضــ�اء الســالك و  ٢٥٤/ ٣و  ١١٩/ ٢وشــرح التســهیل البــن مالــك  ١٨٢/ ٢وشــرح الجمــل  ٧٠/ ٨، ٣٢
للحــم والعب�طــات: جمــع عب�طــة وهــى القطعــة مــن ا .صــرم هــو حصــینأ: ابــن اللغــة ٢٧٤/ ١والتصــر�ح  ١٣

والسدائف: جمـع سـد�ف  ج: وع�ط الذب�حة ع�طا نحرها من غیر داء وال �سر وهى سمینه�الطري غیر النض
ــاهدینظـــر اللســـان ( عـــ�ط ) و ( ســـدف )  ،قطـــع وقیـــل شـــحمةموهـــو الســـنام ال ف�ـــه رفـــع " الخمـــر" علـــى  الشـ

 االستئناف فكأنه قال والخمر �ذلك 



 
 واو العطف واالستئناف      

 
۳٥۹ 

   )١(فرفع الخمر " على االستئناف فكأنه قال : والخمر �ذلك
 للصـــــابئین" خبـــــرًا  األخـــــریـــــوم أن تجعـــــل قولـــــه تعـــــالى " مـــــن أمـــــن �ـــــا� وال :الثـــــانى

أال تــرى أنــك تقــول " ز�ــد وعمــرو قــائم " فتجعــل قائمــًا خبــرًا لعمــرو  والنصــارى،
خبرا أخر مثل الذى أظهرت لعمــرو و�ن شــئت أ�ضــا جعلتــه خبــرا   وتضمر لز�د

   .)٢(خبرًا أخر  لعمرو  وأضمرت لز�د
�معنــى تــابوا وهــذا  أن �كون عطفًا على المضمر المرفوع فــى " هــادوا " وهــادوا  :الثالث

ــدى  ــه عنـ ــع�ف،الوجـ ــو أل ضـ ــمر المرفـ ــى المضـ ــف علـ ــان ن العطـ ــ�ح و�ن �ـ ع قبـ
 )٣(ن العطف على المضمر المرفوع عندهم ل�س �قب�حالزما للكوفیین أل

أنــه غلــط مــن  )٤(ســیبو�هفقــد ذ�ــر  (إنــك وز�ــد ذاه�ــان)عن �عض العــرب   أما ما حكوه
استهواه ضــرب مــن الغلــط ف�عــدل عــن �عض العرب وهذا ألن العر�ى یتكلم �الكلمة إذا 

 )٥(ق�اس �المه �ما قالوا ما أغفله عنك شیئا ً 
مــع ال  الخبــرجمعنــا علــى أنــه �جــوز العطــف علــى الموضــع قبــل تمــام أ"  وأمــا قــولهم

 -:فكذلك مع " إن " قلنا عن هذا من وجهین
 إنمــا جــاز ذلــك مــع "ال" ألن ال تعمــل فــى الخبــر �خــالف إن فلــم �جتمــع ف�ــه :أحــدهما

  )٦(عامالن فجاز معها العطف على الموضع قبل تمام الخبر دون إن
أنــا ال نســلم أن تعمــل فــى الخبــر �ــأن ولكــن إنمــا جــاز ذلــك مــع " ال" دون "    :لثــانىا

إن " وذلــك ألن ال ر�بــت مــع االســم النكــرة �عــدها فصــار شــیئا واحــدا فكأنــه 
  .)٧("  لم �جتمع فى الخبر عامالن وذلك ال �جوز

 والرأى الراجحالتعقیب  

 
  ٧٠/ ٨ل وشرح المفص ١٨٨، ١٨٧/ ١ینظر اإلنصاف  - )١(
  ١٨٩/ ١نفسه  - )٢(
  ١٩٠/ ١ اإلنصاف - )٣(
 ١٥٥/ ٢ینظر الكتاب  - )٤(
 ١٩١/ ١ینظر اإلنصاف  - )٥(
  ١٩٤/ ١اإلنصاف  - )٦(
  ١٩٥/ ١اإلنصاف  - )٧(



 
 واو العطف واالستئناف      

 
۳٦۰ 

أنـــه ال �جـــوز العطـــف علـــى الموضـــع قبـــل تمـــام الخبـــر، فـــإن  ال�صـــر�ین: رأىفـــإذا �ـــان 
الكوفیین جوزوا ذلك والكسائى جوز ذلك على �ل حال سواء �ان �ظهر عمــل إن أم لــم 

ج الرفــع و�مكــن أن �خــرّ . و�نــك و�كــر منطلقــان " "�ظهــر نحــو " إن ز�ــدا وعمــرو قائمــان
الّنْفِس  ﴿قــراءة الكســائى  علــى االســتئناف ومــن ذلــك ــِ ــّنْفَس � آ َأّن ال ْیِهْم ِفیهــَ ــَ ا َعل ــَ َوَ�َتْبن

اٌص  ُروَح ِقصــَ فقــد   )١(  ﴾َواْلَعْیَن ِ�اْلَعْیِن َواألْنَف ِ�األْنِف َواُالُذَن ِ�اُالُذِن َوالّسّن ِ�الّسّن َواْلجــُ
الكســائى قرأ الكسائى وحده " أن النفس �النفس " ورفــع مــا �عــد ذلــك علــى االبتــداء ذهــب 

إلى أن النبى صلى هللا عل�ه وسلم قرأها �ذلك فنصب النفس �أن واســتأنف مــا �عــد ذلــك 
   .)٢(على االبتداء

فترفــع العــین  "" والعــین �ــالعینلــنفس ثــم تبتــدىءفعلى هذا المذهب �حسن الوقف علــى ا
ــدة ــاء الزائـ ــى  )٣(�ال�ـ ــف علـ ــن الوقـ ــه ف�حسـ ــا قبلـ ــًا عمـ ــتأنفًا مقطوعـ ــه مسـ  )٤(النفس�ـــ فجعلـ

  .)٥(وما قبله فى التوراة   المسلمین،كون " والعین �العین " ابتداء حكم فى  وت 
الـــنفس وف�مـــا فـــى وأعمـــل أن  مـــن نصـــب فإنـــه عطفـــه علـــى لفـــظ " الـــنفس " أمــا حجــة

 .)٦(عطف علیها ولم �قطع �عض الكالم من �عض وجعل " قصاصًا " هو خبر أن
وخبــر أن هــو المجــرور ن "  أفعلــى التشــر�ك فــى عمــل "    عنــد أبــى ح�ــان  وأما النصــب

أن الجــار والمجــرور وهــو شــ�ه  نال�صــر�ی وخبر " والجروح  قصاص " والمعروف عند 
 .)٧(الجملة یتعلق �غیره فقدره أبو على مأخوذ �النفس

 �هللا أعلم

 
  ٤٥المائدة  - )١(
  ٢١٤،  ١٢٤ینظر معانى الكسائى  - )٢(
  ٦٢١/ ٢إ�ضاح الوقف  - )٣(
 ١٢٠م ص ١٩٩٣واالبتداء لالشمونى ط الحلبى مصر الثان�ة منار الهدى فى ب�ان الوقف  - )٤(
  ٣٤٩/ ١ن آو�نظر البرهان فى علوم القر  - )٥(
  ٤٠٩/ ١الكشف لمكى  - )٦(
 ٤٩٤/ ٣ینظر ال�حر المح�ط  - )٧(



 
 ۳٦۲ العطف على الضمیر المجرور     

 ) ١( العطف على الضمري ارور  
 

نـــد قولـــه فـــى العطـــف علـــى الضـــمیر المجـــرور ع الكـــوفیینتعـــرض ابـــن خالو�ـــه لـــرأى 
امَ  ﴿تعــــالى  ِه َواألْرحــــَ آَءُلوَن �ــــِ ِذي َتســــَ وْا ّ�َ الــــّ  )٣(�قــــرأ �النصــــب :«فقــــال )٢(﴾ َواّتقــــُ

 .)٤(والخفض
ال تقطعوهــا،  األرحــاما وأراد:  واتقو  .تعالى ) هللا( أنه عطفه على    فالحجة لمن نصب
 وأ�طلــوهنهــم أنكــروا الخفــض ، ولحنــوا القــارىء �ــه ، ألعنــد ال�صــر�ین فهــذا وجــه القــراءة

 -من وجوه :
ألنــه  ؛أنــه ال �عطــف �الظــاهر علــى مضــمر المخفــوض إال �إعــادة الخــافض :أحــدها
وال �عطـــف عل�ـــه إال �إعــــادة  و�ینـــه،واحـــد ال ینفـــرد منـــه وال �حـــال بینـــه  �شـــيءمعـــه 
 .فضالخا

أنه لما �ان العطف على المضــمر المرفــوع قب�حــا حتــى یؤ�ــد لــم �كــن   :ذلكفى    والعلة
وأ�ضــًا فــإن النبــى صــلى هللا عل�ــه وســلم نهانــا أن نحلــف �غیــر   االمتنــاع،�عد الق�ح إال  

و�نمــا �جــوز مثــل ذلــك فــى نظــام الشــعر ووزنــه  ؟ فك�ف ینهى عن شىء و�ؤتى �ه  هللا:
 : )٥(اضطرارا �ما قال الشاعر

 )٦(من عجب واأل�امفاذهب فما �ك   تهجونا وتشتمنا       بتد فالیوم ق
 .نال�صر�ی موضع اضطرار هذا احتجاج   -  �حمد هللا -نآول�س فى القر 

 
ــر المســــألة - )١( ــاب لســــیبو�ه تنظـ ــرد  و ٣٨٣،  ٣٨٢،  ٣٨١/ ٢ فــــى الكتـ معــــانى الفــــراء و  ٧٤٨ /٢الكامــــل للمبـ

ــاجى و  ٢٥٣،  ١/٢٥٢ ــاء للزجـــــ ــالس العلمـــــ ــائص  و ٢٤٦،  ٢٤٥مجـــــ ــان و  ٢٨٥ – ١٠٢/ ١الخصـــــ البرهـــــ
 ٣٩٤/ ١النحو و�تب التفسیر  و ٤٦٣اإلنصاف ص  و٧٨/ ٣شرح المفصل  و ٣١٨/ ١ ىللزر�ش

  من سورة النساء من اآل�ة األولى - )٢(
  ١٨٥، اإلتحاف ٤/ ٥الجمهور ینظر: القرطبى  ةقراء هى قراءة النبى صلى هللا عل�ه وسلم وعل�ه - )٣(
وقراءتا الجر والنصب س�عیتان، و�الجر قرأ  ،١٥٧ /٣، ٤٩٣/ ١والجر قراءة ابن ع�اس ینظر ال�حر المح�ط  -  )٤(

الم�ســوط و  ٨٣العنــوان ألبــى طــاهر  و٦٢٧/ ٢اإلقنــاع البــن ال�ــاذش و  ٢٢٦حمــزة ینظــر: الســ�عة البــن مجاهــد 
  ١١٨ خالو�هالحجة فى القراءات الس�ع البن و  -١٨٨حجة أبى زرعة و  ١٥٤البن مهران 

 ١١٨البن خالو�ه الحجة  - )٥(
/ ٣شـرح المفصـل و  ٧٤٩/ ٢الكامـل للمبـرد و  ٣٨٣،  ٣٨٢/ ٢البیت من ال�س�ط وهو بال نس�ة فـى الكتـاب  -  )٦(

ــة و  ٧٩، ٧٨ ــد النحو�ـ ــرب  و١٦٣/ ٤المقاصـ ــع  ٢٣٤/ ١المقتـ ــهی ٣٨٢/ ١، الهمـ ــرح التسـ ــه شـ ــاهد ف�ـ ل والشـ
 ٤٦٤/ ٢عطف واأل�ام على الضمیر المجرور فى بل دون إعادة الخافض ، و�نظر اإلنصاف 
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واســتدلوا �ــأن   ،فأجازوا الخفض واحتجوا للقارىء �أنه أضــمر الخــافض  :الكوفیون فأما  
وقــال  .یر�ــد �خیــر )١(��ــف تجــدك ؟ �قــول خیــر عافــاك هللا لــه:العجــاج �ــان إذا قیــل 

 .أن تقطعوها  األرحامواتقوه فى   معناه:  �عضهم
فقــد  الخــافض،لم �سمعوا الخفض فى مثل هذا وال عرفــوا إضــمار   و�ذا �ان ال�صر�ون 

 وأنشد:عرفه غیرهم  
 )٢(�دت أقضى الح�اة من خلله          رسم دار وقفت فى طلله

ــك وا أراد: ــازتهم ذلــ ــع إجــ ــم مــ ــم دار إال أنهــ ــارون ورب رســ ــه �ختــ ــارىء �ــ ــاجهم للقــ حتجــ
 أ.هـ  )٣(» النصب فى القراءة

 الدراسة والتقویم 
ـــة الكر�مــة وْا ّ�َ  ﴿مــن الــنص الســابق الــذى ذ�ــره ابــن خالو�ــه یتضــح لنـــا أن اآلیـ ــُ َواّتق

امَ  ــَ ِه َواألْرحـ ــِ آَءُلوَن �ـ ــَ ِذي َتسـ ــّ ــب "  )٤(﴾ الـ ــامقرئـــت بنصـ ــها " األرحـ ــراءة  وخفضـ ــا قـ أمـ
 .)٥(أما قراءة الجر فهى لحمزةالنصب فهى للجمهور و 

 " توج�ه قراءة النصب فى " واألرحامَ 
 على أقوال :  )األرحام(وقد وجهت قراءة نصب 

ــامواتقــــــــوا  :أنــــــــه معطــــــــوف علــــــــى اســــــــم الجاللــــــــة علــــــــى معنــــــــى -:األول أن  األرحــــــ
اللفــظ نفســه إذا   إعــرابحصــلت مــن    ألنها  ةاللة على هذا مثال� دوال)٦(تقطعوها

 
�بــراز و  ١١٤خشــرى مالمحاجــاة �المســائل النحو�ــة للز و  ١٢٧/ ١راءات الســ�ع البــن خالو�ــهینظــر : إعــراب القــ - )١(

 ٣/٢٧وشرح المفصل  ٤١١،  ٤١٠المعانى 
 وروى بدال من ٨٤مطلع دیوانه ص  البیت من �حر الخف�ف لجمیل - )٢(

 للهجكدت أقضى الغداه من   لله جكدت أقضى الح�اة من 
  ١٧٦/ ٢االشمونى و  ٢٩٦/ ٢المساعد البن عقیل ینظر  
وشـرح المفصـل  ٣٧٨/ ١اإلنصاف و ١٨٩/ ٣و�نظر شرح التسهیل  جلله : من عظمة فى عینىومن  :  اللغة

٢٨/ ٣  
  ١١٩الحجة البن خالو�ه  - )٣(
 من اآل�ة األولى من سورة النساء  - )٤(
، ١٥٤مهـران  ١٥٤الم�سـوط و  ٨٣العنـوان ألبـى طـاهر  و٦٢٧/ ٢اإلقنـاع  و٢٢٦الس�عة البـن مجاهـد  ینظر:  -  )٥(

 ٢٩٩قراءات الصحا�ة دراسة نحو�ة صرف�ة 
 و ١١٩/ ٧الطبرى و  ٤٣١/ ٤إعراب النحاس  و ٢٥٣/ ١معانى الفراء و  ٤٣٠/  ١ینظر : معانى األخفش  - )٦(

   ١/٧٤التفاسیر  عیون و  ١١٨حجة القراءات الس�ع البن خالو�ه  و ٣٧٦/ ١الكشف لمكى 
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ــم أنــه البــد ــم �كــن ظــاهر فهــو مقــدر �مــا  �النصــب �عل ــه مــن ناصــب فــإن ل ل
 )١(هنا

ــانى أنــه معطــوف علــى موضــع الجــار والمجــرور إذ هــو فــى موضــع نصــب �مــا  :الث
ــول ــرا:(تقـ ــد وعمـ ــى ال�  )؛مررت بز�ـ ــى ألن المعنـ ــار مكـ ــو اخت�ـ ــدا وهـ ــت ز�ـ سـ

   )٢(وجماعة
معلقًا علــى مثــل قولنــا "مــررت �ــك وز�ــد " إنــك لتجیــز العطــف  قال ابن جنىو 

فالنصــب علــى المحــل والجــر  أ�ضــاو�جوز الجر   )٣(جم�عًا �النصبعلیها  
 )٦(�ال�ــاء )٥(و�األرحــامو�ؤ�ــد هــذا قــراءة عبــد هللا بــن مســعود "   )٤(على اللفــظ

ولــ�س هــذا �الجیــد عنــد ســیبو�ه إذ لــو �ــان علــى موضــع الجــار والمجــرور 
أولـــى ل�كـــون حالهمـــا فـــى  األولعلـــى  األخـــرلكـــان الجـــر أولـــى قـــال و�ـــون 

والمعــول علــى المعنــى  )٧(ســواء �حالهمــا فــى غیــر ال�ــاء مــع قر�ــه منــه ال�ــاء
أن تــدخل ال�ــاء علــى شــىء لــو لــم تــدخل عل�ــه لــم �خــل �ــالمعنى ولــم �حــتج 

   .األولىوهو   )٩(النحاة  محققو وهذا ما عل�ه  )٨(إلیها
والناصــب علــى هــذا )١٠(األرحــامعلــى معنــى الزمــوا  اإلغــراءأنــه منصــوب علــى    :الثالث

فــ�مكن  )١١(لــ�س االســم ف�ــه مكــررا وال معطوفــاً  األســلوبه ألن �جــوز إظهــار 

 
  ١١٢،  ١١١/ ٣ ى�شر البرهان للز  - )١(
  ١١٨الحجة البن خالو�ه  و ٣٧٦/ ١الكشف لمكى  - )٢(
  ١٠٢/ ١ینظر الخصائص  - )٣(
  ٢٧٣/ ٢وشرح الكاف�ة للرضى  ٦٥/ ٧شرح المفصل  - )٤(
  ٣٢٧/ ١التب�ان  ١٧٦/ ١شكل الكشف الم - )٥(
 ٢٩٩الصحا�ة  اتقراء - )٦(
  ٦٧/ ١ینظر : الكتاب  - )٧(
 ٦٧/ ١الكتاب لسیبو�ه   – )٨(
 ٤٧٣/ ٢مغنى اللبیب  - )٩(
  ١٨٤/ ٤لوسى واأل١٧٠/ ٩تفسیر الرازى  - )١٠(
  ١٧٠/ ١الهمع  - )١١(
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ــوا  تقــــول:أن  ــوا أو احفظــ ــامالزمــ ــلوا  )١(األرحــ ــامأو صــ ــار األرحــ ــه  �اإلظهــ لــ
 .)٢(إضمارهو�جوز  

 " واألرحاِمتوج�ه قراءة الجر "  
 )٣(" علــى أنــه معطــوف علـــى الضــمیر المجــرور فــى "�ـــه" األرحـــاموجــه النحــاة جــر " 

مضمر المجرور دون إعادة الجار مدار خالف بین ال�صــر�ین وعطف الظاهر على ال
   .والكوفیین

 رأى الكوفیین
 )٤(وأجاز الكوفیون العطف على الضمیر المجرور دون إعادة الجار �ما هنا

 رأى البصریین
یــرى ال�صــر�ون أنــه ال �جــوز العطــف علــى الضــمیر المخفــوض دون إعــادة الخــافض 

 )٥(ى ضرورة الشعرالذى دخل عل�ه المعطوف عل�ه إال ف
 حجة الكوفیین

و�نســـب األن�ـــارى للكـــوفیین إجـــازتهم هـــذا العطـــف دون �راه�ـــة مـــنهم لـــذلك أو تقب�حـــه، 
وْا ﴿والدلیل على جواز ذلــك عنــدهم مــا جــاء فــى التنز�ــل و�ــالم العــرب قــال تعــالى  َواّتقــُ

آِء َو�َ ﴿  �الخفض وقوله تعالى  )٦(﴾  ّ�َ اّلِذي َتَسآَءُلوَن ِ�ِه َواألْرَحامَ  ْسَتْفُتوَنَك ِفي الّنســَ
فـ"ما" فى موضــع خفــض ألنــه عطــف علــى  )٧(﴾  ُقِل ّ�ُ ُ�ْفِت�ُكْم ِفیِهّن َوَما ُیْتَلَى َعَلْ�ُكمْ 

ْنُهْم  ﴿وقولـــه تعـــالى: )٨(الضـــمیر المخفـــوض فـــى فـــیهن ِم مـــِ ي اْلِعلـــْ ُخوَن فـــِ ـَِكِن الّراســـِ لـــّ
ــِزَل ِإلَ  آ ُأن وَن ِ�مــَ ــُ وَن ُیْؤِمن ــُ َالةَ َواْلُمْؤِمن یَن الصــّ َك َواْلُمِق�مــِ ــِ ن َقْبل ــِزَل مــِ آ ُأن ــَك َومــَ � ﴾)٩( 

فالمق�مین فى موضع خفض �العطف على الكاف فى إل�ك والتقــدیر ف�ــه: یؤمنــون �مــا 

 
  ١٧٠/ ٩الرازى  - )١(
  ١٧٠/ ١الهمع  - )٢(
  ٣٨/ ٢المساعد  ١٥٧/ ٣ال�حر المح�ط  ٢٤٦و،٢٤٥مجالس العلماء للزجاج و ٢٤٠/ ١ارى �نلألالب�ان  - )٣(
  ١٩٠/ ٢التصر�ح  ٤٦٣/ ٢ینظر : اإلنصاف  - )٤(
  ١٤٠/ ١مرى �الت�صرة والتذ�رة للص و ٤٣٠/ ١ینظر : معانى األخفش  - )٥(
 من اآل�ة األولى من سورة النساء  - )٦(
 سورة النساء  ١٢٧من اآل�ة  - )٧(
 ١٤٧/ ٢ال�حر المح�ط و  ٤٦٣/ ٢اإلنصاف و  ٨٢٥ /٣ن للزجاج ینظر : إعراب القرآ - )٨(
 سورة النساء ١٦٢من اآل�ة  - )٩(



 
 ۳٦٦ العطف على الضمیر المجرور     

أنــزل إل�ــك و�لــى المق�مــین الصــالة �عنــى مــن األنب�ــاء علــیهم الســالم، و�جــوز أ�ضــا أن 
ه ومن قبل المق�مین الصــالة �عنــى والتقدیر ف�  )١(�كون عطفا على الكاف فى " قبلك "

َراِم َواْلَمْسِجدِ  ِ�هِ  َوُ�ْفرٌ  ّ�ِ  َسِبیلِ  َعن َوَصدٌّ ﴿ من أمتك وقال جل شــأنه فعطــف  )٢(﴾ اْلحــَ
وأوجــب �عضــهم العطــف علــى الضــمیر هنــا، قــال   )٣(المسجد الحرام على الهاء فــى �ــه

 )٤(تضـــى ذلـــكأبـــو ح�ـــان " بـــل هـــو متعـــین، الن وصـــف الكـــالم وفصـــاحة التر�یـــب تق
ووضح ذلك ابــن مالــك: �أنــه لــو عطــف علــى ســبیل للــزم منــه العطــف علــى الموصــول 

ا  ﴿وقولــه تعــالى: )٥(وهــو الصــد قبــل تمــام صــلته وهــو ممنــوع �إجمــاع ْم ِفیهــَ ا َلكــُ َوَجَعْلنــَ
َراِزِقینَ  ُه بــِ ُتْم لــَ فمــن فــى موضــع خفــض �ــالعطف علــى الضــمیر   )٦(﴾  َمَعاِ�َش َوَمن ّلســْ

 وأما ما جاء فى �الم العرب فهو قول الشاعر : )٧(مالمخفوض فى لك
 )٨(فاذهب فما �ك واأل�ام من عجب       فالیوم قر�ت تهجونا وتشتمنا  

ومنــه  )٩(فاأل�ــام مخفوضــة ألنهــا عطفــت علــى الضــمیر فــى " �ــك والتقــدیر �ــك و�األ�ــام
 :  - رحمه هللا -  ع�اس بن مرداسقول  

 )١٠(فیها أم سواها   انـى �ـاحتف     ى الكتی�ة ال أ�الىـر علـأك
 

 وأنشد الفراء:
 

 ٤٦٣/ ٢اإلنصاف  - )١(
 سورة ال�قرة  ٢١٧من اآل�ة  - )٢(
ــ - )٣( ــة للفارســ ــع و  ١٢٦/ ٣ ىالحجــ ــى الر��ــ ــن أبــ ــ�ط البــ ــاج  و٣٤٦،٣٤٥/ ١ال�ســ ــران للزجــ ــراب القــ  ٨٢٥/ ٣إعــ

 ٢/٤٦٤ف اإلنصاو 
 ١٤٧/ ٢ال�حر المح�ط  - )٤(
و��ـان ذلـك أن ( عـن سـبیل ) صـلة الصـد ألنـه متعلـق �ـه و�فـر  ٥٤ینظر شواهد التوض�ح البـن مالـك ص   -  )٥(

معطوف على الصـد فـإن جعـل المسـجد معطوفـًا علـى سـبیل �ـان مـن تمـام الصـد و�فـر معطـوف عل�ـه فلیـزم 
 ١٢٤٨/ ٣الكاف�ة الشاف�ة  رحش و٥٤�ح ینظر شواهد التوض، منه العطف قبل تمام الصلة 

 سورة الحجر  ٢٠من اآل�ة  - )٦(
 ٣٠٢قراءات الصحا�ة دراسة نحو�ة صرف�ة  - )٧(
 فى أول المسألة  تخر�جهالبیت سبق  - )٨(
  ٤٦٤/ ١ینظر اإلنصاف  - )٩(
 مرداس  نالبیت من الوافر وهو للع�اس ب - )١٠(

 ٣٧٧/ ٣مالك  البنشرح التسهیل  و٤٦٤/ ٢نصاف الحنف : الموت ینظر البیت فى : اإل :اللغة
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 )١(وما بها والكعب غوط نفانف    نعلق فى مثل السواري سیوفنا
وغیــر ذلــك مــن الشــواهد  )٢(فالكعب مخفوض عطفا على الضمیر المخفوض فــى بینهــا

 )٣(الشعر�ة
 حجة البصریین
 )٤(هو ممتنع ل�عده عن الق�اس وقتله فى االستعمال فقالوا:أما ال�صر�ون  

الجـــار والمجـــرور  نأ لـــذلك:وممـــا عللـــوا �ـــه  )٥(�ـــه أولـــى األخـــذومـــا �ـــان �ـــذلك فتـــرك 
فــإذا عطفــت علــى الضــمیر المجــرور والضــمیر المجــرور متصــل  واحــد،�منزلــة شــىء 

وعطــف االســم  الجــار،كأنــك قــد عطفــت االســم علــى الحــرف ف�الجار ولم ینفصــل عنــه 
�حــذف عنــد  و�ن فــى أن التنــو�نوقیــل إن الضــمیر �شــ�ه التنــ  )٦(علــى الحــرف ال �جــوز

ال ینفصــل عــن االســم  اإلضــافة فكــذلك الضــمیر فــى المنــادى " �ــا غــالم " وأن التنــو�ن
و�ــــذلك الضــــمیر المجــــرور فــــى مثــــل " �ــــه " و " لــــك " فلمــــا حصــــلت المشــــابهة أخــــذ 

�جــوز العطــف عل�ــه �مــا ال �جــوز  أالوعل�ــه فین�غــى   )٧(الضمیر حكم التنو�ن فــى ذلــك
 .)٨(و�نالعطف على التن 

 
 ىالبیت من الطو�ل لمسكین الدرام - )١(

ن بـین السـ�ف والكعـب مسـافة طو�لـة ینظـر رجل منهم �أنه على سار�ة طو�لـة ألأن الس�ف على ال  :والمعنى
 /٢اإلنصــــاف و ٤١١، ١٤٠شــــامةى و إبــــراز المعــــانى ألبــــ٢٥٣، ٢٥٢/ ١ن للفــــراء آالبیــــت فــــى معــــانى القــــر 

 ٤/١٦٤المفـازة والهـواء الشـدید ، ینظـر العینـى  :مـن األرض والنفـانف نالغـوط جمـع غـائط وهـو المطـئو ٤٦٥
 ٣٧٧شرح التسهیل البن مالك و  ٧٩/ ٣شرح المفصل و 

 ٤١١، ١٤٠إبراز المعانى ألبى شامة  و٤٦٥ / ٢اإلنصاف  و٢٥٣، ٢٥٢/ ١معانى الفراء  - )٢(
 ٣٧٧/ ٣ینظر شرح التسهیل البن مالك  - )٣(
  ١٢٧/ ١�عراب القراءات الس�ع البن خالو�ه و  ٣٧٦ ،٣٧٥/ ١والكشف ١٢٥/ ٣ ىالحجة للفارس - )٤(
  ٨،  ٧/ ٤رسى بمجمع الب�ان للط - )٥(
 ٤٦٦/ ٢اإلنصاف  و ٣/ ٥القرطبى  و ٤٩٣/ ١الكشاف  و٥/ ٢رر الوجیز حالم - )٦(
  ٤١٠إبراز المعانى ١/٣٤٧ال�س�ط  و٣٢١، ٣١١/ ٢فى  للخوازمى یرمخ، الت ١٢٦،١٢٥/ ٢ ىالحجة للفارس - )٧(
  ١٣٢،  ١٣١/ ١التخمیر  و ٨٢،  ٨١درة الغواص  و ٣٧٥/ ١الكشف  و ٤٦٧/ ٢اإلنصاف  - )٨(
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 تقــول:فكــذلك ین�غــى أن  وك، بز�ــدمــررت  تقــول: أن زال �جــو إنــه �مــا  :�عضــهموقــال 
�كــون معطوفــا فــال  أنمشــتر�ة فــى العطــف فكمــا ال �جــوز   األسماءمررت �ك وز�د إذ  

 .  )١(�كون معطوفًا عل�ه أن�جوز  
اذهــب  مثــل:لــم �جــز العطــف علــى المجــرور ق�اســًا علــى المرفــوع فــى  :آخــرون وقــال 
  )٢(انفصاله أولى  نال �مكمع أن المرفوع �مكن أن ینفصل فكان مع ما   ،وز�د

وممــا �قــ�ح أن �شــر�ه المظهــر عالمــة  :فقــالفقــد وصــف القاعــدة �ــالق�ح  أمــا ســیبو�ه
المضمر المجرور وذلــك قولــك : مــررت �ــك وز�ــد، وهــذا أبــوك وعمــر �رهــوا أن �شــرك 

اخلــة ف�مــا قبلهــا جمعــت أنهــا ال المظهــر مضــمرا داخــال ف�مــا قبلــه ألن هــذه العالمــة الد
نهــا بــدل مــن اللفــظ �ــالتنو�ن فصــارت عنــدهم أال معتمــدة علــى مــا قبلهــا ، و إیــتكلم بهــا 

ــًا أن  ــم �جـــز أ�ضـ ــم، ولـ ــا االسـ ــوا  أن یت�عوهـ ــدهم �رهـ ــا ضـــعفت عنـ ــة التنـــو�ن فلمـ �منزلـ
یت�عوها إ�اه و�ن وصفوا ، ال �حســن لــك أن تقــول: مــررت �ــك أنــت وز�ــد ألن ذلــك و�ن 

قد أنزل منزلة أخر الفعــل فلــ�س مــن الفعــل وال مــن تمامــه ، وهــى حرفــان �ســتغنى كان  
دل بــ كل واحد منهما �صاح�ة �المبتدأ أو المبنى عل�ه وهذا �كون من تمام االسم وهــو 

�ســتغنى  أال امن الز�ادة التى فى االسم وحــال االســم إذا أضــ�ف إل�ــه مثــل حالــه منفــرد
   )٣(�ه

 أنه وضع قاعدته النحو�ة وهى :یتضح من نص سیبو�ه السابق  
 قب�حــا،إذ عــد ذلــك  الخــافض، إعــادةعدم جواز العطف على الضمیر المخفــوض دون 

ولم یتحدث فى هــذا  العرب،وشاع واطرد فى �الم   �ثرونراه بنى قاعدته هذه على ما  
ولــم �طعـــن فیهـــا ال مــن قر�ـــب وال مـــن �عیـــد  " واألرحـــامالــنص عـــن قـــراءة الجــر فـــى " 

ة التــى ذ�رهــا تنطبــق علیهــا فهــو ال ینكــر القــراءة التــى تخــالف الق�ــاس بــل ولكــن القاعــد
 عادة ال �عرض لها 

 
/ ٣وشرح الكاف�ة الشـاف�ة البـن مالـك  ٨٢٦،  ٨٢٥/ ٣ن له آو�عراب القر  ٧،  ٦ /٢ینظر : معانى الزجاج   -  )١(

  ٤٢٥،  ٤٠١ ىشد إلى علم اإلعراب للك�اإلرشاو  ١٢٤٧
 ٣٠١قراءات الصحا�ة و ١٧٠، ١٦٩/ ٥الرازى  الفخر تفسیر و ٨٣، ٨٢درة الغواص للحر�رى  - )٢(
 ٣٨١/ ٢الكتاب لسیبو�ه  - )٣(

ه خطأ القراءة ألنه لم ینص علیها وعنده القراءة ال تخـالف ألنهـا سـنة ینظـر : �وال أستط�ع أن أقول إن سیبو  
  ١٠٣یین نحو القراء الكوف و ١٤٨/ ١الكتاب 



 
 ۳٦۹ العطف على الضمیر المجرور     

   الفراء یتفق مع سیبویھ
ن للفــراء زعــ�م مدرســة الكوفــة نــراه متفقــا مــع مــا آ�تــاب معــانى القــر   إلــىولكن إذا رجعنا  

الخــافض  إعــادةســیبو�ه مــن أن هــذا العطــف علــى الضــمیر المخفــوض دون   إل�هذهب  
 .فى الشعر لض�قه أاله ق�ح وال �جوز  ف� 

" قــال هــو األرحــامنــه خفــض "أ إبــراه�معــن  األعمــشحــدثنى شــر�ك عــن  :الفــراءقــال 
ن العــرب ال تــرد مخفوضــا علــى مخفــوض " وقــد �نــى وف�ه ق�ح أل  والرحم،كقولهم �ا�  

أشـــك فـــى عـــود  أننـــى�خیـــل لـــى  قلـــت: )١(�جـــوز هـــذا فـــى الشـــعر لضـــ�قه و�نمـــا.. عنـــه
فــى  الفــراء" قــال" هــل �عــود علــى الفــراء أو علــى شــر�ك؟ ولكــن استرســال الضــمیر فــى 

 أخــرللقاعــدة فــى موضــع  تضــع�فهســرد الــرأى یــوحى �اتفاقــه معــه فــى الــرأى یؤ�ــد ذلــك 
 .)٢(وما أقل ما ترد العرب مخفوضا على مخفوض وقد �نى عنه  �قول:حیث  

ــد�تور  ــارى وقـــد رأى الـ ــا  األنصـ ــتج لهـ ــاز القـــراءة واحـ ــألكأن الفـــراء أجـ ــولهم أسـ ــا�  �قـ �ـ
 .  )٣(والرحم

 
 نقض أدلة الكوفیین

 نقض ال�صر�ون أدلة الكوفیین �ما �أتى:
   )٤(" مجرورة �الواو التى للقسم أو �حرف مقدر غیر المذ�وراألرحام" أن   :أوالً 

یِهنّ  ﴿أن "مــا" فــى قولــه تعــالى  :ثان�ــاً  �ُكْم فــِ ِل ّ�ُ ُ�ْفتــِ آِء قــُ ي الّنســَ َتْفُتوَنَك فــِ ا َوَ�ســْ  َومــَ
ْ�ُكمْ  ــَ َى َعلـ ــَ ــع أو  )٥(﴾ ُیْتلـ معطوفـــة علـــى لفـــظ الجاللـــة و�ـــه تكـــون فـــى محـــل رفـ

على النساء وتكون فى محل جر ولكن ل�ست �العطف علــى الضــمیر   معطوفة
 .  )٦(المجرور

 

 
 ٢٥٣، ٢٥٢/ ١ن للفراء آینظر : معانى القر  - )١(
 ١٠٣نحو القراء الكوفیین  و ٨٦/ ٢ن آمعانى القر  - )٢(
 ١١ن صآالدفاع عن القر  - )٣(
 ٤٦٧/ ٢ینظر اإلنصاف  - )٤(
 سورة النساء ٢٧١ من اآل�ة - )٥(
  ٧٤٦/ ٢اإلنصاف  - )٦(



 
 ۳۷۰ العطف على الضمیر المجرور     

 )١(أن " المق�مین" ل�ست معطوفة على الضمیر و�نمــا هــى منصــو�ة علــى المــدح  :ثالثاً 
  )٢(إل�ك "  أنزل" فى " �ما  أو مجرورة �العطف على " ما  

   )٣(أن المسجد الحرام " معطوفة ف�ه على سبیل ول�س على الضمیر فى �ه  -:را�عاً 
   )٤(أن من ف�ه فى موضع نصب وذلك �العطف على معا�ش  :خامساً 
  )٥() ف�ه مجرورة على القسم  األ�امأن (    -:سادساً 
   )٦(قع إال �ذلكأن ( سواها) ف�ه منصوب على الظرف ألنها ال ت   -:سا�عاً 
ــاً  أن " الكعــب" ف�ــه لــ�س مجــرورًا علــى مــا ذ�ــروا و�نمــا هــو مجــرور علــى تقــدیر  :ثامن

ــا و�ـــین الكعـــب  قـــال:تكر�ـــر " بـــین" مـــرة أخـــرى فكأنـــه  الثان�ـــة  حـــذوففمـــا بینهـ
 )٧(علیها  األولىلداللة 

  )٩(والزجاج )٨(تا�ع �عض النحو�ین وجهة ال�صر�ین أمثال الفراءوقد 
   .وغیرهم )١٢(وابن �مال �اشا )١١(زهرى األو   )١٠(والنحاس

 من رجح رأى الكوفیین  
 )١٣(لكثرة الوارد مــن ذلــك ومــنهم الــرازى  نالنحو�ی  أكثرفقد رجح مذهبهم  :الكوفیون أما  
وقــال  )١٤(هــذه الوجــوه ل�ســت وجوهــًا قو�ــة فــى دفــع الروا�ــات الــواردة فــى اللغــات قــال:

 
 ٤٦٨/ ٢اإلنصاف  - )١(
 ٤٧١/ ٢اإلنصاف  - )٢(
 ٤٧١/ ٢اإلنصاف  و٤٠٢اإلعراب  اإلرشاد إلى علم - )٣(
 ٤٧٢/ ٢اإلنصاف   - )٤(
 ٤٧٢/ ٢المرجع السابق  - )٥(
  ٤٧٢/ ٢اإلنصاف  - )٦(
  ٤٧٢/ ٢واإلنصاف  ٢٤١،  ٢٤٠الب�ان لألن�ارى  - )٧(
 ٨٦/ ٢، ٢٥٣، ٢٥٢/ ١ن للفراء ینظر معانى القرآ - )٨(
  ٦/ ٢ن للزجاج آمعانى القر  - )٩(
 ١/٤٣٢ن للنحاس آعراب القر إ  - )١٠(
 ٢٩١/ ١زهرى معانى القراءات لأل - )١١(
  ١٦١أسرار النحو البن �مال �اشا  - )١٢(
  ١٧٠/ ٥تفسیر الزارى  - )١٣(
 ٣٥/ ١زاد المعاد و  ١٧٠،  ١٦٩/ ٥تفسیر الرازى  - )١٤(
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ة التــى هــى أوهــن مــن ســ ق� ل هــذه األعنــد الســماع والســ�ما �مثــ  أ�ضــًا والق�ــاس یتضــاءل
 .)١(بیت العنكبوت

ــد ذ�ـــر  ــه  :مالـــك بـــنوقـ ــالتنو�ن ضـــع�ف ال �جـــوز أن یترتـــب عل�ـ ــمیر �ـ ــ�ه الضـ أن شـ
منــه ألن  اإلبــدالومــن  تو�یــدة،وال منــع ولــو منــع مــن العطــف عل�ــه لمنــع مــن  إ�جــاب

اع منـــه خـــالف ذلـــك الضـــمیر فإنـــه یؤ�ـــد و�بـــدل منـــه �إجمـــ  یبـــدلالتنـــو�ن ال یؤ�ـــد، وال 
�ضاف إلى ذلك أنه لو �ان �جب أن �حــل �ــل واحــد  )٢(فكان العطف عل�ه أسوة بهما

 ال �ــم ناقــة، و "رب رجــل وأخ�ــه"لمــا جــاز   األخــرمن المعطوف والمعطــوف عل�ــه محــل  
ــیلها،  ــةالواهـــب  وال:لـــك وفصـ ــدها، األمـ ــن  وولـ ــك مـ ــال ذلـ ــان وأمثـ ــوه منطلقـ ــد وأخـ وال ز�ـ

طفــــت عل�ــــه فكمــــا ال �منـــع فــــى �ــــل ذلــــك تقــــد�مها وتــــأخر مـــا ع المعطوفـــات الممتنــــع
   :ابن مالكقال    )٣()وز�د  كمررت � (  فى:العطف �كون غیر ممتنع  

 د جعالـق    ضمیر خفض الزما        وعود خافض لدى عطف على   
 )٤(فى النظم والنثر الصح�ح مثبتا        تىأ قد إذ الزما     يول�س عند   

ــأ ــذه المســ ــى هــ ــاة فــ ــا أراء �عــــض النحــ ــ�ج و�ذا تت�عنــ ــنهج نهــ ــم یــ ــك لــ ــن مالــ ــدنا ابــ لة وجــ
فـــى منـــع العطـــف علـــى الضـــمیر المخفـــوض دون إعـــادة الخـــافض أو نهـــج  نال�صـــر�ی 

الكوفیین الذین أجازوا ذلك مع ق�حة و�راه�ة فى غیر الشــعر و�نمــا أجــاز هــذا العطــف 
 األلف�ة التى سبق ذ�رها.مطلقا لورود ذلك فى النظم والنثر �ما ذ�ر فى 

عنــد تفســیره لقولــه  ذهب ابــن مالــك فــى الجــواز مطلقــا، فنــراه �قــولمــ  واختــار أبــو ح�ــان
ِبیلِ  َعن َوَصدٌّ ﴿تعالى:  رٌ  ّ�ِ  ســَ هِ  َوُ�فــْ ِجدِ  �ــِ َراِم َواْلَمســْ �عــد أن فصــل المــذاهب  )٥( ﴾ اْلحــَ

أى  –ختــاره ن النحو�ــة فــى العطــف علــى الضــمیر المخفــوض دون إعــادة الجــار والــذى 
المجرور ولم �عد جاره وقد ثبــت ذلــك فــى لســان  عطف على الضمیر  -المسجد الحرام

العــرب �ــاختالف حــروف العطــف و�ن �ــان لــ�س مــذهب جمهــور ال�صــر�ین، بــل أجــاز 
 

  ١٧٠،  ١٦٩/ ٥تفسیر الرازى  - )١(
الت�صــرة والتــذ�رة  و ٥٤شــواهد التوضــ�ح ص و١٢٤٨،  ٧١٢٤/ ٣شــرح الكاف�ــة الشــاف�ة البــن مالــك  ینظــر - )٢(

  ٦٨٥،  ٦٨٤/ ١انى ذن للهمإعراب القرآالفر�د فى  و١٤٢/ ١للصمیرى 
 ةجع السا�قاالمر  - )٣(
 ١١٧، ١١٦، ٥١١،  ٤١١/ ٣االشمونى على حاش�ة الص�ان  رحشو  ٤٨ألف�ة ابن مالك ص ینظر   – )٤(
 سورة ال�قرة  ٢١٧من اآل�ة  - )٥(
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دین �إت�ــاع بــ ین، ولســنا متع� و�ــونس واألخفــش واألســتاذ/ أبــو علــى الشــلو   الكوفیون ذلــك  
  )١(مذهب جمهور ال�صر�ین بل نت�ع الدلیل

وهــو المختــار إذ هــو مؤ�ــد �الســماع  )٢("وفیینمــذهب الكــ  الصــح�حبــل    :"و ح�ــانقال أب
، )٣(فالوارد منــه �ثیــر �خــرج عــن أن �جعــل مثلــه ضــرورة فــى الشــعر أو شــاذًا فــى النثــر

ثــم ذ�ــر أبــو ح�ــان �عــض الشــواهد الشــعر�ة والنصــوص النثر�ــة اســتدالًال لهــذا الجــواز 
لون آء الــذى تســ واتقــوا هللاوتأییدا لهــذا االخت�ــار ونــراه �قــول عنــد تفســیره لقولــه تعــالى" 

لون �ــه واألرحــام أى ءالثان�ة فى الس�عة تســآ والقراءة األرحام،" �قراءة جر  واألرحام�ه  
ر العطــــف علـــــى الضــــمیر ممــــا �خــــرج الكــــالم عـــــن و�ـــــ"األرحام " وتأو�لهــــا علــــى غیــــ 

ومجاهد وحمــزة ومــن أدعــى  ع�اس،قرأها �ذلك ابن   ،فال یلتفت إلى التأو�ل  الفصاحة،
لغلــط علــى حمــزة فقــد �ــذب علــى حمــزة وقــد ورد مــن ذلــك فــى أشــعار اللحــن فیهــا أو ا

  )٤(العرب �ثیر �خرج أن �جعل ذلك ضرورة
العطــف علــى الضــمیر المخفــوض دون إعــادة  األنصــاري:وقــد أجــاز �ــذلك ابــن هشــام 

ن س�قه مــن النحــاة الــذین أجــازوا ذلــك �ــابن مالــك وأبــى ح�ــان �ممتأثرا    )٥(الجار مطلقا
   .األرحام�قراءة جر   واستدل على الجواز
ــى ــر العینـ ــد ذ�ـ ــونس  :وقـ ــة و�ـ ــد الكوف�ـ ــائز عنـ ــف جـ ــذا العطـ ــشأن هـ وقطـــرب  واألخفـ

  )٦(ین وابن مالك� والشلو 
 " على أن الواو للقسم   واألرحاملقراءة جر "   توج�ه

 م ـ " ل�ست عاطفة و�نما هى واو القساألرحام" أن الواو فى "  األرحامومن وجه "  
والجملــة المتلق�ــة  )٢(� تعــالى أن �قســم �مــا شــاء علــى مــا شــاءو  )١(مقســم بهــا واألرحــام

ورجــح هــذا الوجــه �عــض ال�صــر�ین فــرارًا مــن  )٣("إن هللا �ــان علــ�كم رقی�ــا"للقســم هــى 

 
 ١٠٤ونحو القراء الكوفیین   ١٥٩/ ٣،  ١٤٦/ ٢نظر ال�حر المح�ط ی  - )١(
  ١٩٠حجة القراءات له صینظر وقال أبو زرعة " ل�س �منكر "  ١٥٨/ ٣ینظر المح�ط ألبى ح�ان  - )٢(
الدر المصون للسمین الحلبـى و  ١٤٧/ ٢ال�حر المح�ط و   ١٤٩، ١٤٨الشعر البن عصفور  رینظر: ضرائ  -  )٣(

٢٩٧،  ٢٩٦/ ٢ 
 ٣٦١ - ٣٦٠/ ٣ ، ١٤٨-٢/١٤٦مح�ط ینظر ال�حر ال - )٤(
 ١٥١/ ٢شرح التصر�ح و  – ٤٤٩ینظر : شرح شذوذ الذهب  - )٥(
  ١١٥/ ٣شرح شواهد العینى �حاشیته الص�ان  - )٦(
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وهــذا الوجــه  )٥(علــى صــلتها  وتنب�ــهوف�ه أ�ضًا تعظ�م للرحمــة    )٤(العطف على الضمیر
أنف القــارىء �المــًا جدیــدًا حســن ال تكلــف ف�ــه، وعل�ــه ف�جــوز الوقــف علــى �ــه ثــم �ســت 

   )٦(كد وأولىآو�ه �كون الكالم على جملتین وهو   مبتدأ �القسم
فقــد أجیــب عنــه �ــأن للحــق   )٧(مــن أن الحلــف �ــالرحم خطــأ عظــ�م  أما مــا ذ�ــره الزجــاج

ورِ  ﴿اء ومــن ذلــك قولــه تعــالى أن �قســم �مــا شــاء علــى مــا شــ  وتعــالى ســ�حانه *  َوالطــّ
 . )٩(اللیل إذا �غشى "و  )٨(﴾  َوِ�َتاٍب ّمْسُطورٍ 

ــهوهنـــــاك  ــاملجـــــر "  توج�ـــ ــا األرحـــ ــاء مقـــــدرة دلـــــت علیهـــ " وهـــــو علـــــى أنـــــه مجـــــرور ب�ـــ
 .)١٠(المذ�ورة

ــال  ــوق ــى أب ــالوا: مــررت برجــل إن ز�ــد و�ن عمــر  «:عل إضــمار  جازواســت فاأال تــراهم ق
 .)١١(»على هذا  واألرحاموقد تأول �عض الناس تسألون �ه    قبل.الجار لما ذ�ر  

وحمل قراءة حمزة عل�ــه ســدید ألن هــذا المكــان قــد  :«قال خشرى موسدد هذا الوجه الز 
ــام الــذ�ر وذ�ــر أصــحاب هــذا الــرأى أنــه  )١٢(» شــهر بتكر�ــر الجــار فقامــت الشــهرة مق

وقولــه  "ألفعلــن هللالجــار فــى نحــو"  إضــمارمــن العطــف علــى الضــمیر لثبــوت  ربقــ أ
 

ــر – )١( اإلرشـــــاد إلـــــى علـــــم و  ٨٢/ ٨١درة الغـــــواص للحر�ـــــرى و  ٢٨١، ٢٧٩/ ١غرائـــــب التفســـــیر للكرمـــــانى  ینظــ
 ٥/١٧٦نظم الدر و  ١٨٥/ ٤روح المعانى و  ٩٧/ ٣حاش�ة الشهاب و  ٤٠٢ ىش�كللاإلعراب 

 ٥، ٤/ ٥القرطبى  - )٢(
 ٢٩٧/ ٢الدر المصون  و١٥٨/ ٣ال�حر المح�ط  و٢٤١/ ١الب�ان لألن�ارى  - )٣(
 ٢٩٧/ ٢الدر المصون  و ١٥٨/ ٣ینظر ال�حر المح�ط  - )٤(
 ١/١٧٦�شف المشكل لحیدرة ال�منى  - )٥(
 ٣٠٥�ة دراسة نحو�ة صرف�ة ص الصحا قراءات - )٦(
فك�ف �كون تسألون �ا� والرحم  " ال تحلفوا �آ�ائكمقال "  ن النبى ، أل ٦/ ٢آن للزجاج ینظر معانى القر  - )٧(

أنــه �قـ�ح أن ینســق �اســم  ینعلـى ذا ، ثــم ذ�ـر وجــه خطئــه فـى العر��ــة فقــال فأمـا فــى العر��ــة فإجمـاع النحــو�
، ١/١١١ن و�عرا�ــه للزجــاج آمعــانى القــر  ال �إظهــار الخــافض ینظــر:ظــاهر علــى مضــمر فــى حــال الخفــض إ

 ٣٩٤/ ١ دهالنحو و�تب التفسیر د. رفی
 من سورة الطور  والثان�ة من اآل�ة األولى - )٨(
 ٣١٢إبراز المعانى ألبى شامة اآل�ة األولى سورة اللیل. و�نظر  – )٩(
/ ١الب�ـان لألن�ـارى  و ١٢٧/ ١لقراءات البن خالو�ه إعراب ا و ١١٣/ ١ن ألبى عبیدة آینظر : مجاز القر  -  )١٠(

  ٦٩٣/ ٢شرح الكاف�ة الشاف�ة البن مالك  و٢٨١،  ٢٧٩/ ١غرائب التفسیر للكرمانى و  ٢٤١،  ٢٤٠
  ٦٣٥/ ١ ىالمسائل ال�صر�ات للفارس - )١١(
  ١١٤المحاجاة �المسائل النحو�ة  - )١٢(
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مــع تقــدم  فإضــمارهو�ن لــم یتقــدم ذ�ــره  فقــد أضــمر الجــار )١() هللا كخیــر عافــا ( ة�ــ رؤ 
 :ذ�ره أولى ومنه قول الشاعر

   )٢(بین غرابها أالوال ناعب            شائ�م ل�سوا مصلحین عشیرةم
 )٤(و�ن �ان قد عده �عضهم قلیالً  )٣(مع عدم تقدم ذ�ر ال�اء ب"ناع"فجر  

جیــدا مــن  إال أن لــه وجهــا )٦(وجعلــه فر�ــق شــاذا ومختصــًا �الضــرورة )٥(ومنعــه أخــرون 
الفعــل لمــا �ــان �كثــر ف�ــه الحــذف وشــار�ه الحــرف فــى  قــال:الق�ــاس ذ�ــره ابــن �عــ�ش 

أجــــاز  والكوفیـــون  )٧(كونـــه عـــامال جـــاز ف�ـــه مـــا جـــاز فــــى الفعـــل علـــى ســـبیل النـــدرة
 .)٨(�أنه اضمر الخافض للقارئ والخفض واحتجوا  

 من ردوا قراءة الجر فى " واألرحام " والرد عل�ه
ــراء ــذه القـ ــحة هـ ــع صـ ــة ومـ ــا جماعـ ــد ردهـ ــة فقـ ــه العر��ـ ــد أوجـ ــى أحـ ــا علـ ــندا ومجیئهـ ة سـ

ولحنهــــــا  )١٣(والزمخشــــــرى )١٢(والزجــــــاج )١١(والمبــــــرد )١٠(والطبــــــرى  )٩(مـــــنهم:ابن عط�ــــــه
 مــا نقــل عنــه: لــو صــلیت خلــف إمــام �قــرأ� وقــد بلــغ الحــد �ــالمبرد أنــه قــال ف )١٤(�عضــهم

ِرِخّي ﴿ ــْ ــُتْم ِ�ُمصـ آ َأنـ ــَ ذِ  ﴿و  )١٥(﴾َومـ ــّ وْا ّ�َ الـ ــُ امي تَ َواّتقـ ــَ ِه َواألْرحـ ــِ آَءُلوَن �ـ ــَ  )١(﴾ ◌ِ سـ
 

 ٤١١،  ٤١٠إبراز المعانى  و ٢٧/ ٣شرح المفصل   و ١٢٧/ ١إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  - )١(
الصـالح حتـى أنهـم  ةقلـى یر�ـوع �ق وهو یهجوا ف�ه بنداحى وقیل للفرز �حوص الر لألالبیت من �حر الطو�ل    -  )٢(

  ١٦٥/ ١وغرابهم ال ینعب إال �ال�عد والفرقة ینظر الكتاب  مال �صلحون أمر عشیرته
  ٥، ٤/ ٥القرطبى  - )٣(
 ٦٤٠/ ٢نى اللبیب غمو  ٢٧/ ٣لمفصل البن �ع�ش شرح ا - )٤(
 ٥٢٢/ ١شرح الكاف�ة للرضى  - )٥(
  ٣٦/ ٢الهمع و  – ١٥٠التسهیل و  ٢٧٣/ ٢شرح الكاف�ة للرضى  - )٦(
  ٢٧/ ٣شرح المفصل  - )٧(
  ١١٩الحجة البن خالو�ه ص  - )٨(
 ٩٧/ ٣حاش�ة الشهاب و  ٤/ ٢ینظر : المحرر الوجیز  - )٩(
 ٥٢٣/ ٧رى تفسیر الطب - )١٠(
  ٣٩/ ٣الكامل للمبرد  - )١١(
  ٦/ ٢ن للزجاج آمعانى القر  - )١٢(
  ٤٩٣/ ١خشرى مالكشاف للز  - )١٣(
ن للنحاس آ�عراب القر و  ١١٩،  ١١٨حجة القراءات الس�ع له  و   ١٢٧/  ١إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه  - )١٤(

  ٣/ ٥القرطبى  و ٨١درة الغواص  و ٤٣٢/ ١
  ١٠٥ورة إبراه�م، و�نظر نحو القراء الكوفیین د. خد�جة مقى ص س ٢٢من اآل�ة  - )١٥(



 
 ۳۷٥ العطف على الضمیر المجرور     

 إل�ــه�ضــطر  أن أالعنــدنا  زال �جــو وهــذا ممــا  أ�ضــا:وقــال  )٢(ألخــذت نعلــى ومضــیت
 .)٣(شاعر

ـ �ــ  األطهــاروهــى قــراءة الصــحا�ة  وهذه القراءة مرو�ة ســندا وســماعًا عــن رســول هللا 
بهــا  قــرأ ةســب�عنهــا إثــم  } ن ثابــت وأبــى ابــن �عــبابــ عثمان وعلى وابــن مســعود وز�ــد   {

بــن  الــرحمن�محمــد بــن عبــد  األعمــشن عــن ســل�مان بــن مهــران آحمــزة الــذى اخــذ القــر 
 )٤(�ــأثر أالا واحــدا مــن �تــاب هللا رفــ وجعفــر بــن محمــد الصــادق ولــم �قــرأ ح  لیلــى، أبــى

 )٥(فمن رد ذلك رد على النبى صلى هللا عل�ه وسلم  �قول:وهذا ما دعا �عضهم أن 
 )٧(�ــالجر والزجــاج "األرحــام" ینكــر علــى ابــن عــامر قــراءة مــثالً  )٦(و�ذا �نــا نــرى المبــرد

 .ودافع عنها  أیدها�ضعفها فإن هناك من   )٨(والزمخشرى ،  �خطئها
 اإل�عــادل�ست هــذه القــراءة عنــدنا مــن :  ف�قول    إنكارهیرد على المبرد    ابن جنىا هو  هف

فیهــا  مــراألفیهــا وذهــب إل�ــه أبــو الع�ــاس، بــل   رأه والفحش والشناعة والضعف على ما  
 .)٩(وألطف  وأخف، وأقرب، ذلك،دون  

ــه  ألبــىلحمــزة أن �قــول :"  ثــم نجــد ابــن جنــى ز�ــادة علــى ذلــك یوجــه قــراءة حمــزة �قول
علــى العطــف علــى المجــرور المضــمر بــل اعتقــدت  االرحــام "الع�ــاس إننــى لــم أحمــل "

وهــذا  )١٠(ثــم حــذفت ال�ــاء لتقــدم ذ�رهــا " و�األرحــام  "�ــأنى قلــت    ثان�ة�اء  تكون ف�ه    أن
فــى  أ�ضــاونجــد ابــن �عــ�ش )١١(للمفصــل شــرحهأحــد الوجــوه التــى أقرهــا ابــن �عــ�ش فــى 

 
 من اآل�ة األولى  من سورة النساء  - )١(
 �مة ضمقدمة الش�خ ع ١٢٠/ ١المقتضب  - )٢(
  ٣٩ /٣الكامل للمبرد  - )٣(
 /٣محـ�ط ال�حـر ال و ٤١٢إبراز المعانى ألبى شـامة  و ١٢٩،  ١٢٨ /إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ه   -  )٤(

  ١٠٥نحو القراء الكوفیین  و ١٦٩/ ٥تفسیر الفخر الرازى  ١٥٩
ــامة  - )٥( ــانى ألبـــــى شـــ ــانى لاللوســـــى و ،  ٥ -٤ /٥القرطبـــــى  و٤١٢ إبـــــراز المعـــ ــراءات و  ٣٧٦/ ١روح المعـــ قـــ

  ٣٠٧الصحا�ة 
 ٧٤٩،  ٧٤٨/ ٢ینظر : الكامل للمبرد  - )٦(
  ١٠٥ف�ة نحو الفراء الكو  و ٦م ٢ن للزجاج آمعانى القر  - )٧(
  ١١٤المحاجاة �المسائل النحو�ة  - )٨(
 ٢٨٥/ ١ینظر الخصائص البن جنى  - )٩(
 ٢٨٥/ ١الخصائص  - )١٠(
  ٧٨/ ٣شرح المفصل  - )١١(



 
 ۳۷٦ العطف على الضمیر المجرور     

" وهــذا القــول غیــر �قــول:صــدد حدیثــه عــن هــذه القــراءة ال یرضــى عــن قــول المبــرد إذ 
�مــا أن  )١(وال سبیل إلى رد نقل الثقــة  ثقة،مام  إ  قد رواها  ألنهالع�اس    أبىمرضى من  

المبــرد �قولــه " وال  �إنكــاروات المؤ�ــدین فینــدد أصــ  إلــىصــاحب البرهــان �ضــم صــوته 
 )٢(واألرحامالمبرد قراءة حمزة   �إنكارعبرة 

 الراجحالتعقیب والرأى 
ــام لـــورود �عـــض  الكـــوفیینراجحـــا هـــو رأى یـــراه ال�حـــث والـــذى  وهـــو جـــواز جـــر األرحـ

 ،اآل�ات القرآن�ة و�عض الشواهد الشعر�ة ممــا �صــعب معــه أن �جعــل شــاذا أو ضــرورة
لــه وجــه فــى الق�ــاس وهــو أنــه �مــا �جــوز  الكوفیــون إلى ذلك أن مــا ذهــب إل�ــه �ضاف  

أن یبـــدل مـــن الضـــمیر و�ؤ�ـــد دون إعـــادة الجـــار فكـــذلك �جـــوز أن �عطـــف عل�ـــه دون 
�ضاف إلى ذلك أ�ضًا أن قراءة جر األرحام قراءة متــواترة والقــراءة   ،إعادة الجار أ�ضا

إذا ثبتــت �الروا�ــة ال یردهــا ق�ــاس عر��ــة   ا، ألنهــ سنة مت�عة یلزم قبولهــا والمصــیر إلیهــا
بــل االحتفــاظ لــه �الق�مــة  الشــائع،ول�س معنى هــذا االبتعــاد عــن الكثیــر  )٣(وال فشو لغة

 .أمثل إت�اعهالعلم�ة وجواز الق�اس عل�ه واالعتراف �أن  
 �هللا أعلم 

 
  ٧٨م ٣شرح المفصل  - )١(
  ٣٢٥ن والقراءات فى النحو العر�ى آاثر القر  و ٣١٨/ ١ شىالبرهان للزر� - )٢(
 ٢٦١/ ٧ال�حر المح�ط  - )٣(



 
 ۳۷۷ الخفض على الجوار فى العطف     

 ) ١( اجلوار فى العطف    اخلفض على 
 

فــى الخفــض علــى الجــوار فــى العطــف عنــد قولــه جــل  الفــراءلــرأى  أبــو زرعــةتعــرض 
ینٌ ﴿ شــأنه  وٌر عــِ  ." �ــالخفضوحــور عــین" :)٣(حمــزة والكســائىقــرأ  «فقــال: )٢( ﴾ َوحــُ

و�نمــا �طــاف  ،ال �طــاف بهــن ) الحــور( وحجتهم فــى ذلــك أن   .�الرفع  :)٤(قرأ ال�اقون و 
 .فرفعوه على االبتداء  ،�الخمر

 .)٥(الرفع على قولك " ولهم حور عین "  :الفراءقال 
 .)٦(وعندهم حور عین  :عبیدأبو  وقال 

ــات النعــ�م ﴿ قولــه:ووجــه الجــر تحملــه علــى  ــك المقر�ــون فــى جن  التقــدیر: )٧(﴾ أولئ
أولئك المقر�ون فى جنات النع�م وفى حور عین أى وفى مقارنة حور عین أو م�اشــرة 

  .ن فحذفت المضافحور عی 
خــره مــا حســن فــى آخر الكالم أوله و�ن لــم �حســن فــى آوالخفض أن تت�ع   :الفراءوقال  

 العرب:أوله أنشدنى �عض  
 
 
 
 

 
شـــرح و  ٤٢٢/ ١الب�ـــانو  ٥٤/ ٤الكشـــاف و  ١٢٤، ١٢٣/ ٣ن للفـــراء آتنظـــر المســـألة فـــى الكتـــاب معـــانى القـــر  -)١(

   ١١٤ص  األجروم�ةشرح الكفراوى على  و ١١٦٦/ ٢الكاف�ة 
 سورة الواقعة  ٢٢من اآل�ة  -)٢(
والســ�عة  ٢٠٧والت�ســر  ١٢٤/ ٣، ومعــانى الفــراء ٢٤٠ن للكســائى آتنظــر قــراءة الكســائى فــى: معــانى القــر  -  )٣(

 ٦٩٥، حجة أبى زرعة ٣٠٤/ ٢، الكشف ٦٢٢البن مجاهد 
" ینظــر فاكهــة ولحــم"و علــل أنــه ال �طــاف بهــن یلزمــه ذلــك فــى و ومــن قــال وحــور عــین �ــالرفع  :قــال الكســائى– )٤(

والكشـف  ٦٢٢والسـ�عة البـن مجاهـد  ٢١٠٧والت�سیر  ٣/١٢٤ومعانى الفراء  ٢٤٠معانى القرآن للكسائى 
  ٦٩٥وحجة أبى زرعة  ٢/٣٠٤

  ١٢٣/ ٣ن للفراء آینظر: معانى القر  - )٥(
 ٦٨/ ٢ن آمجاز القر  - )٦(
 ١٢،   ١١الواقعة   - )٧(



 
 ۳۷۸ الخفض على الجوار فى العطف     

 )١(الحواجب والعیونا  وزججن  برزن یوماً   ما الغائ�اتإذا 
 ال تزجج و�نما تكحل فردها على الحواجب ألن المعنى �عرف وقال: "نالعی "  ـ ف

            )٢(  .........................          ماًء �ارداً علفتها تبنا و  
 أ.هـ   )٣(» نب والماء ال �علف فجعله تا�عًا للت 

 
 الدراسة والتقویم

الرفــع فــى قــراءة قــد وجــه  الفــراءیتضــح لنــا أن  زرعــة أبومن النص السابق الذى ذ�ــره 
 قــراءةووجــه  ،بتــداء ولهــم حــور عــین " فهــو مرفــوع علــى اال "الكر�مة على تقــدیر   اآل�ة

المقر�ــون فــى جنــات النعــ�م وفــى حــور عــین  ولئــكأأن تحمله علــى قولــه "    �قوله:الجر  
والخفــض أن تت�ــع  المضــاف،م�اشــرة حــور عــین فحــذف   أو اى وفى مقارنة حور عــین  

�ستحســن الخفــض  والفــراء أولــه،ما حسن فى  هخر آن لم �حسن فى �و   أولهالكالم    آخر
 :و�ســـبب قـــراءة الخفـــض وقـــع الخـــالف بـــین العلمـــاء، » )٤(وهـــو وجـــه الكـــالم :«ف�قـــول

"  �ــأكواب" �ــالجر معطوفــة علــى قولــه " عــین وحــورقولــه تعــالى "  إن :فمــنهم مــن قــال
ن اختلــف المعنــى وهــذا هــو الجــر علــى الجــوار �فــى اللفــظ و  اإلت�ــاعف�كــون الجــر علــى 

 
 وصدره: ٢٦٩عى النمیرى ینظر دیوانه البیت من الوافر للرا  - )١(

   .............................   همزه نسوة من حى صدقو
 "زجـج"واللسـان  ٧٧٥/ ٢وصـدرة ف�ـه �مـا فـى الـدیوان وشـواهد المغنـى للسـیوطى   ٢٠٨/  ١ه البن برى  �والتنب

، ٢٤٢الذهب  رشذو و  ٦١٠/ ٢واإلنصاف  ٣/١٢٣ن آو�ال نس�ة فى معاني القر   ١٩١/  ١روالدر   ١٨١٢/  ٣
، وشــرح الكاف�ــة لــه ٣/٣٥٠، ٢٦٢، ٢٥٤/ ٢شــرح التســهیل البــن مالــك و  ٧٧٩/ ٢، ٤٩٣/ ١شــفاء العلیــل و 
ــ ٣٢٨/ ٤ن للنحـــاس آ�عـــراب القـــر و  ٤٣٢/ ٢الخصـــائص و  ١٢٦٥/ ٣، ٦٩٨/ ٢ ــان لألن�ـ  ٤١٧/ ١ارى والب�ـ

 ١٤٩٠/ ٣االرتشاف  ٢١٣ن آتأو�ل القر  ٣٤٦/ ١ح التصر�
 ه:البیت من الكامل وعجز  - )٢(

   حتى غدت همالة عیناها   .................. 
ومنسـوب لـ�عض بنـى أسـد فـى  ١٤٠، ١٣٩/ ٣، ٢٣١/ ٢والخزانـة  ١٨٦٢/ ٣الرمة فى دیوانه    ىوالبیت لذ

وشــواهد المغنــى  ٦١٣/ ٢اإلنصــاف و  ١/٣٤٦و�ــال نســ�ة فــى التصــر�ح ١٢٤/ ٢ ١٢، ١٤/ ١معــاني الفــراء 
لسـیرافى ل �تاب سـیبو�هشرح و  ٣٢٨/ ٤عراب النحاس � و  ٤٣١/ ٢والخصائص   ٩٢٩/  ٢،  ٥٨/  ١للسیوطى  

 ١٤٩١/ ٣واالرتشاف  ٢٣٣/ ١ ىوالحجة للفارس ٦١٧ ةتذ�ر الو  ٤٥٥/ ١و�شف المشكل  ١٣٥/ ١
 ٦٩٥حجة القراءات ألبى زرعة  -)٣(
  ١٢٣/ ٣اء ن للفر آینظر معاني القر  - )٤(
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حــور عــین " ومــنهم مــن قــال �عطــف " و  )٢(والعكبــرى  )١( الفــراءذلــك  إلــىن ذهــب مــ وم
�ــاب المجــاورة  مــن لة ل�ســتأف�كــون العطــف �ــالفظ والمعنــى وعل�ــه فالمســ   "جنات"على  

و�ل�ــك التفصــیل و��ــان الــرأى  )٤(واأللوســى قول�ــه،أحــد  فــى )٣(الزمخشــرى ومــن هــؤالء 
 الراجح 

 الكوفیین  رأى
 ذ�ر الكوفیون أنه �جوز فى اآل�ة الخفض وهو وجه العر��ة.  

ینٌ ﴿  الى  فى قوله تعــ   :الفراءقال   وٌر عــِ خفضــها أصــحاب عبــد هللا وهــو وجــه  )٥(﴾ َوحــُ
ــان �و  العر��ـــة، ــع  أكثـــرن �ـ ــمالقـــراء علـــى الرفـ ــین  ألنهـ ــوا الحـــور العـ ــابوا أن �جعلـ ــد هـ قـ

   .�طاف بهن فرفعوا على قولك ولهم حور عین أو عندهم
الكــالم �أولــه و�ن لــم �حســن فــى أخــره مــا حســن فــى أولــه  آخــروالخفــض علــى أن تت�ــع 

 :�عض العرب   أنشدنى
 )٦(الحواجب والعیونا  وزججن           إذا ما الغائ�ات برزن یومًا  

 فردها على الحواجب ألن المعنى �عرف    ،  تكحلفالعین ال تزجج و�نما  
 أخر:وأنشدنى  

   )٧(حاً ـفًاُ◌ ورمـدا سیــمتقل          ك فى الوغى   ـولقیت زوج

 
  ١٢٤، ١٢٣ /٣المرجع السابق  - )١(
 ١٢٠٠/ ٢التب�ان للعكبرى  - )٢(
  ٥٤/ ٤خشرى مالكشاف للز  - )٣(
  ١٣٨/  ٢٧لوسى لألروح المعانى  - )٤(
 الواقعة   ٢٢اآل�ة  – )٥(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٦(
 ٣/١٢٣، ١٢١/ ١ومعـانى الفـراء  ٣٣٤/ ١البیت من الكامل وهو منسوب لعبد هللا بن الز�عرى فى الكامل   -  )٧(

/ ٢، ٨٤/ ١ن للزجـاج ومعـانى القـرآ ٥٤/ ١أمالى المرتضـى و  ١٩٥واإل�ضاح العضدي    ٥٠/  ٢قتضب  مالو 
التمـام البـن جنـى و  ٣٣٩/ ٢شـرح الكاف�ـة للرضـى  و٦١٢/ ٢اإلنصـاف و  ٣٢١/ ٢أمالى بن الشـجرى   ١٥٤
�عـــراب و  ٤٣١م ٢الخصـــائص و  ٢٨٣/  ٢٨٣ ، ٢٧٧/ ١ شخفـــاأل معـــانيو  ٦٧ هالحجـــة البـــن خالو�ـــو ١٧٩
تأو�ــل و  ٦٨/ ٢ن آمجــاز القــر و ، ١٣٥/ ١شــرح �تــاب ســیبو�ه الســیرافى  و١٢/ ٤، ٢٦٢/ ٢ن للنحــاس آالقــر 

ــران  ــكل القــ ــل و  ٢١٤مشــ ــرح المفصــ ــفور و  ٥٠/ ٢شــ ــن عصــ ــاجى البــ ــل الزجــ ــرح جمــ  ٤٠٩/ ٢، ١١٤/ ١شــ
ــائل الحلب�ـــات و  ــل للمبـــرد و  ٣٠١المسـ ــتالو ٥٢٩/ ٣الكشـــاف و  ٣٣٤/ ١الكامـ ــر  ٢٠٨/ ١ه البـــن بـــرى نب�ـ ال�حـ

 ١٤٩١/ ٣االرتشاف و  ١١٤٧/ ٣قي زو ر و شرح دیوان الحماسة للم٤٩/ ١�ط المح
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 والرمح ال یتقلد فرده على الس�ف وقال آخر:
   )١(ة و�ددًا ـأن جسـوللیدی      منه لغطًا      لألحشاءمع  تس 

 :وأنشدنى �عض بنى دبیر
 )٢(اهاـحتى شتت همالة عین     اردًا     ـتها تبنًا وماء بفعل
ــه تا�عــًا  فلــ ت والمــاء ال �ع وحــور  قــرأ:وقــد �ــان ین�غــى لمــن  ، للتــبنو�نمــا �شــرب فجعل

ة ولحم طیر " ألن الفاكهــة واللحــم ال �طاف بهن أن �قول وفاكه  –زعم    –  ألنهنعین  
ألن الخفــض وجــه  ب�ــان،�ــالخمر وحــدها ففــى ذلــك  إاللــ�س �طــاف  –ال �طــاف بهمــا 

 .)٣(الكالم 
ورٍ ﴿  «:عنــد قولــه جــل شــأنه  العكبرى وقال   ینٍ  َوحــُ  ةمعطوفــ  علــى قــراءة الجــر )٤( ﴾ عــِ

ولــدن  �طــوف علــیهمعلــى قولــه " �ــأكواب وأ�ــار�ق " والمعنــى مختلــف إذا لــ�س المعنــى 
   .)٥(»  مخلدون �حور عین

قــرىء �ــالرفع علــى وفیهــا حــور عــین  :«فى قوله تعالى " وحــور عــین "  الزمخشرى قال  
ات النعـــ�م " �أنـــه قـــال هـــم فـــى جنـــات النعـــ�م وفاكهـــة ولحـــم جنـــ و�ـــالجر عطفـــا علـــى " 

معنــى �طـــوف علــیهم ولــدان مخلــدون �ــأكواب ینعمـــون  نأل"  أكــوابوحــور أو علــى " 
 .  )٦(»  �أكواب

�ــالجر  "" وحــور عــین والكســائى واألعمــشالســلمى والحســن وقــرأ  :«األلوســىقــال و 
وخــرج علــى العطــف علــى جنــات النعــ�م وف�ــه مضــاف محــذوف �أنــه قیــل فــى جنــات 

   )٧(»  وفاكهة ولحم ومصاح�ة حور
 

وف، الحـوجمعهـا علـى إرادة جوانـب  )األحشـاء:(مكان )جـوف(األ :البیت من الرجـز ولـم �عـرف قائلـه و�ـروى  -  )١(
المعجــم المفصــل فــى و  ٦٣٦وشــرح عمــدة الحــافظ   ٢/٢٥٩س والتصــلب ینظــر أمــالى المرتضــىلیــ�ة أوالحســ

، الخصـائص ٢٧/٢٣٠الطبـرى و ، ١٤٥/ ٦مجمـع الب�ـان و  ٩/٣٧١شواهد اللغة العر��ة إعـداد إ�میـل �عقـوب  
 ٤٣٢/ ٢ن للفراء آمعاني القر و  ٤٣٢/ ٢

 .تخر�جهالبیت سبق  - )٢(
  ١٢٤/ ٣ن للفراء آمعاني القر  - )٣(
 سورة الواقعة  ٢٢من اآل�ة  - )٤(
  ١٢٠٠/ ٢ن قرآال التب�ان فى إعراب - )٥(
  ٥٤/ ٤ینظر الكشاف  - )٦(
  ١٣٨/  ٢٧روح المعانى  -)٧(
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د وتفك�ــك عْــ ف�ــه �ُ  «فقــال: أبــو ح�ــانوتعق�ــه  الزمخشــرى وذهــب إلــى العطــف المــذ�ور 
 .)١(»ول�س �ما قال �ما ال �خفى  أعجميهو فهم كالم مرت�ط �عضه ب�عض و 

مــن أن قولــه تعــالى " وحــور عــین " �ــالجر قــد  واأللوســى الزمخشــرى ومــا ذهــب إل�ــه 
   :�أتيعطف على قوله جنات النع�م هو الراجح وذلك لما 

 إلــىأن العطــف فــى مثــل هــذه الحالــة �كــون �ــاللفظ والمعنــى وعل�ــه فلســنا �حاجــة  :أوالً 
 .وتأو�لتقدیر  

ــاً ثا ــار�ق" ن�ـ ــأكواب وأ�ـ ــالى " �ـ ــه تعـ ــى قولـ ــف علـ ــظ دون : أن العطـ ــى اللفـ ــون فـ ــا �كـ إنمـ
   �األكوابن الوالدان ال �طوفون بهن طوافهم  المعنى أل

كــم" مــن قولــه إذا �ــان الجمهــور قــد رفضــوا الجــر علــى الجــوار فــى قولــه " وأرجل :ثالثــاً 
وذلك �سبب وجود حاجز   )٢(﴾ْعَبینِ َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلكَ ﴿تعالى

بـــین المعطـــوف والمعطـــوف عل�ـــه وهـــو الـــواو فمـــن �ـــاب أولـــى �كـــون عطـــف " 
 أكثــروحور عین " �الجر على �أكواب وأ�ار�ق أشد امتناعا إذ أن الفاصل هنــا 

 )٣(�ضعفه األقلعلى جوار أو على   الجرمن جملة وهو مانع من  
 الجر على الجوار من حیث الق�اس والسماع

قاسوا عل�ه الجزم  ولذاإلى أن الجر على الجوار مق�س   الفراءما عدا    الكوفیون ذهب  
مــل علــى الجــوار �ثیــر ومنــه ح فى جواب الشرط وقــالوا إنــه مجــزوم علــى الجــوار ألن ال

فقد قصره على السماع ومنع الق�ــاس علــى مــا جــاء   الفراءالخفض على الجوار ن أما  
   .)٤(منه  
الــذى �قــال هــو علــى الجــوار لــ�س �ممتنــع   اإلعــرابف�قــول    كبــرى الع  أبو ال�قاء  �أتيثم  

�ستشــهد و�ــدلل  العكبــرى وظــل  )٥(ن والشــعرآن لكثرته فقد جاء فــى القــرآ�قع فى القر   نأ
على رأ�ه حتى قال وقد جعل النحو�ون له �ا�ًا ورتبــوا عل�ــه مســائل ثــم أصــلوه �قــولهم " 

 
 ٧٠د/ فهمى حسن النمر  ص ، وظاهرة المجاورة فى الدراسات النحو�ة  ١٣٨/  ٢٧روح المعانى  - )١(
 ٢٢٣بى زرعة ص ة المائدة و�نظر حجة القراءات ألسور  ٦ة اآل� من - )٢(
 ٧٢و�ة ص المجاورة فى الدراسات النح ظاهرة -)٣(
 ٥٧/ ٣الص�ان  اش�ةح و ٤٤٠/ ٢الهمع و  ٦٠٢ینظر اإلنصاف  )٤(
 ٤٢٣، ٤٢٢ /١التب�ان  - )٥(
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والجمــع فأجــاز اإلت�ــاع  ن�ــةالتث حتــى اختلفــوا فــى جــواز جــر  )١(ر ضــب خــرب"جحــ هــذا 
فــرد المســموع ولــو �ــان ال وجــه لــه فــى الق�ــاس مفیها جماعة مــن حــداتهم ق�اســًا علــى ال

   .نالكوفییبهذا قد وافق  والعكبرى  )٢(على المسموع فقط  ف�ه ال القتصروا�ح 
 رأى البصریین

ــد  ــاز أوقـ ــیبو�هجـ ــل وسـ ــك )٤(واألخفـــش )٣(الخلیـ ــن مالـ ــن  )٥(وابـ ــرومآوابـ ــن  )٦(جـ وابـ
وغیــرهم الجــر علــى الجــوار لــورده فــى �ــالم العــرب شــعرًا ونثــرًا غیــر أن لكــل  )٧(مهشــا

أنــه ال �جــوز الجــر علــى الجــوار  - هللا هرحمــ   -  الخلیلفیرى    منهم وجهته فى إجازته.
ــتو�  ــون المتجـــاوران مسـ ــى �كـ ــف والتن ی حتـ ــذ�یر واإلفـــراد كن فـــى التعر�ـ ــر والتأنیـــث والتـ یـ

رة ضــ�اب جحــ وهــذه  )٨(ر ضــب خــرب " جحــ " هــذا والجمع ومنعه فى التثن�ة ولــذا قــال  
ــم یلــق قبــوًال عنــد  لیــلالخرا ضــب خر�ــان ومــا اشــترطه جحــ خر�ــه وال �قــال إال هــذان  ل

فــى  الخلیــلالتــي ذ�رهــا   ة حوار الجر على الجوار دون تقیــد �المســاوا   قطلأ  بل  سیبو�ه
   .)٩(المتجاور�ن

ملهــم قــرب الجــوار علــى جواز الجر على الجوار دون قیود ف�قول وقــد ح   سیبو�هو�رى  
و�قول أ�ضًا: ومما جرى نعتــا علــى غیــر  )١٠(ر ضب خرب ونحوه جح أن جروا " هذا 
أكثر العرب وأفصحهم وهــو ر ضب خرب فالوجه الرفع وهو �الم جح وجه الكالم هذا  

جــره ولــ�س بنعــت � ر رفــع ولكــن �عــض العــرب جحــ ر والجحــ ب نعــت الر ن الحــ الق�اس أل

 
 ٤٢٣/  ١التب�ان  – )١(
  ٤٣٧، ٤٣٦/ ١الكتاب  – )٢(
 ٤٣٦/ ١ینظر الكتاب  - )٣(
  ١٢، ١١/ ١خفش  معاني األ - )٤(
 ١١٦٦/ ٢شرح الكاف�ة نى معا - )٥(
  ١١٤جروم�ة ص األینظر شرح الكفراوى على  - )٦(
 ٨٩٤مغنى اللبیب  - )٧(
 ٤٣٦/ ١ینظر الكتاب  - )٨(
 ٤٣٧/ ١ینظر الكتاب  - )٩(
  ٦٧/ ١ینظر الكتاب  - )١٠(
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ى الضـــب فجـــروه ألنـــه نكـــرة �الضـــب وألنـــه فـــى للضـــب ولكنـــه نعـــت للـــذي أضـــ�ف إلـــ 
   .)١(موضع �قع ف�ه نعت الضب، وألنه صار هو والضب �منزلة اسم واحد  

 .)٣(فقد أجاز الجر على الجوار وخرج عل�ه �عض القراءات المتواترة )٢(األخفشوأما 
النحو�ــون نعتــا علــى الجــوار نحــو  �ســم�هثم نبهت على النعت الــذى   «:مالكابن  وقال  

لمجاورتــه لــه  ظفــى اللفــ نعــت ضــب  ألنهر ضب خرب " فخفض خرب جح هذا  "هم  قول
 .)٤(» و�نما هو فى المعنى للجحر وال �فعل مثل هذا إال إذا أمن الل�س

یتحدث عن الجر على الجــوار فیــرى   �األجروم�ة  المسماة  تهفى مقدم  جرومأابن  وقال  
ــه  إن ــال هــيأر�عــة  أســ�ا�ال والجــر  ،�الت�ع�ــةوالجــر  ، �اإلضــافة، والجــر  رفح الجــر �

 )٥( �المجاورة
ــیًال  «:هشــامابــن وقــال  والــذى عل�ــه المحققــون أن خفــض الجــوار �كــون فــى النعــت قل

   .)٦(»ن العاطف �منع التجاورو�ید نادرا وال �كون فى النسق ألوفى الت 
ر فكـــان حقــــه الرفـــع ولكــــن جـــر لمجاورتــــه حــــ ب صـــفة الج خــــر قولـــه  :الدســـوقيوقـــال 

 اشــتغالمقــدرة علــى أخــره منــع مــن ظهورهــا  ةضــموعالمــة رفعــة المجــرور فهــو مرفــوع 
  .)٧(المحل �حر�ة المجاورة

المجیــز�ن للجــر علــى الجــوار وقــد وافقهــم �ثیــر مــن المتــأخر�ن   أقوالنصوص    هيهذه  
 )٢(وال�غدادى  )١(واأللوسى )٨(  ىكالسیوط

 
فأنـث تـرى أن  ٥٧/ ٣الصـ�ان  و ٤٤٠/ ٢الهمـع  و٣١٨/ ١شرح الكاف�ـة   و٤٣٧،  ٤٣٦/  ١ینظر الكتاب    -  )١(

وأن هذا هو الذى عل�ه أكثر العرب وأفصـحهم سیبو�ه و�ن رأى أن األفصح هو رفع خرب فى المثال السابق 
 .إال أنه لم یرفض الجر ولم �حكم عل�ه �الشذوذ أو الغلط

 ١٢، ١١/ ١خفش آن لألینظر: معاني القر  - )٢(
 ﴾ وأرجلكم إلى الكعبـین مفاغسلوا وجوهكم وأید�كم إلى المرافق وامسحوا برؤوسك ﴿وذلك عند قوله تعـالى   -  )٣(

ألنهـا أقـرب إلـى األرض  سن �ثیـر وحمـزة " وأرجلكـم �ـالجر وحجـتهم العطـف علـى الـرؤو فقـد قـرأ ابـ ٦المائدة  
 ،العــرب إن �كــون العطــف علــى األقــرب مــن حــروف العطــف ومــن العــاملین �ــالمواألكثــر فــى  ،مــن الوجــوه 

 ٢٢٣، ٢٢٢حجة القراءات ألبى زرعة ، و�نظر ٤٠٦/ ١ینظر الكشف لمكى 
  ١١٦٧، ١١٦٦/ ٣شرح الكاف�ة الشاف�ة  - )٤(
 ١١٤�ة ص مجرو األشرح الكفراوى على متن  - )٥(
 د مازن  قیقتح ٨٩٤الش�خ محمد محي الدین،  تحقیق ٦٨٣/ ٢مغنى اللبیب  - )٣(
 ٣٠٣/ ٢حاش�ة الدسوقى  - )٧(
  ٤٤١/ ٢الهمع  - )٨(



 
 ۳۸٤ الخفض على الجوار فى العطف     

 
 المنكرون الخفض على الجوار
 )٦(وابــن جنــى )٥(وابــن خالو�ــة )٤(رافىوالســی )٣(الزجــاجوممن أنكر الجر على الجــوار 

  .وغیرهم وسار فى فلكهم �عض النحاة
العر��ــة هــو جــر  أهــلوقال �عــض  فقال:الخفض على الجوار فى القران   الزجاجنكر  أو 

   .)٧(على الجوار فأما الخفض على الجوار فال �كون فى �لمات هللا  
ر ضــب خــرب جحــ هــذا  قــال فــى نال�صر�ی" رأیت �عض النحو�ین مــن   السیرافىوقال  

ر ضــب خــرب حــ قــوًال شــرحته وقو�تــه �مــا �حتملــه زعــم هــذا النحــوى أن المعنــى هــذا ج 
الجحــر صــار مــن �ــاب حســن الوجــه وفــى الجحــر والــذى �قــوى هــذا أنــا إذا قلنــا خــرب 

ومثلــه مــا قالــه النحو�ــون "مــررت  خرب الجحــر مرفــوع ألن التقــدیر : �ــان خــرب جحــره
 .)٨(أبواه   حال قب� صله أو   األبو�نال قب�ح    :التقدیرو   "حین� قب   ال  األبو�نبرجل حسن  

 .)٩(ن ال �حمل على الضرورةآضرورة والقر   ألنه  ابن خالو�ه وأنكره
أصله هذا جحر ضب خــرب جحــره  )ر ضب خربجح (فى قوله هذا   :ابن جنىوقال  

مــررت برجــل ( تقول:ف�جرى خرب وصفا على ضب و�ن �ان فى الحق�قة للجحر �ما 
ــائم أ ــذلك حـــذف الجـــر  )اه و بـــ قـ ــان �ـ ــا �ـ ــه لفلمـ ــاء مقامـ ــاء وأق�مـــت الهـ لمضـــاف إلـــى الهـ

فارتفعت ألن المضاف المحــذوف �ــان مرفوعــًا فلمــا ارتفعــت اســتتر الضــمیر فــى نفــس 
ب فجرى وصفا على ضــب و�ن �ــان الخــراب للحجــر ال للضــب علــى تقــدیر حــذف ر ح 

  )١٠(المضاف 
 .علیهمتأولوها مردودة   التيوما قاله النحاة من التأو�الت 

 
 ٧٦، ٦/٧٥ ٣روح المعانى مجلد  - )١(
 ط هارون  ٩٩/ ٥خزانة األدب  - )٢(
 ١٦٧/ ٢ و�عرا�هن آر ینظر معاني الق - )٣(
  ٣٠٤/ ٢حاش�ة الدسوقى و  ٣/٥شمونى واأل ١/٤٣٦ ٣الكتاب لسیبو�ه حاش�ة  - )٤(
  ١٢٩الحجة البن خالو�ة  - )٥(
  ١٩٢، ١٩١/ ١الخصائص  - )٦(
 ١٦٧/ ٢ن و�عرا�ه للزجاج آمعاني القر  - )٥(
 ٤٣٦ص   ١جزء  ٣ اش�ةالكتاب لسیبو�ه ح - )٨(
 ٢٩١الحجة البن خالو�ة ص - )٩(
  ١٩٢،  ١٩١/ ١الخصائص  - )١٠(



 
 ۳۸٥ الخفض على الجوار فى العطف     

فــى المســالة بنحــو قــول النحــو�ین مــررت برجــل قــائم   الســیرافى: وتشــب�ه  أبــو ح�ــانقال  
ألنه جعل الوصــف الجــارى علــى غیــر مــن هــو  )١(أبواه ال قاعدیین تشب�ه غیر صح�ح

علــى  الشــتمالهجــوز فــى الوصــف الثــانى دون األول لــه مشــتمل علــى الضــمیر و�نمــا � 
علــى مــن هــو لــه و��ــان ذلــك أن الضــمیر   غیر ضــمیر الموصــوف اســتلزما فكأنــه جــار

ألن الضــمیر فــى أبــواه  فــى قاعــدین عائــد علــى األبــو�ین المشــتمل علــى ضــمیر الرجــل
 ذوحینئــــ  للرجـــل وضــــمیر قاعــــدین عائـــد علــــى األبــــو�ن المشــــتمل علـــى ضــــمیر الرجــــل

حل تعین إبــراز الضــمیر فــى الصــفة إذا جــرت علــى مضمیر الرجل فلفقاعدین مستلزم  
ما و�ال لــم �جــب اكــن محتو�ــة علــى الضــمیر الموصــوف اســتلز ت  مذ لــ غیــر مــن هــي لــه إ

اإلبــراز وخــرب فــى المثــال لــ�س وصــفًا ثان�ــا مثــل قاعــدین فق�ــاس خــرب علــى قاعــدین 
 .ق�اس مع الفارق 

   .)٣(وضعفه ووصفه �أنه تأو�ل ضع�ف جدا )٢(ومذهبهما خطأ    ح�ان  أبووقال 
ر الضــمیر مــع جر�ــان الصــفة علــى ات اســت  السیرافى وابــن جنــىو�لزم    :هشامابن  وقال  

   .)٤(و�ن أمن الل�س   نال�صر�یله وذلك ال �جوز عند    هيغیر من  
 الراجح والرأيالتعقیب  

إذا �انوا قــد رفضــوا الجــر علــى الجــوار فــى قولــه   ةنخلص من هذا إلى أن �عض النحا
ینِ ﴿تعالى ى اْلَكْعبــَ ْم ِإلــَ ُكْم َوَأْرُجَلكــُ ُحوْا ِبُرُؤوســِ ك �ســبب وجــود حــاجز بــین وذلــ   )٥(﴾َواْمســَ

ــواو فمــن �ــاب أولــى �كــون عطــف  ینٌ ﴿المعطــوف والمعطــوف عل�ــه وهــو ال وٌر عــِ  َوحــُ
مــن جملــة وهــو  أكثــراشد امتناعًا إذ أن الفاصل هنــا  وأ�ار�ق �أكواب�الجر على    )٦(﴾

 .  )٧(�ضعفه  األقلمانع من الجر على الجوار أو على  

 
  ٩٠/ ٥خزانة األدب  - )١(
  ٨٩/ ٥الخزانة  - )٢(
 ٤٣٧/ ٣ال�حر المح�ط  - )٣(
  ٩٠، ٨٩/ ٥الخزانة و  ٥٧/ ٣حاش�ة الص�ان و ، ٤٤١/ ٢الهمع و  ٦٨٤ بمغنى اللبی - )٤(
 سورة المائدة  ٦من اآل�ة  - )٥(
 سورة الواقعة  ٢٢من اآل�ة  - )٦(
  ٧٢هرة المجاورة فى الدراسات النحو�ة صینظر ظا - )٧(



 
 ۳۸٦ الخفض على الجوار فى العطف     

�ــالخفض حملــت علــى العامــل األقــرب  أن �كــون قولــه وأرجلكــم " و�جــوز زرعة أبوقال  
ل علـــى مـــ ر ضـــب خـــرب " ف�ح حـــ ج  هـــذا�مـــا �قـــال "  لـــألولفـــى المعنـــى  للجـــوار وهـــى

 .لألولوهو فى المعنى   األقرب
 ا �ختلـــف �مـــا قـــال عـــز وجـــلمـــ وقـــد �عطـــف �االســـم علـــى االســـم ومعناه :الفــراءقـــال  
ُدونَ ﴿ ــّ َداٌن ّمَخل ــْ ْیِهْم ِول ــَ وُف َعل ا�ِــ *  َ�طــُ ــَ ینٍ َأْكَواٍب َوَأ� ن ّمعــِ ْأٍس مــّ ثــم قــال ) ١(﴾ِر�َق َو�ــَ
ینٌ ﴿ وٌر عــِ ومــا ذهــب إل�ــه الزمخشــرى  )٣(أزواجهــنال �طــاف بهــن علــى  وهــن )٢(﴾ َوحــُ

ینٌ ﴿واأللوســـى مـــن أن قولـــه تعـــالى  وٌر عــِ �ـــالجر قـــد عطـــف علـــى قولـــه جنـــات  ﴾ َوحــُ
 -النع�م هو الراجح وذلك لما �أتى:

للفظ والمعنى وعل�ــه فلســنا �حاجــة إلــى أن العطف فى مثل هذه الحالة �كون �ا  -:  أوال
 .تقدیر وتأو�ل

اِر�َق �ِ ﴿ أن العطف على قوله تعالى  -:  ثان�ا إنمــا �كــون فــى اللفــظ دون  ﴾َأْكَواٍب َوَأ�ــَ
 المعنى ألن الولدان ال �طوفون بهن طوافهم �األكواب.

 �هللا اعلم 

 
 سورة الواقعة. ٨١،  ١٧من اآل�ة  - )١(
 سورة الواقعة  ٢٢ من اآل�ة  - )٢(
  ٢٢٣حجة القراءات ألبى زرعة  - )٣(



 
 ۳۸۷ حـــذف المنــادى        

 ) ١( حذف املنادى  
 

َأّال  ﴿عنـــد قولـــه تعـــالى الكـــوفیینمـــن  الكســـائىلـــرأى  مكـــى ابـــن أبـــى طالـــبتعـــرض 
ال) و�ن وقــف أبتخف�ــف ( )٣(الكسائى ه قرأ  «:فقال )٢(﴾ َ�ْسُجُدوْا ّ�ِ اّلِذي ُ�ْخِرُج اْلَخْبءَ 

�ا"  و�بتدىء اسجدوا ول�س هو موضع وقــف واســجدوا فعــل مبنــى عنــد  الأعل�ه وقف "
 . فى هذه القراءة  �ینال�صر 

 )٥(لالستق�ال متصــلة �الفعــل )�سجدوا(" �التشدید جعلوا ال�اء فى   َأالّ   "  :)٤(وقرأ ال�اقون 
   .وهو معرب

ن هــــى أدغم النــــون فــــى الــــالم فــــ أن ال" فــــ أ" أن أصــــله عنــــده "  َأالّ  وجحــــة مــــن شــــدد "
ه القراءة الناص�ة للفعل وهو " �سجدوا" حذفت النون منه للنصب فالفعل معرب فى هذ

  األولى.مبنى فى القراءة 
 وه:" فى موضع نصب من وج  َأالّ  وأن من "

أعمــالهم " علــى تقــدیر : وز�ــن ": أن �كــون فــى موضــع نصــب علــى البــدل مــن  األول
 لهم الش�طان أال �سجدوا.

 أى فهم ال یهتدون إلى الســجود "یهتدون لـ ": أن تكون "أن"  تكون "أن" مفعولة    الثانى
ف حرف الجــر مــع ذتعدى الفعل فنصب وح   أنرف الجر مع  فلما حذف ح 

ــر  ــى القـ ــر فـ ــع أن �ثیـ ــر مـ ــرف الجـ ــذف حـ ــب ، وحـ ــل فنصـ ــدى الفعـ ن آأن تعـ

 
ــألة فـــى الكتـــاب  - )١( ــائى  و ٢٢٠ – ٢١٩/ ٢تنظـــر المسـ ــانى الكسـ ــانى القـــران للفـــراء و  ٢٠٧معـ  و ٢٩٠/ ٢معـ

شــرح  و ٦٩/ ٢أمــالى ابــن الشــجري  و ٤٣٨اإلقنــاع  و ٢٢١/ ٢ارى �ــنالب�ــان لألو ٢٧١/ ٣الكامــل للمبــرد 
مغنــى و  ٢٣٠/ ٨ال�حــر المحــ�ط و ٣٨٩/ ١شــرح الكاف�ــة للرضــى  و ٢٤/ ٣شــرح التســهیل و  ٢٤/ ٢المفصــل 

  ٤٨٩ -٤٨٨اللبیب 
 سورة النمل ٢٥من اآل�ة  - )٢(
/ ٢الكشـف لمكـى و  ٢٩٠/ ٢ن للفـراء آانى القر مع و٢٠٧ن للكسائى صآتنظر قراءة الكسائى فى معانى القر  -  )٣(

فـــى وجـــوه  حالموضـــو  ٤٣٨واإلقنـــاع  ٤٥٠الت�صـــرة فـــى القـــراءات الســـ�ع و  ٤٨٠الســـ�عة البـــن مجاهـــد و  ٢٥٦
 ٩٥٥، ٩٥٤/ ٢القراءات وعللها 

ــاد  و٢٧٩الم�ســـــوط  - )٤( ــار  و٤٧٥اإلرشـــ ــار و  ٦٠٠غا�ـــــة االختصـــ اإلتحـــــاف  و٣٣٧/ ٢النشـــــر و  ٥٩٧االخت�ـــ
 ١١٧نحو القراء الكوفیین و  ٢/١٥٦ الكشف و٦٠٢/ ٨لمصون الدر ا و ٢/٣٢٥

 ١٥٦/ ٢الكشف  - )٥(
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 إعمـــالو�جـــوز أن تكـــون "أن" علـــى هـــذا فـــى موضـــع خفـــض علـــى  والكـــالم
 )١(الخلیــــــلحــــــرف الجــــــر وهــــــو محــــــذوف لكثــــــرة ذلــــــك وهــــــو مــــــروى عــــــن 

   )٢(والكسائى
، وتقـــدیره وصـــدهم عـــن  لـــى حـــذف الـــالم: أن تكـــون أن فـــى موضـــع نصـــب عالثالـــث

و�جــوز أن تكــون"أن" فــى موضــع خفــض علــى البــدل مــن . ســبیل لــئال �ســجدواال
فیتحقـــق  ةال زائـــدوتكـــون  "ال �ســـجدوا أنصـــدهم عـــن الســـبیل و الســبیل تقـــدیره " 

وال �حســـن فـــى الكـــالم وصـــدهم عـــن الســـجود ألن أن والفعـــل مصـــدر وال زائـــدة 
تفــرق بــین  ألنــك "أال" ـ وال االبتــداء بــ  أال لقبــ مــا جم�ــع هــذه الوجــوه الوقــف علــى 

 متصــلةو�قــوى هــذه القــراءة أن ال�ــاء فــى �ــل المصــاحف  العامــل والمعمــول ف�ــه
 .ن الجماعة عل�هلفعل وهو االخت�ار لصحة معناه وأل�ا

" أنــه جعلهــا اســتفتاحًا للكــالم فــالوقف علــى مــا قبــل "أال" فــى هــذه أالوحجــة مــن خفــف "
جــائز  و�قیت ال تدل عل�ــه وذلــك )٣(" منادى قد حذفأالما �عد "القراءة حسن ، وجعل 

عــن االســم المنــادى أو  "اءـ "�ــ بــ فى لغة العرب. جاء ذلك فى أشعارها و�المها �كتفون 
�ــا یر�ــدون أال  "أال �ــا أدخلــوا" و  نزلوا"إ" أال �ا  :�حذفونه لداللة الكالم و�ا عل�ه �قولون 

اســجدوا فلــذلك قلنــا  ء�ــا هــؤال أالتقــدیرها  اآل�ــةذلك ادخلــوا �ــ  ء�ــا هــؤالانزلــوا أال  ءهــؤال
�قــف علــى �ــا و�بتــدىء " اســجدوا" فــى هــذه القــراءة و�نمــا حــذفت ألــف "�ــا" مــن اللفــظ 

�الســین ��ــاء االســتق�ال   متصــلةلسكونها وسكون السین �عدها فصارت ال�اء فى اللفظ  
 ولذلك انشدوا:

 )٤(یبىصأى و ـانطقف  ت سم�عاً ـفقل       اسمع  نعظك �خطة  �ا أالقالت  و 
 

  ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦/ ٣نظر الكتاب ی - )١(
 ٨و�نظـر شـرح المفصـل  ا .تضمر الخوافض معها �ثیـر  "أن"إن " قال ٢٢٢/ ٢ن للفراء  آینظر : معانى القر   -  )٢(

 ١٨٤،  ٤٣، ٤١التب�ان ص و  ٥١/
 ٧١٥/ ٢الكشف لمكى  - )٣(
 ٣٣٥البیت من الطو�ل للنمر بن تولب فى دیوانه  - )٤(

 : الخطة �ضم الخاء وتشدید الطاء ش�ه القص�ة وهو أ�ضا األمر �قال سمته خطة سوء .اللغة
و الـدر  ١٠٢/ ١اسمع ینظـر: اإلنصـاف  احیث حذف المنادى والتقدیر �ا هذ  ع�ا اسمف�ه قوله :    والشاهد 

 یـقتحق  فى وجوه القـراءات وعللهـا البـن أبـى مـر�م حالموضو  ١٥٨/ ٢الكشف و  ٦٠١/ ٨المصون  
 ٩٥٤/ ٢ ىسب�عمر حمدان الك/
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 ومثلة :    .یر�د : أال �ا هذا اسمع
  )١(والصالحین على سمعان من جار           مـــ�له واألقوامهللا    ة�ا لعن
 أ.هـ   )٢(»لعنة هللا أى : الزموا لعنة هللا على سمعان وهو �ثیر  ء�ا هؤالیر�د :  

 
 الدراسة والتقویم 

ون إلى أنــه معــرب وذهــب ال�صــر�ون إلــى اختلف النحو�ون فى (اسجدوا) فذهب الكوفی 
 و��ان الراجح فیها. أنه مبنى و�ل�ك أراء النحاة فى هذه المسألة

 رأى الكوفیین
بتــدىء � �ــا) و  أال) و�ن وقــف عل�ــه وقــف (أال�ــا اســجدوا ) بتخف�ــف ( أال(    الكسائىقــرأ  

فــى هــذه  نال�صــر�یفعــل مبنــى عنــد  "واســجدوا"( اسجدوا) ول�س هو فــى موضــع وقــف  
  . )٣(قراءةال

ــائىقـــال  ــا �نـــت أســـمع « :الكسـ ــالتخف�ف علـــى ن�ـــة  األشـــ�اخمـ ــا إال �ـ  )٤(األمـــر�قرؤنهـ
لقراءتــه هــذه �أنــه روى  الكســائىواحــتج  علــى ( �ــا ) ثــم ابتــدأ اســجدوا.  الكســائىووقف  

   )٥(» عن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم أنه موضع سجدة
 رأى الفراء

مخففــة " أال  األعــرجالســلمى والحســن وحمیــد  أبــو عبــد الــرحمنقرأهــا  «:الفــراءقــال 
، �ــا هــؤالء اســجدوا ف�ضــمر هــؤالء و�كتفــى منهــا �قولــه (�ــا) أالعلــى معنــى :  " �ســجدوا

 
  ٣٤ دیوانهالبیت من ال�س�ط لذى الرمة فى هجاء عشیرة امرىء الق�س ینظر :  - )١(

 حذف المنادى لداللة حرف النداء عل�ه  :ف�ه  والشاهد
 رفــع " لعنـــة �االبتــداء ولـــو أوقــع النـــداء علیهــا لصـــبها  لعنـــة هللا علــى ســـمعان،ولذا ءأو �ـــا هــؤال م: �ـــا قــو  والمعنــى

الهمـع و  ٣٨٩شـرح التسـهیل البـن مالـك و  ٣٥٤/ ١، األصول البـن السـراج   ٢١٩/  ٢ینظر : الكتاب  
جــواهر و  ٣٥٦الجنــى الــدانى و  ١١٨/ ١واإلنصــاف  ٤٤٨و�ــال نســ�ة فــى أمــالى بــن الحاجــب  ٣٤/ ٢

/ ٤المقاصــد النحو�ــة  ٣٧الالمــات و  ٣١/ ٢ه شــرح أب�ــات ســیبو� ٤، ٣رصــف الم�ــاني و ٢٩٠األدب 
٢٦١ 

  ١٥٨/ ٢الكشف لمكى ابن أبى طالب  - )٢(
  ٢/٢٥٦ الكشفو  ٤٨٠الس�عة البن مجاهد و  ٢٩٠/ ٢معانى الفراء  و ٢٠٧ن للكسائى معانى القرآ - )٣(
  ٤٩٠٢/  ٧٦تفسیر القرطبى و  ٢٠٧ ن للكسائى آمعانى القر  ینظر  - )٤(
 ٢٠٧معانى الكسائى و  ١٠٥/ ١٢بن عط�ة المحرر الوجیز ال - )٥(
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قــال �عیننـــى  ،علینــا �ــا تصــدقا أال �ــا ارحمانــا،أال  �قــول:قــال وســمعت �عــض العــرب 
 : األخطلقال الشاعر وهو و   وزمیلى:
  )١(و�ن �ان ح�انا عدى أخر الدهر         بدر  ىهند بن  د�ا هن  �ا سلمى أال
قال حدثنا �عض المشــ�خة وهــو  الفراءقال حدثنا    محمدقال حدثنا    :الع�اس  أبوحدثنا  

 األمــرالمشــ�خة �قرؤنهــا علــى ن�ــة   أســمع  مــا �نــت  قــال:  الهــدانى  ىع�ســ عن    الكسائى
«)٢(. 

 ج النحاة لقراءة الكسائى المخففة�ر تخ
" حــرف أال" وفصــل �ــا مــن الفعــل فتخــرج علــى أن "أال" بتخف�ــف " الكســائىوأمــا قــراءة 

واســجدوا فعــل أمــر وســقطت  ء�ــا هــؤالاســتفتاح و�ــا حــرف نــداء والمنــادى محــذوف أى 
) �غیــر  ( �ســجدوا التــى للنــداء وألــف الوصــل فــى اســجدوا إذ رســم المصــحف   �ــا  ألف  
 ثــم  حــذف "ومجــىء مثــل هــذا التر�یــب أى " إال و�ــاا  لما ســقطا لفظــا ســقطا خطــ   ألفین

�ــا اســجدوا" موجــود فــى �ــالم العــرب   أالوهــى القــراءة المــذ�رة "    األمــرالمنادى ثم فعــل  
 ومنه : 

 )٣(ائك القطرعوالزال منهال �جر       مى على البلى ر�ا دا  ىأال �ا اسلم

 
ــه  - )١( ــر دیوانـ ــل ینظـ ــل لألخطـ ــن الطو�ـ ــت مـ ــاف و ، ١٧٩البیـ ــل  و٩٩اإلنصـ ــرح المفصـ ــن  و ٢٤/ ٢شـ ــالى ابـ أمـ

  ٤٠٩/ ٢الشجري 
 وعدى أراد �ه مت�اعدین ال أرحام بینهم وال حلف :اللغة

أن �ـا حـرف نـداء وعلـى أن حـرف  تفقـون علـىموالكـوفیین  نسلمى) فـإن ال�صـر�ی  فى البیت ( أال �ا  والشاهد
فوجـب  فـاقالنداء مما �ختص �الدخول على االسم وقد دخل فى هذا البیت على ما هو فعل أمر �االت

 .�كــر ىهنــد بنــ داســلمى �ــا هنــ دأن �كــون التقــدیر دخولــه علــى اســم محــذوف و�أنــه قــد قــال أال �ــا هنــ
 ٩٩/ ١ینظر اإلنصاف 

  ٢٩٠/ ٢ن للفراء آینظر : معانى القر  - )٢(
ــه ص  - )٣( ــر دیوانـ ــة ینظـ ــذى الرمـ ــو لـ ــل وهـ ــن الطو�ـ ــت مـ ــائص  ٥٥٩/ ١ ، ٢٠٦البیـ ــالس و  ٢/٢٧٨والخصـ مجـ

 و ٤/٣٨٥وشرح أب�ات مغنـى اللبیـب  ٣٨٩/ ٣شرح التسهیل البن مالك  و ٣٢٠ومغنى اللبیب    ١/٤٢ثعلب
  ٦٢وابن عقیل رقم  ١/١٨٥والتصر�ح  ٨٢أوضح المسالك رقم  و١١شمونى رقم واأل ٨١/ ١الدر 

 أال �ا دار مى اسلمى دار مىوالمعنى  الجرعاء : رملة مستو�ة ال تنبت شیئا ، والقطر : المطراللغة: 
تـه ولـم یفى البیت ( أال �ـا اسـلمى ) حیـث دخـل حـرف النـداء فـى اللفـظ علـى الفعـل المتفـق علـى فعل  والشاهد

م�ـه أسـلمى  رل الكالم أال �ا داصعلى تقدیر اسم یدخل "�ا" عل�ه وأ �خرجه ذلك عن الفعل�ة الن الكالم
 ١٠٠/ ١مى الخ ینظر : اإلنصاف  دار
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 .)١(رحمونا "اال �ا أوسمع �عض العرب �قول " 
ف�ــه  ن العــرب ل�ســتوالذى أذهب إل�ه أن مثل هذا التر�یــب الــوارد عــ   :«أبو ح�انقال  

ن المنــادى عنــدى ال �جــوز حذفــه ألنــه قــد حــذف الفعــل (�ــا) للنــداء وحــذف المنــادى أل
لحذفــه ولــو حــذفنا المنــادى لكــان ذلــك حــذف جملــه  اعلــهف فحــذالعامــل فــى النــداء وان 
رًا ولــ�س حــرف النــداء حــرف ة وهــو المنــادى فكــان ذلــك إخــالال �بیــ النداء وحــذف متعلقــ 

�جــوز حــذف الجمــل �عــدهن لداللــة مــا ســبق مــن الســؤال علــى جــواب �ــنعم وال و�لــى ف
التــى  أال�ــه  أكــدف�ــا عنــدى فــى تلــك التراكیــب حــرف تنب�ــه  قــال:ثــم  الجمــل المحذوفــة

 .)٢(»  للتنب�ه وجاز ذلك الختالف الحرفین ولقصد الم�الغة فى التو�ید
تخر�جهــا " اختلــف النحــاة فــى اســجدو ا�ــا أال  "    الكســائىمما سبق یتضح لنا أن قــراءة  ف

  .نت�جة اختالفهم فى حذف المنادى
�ــا أال  تقــدیرهخرجهــا علــى أن (�ــا) حــرف نــداء والمنــادى محــذوف   حذفــهفمــن أجــاز 

ال للنــداء وعل�ــه فلــ�س ثــم  التنب�ــهحذفه خرجها على أن "�ــا" لمجــرد   جزومن لم �   ءهؤال
 زتجــو�  إلــىوقد ذهب �عــض النحــاة ممــن أجــازوا حــذف حــرف النــداء محذوف.  منادى  

 .للتنب�هكون (�ا) فى هذه القراءة للنداء أو 
) خف�فــة وقرأهــا أال( الكســائى�ا اسجدوا ) قد قرأهــا   أال(  تعالىوقوله    :«ابن �ع�شقال  

 �الشدید. ال�اقون 
و�جــوز أن �كــون  )اســجدوا � ء�ــا هــؤالأال ( :فمن خفف جعلها تنبیها و�ا نداء والتقدیر

ــادى ــا وال منــ ــا تنبیهــ ــین ت  �ــ ــع بــ ــاك وجمــ ــدا ألهنــ ــین تأكیــ ــرن نبیهــ ــى  األمــ ــاج إلــ ــد �حتــ قــ
   .)٣(»  األمراستعطاف المأمور واستدعاء قبله على 

هــذا وقــد �ــان حــق الخــط علــى هــذه القــراءة أن �كــون ( �ــا اســجدوا) لكــن لمــا ســقطت 
ســاكن  ألنهــاهمــزة الوصــل مــن ( اســجدوا) فــى اللفــظ ســقطت ألــف �ــا فــى اللفــظ أ�ضــًا 

 
/ ١٣تفسـیر القرطبـى و ١٤٥/ ٣الكشـاف  و ١١٥/ ٤ن للزجـاج آمعانى القر و  ٢٩٠/  ٢ینظر : معانى الفراء    -  )١(

  ١٩١، ١٩٠ /١٩روح المعانى و  ٦٨/ ٧ال�حر المح�ط و  ١٨٥
  ١/٤٠٠ات الثالثة �عد الس�عة ءار النحو�ة والصرف�ة للقراالتوجیهات واآلثو ، ٦٨/ ٧ال�حر المح�ط ینظر   – )٢(
 ٢٤/ ٢شرح المفصل  - )٣(



 
 ۳۹۲ حـــذف المنــادى        

�مــا حــذفتا  اثم حمل الخط على اللفــظ فحــذفتا خطــ ى ساكنا وهو السین من اسجدوا قال
  )١(لفظًا ثم وصلت ال�اء �سین اسجدوا

النحـــاة فأجـــاز حـــذف المنـــادى ومـــن ثـــم فقـــد خـــرج قـــراءة  جمهـــور مكـــىهـــذا وقـــد وافـــق 
   .على تقدیر منادى محذوف  الكسائى

أنه جعلها استفتاحًا للكالم وجعــل مــا �عــد أال منــادى   )أال(حجة من خفف    «:مكىقال  
 .)٢(» قد حذف و�قیت (�ا) تدل عل�ه وذلك جائز فى لغة العرب

وافــق الجمهــور وخــرج هــذه القــراءة علــى تقــدیر منــادى محــذوف  و�ــالرغم مــن أن مك�ــا
هــذه القــراءة  مكــى�ســجدوا" بتشــدید الــالم فقــد وجــه  أالفإنه اختار علیها قراءة الســ�عة " 

أصــله عنــده أن ال فــأدغم النــون  " أنأالحجــة مــن شــدد "  فقــال:لها    اخت�ارهعلى    ن�هثم  
 )٣(فــى الــالم فــأن هــى الناصــ�ة للفعــل وهــو "�ســجدوا " وحــذفت النــون منــه للنصــب وأن

 :من وجوه  بوأن من أال فى موضع نص
أن �كــون فــى موضــع نصــب علــى البــدل مــن أعمــالهم علــى تقــدیر ( وز�ــن لهــم  :األول

 )   ال �سجدواالش�طان أ
أى فهـــم ال یهتـــدون أن �ســـجدوا و�كـــون ال  "یهتـــدون " ـ : أن تكـــون "أن" مفعـــول لـــ الثـــانى

ــالمعنى علــى هــذا فهــم ال یهتــدون إلــى الســجود فلمــا  علــى هــذا القــول زائــدة ف
حــذف حــرف الجــر مــع أن تعــدى الفعــل فنصــب وحــذف حــرف الجــر مــع أن 

 ن الكر�م آكثیر فى القر 
تقــدیره وصــدهم عــن  )٤(: أن تكــون (أن ) فــى موضــع نصــب علــى حــذف الــالمالثالــث

لســــبیل لــــئال �ســــجدوا أو �كــــون التقــــدیر: وز�ــــن لهــــم الشــــ�طان أعمــــالهم لــــئال ا
و�جـــوز أن تكـــون أن فـــى موضـــع خفـــض علـــى البـــدل مـــن الســـبیل  ، �ســـجدوا
�سجدوا وتكون ال زائــدة فتحقیــق الكــالم وصــدهم عــن   أالوصدهم عن    تقدیره:

فــى و�قــوى هــذه القــراءة أن ال�ــاء ،  "أن" والفعــل مصــدر وال زائــدة نأل الســجود

 
  ٥٩٨/ ٨المصون  والدر٤١٠/ ٢أمالى بن الشجري  و٤٦٥/ ٢معانى األخفش : ینظر  - )١(
 ١٥٨،  ١٥٧/ ٢الكشف  - )٢(
 ٦٠٢/ ٨الدر المصون  - )٣(
 ٨/٦٠٢ع نصب مفعول له ینظر الدر المصون فى موض )أال �سجدوا(المراد : أن المصدر المؤول  - )٤(



 
 ۳۹۳ حـــذف المنــادى        

ن الجماعـــة ار لصـــحة معنـــاه وأل�ـــ ت كـــل المصـــاحف متصـــلة �الفعـــل وهـــو االخ 
على قراءة الجمهــور مــا ذ�ــره  اآل�ة�قصد �صحة معنى   مك�اً ولعل  ،    )١(عل�ه

رى جــ فــى قولــه وهــو یوجــه نفــس القــراءة وهــذا هــو الوجــه لت   ىأبو علــى الفارســ 
 .  )٢(نها وال �فصل بین �عضها و�عض �ما ل�س منهان على س القصة

   .من جهة المعنى مثل قراءة الجمهور أ�ضامع ذلك فقراءة الكسائى صح�حة  و 
و�ن �ان الفصل بهذا النحو غیر ممتنع ألنه �جرى مجــرى االعتــراض   «:ىالفارسقال  

وما �سدد القصة و�أنه لما قیل " وز�ن لهم الش�طان أعمالهم فصدهم عن السبیل فهــم 
قــال أال  ،جدون � تعالى وال یتــدینون بــدینفدل هذا الكالم على أنهم ال �س  "ال یهتدون 

ت واألرض خــالف او اأو �ــا مســلمون اســجدوا � الــذى �خــرج الخــبء فــى الســم م�ــا قــو 
هــذا  )٣(علیهم وحمــد � فكــان مــا هــداهم لتوحیــده فلــم �كونــوا مــثلهم فــى الطغ�ــان والكفــر

ــار  ــد اختــ ــى الفارســــ وقــ ــو علــ ــدد أال ىأبــ ــول:"من شــ ــك حیــــث �قــ ــور وذلــ ــراءة الجمهــ  قــ
فصــدهم عــن الســبیل لــئال �ســجدوا " وهــذا هــو الوجــه لتجــرى القصــة علــى "دیرها : قــ فت 

   )٤(»  �ما ل�س منهاو�عض    سننها وال �فصل بین �عضها
 مر�م قراءتى التخف�ف والتشدید  أبىتوج�ه ابن  

(�ــا) حــرف للنــداء و والوجه أن " أال" حرف للتنب�ه وافتتــاح الكــالم   :«مر�م  أبىابن  قال  
الوصــل أ�ضــًا مــن قولــه "اســجدوا"  ألــفوســقطت  الســاكنیناللتقــاء  أللــفاحــذفت منــه 

أو قـــوم  �ـــا هـــؤالء،ف والتقـــدیر أال و حـــذم، والمنـــادى هاهنـــا  لكونهـــا فـــى حالـــة الوصـــل
   :ن تولبب  النمراسجدوا �ما قال 

   )٥(ىبیفقلت سم�عًا فانطقى وأص         وقالت أال �ا اسمع نعظك �خطة
مــن "�ــا" التــى  األلــف" فیــرد أال �ــاذا وقــف القــارىء فإنــه �قــول "أما إ، أراد �ا هذا اسمع 

ن الفعــل مبتــدأ �ــه الوصــل مــن "اســجدوا" أل  ألــفن و�ثبــت  نی اللتقاء الساك  حذفها  )١(كان
 .وألف الوصل تثبت فى االبتداء  

 
  ١٥٧/ ٢الكشف لمكى  - )١(
  ٣٨٣/ ٥الحجة  للقراء الس�عة  - )٢(
  ٣٨٣/ ٥ ىالحجة للقراء الس�عة ألبى على الفارس - )٣(
  ٣٨٣/ ٥المرجع نفسه  - )٤(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٥(



 
 ۳۹٤ حـــذف المنــادى        

 "والوجــه أن األصــل " أن ال �ســجدوا "أال"�ســجدوا " بتشــدید  أال" و�عقــوب وقــرأ ال�ــاقون 
ن ال �ســجدوا أال والتقــدیر فصــدهم عــن الســبیل أل قــى� فــى الــالم مــن ال ففــأدغم النــون 

�إضمار الالم وهو متعلق �صدهم و�جوز أن یتعلق �قوله تعالى " وز�ــن لهــم الشــ�طان 
أعمالهم " أى ز�ن لهم لئال �سجدوا فالفعــل أ�ضــًا علــى إضــمار الــالم و�جــوز أن �كــون 

�ــن لهــم الشــ�طان أن ال �ســجدوا � بــال إضــمار و�كــون بــدال عــن األعمــال �أنــه قــال ز 
و�ؤ�د هذه القــراءة أن الكلمــة �تبــت فــى المصــحف " �ســجدوا " ب�ــاء   ،  أى ترك السجود
   .)٢(» موصولة �السین

 النحاس �ضعف قراءة الكسائى
علــى المفاضــلة بــین القــراءتین مــن غیــر تضــع�ف  اقــد اقتصــر  ىمكى والفارســ �ان    و�ذا

 الكســائىح بــین القــراءتین إلــى تضــع�ف قــراءة � لتــرج قد تجــاوز ا  النحاسفإن    ألحداهما
وهـــذا  :جعفــر أبــوقـــال " ، اســـجدوا ء�ـــا هـــؤالأال "والقـــراءة الثان�ـــة �معنـــى :  وذلـــك قولـــه

أن �قــال �ــا قــدم ز�ــد والقــراءة �ــه �عیــده ألن   موجود فى �الم العــرب إال أنــه غیــر معتــاد
فــإن الســواد علــى  وأ�ضــاقًا �كــون الكــالم بهــا متســ   األولىوالقراءة    الكالم �كون معترضا

واحــدة  ألــفف و�نمــا �ختصــر مثــل هــذا �حــذ قراءة ألنه قد حذف منها ألفــانغیر هذه ال
 . )٤)(٣(﴾  َ�ِع�َسى اْبَن َمْرَ�مَ ﴿  نحو 

   :ألمر�نو�فضل علیها قراءة الجمهور  الكسائى�ضعف قراءة   فالنحاس
�ــا  أال"لــة و�صــیر قولــه �كــون منقطعــًا ممــا قب   الكســائى: أن الكالم على قراءة    حدهماأ

معترضا مما قبله وما �عده من أجــزاء القصــة �خالفــه علــى قــراءة   "اسجدو 
ي مـــن االعتـــراض بـــین أجـــزاء لالجمهــور �كـــون الكـــالم متصـــًال متســـقا خــا

 .القصة وهذا هو نفس السبب الذى جعل مك�ا یرجح قراءة الجمهور 

 
 ٢/٩٥٤فى وجوه القراءات وعللها  حالموض - )١(
  ٥١٨، ٥١٧/ ٢و�عراب النحاس  ٢/٢٩٠ومعانى الفراء  ٦٤٩،  ٢/٦٤٨نى القرآن لألخفش ینظر معا - )٢(

 ٢/٩٥٥والموضح فى وجوه القراءات وعللها   ٢٧٠الحجة البن خالو�ه 
 سورة المائدة . ١١٠من اآل�ة   -)٣(
   ٥١٨،   ٥١٧/   ٤إعراب القرآن للنحاس  – )٤(



 
 ۳۹٥ حـــذف المنــادى        

 ألفــانقــد حــذف منهــا  ألنــه ىالكســائ: أن السواد أى الجمهور على غیر قــراءة   والثانى
" اســجدوا" و�نمــا �ختصــر مثــل هــذا �حــذف   ألفأحدهما ألف (�ا) والثان�ة  

 .ألف واحدة
قــد حــذف منهــا ألفــان وذلــك علــى  الكســائىوالجــواب عــن ذلــك: أنــه صــح�ح أن قــراءة 

ــزة  ــا) وهمـ ــقطوا ألـــف (�ـ ــن فعـــل الصـــحا�ة اسـ ــو مـ ــا هـ خـــالف الق�ـــاس، إال أن ذلـــك إنمـ
ــن (اســـجدوا)  ــقطالوصـــل مـ ــا سـ ــًا لمـ ــارت لفا ت خطـ ــن اســـجدوا فصـ ــاء �سـ ــل ال�ـ ــًا ووصـ ظـ
 )١(واختلفنا تقدیرا  ات القراءتان لفظا وخطدصورته " �سجدوا" فاتح 

ــا وال  ــرج�ح بینهمـ ــر تـ ــراءتین مـــن غیـ ــه القـ ــى توج�ـ ــاة علـ ــور النحـ ــر جمهـ ــد اقتصـ ــذا وقـ هـ
 .والرضى  خشرى مالز هؤالء    بینهما ومنحدهما فهم بذلك قد سووا أل  تضع�ف

الجــار  من قرأ �التشدید أراد فصدهم عن السبیل لئال �سجدوا فحــذف «:شرى الزمخقال  
مـــن أن ومـــن قـــرأ �ـــالتخف�ف فهـــو أال �ســـجدوا " أال " للتنب�ـــه و"�ـــا" حـــرف نـــداء ومنـــاداه 

 )٢(»  محذوف

�ــا "أال �سجدوا بتخف�ف أال علــى أنهــا حــرف تنب�ــه و�ــا حــرف نــداء أى   «:الرضىوقال  
نونهــا  أدغمــتدوا بتشــدید الــالم فــأن ناصــ�ة للمضــارع أال �ســج  قــرأ:ومــن " اســجدوا مقــو 

 فعل مضارع سقط نونه �النصب أى فهــم ال یهتــدون ألن �ســجدوا  فى الم ال، و�سجدوا
   )٣(» زائدةوال  

 وأبو    )٦(الو�هـخوابن  )٥(والطبرى  )٤(األخفشهجوا هذا النهج  ن ومن النحاة الذین 
 
 

 .وغیرهم  )٢(لحلبىوالسمین ا  )١(ح�ان وأبو )٧(ال�قاء العكبرى 
 

 ٥٩٨/   ٨الدر المصون   – )١(
   ٣/٣٥٠الكشاف  – )٢(
  ٣٨٩/ ١شرح الكاف�ة للرضى  - )٣(
  ٤٦٥/ ٢خفش ن لألآر لقمعانى ا - )٤(
 ٩٣/ ١٩جامع الب�ان للطبرى  - )٥(
  ٢٧١ – ٢٧٠ �هخالو الحجة البن  - )٦(
 ١٧٣،  ١٧٢/ ٢التب�ان  - )٧(



 
 ۳۹٦ حـــذف المنــادى        

تان ی ع� ن القـــراءتین ســـ القـــراءتین ولـــم �فاضـــلوا بینهمـــا أل فجمهـــور النحـــاة قـــد ســـووا بـــین
والصــواب " حــین قــال:  الطبــرى  اإلماموقد أحسن   واإلعرابصح�حتا المعنى    اهماو�لت 

وقــد قــرأ �كــل واحــده  األمصــارفــى قــراءة  نیتامستقصــ  قراءتــانمــن القــول فــى ذلــك أنهــا 
   .)٣("القراء مع صحة معنیهما  منهما علماء من

 أال""خالف النحاة فى الياء الىت بعد 
 فقد اختلف فیها أهل العر��ة ) ا�ا اسجدو أال (  أما عن دخول ال�اء فى قوله 

فكأنه قال لهم : اســجدوا وزاد ال�ــاء للتنب�ــه   األمر: من قرأ على ص�غة  ال�صر�ون قال  ف
ســاكنة  ألنهــاالتى فــى �ــا  األلفبت ثم حذف ألف الوصل التى فى اسجدوا و�ذلك أذه

 .�سجدوا أاللقیت السین فصار 
هـــذه ال�ـــاء التـــى للنـــداء �كتفـــى بهـــا مـــن االســـم و�كتفـــى �االســـم  :فقـــالوا الكوفیـــون وأمـــا 

�عــده و�كــون مــا  لتمــام مــا قبلــه وعلى هذه القراءة �كون الكالم منقطعا مما قبلــه  )٤(هامن 
 .)٥(معترضا من غیر القصة الماض�ة  اكالم

 أقوالهم فى ال�اء
 األمـــر ىأنهـــا للنـــداء وحـــذف المنـــادى لداللـــة حـــرف النـــداء عل�ـــه واســـجدوا علـــ  : األول

فــإذا �انــت �ــا للنــداء ؟ فلــم وقعــت فــى رســم  قیــل:فإن  )٦(اسجدوا  ء�ا هؤالأال    :والتقدیر
قیــل قــد جــاء  ؟ المصــحف متصــلة �الســین وســقطت ألفهــا وألــف الوصــل مــن اســجدوا

ي ﴿�ثیــرا نحــو قولــه تعــالىن آنظیر ذلك فــى القــر  َو ّ�ُ َر�ــّ ّن هــُ لكــن أنــا  واألصــل)٧(﴾ّلكــِ
ا ﴿ونحــو قولــه  نَ  �ــَ �ــا وصــورت الهمــزة واوا ووصــلت ال�ــاء  ألــفحــذفت منــه  )٨(﴾ُأّم  بــْ

 
  ٢٣٠ ، ٢٢٩/ ٨ال�حر المح�ط  - )١(
 ٥٩٨/ ٨الدر المصون  - )٢(
  ٩٣/ ١٩جامع الب�ان للطبرى  ٠ )٣(
 ٩٣/ ١٩جامع الب�ان  - )٤(
  ١١٧ونحو القراء الكوفیین ص  ٥٢٦زرعة  أبىحجة  - )٥(
مسـائل الخـالف للعكبـرى و  ٤٥٣/ ٤المحـرر الـوجیز  و٤٥٣/ ٢شرح الهدا�ـة   و١٤٧/  ٢ینظر مشكل مكى    -  )٦(

ــن و ١٣٦ص  ــة البـ ــثاآلالنها�ـ ــادو  ٨٦/ ٥ر یـ ــى اإلرشـ ــم  إلـ ــرابعلـ ــ اإلعـ ــین  ٢٨٩ ىللك�شـ ــد الحسـ ــق د. عبـ تحـ
  م ١٩٨٩هـ ، ١٤١٠�مكة ط معهد ال�حوث البر�اتى 

 سورة الكهف  ٣٨ اآل�ةمن  - )٧(
 سورة طه  ٩٤ اآل�ةمن  - )٨(



 
 ۳۹۷ حـــذف المنــادى        

�ال�ـــاء والنـــون �ـــالواو التـــى هـــى صـــورة الهمـــزة وهـــذا �لـــه �جـــرى فـــى الخـــط علـــى وجـــه 
   .)١(التخف�ف

 وقد أجاز النحو�ون حذف المنادى و�قاء (�ا) دلیال عل�ه
" أعلم أنهم �مــا حــذفوا حــرف النــداء لداللــة المنــادى عل�ــه �ــذلك أ�ضــا   ابن �ع�شقال  

  .)٢(قد �حذفون المنادى لداللة حرف النداء عل�ه
 أخــروفى موطن  )٣(�إجماع" حذف المنادى و��قاء حرف النداء �جوز   ابن مالكوقال  

 األشــ�اءن عاملــه قــد حــذف لزومــًا فأشــ�ه حــق المنــادى أن �منــع حذفــه أل ان�قــول: و�ــ 
فــى  "سق�اـ"یر و�ــ حــذفــى الت  "إ�اكـ"فــظ �ــ لالتــى حــذف عاملهــا وصــارت هــى بــدال مــن ال

   )٤(�قاء (�ا) دلیال عل�ه  حذفهالدعاء إال أن العرب أجازت حذف المنادى والتزمت فى 
 األمرعلة حذفه قبل 

 أ�ضــان المنــادى مخاطــب والمــأمور ومــا جــرى مجــراه أل ألمــراو�نما اختص حذفه قبــل 
ومــن شــواهد حذفــه قــول �عــض )٥(اكتفــاء �الثــانى  نالمخــاطبی مــن    األولمخاطب فحــذفوا  

 أال رحمانــا، �ــاوقــول �عضــهم ( أال  لز�ــد،بــؤس    ومقــ   �ــاوالمــراد    )٦(لز�ــد  س�ا بؤ   العرب:
 )٧(�ا تصدقا علینا
 وقول الشاعر:

 )٨(القطر  وال زال منهال �جرى عائل       على البلىمى   ر�ا دا  ى�ا اسلمأال 
 

  :وقوله
 )٩(یبىصت سم�عًا فانطقى وأـفقل  فقالت أال �ا اسمع نعظك �خطة

 
  ٤٥٤، ٤٥٣/ ٢شرح الهدا�ة  - )١(
  ٢٤/ ٢شرح المفصل  - )٢(
 ٢٥/ ٣شرح التسهیل البن مالك  - )٣(
 ٣٨٨/ ٣المرجع السابق  - )٤(
 ٤١٠/ ٢ الشجري بن أمالى  و١٣٧، ١٣٦ال�قاء  ألبىمسائل الخالف  - )٥(
 ٢٤/ ٢شرح المفصل  - )٦(
 ٢٩٠/ ٢ن للفراء آر قمعانى ال - )٧(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٨(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٩(



 
 ۳۹۸ حـــذف المنــادى        

  :وقوله
 )١(والصالحین على سمعان من جار        �لهم وامـواألقهللا    ةا لعنـی

عـــرب كیـــب الـــواردة عـــن الاوالتر  مىلالكســـائى والســـ إلـــى أن قـــراءة  :أبـــو ح�ـــانوذهـــب 
قــد  ألنــهألن المنــادى عنــده ال �جــوز حذفــه   محــذوف،ل�ست ال�اء فیها للنداء والمنــادى  

فلو حذفنا المنادى لكــان فــى ذلــك   هلحذفحذف الفعل العامل فى النداء وانحذف فاعله  
وهــو المنــادى و�ذا لــم نحذفــه �ــان دلــیال علــى العامــل   همتعلقوحذف    حذف جملة النداء

ف�جــوز  "نعــم و�لــى وال وأجــل ـ"س حرف النداء حرف جواب �ول�  النداء،ف�ه وهو جملة 
حذف الجملة �عــده �مــا �جــوز حــذفها �عــدهن لداللــة مــا ســبق مــن الســؤال علــى الجملــة 

   .)٢(المحذوفة
) التــــى للتنب�ــــه وجــــاز ذلــــك أالأن ال�ــــاء فــــى القــــراءة حــــرف تنب�ــــه أكــــد �ــــه ( -:الثــــانى

و�ذا �ان قــد وجــد التأكیــد فــى اجتمــاع ،  الختالف الحرفین والقصد الم�الغة فى التو�ید
   . الحرفین المختلفین اللفظ العاملین

 فى قوله:
 )٣(أصعد فى علو الهوى أم تصو�ا  ال �سألنه عن �ما �ه نفأص�ح

 .)٤(فغیر العاملین أولى
 أالهــى �ــاء المضــارعة والمعنــى " الكســائى" فــى قــراءة أالال�ــاء التــى �عــد " أن: الثالــث

 .)٥(و�قى الفعل مجزوماً   األمر  ل�سجدوا " فحذف الم

 
  تخر�جه البیت سبق - )١(
  ٢٣٠/ ٨ال�حر المح�ط ینظر : – )٢(
نســ�ة فــى منتهــى  و�ــال ٨٣/ ٣بــن �عفــر فــى شــواهد العینــى علــى االشــمونى  لألســودالبیــت مــن الطو�ــل وهــو  - )٣(

شواهد و  ٢٢١/ ٣ن للفراء آمعانى القر و   ١/١٠٠الهمع   و١٣٦/  ١ اإلعرابر صناعة  وس  ٥٥ص األر�بأهل 
شرح الكاف�ـة و ، ١٧٣/ ٣شرح التسهیل البن مالك و  ٢٨٣/ ٤شرح الكاف�ة للرضى  و ٧٧٤المغنى للسیوطى 

شــرح و  ٣٤٥/ ٣ضــح المســالك أو  و ،٣٥٤/ ٢المغنــى  و١٤٢/ ١١الخزانــة و  ١١٨٨/ ٣البــن مالــك  ف�ةالشــا
  ٢٢١، ٩٥، ٢٥، ١٥/ ٢ اللوامعالدر  و٤٧٦/ ١جمل الزجاجى البن عصفور 

 ،اء التى �معنى عن�بلفظ مرادف له وهو ال �إعادته" حیث أكد حرف "عن" تو�ید لفظ�ا ما�عن والشاهد ف�ه "
 ١٧٠٥/ ٤ارتشاف الضرب و  ١٣٠/ ٢التصر�ح و  ٣٤٥/ ٣ینظر أوضح المسالك 

  ٢٣٠/ ٨ال�حر المح�ط  ٩٤/ ٢ن آجاز القر وم، ٢٤٩/ ٢ األخفشر : معانى  ینظ - )٤(
 ٢٥/ ٣ینظر : شرح التسهیل  - )٥(



 
 ۳۹۹ حـــذف المنــادى        

أن القارىء بروایته إذا اضــطر  الكسائىقد روى عن   ألنههذا القول    ابن مالكوقد رد  
و�بدأ �عدها "اسجدوا " �ضم الهمزة فعلم بذلك أنه فعــل   �األلف�الوقف على ال�اء �قف  

  )١(أمر قبله "�ا"
دون قصــد نــداء  التنب�ــهى لمجرد القراءة التى معنا ه  ىال�اء فوالذى أراه راجحًا هو أن  

وأمــا  قــال:" وهذا هو الظاهر من �ــالم ســیبو�ه حیــث   االستفتاح�ة"  أال"ها" ومثل "مثل  
 ســیبو�هو�ستشــهد  )٢(�أنــك تن�ــه المــأمور األمــرتراهــا فــى النــداء وفــى  أال"�ــا" فتنب�ــه  

 :الشماخعلى هذا �قول  
 )٣(رن وأجالوقبل منا�ا قد حض     أال �ا اسق�انى قبل غارة سنجال

و�ؤ�ـــد هـــذا �ثـــرة دخولهـــا علـــى لیـــت فـــى �ـــالم مـــن ال �حضـــره منـــادى وال �قصـــد نـــداء 
 .)٥( )٤(﴾َیَلیَتِني ُ�نُت َمَعُهمْ   ﴿كقوله تعالى

 النحاة فى حذف املنادى أراء
 و��قــاءإلــى جــواز حــذف المنــادى  ســیبو�ه والمبــرد رأســهمذهــب جمهــور النحــاة وعلــى 

هم إلــى القــول وذهــب �عضــ  )٦(�ثیــرا فــى �ــالم العــرب هلــورودحــرف النــداء دلــیًال عل�ــه 
وقــد نشــأ  .)٧(إجحــافن فى الجمع بین حذفه وحذف فعل النداء �عدم حذف المنادى أل

اخــتالفهم فــى حــذف المنــادى االخــتالف فــى تحدیــد نــوع "�ــا" إذ ولیهــا مــا لــ�س �منــادى 
 .وحبذا  ولیت،ورب  والدعاء،  األمر،كفعل  

 
 ٢٥/ ٣المرجع نفسه  - )١(
  ٢٢٤/ ٤الكتاب  - )٢(
 "  ٤٥٦البیت من الطو�ل وهو فى ملحق دیوان الشماخ ص  - )٣(

 �جان �قر�ة �أرمینه أو �أذر   : سنجالاللغة : 
شرح أب�ات  و٢٢٤/  ٤�انى) للتنب�ه ینظر الكتاب ق�ا اس أالبهذا البیت على أن �ا فى قوله (واستشهد سیبو�ه 

مغنـى اللبیـب و  ٣٥٦الجنـى الـدانى و ، ٦٨٧تـذ�رة النحـاة ص و ،  ١١٥/ ٨شرح المفصل و ،  ٣٢٨/  ٢سیبو�ه  
ــبالد والمواضـــع صو ، ٤٨٨ ــماء الـ ــن أسـ ــتعجم مـ ــا اسـ ــم مـ ــز ال�كـــرى  /د ٧٦٠معجـ ــد العز�ـ ــد هللا عبـ ــقتحقعبـ  یـ

  ١٩٨٣سنة  ٣ط عالم الكتب بیروت  السقا وض�ط مصطفى
 سورة النساء  ٧٣ اآل�ةمن  - )٤(
 ٤٨٨مغنى اللبیب و ،  ٢٥/ ٣شرح التسهیل البن مالك  - )٥(
 ١/٣٨٩شرح الكاف�ة و  ٢/٢٤شرح المفصل و ٢٧١/ ٣الكامل و  ٢٢٠، ٢١٩/ ٢ینظر : الكتاب  - )٦(
 ٣٤/ ٢الهمع  و ٣٥٧الجنى الدانى  و٢٣٠/ ٨ط ال�حر المح�و  ١٣٠/ ٢الخصائص   :نظری – )٧(



 
 ٤۰۰ حـــذف المنــادى        

 :ى: (�ا) لمجرد التنب�ه ال للنداء و�لیها أحد خمسة أش�اء: أن تكون �عن   المرادىقال 
 وقول الشاعر:  )٢(الكسائىفى قراءة  )١(﴾َأّال َ�ْسُجُدوْا   ﴿نحو   :األمر 

   )٣(............…………….... قبل غارة سنجال    اسق�انىأال �ا   
 :�قول الشاعر  :والدعاء

  )٤(حاروالصالحین على سمعان من   مـ�له وامـواألقهللا    ة�ا لعن
 )٥(﴾َیَلیَتِني ُ�نُت َمَعُهمْ  ﴿نحو    :ولیت
 : نحو    ورب

 )٦(..………….................  دـسار �ات ما توس  رب  �ا
 كقول الشاعر:  :وحبذا

 )٧(ان من �اناـاكن الر�ـس ذاـوحب     جبل الر�ان من جبل   ذابح  �ا
   .نحو�ینفى هذه المواضع حرف تنب�ه ال حرف نداء هذا مذهب قوم من ال"  �ا"و 
أال  والتقــدیر:قال �عضهم وهو الصح�ح أنهــا فــى ذلــك حــرف نــداء والمنــادى محــذوف و 

  .)٨(اسق�انى و�ذلك تقدر فى سائرها ن�ا هذا أال  اسجدوا،  ء�ا هؤال
فهــى حــرف  إن ولیهــا أمــر أو دعــاء "�ا"أن وهو إلى تفصیل ذلك   )٩(ابن مالكوذهب  

 )١٠(التنب�هلمجرد     فهى  حبذاب أو  نداء والمنادى محذوف و�ن ولیها: لیت أو ر 
 التعقیب والرأى الراجح

 
  النملسورة  ٢٥ اآل�ةمن  - )١(
 ١٥٧/ ٢، الكشف ٢٠٧ن للكسائى آر قمعانى ال - )٢(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٣(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٤(
 سورة النساء ٧٣ اآل�ةمن  - )٥(
ــم قائلــه وعجــزه ( - )٦(  ٤/١٥٢دا ) وهــو فــى شــرح المفصــل بــف الذراع العــ�س أو �ــ الإصــدر بیــت مــن الرجــز لــم �عل

 خالو�ــهوالحجــة البــن   ١/١٣٠الهمــعو  ٢٨٩ األدبجــواهر و ، ٣٥٦الجنــى الــدانى و  ٤٠٨/ ٢شــرح عمــدة الحــافظ و 
  سار اء على غیر الفادى فهى للتنب�ه أو للنداء والتقدیر �ا قوم رب�والشاهد دخول ١٧٩

  ٣/٣٠الهمع  ٧٠/ ١المقرب و  ١٤٠/ ٧رح المفصل شو  ٤٩٣البیت من ال�س�ط وهو الجر�ر فى دیوانه  - )٧(
 ٣٥٨،٣٥٥الجنى الدانى  –)  ٨(
 ٣٩٠، ٣٨٨/ ٣شرح التسهیل البن مالك ینظر   – )٩(
 ةوشـرح الكاف�ـ ٥١٤ الم�ـانيصـف ر و  ٤٨/ ١المسـاعد و ، ٧٩والتسـهیل  ٣٥٨،  ٣٥٥ینظر الجنـى الـدانى:    -  )١٠(

  ٩٣الرمانى و ،  ٣٨١/ ٢



 
 ٤۰۱ حـــذف المنــادى        

بتخف�ـــف " أال" و�ن وقـــف  ) أال �ســـجدوا ( الكســـائىنخلـــص ممـــا ســـبق إلـــى أن قـــراءة 
عل�ه وقــف علــى " أال �ــا " و�بتــدئ اســجدوا ولــ�س هــو فــى موضــع وقــف واســجدوا فعــل 

 فى هذه القراءة . ال�صر�ینأمر عند  
األمــر ووقــف  ن�ــةاألشــ�اخ �قرؤنهــا بتخف�ــف أال علــى �قــول مــا �نــت أســمع  والكســائى 

 .   ) اسجدوا(  على �ا ثم ابتدأ   الكسائى
أن المخففــة علــى معنــى " أال �ــا هــؤالء اســجدوا " ف�ضــمر هــؤالء و�كتفــى  الفــراءوذ�ــر 

�ــا "  علــى أن" أال " حــرف اســتفتاح و" الكســائى�قولــه �ــا ، هــذا وقــد خــرج النحــاة قــراءة 
وقد أجاز النحاة حذف المنادى و��قاء حــرف النــداء دلــیال عل�ــه   نداء والمنادى محذوف

   .صح�حة من جهة المعنى  الكسائىلوروده �ثیرا فى �الم العرب ومع ذلك فقراءة 
 �هللا أعلم 

 



 
 ٤۰۲ ویكأن بین البساطة والتركیب         

 ) ١( أن بني البساطة والرتكيبويك 
 

ــهتعـــــرض  ــوفیینرأى لـــــ  ابـــــن خالو�ـــ ــل شـــــ ع الكـــ ــه جـــ ــد قولـــ ُح  ﴿نهأنـــ ــِ ُه َال ُ�ْفلـــ ــّ َوْ�َكَأنـــ
اِفُرونَ  و منفصــًال فاختــار �كــون متصــال،  �ــه قــوالن :فف) و�كأنــه(فأمــا  :«فقــال )٢(﴾اْلكــَ

ال قــ  .وى" �لمــة حــزن عنــدهم"و  ،" �أنــه" :أهــل ال�صــرة أن تقــف علــى "وى" ثــم تبــدىء
 :الشاعر

 رـــقل مالى قد جئتمانى بنك          انىــتأسألتانى الطالق أن ر     
  )٣(بب ومن �فتقر �عش ع�ش ضر          ـكأن من �كن له نشب �ح�و     

أن �جعلوا " و�كأنــه " �لمــة واحــدة ألنهــم وجــدوه �ــذلك فــى المصــحف   الكوفیون واختار  
 "" ألم تر أنه  ":مكتو�ًا ، ومعنى " و�كأنه

 )٤(م تخف�فاً المعناه و�لك أنه فحذفت الفى و�كأن   :  خرون آوقال 

زوجهــا  األعــرابســألت امــرأة مــن  :قــال  )٥(الفــراءعــن    الســمرى عــن    ابن مجاهدحدثنى  
 )٦(» عن ابنه فقال : و�أنه وراء الحائط ، ومعنــاه : أال تر�نــه وألــم تــر أنــه وراء الحــائط

   أ.هـ 

 
ن آمعـانى القـر و  ٣١٣،  ٢٣١/ ٢ن للفـراء آمعـانى القـر و  ١٥٥، ١٥٤/ ٢تنظر المسألة فى : الكتاب لسـیبو�ه   -)١(

 ٣٢٩ اإلقنـاعو ،  ١٨٠/ ٢القراءات الس�ع لـه  �عرابو ، ٢٧٩ هحجة القراءات البن خالو�و   ٤٣٤/  ٢خفش  لأل
/ ٤شـرح المفصـل و  ٥٢٦ن آتأو�ـل مشـكل القـر و  ٦٠ ى�ات للفارسـضـدالمسائل العو ،  ١٧٦/  ٢والكشف لمكى  

  ٨٥/ ٢الهمع و ،  ٦٩٧/ ٨الدر المصون و ،  ٢٢٩٣/  ٥االرتشاف و   ٤٨٣المغنى و   ٨٣/  ٢شرح الكاف�ة و   ٧٦
 سورة القصص  ٨٢من اآل�ة  - )٢(
 بن نفیل  بن عمرو  هذان البیتان من �حر الخف�ف و�نس�ان إلى ز�د- )٣(

 لمال ب: ا: النش اللغة
ر) فهـى مر��ـة مـن (وى) للتنب�ـه و�ـأن عمالها �معنـى (ألـم تـف�ه مجىء (وى) مفصولة عن �أن واسـت  والشاهد

، ٣٢٢/ ١مجــالس ثعلــب و ، ١٥٥/ ٢ظـر فــى ذلــك : الكتــاب ٠للتشـب�ه وهــذا عنــد الخلیــل وســیبو�ه یــن
ــراء و  ــانى الفــ ــو ، ٣١٢/ ٢معــ ــائل العضــ ــائص و  ٣/٥٢٥النكــــتو  ٦٢�ات دالمســ  ،١٦٩، ٤١/ ٣الخصــ
، ١٩٣/ ٣الكشـاف و  ٣٠٥/ ١األصـول البـن السـراج و ، ١١٢/ ٢ن آمجاز القـر و   ١٥٥/  ٢المحتسب  و 
 ٤٠٤/ ٦خزانة األدب و اللسان (وى) و ،   ٨٥/ ٢الهمع و ، ١٩٩/ ٣األشمونى و 

 ٢٧٩الحجة له و ، ١٨٠، ١٧٩/ ٢القراءات الس�ع البن خالو�ة إعراب  - )٤(
 ٣١٢/ ٢ن للفراء آمعانى القر  - )٥(
  ٢٧٩، والحجة ١٨٠،  ٧٩١/ ٢اب القراءات الس�ع إعر  - )٦(



 
 ٤۰۳ ویكأن بین البساطة والتركیب         

أبــى للمصــحف وقــد روى عــن  إت�اعــامقطوعــة �الوصل غیــر   :«ن"أ"و�كفى    مكىوقال  
"  وتبتــدئك " فــى أنــه ، مــ لتســتعمل " أعأنه �قف "و�ك" على معنى " أعلمــك ف  )١(عمرو

  أنه"
أنه �قف "وى" على معنى التنب�ــه علــى التعجــب ممــا عــاینوا مــن   )٢(الكسائىوروى عن  

كــأن" أمــا � ا مثــل الجماعــة ومعنــى " و مــ �أنــه والمشــهور عنه وتبتــدئخســف هللا لقــارون 
 .و�لك"قیل معناها "، ألم تعلم و   ترى 

 أبــوهــى �لمــة اســتعملت للتقر�ــر غیــر مفصــولة �معنــى أمــا تــرى وقــال  )٣(الفــراءقــال  
 معناها : أعلمك    )٤(عمرو
مــن  ة"وى" منفصــل )٦(الخلیــلوأصــلها عنــد  ، ألم تــر،  معناها أوال ترى   )٥(خفشاألوقال  

 "وى "العــرب تقــول:  )٧(قطــربقــال  لــك أن هللا ،كأن ، �ــأنهم �ــانوا فــى غفلــة فــانتبهوا و� 
   )٨(»  والصواب فیها إت�اع الخط وأال �فصل �عضها من �عض  ما أعقله

علــى قولــه: وغیــره عنــه  أبــى عمــرومــن روا�ــة  الكســائىووقــف  )٩(ابــن ال�ــاذشوقــال 
اِفُرونَ  ﴿ "و�كــأن هللا" ُح اْلكــَ ُه َال ُ�ْفلــِ ى أبــ عــن  وروى  .علــى ال�ــاء منفصــلة )١٠(﴾ َوْ�َكَأنــّ

،  �ــأبى عمــرو�ــان أشــ�ه  الكســائىومــا روى عــن  ،)١١(أنــه وقــف علــى الكــاف  وعمــر 

 
 ٦٨معـــانى الحـــروف للزجـــاجى و  ٢٤النحـــوى واللغـــوى  هقطـــرب ومنهجـــو  ،٣٢٢/ ١ینظـــر : مجـــالس ثعلـــب  - )١(

شــرح الكاف�ــة و  ٦٩٩، ٦٩٨/ ٨الــدر المصــون و ، ٢٢٩٣/ ٥ارتشــاف الضــرب و ، ٥٢٧ن آشــكل القــر متأو�ــل و 
  ١٩٨/ ٣شمونى واأل ٣٥٣الجنى الدانى و  ،٤٨٣المغنى و ، ٧٨/ ٤شرح المفصل و ،  ٨٣/ ٢

  ینظر المراجع السا�قة - )٢(
 ٣١٢/ ٢ن للفراء آمعانى القر  - )٣(
 ٢٢٩٣/ ٥االرتشاف و ، ٣٢٢/ ١ینظر مجالس ثعلب   - )٤(
 ٤٣٤/ ٢ن لالخفش آمعانى القر  - )٥(
 ١٥٤/ ٢الكتاب  - )٦(
 ٢٤النحوى واللغوى ص  هینظر : قطرب ومنهج - )٧(
  ١٧٦/ ٢لمكى الكشف  - )٨(
نصـارى الغرنـاطى أبـو جعفـر المعـروف �ـابن ال�ـاذش، ألـف اإلقنـاع ألهو أحمد بن علـى بـن أحمـد بـن خلـف ا  -)٩(

غا�ـة النها�ـة فـى ط�قـات و ، ٣٣٨/ ١ینظر �غ�ة الوعاة  ـ ،ه٥٤٠إمام نحوى متقدم توفى سنة   ،  فى القراءات
  ٨٣/ ١الفراء 

 سورة القصص ٨٢من اآل�ة  - )١٠(
  ٣٢٨ناع اإلق - )١١(



 
 ٤۰٤ ویكأن بین البساطة والتركیب         

أخــذ  الكسائىفلعل  "وى" دخلت على "كأن" التى للتشب�ه  )١(الخلیل وسیبو�هألنها عند  
 )٣(الفــراءعنــد  ألنهــا �الكســائى�ــان أشــ�ه  عمرو أبىوما روى عن   )٢(الخلیلذلك عن  
 من " و�لك"  محذوفة

تلقــى قــول  أ�ــا عمــروولعــل  )٤(هللا "  أن : وأمــا المفســرون فقــالوا " ألــم تــر  هســیبو�قال  
المفســر�ن علــى مــا رواه فــى الوقــف علــى الكــاف مــع أنــه ال �ظهــر مــن قــول المفســر�ن 

 )٥(أحد الوجهین إنما هو تفسیر المعنى مجردًا من أحكام اللفظ 
 

 الدراسة والتقویم 
اطة والتر�یــب فــذهب الكوفیــون إلــى أن مــن حیــث ال�ســ  )و�كــأن(اختلــف النحو�ــون فــى 

 )وى ( ف علــىقــ فحــذفت الــالم لكثــرة االســتعمال ومــذهب ال�صــر�ین أن ت   )و�لــك(أصلها  
 و�ل�ك أراء النحو�ین فى هذه المسألة و��ان الراجح فیها  ،ثم تبتدئ

 الكوفیین ومن ت�عهم فى و�كأن" رأى  –أوًال 
 لــك" فحــذفت الــالم� "و  �كــأن "إلــى أن أصــل " و   أبــو عمــرو بــن العــالء والكســائىذهب  
 قطــربعلــم أن وهــو مــذهب ا فعل مضــمر �أنــه قــال " و�لــك" � االستعمال وفتح أن   لكثرة

 :هفى أحد قول� 
 خفشاألف�ه مذهب  : وافق   أحدهما
   )٦(والكسائى  أبو عمرو: هو الذى وافق ف�ه ما ذهب إل�ه  واآلخر
عــرب تقر�ــر �قــول الرجــل أمــا ف�قــول : " و�كــأن هللا فــى �ــالم ال الكســائى�شــا�ع  والفــراء

 :    القرشىترى إلى صنع هللا ، وأنشد بیت  
 

 
 ٢/١٥٤ینظر الكتاب  - )١(
 ٢٢٩٣/ ٥االرتشاف و ، ٣٢٢/ ١ینظر : مجالس ثعلب  - )٢(
 ٣١٢/ ٢ن للفراء آمعانى القر  - )٣(
 ١٤٥/ ٢الكتاب لسیبو�ه  - )٤(
 ٣٢٩اإلقناع  - )٥(
 ٦٨معـــانى الحـــروف للزجـــاجى و ، ٢٤قطـــرب ومنهجـــه النحـــوى واللغـــوى و ، ٣٢٢/ ١ینظـــر : مجـــالس ثعلـــب  -)٦(

شرح و  ٣/ ٢شرح الكاف�ة و   ٦٩٩،  ٦٩٨/  ٨الدر المصون  و   ٥/٢٢٩٣رتشافواال،  ٥٢٧ن  آمشكل القر  تأو�لو 
 ٣٨٨اسم الفعل و  ١٩٨/ ٣األشمونى و  ٣٥٣الجنى الدانى و ، ٤٨٣المغنى و ، ٧٨/ ٤المفصل 



 
 ٤۰٥ ویكأن بین البساطة والتركیب         

 )١(بب ومن �فتقر �عش ع�ش ضر       و�كأن من �كن له نشب �حـ      
   ؟سألت زوجها أین ابنك  أعراب�ة: �أن    ) ألم تر(  واستدل على �ونه �معنى  

 فقال : و�كأنه وراء البیت أى ألم ترى أنه وراء البیت
و�لــك أعلــم أنــه وراء  : ا �لمتــان یر�ــد و�ــك أنــه أرادمــ إلى أنه  نالنحو�ی ض  وقد یذهب �ع

   )٢(البیت
 )٣(أقرب من جهة المعنى ) الفراءقائًال ( وهذا الذى قاله   الفراء�الم    الرضىقوى قد و 

الن القــوم لــم �خــاطبوا  واإلعــراب�عــدا فــى المعنــى ،  ف�ــه �ــأن الفــراءضــعف رأى  لكــن
�ـــان �جـــب أن تكـــون مكســـورة إذ ال  وألنـــهذا ال �عـــرف، ن حـــذف الـــالم مـــن هـــ وأل أحـــدا
   )٥(وقد تا�ع أبو عمرو بن العالء الكوفیین )٤(یوجب فتحها    شيء
 :  ین فى و�كأن�ال�صر   رأىثان�ًا  

إلــــى أن " وى" اســــم فعــــل ( �صــــه) و(مــــه)  الخلیــــلف�مــــا یرو�ــــه عــــن  ســــیبو�هذهــــب 
م (وى) و�ـــأن هـــى �ـــاف متنـــدمین علـــى مـــا ســـلف مـــنه واومعنـــاه : أن القـــوم ذمـــوا فقـــال

لكثــرة االســتعمال أى أن  التشــب�ه�كــاف  متصــلةعلى أن و�تبــت ( وى)   الداخلةالتشب�ه  
   .أن تكتب (وى) منفصلة عن �أن  األصل
ُح  ﴿ :عــن قولــه -رحمــه هللا  – الخلیــلوســألت  «: ســیبو�هوقــال  ــِ ُه َال ُ�ْفل ــّ  )٦(﴾َوْ�َكَأن

َأّن ّ�َ  ﴿ :جــــده تعــــالى وعــــن قولــــه ــَ فــــزعم أنهــــا (وى) مفصــــولة مــــن (كــــأن)  )٧(﴾ َوْ�كــ
أو نبهــوا فقیــل لهــم أمــا  ،والمعنــى وقــع علــى أن القــوم انتبهــوا فتكلمــوا علــى قــدر علمهــم

 .    )٨(»  �ش�ه أن �كون هذا عند�م هكذا
 

  تخر�جهالبیت سبق  - )١(
 ١٩٣/ ٣الكشاف و ،  ٣١٢/ ٢ن للفراء آینظر : معانى القر  - )٢(
  ٨٣/ ٢ة للرضى شرح الكاف� - )٣(
/ ٤للزجـــاج  ن و�عرا�ــهومعــانى القـــرآ ٥٥٨/ ٢ن للنحــاس آ�عــراب القـــر و  ٥٤٨م ٢آن شــكل إعـــراب القــر مینظــر  -)٤(

 ١٨٤تعل�قات على مسائل الرضى الخالف�ة و  ١٥٦
وشرح الكاف�ة للرضى   ٦٩٩،   ٦٩٨/ ٨والدر المصون   ٢٢٩٣/ ٥واالرتشاف  ١/٣٢٢ینظر مجالس ثعلب  - )٥(

٢/٨٣ 
 سورة القصص  ٨٢آل�ة من ا - )٦(
 سورة القصص  ٨٢من اآل�ة  - )٧(
   ٢/١٥٤الكتاب  - )٨(
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وأما المفسرون فقــالوا : ألــم تــر أن « قول المفسر�ن فى معناها ف�قول:  سیبو�هثم یذ�ر  
 :القرشىوقال    .)١(هللا

  )٢(بب ومن �فتقر �عش ع�ش ضر        ن من �كن له نشب �حـ و�كأ   
ن معنــى وفى هذا القول تعســف فــى المعنــى أل  هذا المذهب قائال "  الرضىوقد ضعف  

اِدِه  ﴿التشب�ه غیر ظاهر فى نحــو قولــه  ْن ِع�ــَ آُء مــِ ن َ�شــَ ُط الــّرْزَق ِلمــَ َأّن ّ�َ َیْ�ســُ َوْ�كــَ
  )٤)(٣(﴾  َلْیَنا َلَخَسَف ِبَنا َوْ�َكَأّنُه َال ُ�ْفِلُح اْلَكاِفُرونَ َوَ�ْقِدُر َلْوآل َأن ّمّن ّ�ُ عَ 

   :اخت�ار الزجاج والنحاس مذهب الخلیل وسیبو�هعلى حین  
لت ف�قــول ســأ  الخلیــل و�ــونسعــن    ســیبو�هوالقــول الصــح�ح �مــا ذ�ــره    «:الزجاج�قول  
متنــدمین  "وى "فقــالوا القوم تنبهــوا  و�أن مفصولة من �أن  "وى فزعم أنها "  :الخلیلعنها  

�مــا تعاتــب  "وى نــدم فإظهــار تندمــه أو ندامتــه " م أو علــى مــا ســلف مــنهم و�ــل مــا تنــد
   )٥(»الرجل على ما سلف منه فتقول "و�ا" 

 «فقـــال: الفـــراء إل�ـــهوفنـــد مـــا ذهـــب  الخلیـــل وســیبو�ه مـــذهب النحـــاسو�ـــذلك اختـــار 
�قــول فــى حــال  ن العــربدم مــ نــ ت والم - هللا رحمــه - الخلیــلسن ما قیل ف�ه هو قــول أح 

فمــن ال أعلــم جهــة مــن الجهــات إال هــذا القــول خطــأ منهــا:   الفــراءومــا قالــه  "  وى تندمه "
ف�قولــوا لــه و�لــك و�ــان �جــب  اً ن القوم لم �خاطبوا أحدذلك أن المعنى ال �صح عل�ه أل

�عــد و�لــك  (إن)ین �كســرون � ن جم�ــع النحــو ســر (إن) أل�ك )إنــه(علــى قولــه أن �كــون 
   )٦(»  حذف الالم من و�لك ال �جوز ، وأ�ضا فل�س �كتب و�ك وأ�ضا فإن

"وى" حــرف خطــاب ، فین�غــى أن �كــون  �عــد إلــى أن الكــاف فــى �ــأن :خفــشاألذهــب 
ــددة أو  ــو أن المشـ ــاف هـ ــد الكـ ــا �عـ ــم الفعـــل "وى" ومـ ــة  المخففـــةمتصـــال �اسـ وأن مفتوحـ

 
 ٤٣٤/ ٢د. فائز فارس  یقخفش تحقآن لأل، معانى القر ١٥٤ /٢ینظر الكتاب  - )١(
 هالبیت سبق تخر�ج - )٢(
 سورة القصص  ٨٢من اآل�ة  -)٣(
 ٨٣ /٢ة للرضى ف�شرح الكاینظر:  - )٤(
 ١٥٧/ ٤�عرا�ه للزجاج ن و آمعانى القر ینظر:   – )٥(
 ٥٥٨/ ٢ن للنحاس آإعراب القر  ینظر: - )٦(
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ــل ( ــدیر فعـ ــم بتقـ ــى "و�ـــك اعلـ ــف علـ ــان یوقـ ــذا �ـ ــى  ") ولهـ ــةفـ ــم  اآل�ـ ــدئثـ   )١(أن هللا یبتـ
"  ، و�ــل مــا قالــه عــن " و�كــأن مــا �شــیر إلــى هــذین الــرأیین خفــشاألولــ�س فــى �تــاب 

  )٢(ألم تر أن هللا  ـ أنها تفسر ب 
ــتعملة  "ى أن و�ـــك مفصـــولة مـــن أن و "و  األخفـــشفخالصـــة مـــذهب  هـــى الكلمـــة المسـ

 للتعجب والكاف لحقت "وى" التى معناها " أتعجب " �ما لحقت 
أنــه ال �فلــح الكــافرون �أنــه أراد بــذلك  یبتــدئ�قف على "و�ك" ثــم  �عقوب و�ان  رو�دك"
�أن الكاف من جملة "وى" ول�ست التى صدر �أن وأن وما �عدها فى موضع   اإلعالم

 )٣(�اسم الفعل الذى هو (وى )  بصن 
 ؟ واألخفشهل هناك فرق بین مذهب سیبو�ه  

یر دحــذف وال تقــ  ال هســیبو�فبنــاء علــى مــذهب  -�فــرق بــین المــذهبین قــائال : الصــ�ان
ر فــى الكــالم إذ علــى أســاس محذوفــة وتقــدفــالالم  خفــشاألأما على مذهب   ،اآل�ة  فى  

فقــد �ــان لوجــود الكــاف التــى  ســیبو�هأما فتح أن على مــذهب   ،  هذا التقدیر فتحت أن
فــى البیــت قــد فتحــت علــى  والمخففــة اآل�ــةوقیــل إن "أن" المشــددة فــى  ، �معنــى الــالم

علــم" فعــل أمــر مــن العلــم قــدر قبلهــا فعــل �قتضــى فتحهــا وهــو "ا �  ألنــه خفــشاألمــذهب 
ــم" خفــشاأل" علــى مــا ذهــب إل�ــه  أن لفــتح همــزة "�ان ســب  قــال الصــ�ان "  "الــالم، واعل

  )٤(وفتح همزة أن إلضمار الالم قبلها أو لكونها معمولة لمحذوف تقدیره أعلم
 
 
 
 
 :  أن"راء النحاة فى "كأن" الواردة فى قوله جل شأنه " و�كآ

 
ومنهجـــه النحـــوى  بقطـــر و ،  ٦٦٢/ ٢ ىقســـان المجیـــد للصفآ�عـــراب القـــر و ، ٥٨٨/ ٢ن لالخفـــش آمعـــانى القـــر  -)١(

 ٤٨٣المغنى و ،  ٢٣٧/ ٢الب�ان و ، ٦١المسائل العضد�ات ص و  ٢٥، ٢٤
 ٦٩٩/ ٨الدر المصون و ، ٤٣٤/ ٢معانى االخفش  )٢(
  ١٩٧/ ٢شرح التصر�ح و  ٤/٧٧شرح المفصل و ، و، ٤٣٤/ ٢األخفش ومعانى   ٢/٣١٢معانى الفراء - )٣(
  ١٩٩،  ١٩٨/ ٣ینظر حاش�ة الص�ان على شرح االشمونى   -)٤(
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   )١(التشب�ه  دی على أن "كأن" تف  نال�صر�یجمهور  
رهـــا وذلـــك إذا �ـــان خب  )٣(أنهـــا تكـــون للتحقیـــق وال�قـــین )٢(والزجـــاجى الكوفیـــون وذهـــب 

فكــأن ال تفیــد تشــبیهًا عنــد  ) �ــأننى مجتهــد(  – ) �ــأن ز�ــدا منطلــق(  : مشــتقا �قولــك
التشـــب�ه �كـــون ضـــمیر  شـــ�ه والمشـــ�ه �ـــه إذ المشـــ�ه علـــى إفـــادةمالزجــاجى لـــئال یتحـــد ال

 األســماءوقعــت �ــأن علــى  إذاالمــتكلم الواقــع اســمًا لكــان والمشــ�ه �ــه �كــون الخبــر أمــا 
 )٤(كانت تشبیها نحو �أن ز�دا أخوك

 السمین الحلبى  رأى
: "كــأن" فــى "و�كــأن" للتشــب�ه إال أنــه ذهــب منهــا معنــاه وصــارت   السمین الحلبــىوقال  

   )٥(للخبر وال�قین
 :القصص وفى قول الشاعر   آ�ةمجىء "كأن" فى    ابن �ع�شو�رد  

 )٦(بب ومن �فتقر �عش ع�ش ضر و�كأن من �كن له نشب �حـ     
عـــار مـــن معنـــى  إخ�ـــارفكـــأن  )٧(هنـــا ال یـــراد �ـــه التشـــب�ه بـــل ال�قـــیناف�قـــول " و�ـــأن" ه

  )٨(هللا ی�سط الرزق  أنالتشب�ه ومعناه  
لتشب�ه ف�ه  تعســف  فــى المعنــى یرد على من یدعى أن �أن فى قوله و�كأن ل  والرضى

 )٩(اآل�اتالن معنى التشب�ه غیر ظاهر فى  
اِفُرونَ  ﴿ �قــول إن �ــأن فــى قولــه والســیوطى ــَ ُح اْلك ــِ ُه َال ُ�ْفل ــّ للتعجــب علــى  )١(﴾ َوْ�َكَأن
 )٢(عن �أن  منفصلة "جعل "وى 

 
ــ - )١( ــانى الحــــروف للزجــــاجى و  /٦٢�ات دالمســــائل العضــ ارتشــــاف و  ٢/٧شــــرح التســــهیل البــــن مالــــك و ، ٢٨معــ

حاشــ�ة و  ٢٥٢المغنـى و  ٥٧٠الجنـى الـدانى و  ١٠٦عـراب للمجاشـعى ص شـرح عیـون اإلو  ٢٣٩/ ٣الضـرب 
 ٢/١٤١الخضرى 

 ٥٧١الجنى الدانى و ، ٢٩، ٢٨معانى الحروف للزجاجى  - )٢(
 ٣٨٦اسم الفعل أ.د. السید درو�ش و ، ٥٣٢/ ١النكت و ، ٢٩معانى الحروف  - )٣(
  ٣٨٦اسم الفعل و ، ٥٣٢/ ١النكت و  ٢٩معانى الحروف  - )٤(
  ٦٩٧/ ٨ر المصون الد - )٥(
   توث�قهالبیت سبق  - )٦(
 ٧٦/ ٤شرح المفصل  - )٧(
 ٧٧/ ٤شرح المفصل  - )٨(
 شرح الكاف�ة  -)٩(
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 )٣(أن (وى) �لمه �قولها المتندم المستعظم للشىء  سیبو�هذ�ر  و 
ونــص علــى  )٦(خشــرى الزمووافقهم فى هــذا   )٥(النحاس  وت�عه  )٤(الزجاجىوصرح بذلك  

حیــث قــال إن "وى" �لمــة �قولهــا المتنــدم عنــد إظهــار ندامتــه والمنــدم   ابن الشــجرى ذلك  
�فیــد نفــس  ابــن �عــ�شو�ــالم  )٧(لغیره والمن�ه له ومعنى �أن هللا ی�ســط الــرزق التحقیــق

ى �ــه الفعــل فــى حــال الخبــر اســم ســم واإلعجــابوى" فــى حــال التنــدم "المعنــى وهــو أن 
والمــراد �ــذلك  )٩(تكــرار لمــا قالــه غیــره ان�ــ أبــى حو�ــالم   )٨(كأنــه اســم أعجــب أو أنــدم

 ) ١٠(اد لما سبقدكالمه تر 

 
 التعقیب والرأى الراجح

أراء النحــاة فــى و�كــأن  )١٣(وابن ال�ــاذش)  ١٢(ومكى بن أبى طالب  )١١(ابن خالو�هذ�ر  
   منها:و 

ل أن مفتوحــة �فعــل مضــمر �أنــه �معنــى "و�لــك " وجعــ  وهــو أن (و�ــك) : الكســائىرأى 
 :  وهذا الرأى خطأ من جهات  )١٤(علم أنهلك ا و�  قال

علــم ألن مثــل هــذا ال �حــذف ألنــه ال �عــرف ا " وحــذف    لــكو�   : حذف الــالم مــن "اأحده
یــدرى مــن خوطبــوا ، وقــد ذهــب �عضــهم أن   ال  ألنــهمعناه وأ�ضا فإن المعنى ال �صــح  

   )١(والمراد شدة االتصال وأنه ال ینفصل �عضه عن �عض  و�كأن �كماله اسم واحد
 

 سورة القصص  ٨٢من اآل�ة  - )١(
  ٤٢٧/ ١الهمع  - )٢(
 ١/٥٢٣النكت  ینظر ووافقه األعلم أنها للتندم ١٥٤/ ٢الكتاب  - )٣(
 ٥٧١/ ٤ن و�عرا�ه للزجاج آمعانى القر  - )٤(
  ٥٥٨/ ٢ن للنحاس آإعراب القر  - )٥(
 ١٩٢/ ٣خشرى الكشاف للزم - )٦(
 ١٨٣/ ٢أمالى ابن الشجرى  - )٧(
  ٧٦م ٤شرح المفصل  - )٨(
  ٢٢٩٢/ ٥ارتشاف الضرب  - )٩(
  ١٤٥/ ٤النحو الوافى و  ٣٧٧اسم الفعل و  ٧٩، ٧٨/ ٤ح المقاصد  للمرادى �توض - )١٠(
 ٢٧٩، والحجة له أ�ضا  ١٨١/ ٢ إعراب القراءات الس�ع وعللها -)١١(
 ١٧٦/ ٢الكشف لمكى  - )١٢(
 ٣٢٩اإلقناع  - )١٣(
   ٢٤النحوى ص  قطرب ومنهجه و ٢٢٩٣/ ٥االرتشاف و  ٦٨معانى الحروف للزجاجى ینظر   – )١٤(



 
 ٤۱۰ ویكأن بین البساطة والتركیب         

فقد قال تكون (وى) موصولة �الكاف وأن منفصلة ومعناها عنده تقر�ــر   الفراءأما رأى  
   )٢(كقولك أما ترى 

   )٣(فهو �ونها مر��ة من "وى" مثقلة أو مخففه  الخلیل وسیبو�هأما قول  
فــى أن "وى" مفصــولة مــن  لشــنتمرى ا واألعلــم الخلیل وسیبو�هوالصواب ما ذهب إل�ه 
و�قولهــا المنـــدم  لألمـــر واســتعظامهعنـــد تندمــه  اإلنســانقولهــا � كــأن و"وى" �لمــة تنب�ـــه 

 )٤(لغیره
« أحســن مــا وقــد اختــار النحــاس قــول الخلیــل وســیبو�ه وفنــد مــا ذهــب إل�ــه الفــراء فقــال:

مــا قالــه قیــل ف�ــه هــو قــول الخلیــل والمتنــدم مــن العــرب �قــول فــى حــال تندمــه ( وى ) و 
الفــراء ال أعلــم جهــة مــن الجهــات إلــى هــذا القــول خطــأ منهــا: فمــن ذلــك أن المعنــى ال 

له ( و�لك ) و�ــان �جــب علــى قولــه أن �صح عل�ه؛ ألن القوم لم �خاطبوا أحدا ف�قولوا 
�كــون (إنــه) �كســر إن ألن جم�ــع النحــو�ین �كســرون إن �عــد و�لــك وأ�ضــا فــإن حــذف 

 .   )٥(ا فل�س �كتب و�كالالم من و�لك ال �جوز، وأ�ض
 �هللا أعلم 

 

 
  ١٨٤أ.د / حمدى المقدم  –مسائل الرضى الخالف�ة فى �تا�ه المسمى شرح الكاف�ة  تعل�قات على - )١(
  ٣١٣، ٣١٢ / ٢لفراء ل القرآن  معانى – )٢(
 ١٥٥، ١٥٤/ ١الكتاب لسیبو�ه  - )٣(
  ٥٢٣/ ١تمرى نالنكت فى تفسیر �تاب سیبو�ه لألعلم الش - )٤(
   ٢/٥٥٨ینظر: إعراب القرآن للنحاس  - )٥(



 
 ٤۱۱ صرف ما ال ینصرف        

 ) ١( صرف ماال ينصرف 
 

عنـــد قولـــه تعـــالى  الكــوفیینمـــن  ائىالكســـ لحكا�ـــة رأى  مكـــى بــن أبـــى طالـــبتعـــرض 
وقــرأ ال�ــاقون )٣(�ــالتنو�ن نافع وأبو �كر وهشــام والكســائىه  أ قر   «فقال:  )٢(﴾  ◌َ َسَالِسالً ﴿

 . )٦(لفأ�غیر  وقنبًال فإنهما وقفا  حمزةإال   )٥(�األلفو�لهم وقف   )٤(�غیر تنو�ن
   .أنه حمله على لغة ل�عض العرب  نهنو وحجة من  

   .أن �عض العرب �ل ماال ینصرف إال أفعل منك  )٧(الكسائىحكى  
ســمعنا مـــن العـــرب مــن �صـــرف هــذا و�صـــرف جم�ــع مـــاال ینصـــرف  )٨(األخفــشقــال 

وأكثــر مــا �صــرف هــذا وشــبهه فــى الشــعر فأمــا فــى الكــالم فهــو قلیــل ومــن صــرفه فــى 
 اآلحــادألنهــا تجمــع �مــا تجمــع  اآلحــادع تشــ�ه الكــالم فحجتــه أنــه لمــا رأى هــذه الجمــو 

وجــاء ذلــك فــى لفــظ النبــى صــلى هللا عل�ــه وســلم وفــى  ، قــالو: هــؤالء صــواحب یوســف
   .)٩(»  حدیثه

   :الفرزدقموال�ات یر�د جمع الموالى وأنشد   )١٠(األخفشوحكى  

 
وشــرح �تــاب ســیبو�ه  ٢١٤/ ٣ومعــانى الفــراء   ٢٤٨ومعــانى الكســائى  ٢٦/ ١تنظــر المســألة فــى الكتــاب  - )(١

الضـرب وارتشـاف  ٩٢/ ١وشرح الكاف�ة للرضى  ٢٤والضرائر  ٤٨٨واإلنصاف  ١٠٢،    ١٠١/  ٢للسیرافى  
 ١٢١/ ١والهمع  ٢٢٧/ ٢والتصر�ح  ٨٩٢/ ٢

 سورة اإلنسان ٤من اآل�ة  - )٢(
 ٢١٧الت�سر  و٣٥٢/ ٢الكشف لمكى  و٢١٤/ ٣للفراء  قرآنتنظر قراءة التنو�ن فى معانى ال - )٣(
  ٢١٧الت�سر و  ٧٣٩ – ٧٣٧وحجة أبى زرعة   ٢١٤/ ٣والقراءة �غیر التنو�ن فى معانى الفراء  - )٤(
" �التنو�ن والنصب ووقفوا �األلف عوضا منه ... ینظر الكشف سالسال�كر من الكوفیین " ىأ الكسائى وأبقر   -  )٥(

 ١٣٢ ننحو القراء الكوفیی و ٢١٧ رالت�سیو  ٣٥٣، ٣٥٢/ ٢لمكى 
 ٣٥٣/ ٢والقراءة �غیر تنو�ن والوقف �غیر ألف لحمزة ینظر: الكشف  - )٦(
وشـرح  ٣٥٣/ ٢الكشـف و  ٤٣٦/ ٢ قـرآنشكل إعـراب الوم٢٤٨له  رآنقتنظر حكا�ة رأى الكسائى فى معانى ال  )٧(

  ١٠٧/ ١على الكاف�ة  ىالرض
وشـرح ألف�ـة ابـن مالـك البـن النـاظم ص/  ٨٩٢/ ٢االرتشـاف و ٩٢/ ١رأى األخفش فى شرح الكاف�ة للرضـى -  )٨(

٦٦ 
،  ٦/٢١٠مــام أحمــدســند لإلملإلمــام �تــاب قصــر الصــالة فــى الســفر �ــاب جــامع الصــالة وال أینظــر : الموطــ - )٩(

 ٣٥٣/ ٢والكشف لمكى  ٤/٤١٢
و�نظـر  ٤٤/ ٣المسـاعد و  ٨٩٢/ ٢االرتشـاف و  ٩٢/ ١�اف�ـة بـن الحاجـب للرضـى   رحخفش فى شـرأى األ  -  )١٠(

  ٢/٣٥٢الكشف 



 
 ٤۱۲ صرف ما ال ینصرف        

 )١(األ�صارخضع الرقاب نواكس          و�ذا الرجال رأوا یز�د رأیتهم
، فلما جمعوا هذا الجمع �مــا   لإلضافةن فجمع �ال�اء والنون وحذف النون  یر�د نواكسی 

ف�ــه  األلــف، وقوى ذلك لث�ــات   �جمع الواحد أجروه مجرى الواحد فى الصرف والتنو�ن
و�نمـــا امتنـــع منهـــا  األســـماءفـــى جم�ـــع  األصـــلالصـــرف والتنـــو�ن هـــو  ألنو فـــى الخـــط 

  .صرفأش�اء من الصرف لعلل دخلت علیها فمنعتها من ال
وحجة من لم ینونه أنه أتى �ه على األصول المستعملة فى هذه الجموع المشــهورة فــى 

، وال تجــده مجموعــًا علــى التكســیر  االســتعمال ألن هــذا الجمــع نها�ــة الجمــع المكســر
البتة فلما لم �حسن تكسیره شا�ه الحــروف التــى ال �جــوز جمعهــا فثقــل لــذلك وزارة ثقــًال 

ــع أ ــًا ألن الجمـ ــه جمعـ ــا�ه كونـ ــه شـ ــع وأنـ ــه جمـ ــان: أنـ ــه علتـ ــاجتمع ف�ـ ــد فـ ثقـــل مـــن الواحـ
 .الحروف إذ ال �جمع �ما ال تجمع الحروف فمنع من الصرف ذلك 

فــى المصــحف  ثابتــةف�ــه  األلــفأنــه ات�ــع خــط المصــحف ألن   �ــاأللفوحجة من وقف  
وأ�ضا فإنه أجراه مجرى سائر المنونات المنصو�ات سوى مــا ف�ــه هــاء التأنیــث فطــابق 

�مــا �قــف علــى المنــون المنصــوب و�ن �ــان قــرأ �غیــر   �ــاأللفله ووقفــه فوقــف  بین وص
فــى  العر��ــةللمصحف ، وأجــراه فــى الوصــل علــى ســنن  إت�اعا �األلفتنو�ن فإنه وقف 

حذف التنو�ن مــن هــذا الجمــع ، وأ�ضــًا فإنــه شــبهه �الفواصــل والقــوافى التــى تشــ�ع ف�ــه 
  )٢(﴾  الّسِبیالْ  ﴿  ﴾لّرُسوالَ ا  ﴿ ﴾الّظُنوَناْ  ﴿ـ  حتى تصیر ألفا �  الفتحة

 وحجة من وقف �غیر ألف أنه لما لم یثبت ف�ه فى الوصل تنو�ن لم یثبت ف�ه فى 
 .)٣(»  الوقف �ما فعل �غیره

 الدراسة والتقویم 

 
والكامــل  ٢١٩/ ٢،  ١٢١/ ١والمقتضــب  ٦٣٣/ ٣والكتــاب ٣٧٦البیــت مــن الكامــل للفــرزدق ینظــر دیوانــه  - )١(

 ١٤٢شرح شواهد الشاف�ة  و ٩٩/ ١والخزانة  ٥٦/ ٥بن �ع�ش وشرح المفصل ال ٢٦٢
 والبیت من قصیدة �مدح بها أل المهلب وخص من بینهم ابنه یز�د ، 

م�الغـــة خاضـــع وهـــو المتواضـــع ونـــواكس : ینكســـون أ�صـــارهم إذا رأوه إجـــالال  : وخضـــع جمـــع خضـــوعاللغـــة
 رةف�ه أنه جمع ناكس صفة للعاقل على نواكس ضرو  والشاهدوهی�ة .

 سورة األحزاب  ٦٧،  ٦٦،  ١٠من اآل�ة  - )٢(
  ٣٥٣/ ٢الكشف  - )٣(



 
 ٤۱۳ صرف ما ال ینصرف        

ون فى صرف ما ال ینصرف فذهب الكوفیون إلــى أنــه �جــوز صــرف مــا اختلف النحو� 
ى أنــه ال �جــوز إال فــى الضــرورة ال ینصــرف إال ( أفعــل منــك ). وذهــب ال�صــر�ون إلــ 

 والشعر، و�ل�ك آراء النحو�ین فى هذه المسألة و��ان الرأى الراجح فیها. 
 رأى الكوفیین

 الكــوفیینمــن  )١(الكســائىیتضح لنا أنه حكــى رأى  مكى ذ�رهمن النص السابق الذى  
 منه قولــه تعــالىو  )٢(إال أفعل منك  ال ینصرف"إن �عض العرب �صرفون �ل ما  :فقال

   .)٣(﴾  َسَالِسَل َوَأْغَالًال َوَسِعیراً  ﴿
إال   فال ینصــر إن صــرف مــاال ینصــرف لغــة قــوم �صــرفون �ــل مــا  «:الكســائىقــال 

   .)٤(»  أفعل منك
فــى أخرهــا  األلــفوأجراهــا �عــض القــراء لمكــان   �ــاأللف�تبــت "سالســال"    :«الفــراءوقال  

فــى النصــب  األلفجرى ولم �جر �عضهم ، وقال الذى لم �جر العرب تثبیت ف�ما ال � 
ل�ست �آ�ــة فكــان ث�ــات األلــف فــى األولــى  واألخرى رأس أ�ة ،  ألنهافإذا وصلوا حذفوا 

وقــرأ بهــا أهــل ال�صــرة و�تبوهــا  ، فــى مصــحف عبــد هللاأقــوى لهــذه الحجــة �ــذلك رأیتهــا 
ا جم�عــــًا و�ــــأنهم مــــ فیه األلــــف، وأهــــل الكوفــــة والمدینــــة یثبتــــون  فــــى مصــــاحفهم �ــــذلك

كتب حرف واحد فى معنى نصــب �كتــابین مختلفــین فــإن شــئت أجر�تهــا استوحشوا أن � 
فــى �تــاب أهــل  األلــفلمكــان  األولــى، و�ن شــئت أجر�ــت  جم�عــًا و�ن شــئت لــم تجرهــا

 .)٥(» األلفال�صرة ، ولم تجر الثان�ة إذا لم �كن فیها 
 

 البصریینرأى 
 

 ٢/٤٣٦ القرآن لمكـى شكل إعرابمو  ٣/٢١٤ومعانى الفراء  ٢٤٨له  قرآنمعانى الفى ینظر �الم الكسائى    -  )١(
  ١/١٠٧شرح الكاف�ة للرضىو 

 ٢٥٣/ ٢الكشف لمكى  -)٢(
 سورة اإلنسان  ٤من اآل�ة  - )٣(

 ) �ــالتنو�ن مصــروفًا آلجــل التناســب أى لتناســب مــا �عــدها أغــالال وســعیرًا ..و�ــالتنو�ن قــرأ فقــد قــرئ ( سالســالً 
نــافع والكســائى وأبــو �كــر وهشــام ، و�غیــر التنــو�ن حمــزة وقنبــل وحفــص وقــد اختلــف فــى الوقــف عل�ــه ینظــر 

 و ٣٣٢ ةر الزاهــر و البــد و٣٧٥ الشــاطب�ةالــوافى فــى شــرح و  ٢١٧ رالت�ســیو  ٧٩٩اإلقنــاع و  ٣٥٣/ ٢الكشــف 
   ٢٩٤/ ٢النشر 

 ٢٤٨للكسائى  قرآنینظر معانى ال - )٤(
  ٢١٤/ ٣للفراء  قرآنمعانى ال -)٥(



 
 ٤۱٤ صرف ما ال ینصرف        

ه بهــذا یرتــد ولقد أجاز النحاة للشاعر إذا اضطر أن �صرف الممنــوع مــن الصــرف ألنــ 
   .األسماءفى   األصلإلى أصله وهو الصرف الذى هو 

ــم أنــه �جــوز فــى الشــعر مــاال �جــوز فــى الكــالم فمــن صــرف مــاالا  «:ســیبو�هقــال   عل
   .)١(»أسماء �ما أنها أسماء   ألنها،   األسماء�شبهونه �ما ینصرف من    ینصرف

مطــرد  ماءاألســ ومــن ذلــك صــرف مــاال ینصــرف وهــو جــائز فــى �ــل  «:الســیرافىوقــال 
أصلها الصرف ودخول التنو�ن علیها و�نما تمنــع مــن الصــرف لعلــل   األسماءفیها ألن  

   .)٢(» تدخلها فإذا اضطر الشاعر ردها إلى أصلها ولم �جعل �العلل الداخلة علیها
للضــرورة إال أفعــل  فال ینصــر أنــه �جــوز صــرف مــا  )٤(والفــراء )٣( الكســائىوقــد زعــم 

�جــوز صــرف �ــل مــاال  الكســائى والفــراءقــال : هــم �قولــهرأی  الســیرافىمنــك وقــد حكــى 
أال أفعـــل منـــك نحـــو ز�ـــد أفضـــل منـــك فإنهمـــا ال �جیـــزان صـــرفه فـــى الشـــعر  فینصـــر 

  .)٥(وزعما أن (من) هى التى منعت من صرفه
إنمــا هــو وزن الفعــل ولــ�س " أفعــل منــك  ـ"�ــأن المــانع لــ  مردوا �المهــ  نال�صــر�یولكــن 

صــرفه وذ�ــروا أن العلــة  فأجــازواصــحابنا ال�صــر�ون ذلــك وأبــى أ )٦(السیرافى"من" قال 
فكمــا جــاز  ر، وأنــه صــفة ف�صــیر �منزلــة أحمــ   المانعة لصرف أفضــل منــك وزن الفعــل

قــد  ألنهــم"من " فى منع صــرفها تــأثیر  ـ ول�س لفى الضرورة جاز صرفه  رصرف أحم
ا الصــرف قالوا ز�د خیر منك وشر منك فینون لما لم �كن علــى وزن أفعــل ولــم �منعوهــ 

 .)٧(بدخول (من) علیها
إال  مــا �ــان  أن �ل ماال ینصرف �جوز صرفة فى الشــعر‘  نال�صر�یوقد زعم �عض  

 خره ألفا.آ
 إلى أن �ل ماال ینصرف �جوز    نال�صر�یوقد ذهب �عض    «:ابن عصفورقال 

 
 ٢٦/ ١الكتاب لسیبو�ه  - )١(
  ١٠١/ ٢شرح �تاب سیبو�ه للسیرافى  - )٢(
  ٢٤٨للكسائى  قرآنینظر معانى ال - )٣(
 ٢١٤/ ٣للفراء  قرآنمعانى ال - )٤(
  ١/١٢١ الهمعو ٢٤الضراء  و٤٨٨واإلنصاف  ٢/١٠٢ى سیبو�ه للسیراف  شرح �تاب -)٥(
  ١٠٢/ ٢شرح �تاب سیبو�ه للسیرافى  - )٦(
  ٢٤لضرائر وا ٤٨٩اإلنصاف  - )٧(



 
 ٤۱٥ صرف ما ال ینصرف        

 وال   ةصرفه إال أن �كون أخره ألفا فإن ذلك ال �جوز ف�ه ألن صرفه ال �قام �ه قاف� 
   .)١(»�ه وزن �صح  
�جــوز مطلقــًا فــى الشــعر وفــى غیــره حیــث  فال ینصــر أن صــرف مــا   )٢(األخفشوزعــم  

"إن صرف ماال ینصرف �جوز مطلقــا أى فــى الشــعر وغیــره لغــة الشــعراء وذلــك   :  قال
الوزن إلى صرف ماال ینصرف فتمرن على ألســنتهم  إلقامةأنهم �انوا �ضطرون �ثیرا 

َل  ﴿عل�ــه حمــل قولــه تعــالى  خت�ــار أ�ضــًا و إلى أن صرفوه فــى اال  األمرفصار   َسَالســِ
  .)٤(﴾ َقَواِر�َراْ  ﴿وقوله  )٣(﴾َوَأْغَالالً 

و�ثیــر مــن العــرب ال �منــع مــن صــرف شــىء  :«قــالف رأى ل�صــر�ین الزجــاجىوقــد أیــد 
َواِر�َراْ  ﴿فــى ضــرورة وال غیــره إال افعــل منــك وعلــى هــذه اللغــة قــرىء  ن  * قــَ َواِر�َرْا مــِ قــَ

   .)٦(»بتنو�نهما جم�عًا فإذا نون فإنما یرد إلى أصله  )٥(﴾ِفّضٍة 
فــى  أنــه ســمع مــن العــرب مــن �صــرف خفشأبو الحسن األزعم    «:ابن عصفوروقال  

: أن صــرف  أ�ضــا مثــل ذلــك فــالجواب الزجــاجى، وحكــى  الكــالم جم�ــع مــاال ینصــرف
غــة فكــان ذلــك ل أبــو الحســنماال ینصرف فى الكالم إنمــا هــو لغــة لــ�عض العــرب قــال 

الشعراء ألنهم قد اضطروا إل�ه فى الشعر فصرفوه فجرت ألسنتهم على ذلك أما ســائر 
منــه فــى الكــالم فلــذلك جعــل مــن قبیــل مــا �خــتص �ــه   شيءصرف    �جیزون العرب فال  

 .)٧(» الشعر
 وهو لغة عند    فال ینصر وال �جوز فى الضرورة صرف ما   «:ح�انأبو  وقال 

 
  ٢٧٤/ ٣األشمونى و  ٩٢/ ١شرح �اف�ه ابن الحاجب للرضى  و٢٤ینظر ضرائر الشعر  - )١(
  ٤٤/ ٣المساعد  و ٨٩٢/ ٢ف االرتشا و ٩٢/ ١خفش فى شرح �اف�ه ابن الحاجب للرضى �الم األ - )٢(
والسـ�عة البـن  ٧٣٧وحجـة أبـى زرعـة  ٣٥٨سورة اإلنسان وتنظر القراءة فـى حجـة ابـن خالو�ـة   ٤من اآل�ة    -  )٣(

  ٣٧٨/ ٨ال�حر  و٢٩٥/ ٤الكشاف  و٤٢٩، ٤٢٨ فاالتحاو ٦٦٣مجاهد 
عاصـم وشـع�ه وأبـو جعفـر والحسـن نافع والكسائى و  " �التنو�ن  قوار�راسورة اإلنسان وقد قرأ "   ١٥اآل�ة  من    -  )٤(

ــه  ــة ابـــن خالو�ـ ــرهم ینظـــر: حجـ ــة و  ٣٥٨واألعمـــش وغیـ ــة أبـــى زرعـ ــد  و٧٣٨حجـ ــن مجاهـ ــ�عة البـ  و٦٦٤السـ
و�نظـــر : شـــرح �اف�ـــة ابـــن  ٣٩٠/ ٨ال�حـــر المحـــ�ط  و ٣٩٥/ ٢النشـــر و  ٢١٧ رالت�ســـی و١٩٨/ ٤الكشـــاف 

  ٩٢/ ١الحاجب للرضى 
 سورة اإلنسان ١٦،  ١٥من اآل�ة  - )٥(
  ٨٤ینظر : أمالى الزجاجى ص  - )٦(
  ٢٥ضرائر الشعر ص  - )٧(



 
 ٤۱٦ صرف ما ال ینصرف        

 )١(أحمد بن �حیىالم قوم من النحاة وقد أجاز ذلك فى الك
ــال  ــا الجمـــــــع المتنـــــــاهى فقـــــ ــرب تصـــــــرفه وقـــــــد قـــــــرىء �عـــــــض  )٢(األخفـــــــشأمـــــ العـــــ

   .)٥(�التنو�ن   )٤( ﴾َقَواِر�َرْا  * َقَواِر�َراْ  ﴿)٣(﴾◌َ َسَالِسالً ﴿
الً  ﴿ قولــه ل مــن ذلــكوجعــ  )٦(وقال �عضهم قد �صرف للتناســب  َواِر�َرْا ﴿ )٧(﴾ َ َسَالســِ قــَ

 .)١٠(»فى قراءة من نون    )٩(﴾ اً َوَ�ُعوقَ  ﴿  ﴾اً َ�ُغوثَ و  ﴿ )٨( ﴾
ــهم  ــتثنى �عضـ ــا واسـ ــرورة مـ ــرف للضـ ــه ال �صـ ــذ�ر أنـ ــرى فـ ــو �شـ ــث نحـ ــف تأنیـ ــره ألـ أخـ

 )١٣(فلم �صرفوه للضرورة  )١٢(أفعل منك  )١١( الكوفیون واستثنى  
 :  ابن مالكقال  

 
واألشـمونى  ٢٢٨/ ٢، والتصـر�ح  ٤٤/ ٣والمسـاعد ١٥١٠/ ٣ینظر رأى ثعلب فى : شرح الكاف�ـة الشـاف�ة   -  )١(

٢٧٦/ ٣ 
 ٤٤/ ٣والمساعد  ٨٩١/ ٢رأى األخفش فى االرتشاف  -)٢(
 سورة اإلنسان  ٤من اآل�ة  - )٣(
 اإلنسان  سورة ١٥من اآل�ة  -)٤(
قال أبو ح�ان وقرأ طلحة وعمرو بن عبید وابن �ثیر وأبو عمرو وحمزة ( سالسل) ممنوع مـن الصـرف وقفـا   -  )٥(

ووصًال . وقرأ �اقى الس�عة �التنو�ن وصال و�األلف المبدلة منـه وقفـًا وهـى قـراءة األعمـش قیـل وهـذا علـى مـا 
الم�سـوط و  ٣٥٢/ ٢والقراءة فـى الكشـف  ٣٩٤ /٨حكاه االخفش من لغة من �صرف ینظر : ال�حر المح�ط 

  ٥٧٧، ٥٧٦/ ٢ واإلتحاف ٣٩٥النشر  و٧٩٩/ ٢اإلقناع و  ٤٥٤
قــراءة نــافع والكســائى "سالســال" �الصــرف لمناســ�ة �زهــرى فــى إرادة التناســب للمنصــرف قــال الشــ�خ خالــد األ - )٦(

ات والثـانى األول عنـد صـرفه ونحـو قـراءة یناسب األول أخـر اآل�ـلا وصال  م( وقوار�رًا قوار�رًا) �صرفه،أغالًال  
أنــه ال فــرق ف�مــا  نعًا ونســرًا ، وأفــاد بهــاتین القــراءتیا ا و�عوقــًا " �صــرفها لتناســب ودًا وســو ثــاألعمــش " وال �غو 

�متنع صرفه بین أن �كـون �علـه واحـدة أو �علتـین ، وأن الصـرف فـى ذلـك للتناسـب ال علـى قـول مـن صـرف 
جـائز مطلقـا علـى  فآلحاد اخت�ارا وال على قول من زعم أن صرف مـاال ینصـر الجمع الذى ال نظیر له فى ا

/ ٤شرح ابن عقیل  و ٢١٦سفر�نى لإلول�اب اإلعراب  ٢٧٥/ ٣االشمونى   و٢٢٧/  ٢لغة ..ینظر التصر�ح  
٣٣٩  

 سورة اإلنسان  ٤من اآل�ة  - )٧(
 سورة اإلنسان  ١٥من اآل�ة  - )٨(
 سورة نوح  ٢٣من اآل�ة  - )٩(
  ٣/٢٧٥واألشمونى ١٥١١/ ٣وشرح الكاف�ة الشاف�ة  ١٦٢ قرآنتنظر القراءة فى مختصر شواذ ال - )١٠(
  ٢٧٥/ ٣واألشمونى  ٤٣/ ٣ینظر المساعد  -)١١(
 ٨٩١/ ٢االرتشاف  -)١٢(
 ٨٩٢/ ٢االرتشاف  -)١٣(



 
 ٤۱۷ صرف ما ال ینصرف        

 )١(ذو المنع قد ال ینصرف         والضطرار أو تناسب صرف 
 

 التعقیب والرأى الراجح
الكــــوفیین یــــذ�رون أن �عــــض العــــرب �صــــرفون �ــــل مــــا ال ســــبق یتضــــح لنــــا أن  مــــام

ــى  ــا مكـــ ــهد بهـــ ــى استشـــ ــة التـــ ــة الكر�مـــ ــك اآل�ـــ ــن ذلـــ ــك ) ومـــ ــل منـــ ــرف إال ( أفعـــ ینصـــ
، أمــا ال�صــر�ون فقــد أجــازوا للشــاعر إذا اضــطر أن �صــرف الممنــوع   )٢(﴾◌َ َسَالِسالً ﴿

 فقط.من الصرف ألنه بهذا یرتد إلى أصله، وهذا فى حال الضرورة 
  وحكا�ة ذلك عن العرب.  ورأى الكوفیین هو الصواب؛ ألن ف�ه توسعة للغة 

 �هللا اعلم 

 
  ٣٣٩ /٤وشرح ابن عقیل  ٦٦١ینظر شرح ألف�ة ابن مالك البن الناظم تحقیق د. عبد الحمید السید ص  -)١(
  سورة اإلنسان ٤من اآل�ة  –) ٢(



 
 ٤۱۸ منع االسـم المصروف من الصرف     

 ) ١( ف من الصرف ومنع االسم املصر 
 

ینٍ   ﴿عنــد قولــه تعــالى  كوفییناللرأى    هابن خالو�تعرض   ٍإ َ�قــِ َ�ٍإ ِبَن�ــَ ن ســَ َك مــِ  )٢(﴾َوِجْئتــُ
غیــر منصــرف جعــاله اســم أرض  )٣(﴾ ◌َ مــن ســ�أ ﴿  بن �ثیراأبو عمرو و قرأ    «فقال:

  .امرأة أو بلدة أو 
 ل ألنى ال أعرفه.س�أ فقا  ؟تصرف لمْ  لمَ   أبو عمروسئل    )٤(الفراءقال 
وقــرأ ال�ــاقون  .ألن العــرب إذا لــم تعــرف االســم تر�ــت صــرفه ؛)٥(وقد جرى   :الفراءفقال  

حجــة - ابــن عرفــةمصــروفًا و�ــذلك اخــتالفهم فــى ســورة ســ�أ أنشــد   )٦(﴾ �إٍ مــن ســ  ﴿
   : -لمن صرف

 )٧(قد عض أعناقهم جلد الجوام�س        الواردون وت�م فى ذرى س�أ
 

 الدراسة والتقویم 
اختلــف النحو�ــون فــى منــع االســم مــن الصـــرف فــذهب الكوفیــون إلــى أنــه �جــوز تـــرك 
صـــرف مـــا ینصـــرف فـــى ضـــرورة الشـــعر ، وذهـــب ال�صـــر�ون إلـــى أنـــه ال �جـــوز؛ ألن 

 األصل فى األسماء الصرف و�ل�ك آراء النحو�ین فى ذلك و��ان الراجح منها.
 

 
ــألة فـــى -)١( ــیبو�ه  تنظـــر المسـ ــانى و  ٢٥٢/ ٣الكتـــاب لسـ   ٤٩٣/ ٢اإلنصـــاف و  ٢٩٠، ٢٨٩/ ٢للفـــراء  القـــرآنمعـ

  ١٢٢/ ١الهمع و  ١٥١٢،  ١٥٠٩/ ٣اف�ة الشاف�ة الكو 
 سورة النمل  ٢٢من اآل�ة  - )٢(
 ١٤٧/ ٢�عراب القراءات الس�ع و ٢٨٩/ ٢تنظر هذه القراءة فى معانى الفراء  - )٣(
  ٢٨٩/ ٢معانى الفراء  - )٤(
لمنصـرف وغیـر ) و�قصـد بهمـا اى من المصطلحات الكوف�ة (جرى) و ( لـم �جـر) ( و�جـرى )  ( ومـاال �جـر   -  )٥(

  ٩٨ران ص مصطلحات النحو الكوفى د. الخث المنصرف . ینظر
�عـــراب و ١ ٥٣٣/ ٢المشـــكل و  ٥٨٥،  ٥٢٥ى زرعـــة أبـــ�ـــالتنو�ن هـــى قـــراءة الجمهـــور ینظـــر حجـــة  ةوالقـــراء - )٦(

 ١٩نحو القراء الكوفیین و  ١٤٧/ ٢القراءات الس�ع 
، ٣٥٨،  ٢٩٠/ ٢،  ٣٠٨/ ١للفــراء  القــرآنى ومعــان ١٣٠البیــت مــن ال�ســ�ط وهــو لجر�ــر فــى دیوانــه ص  - )٧(

، وقد ٥٦١،  ٥٣٧/  ٧الخزانة  و   ٢٨٣/    ١٤،   ١٨١/  ١٣،  ١١٢/  ١٠تفسیر القرطبى و ،  ٥٣٠�تاب الشعر و 
 : ى رو 

 .......................  س�أ  ذرى تدعوك ت�م وت�م فى 
  ١٤٧/ ٢�عراب القراءات الس�ع و ٣٤٣، ٣٨/ ٢أمالى ابن الشجرى ینظر  
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 رأى الكوفیین 
رة الشــعر و�ل�ــة ذهــب صرف فــى ضــرو إلى أنه �جوز ترك صرف ما ین  الكوفیون ذهب  

   نال�صر�یمن    )٣(وأبو القاسم برهان  )٢(ىوأبو على الفارس   )١(خفشأبو الحسن األ
ینٍ  ﴿:تعــالى هفــى قولــ  :الفــراءقــال  ٍإ َ�قــِ َ�ٍإ ِبَن�ــَ ن ســَ َك مــِ  إجــراءالقــراء علــى «  )٤( ﴾َوِجْئتــُ

أبــو  )٦(ولــم �جــرهإن �ــان اســمًا لجبــل  )٥(ف�مــا ذ�ــروا رجــل و�ــذلك فــأجره –ألنــه  )ســ�أ(
 عمرو بن العالء.

وقــد ذهــب مــذهب إذا  ،عنه فقال لست أدرى مــا هــو  أ�ا عمروأنه سأل   الرؤاسىوزعم  
ــم یــــدر مــــا هــــو  ــوا  ؛لــ ــرب إذا ســــمت �االســــم المجهــــول تر�ــ �مــــا قــــال  إجــــراءهألن العــ

   :)٧(األعشى
   )٨(�كن ما أساء النار فى رأس ��ك�ا     وتدفن منه الصالحات و�ن �سىء

قــد جــاء أبــو صــعرور هــذا : �قــول  أ�ــا الســفاح الســلولىوسمعت    ،  جهل الك�كب  نهكأف
الصــعرور شــب�ه �الصــمغ.وقال  الفــراءفلم �جره ألنه ل�س من عادتهم فــى التســم�ة قــال  

 :جرائه إالشاعر فى 
  )٩( قد عض أعناقهم جلد الجوام�سـى ذرى س�أ        م فـالواردون وتی

 
   ١/١٢٢الهمع و  ٢/٤٢٣اإلنصاف و ١/٩٢شرح الكاف�ة و ٢٥،  ٢٤خفش فى ضرائر الشعر ى األینظر رأ -)١(
شــرح ألف�ــة بــن مالــك و ٤٩٣/ ٢اإلنصــاف و  ١٥١٢،  ١٥٠٩/ ٣فــى الكاف�ــة الشــاف�ة  ىرأى الفارســینظــر :  – )٢(

 ٨٩٢/ ٢االرتشاف و  ٢٢٨/ ٢التصر�ح و  ٢٧٥/ ٣شمونى واأل ٦٦١البن الناظم 
  ٤٩٣/ ٢اإلنصاف  و ٤٧٧،  ٤٧٦/ ٢،  ٨٥/ ١ینظر شرح اللمع  - )٣(
 سورة النمل  ٢٢من اآل�ة  - )٤(
 مصطلح �وفى �قصد �ه الصرف   - )٥(
  ٩٨ینظر مصطلحات النحو الكوفى ص  ،مصطلح �وفى �قصد �ه المنع من الصرف - )٦(
   ٢٨٩/ ٢للفراء  القرآنمعانى  - )٧(
  )اللسان ( �بب ، ��كبو  ٨٨ص  نظر دیوانهن الطو�ل لألعشى یالبیت م- )٨(

 اسم رجل �مكة والنار فى رأس الجبل أظهر وأشهر  :الك�كب: اللغة
ــه لعــدم ناصــره وأخفــى النــاس حســناته وأظهــر والمعنــى : أى مــن اغتــرب عــن قومــه جــرى عل�ــه الظلــم فاحتمل
 سیئاته  
  ٢٩٠/ ٢للفراء  القرآنعانى وم ١ح ٩٣/ ٣فى البیت : منع صرف ��كب و�نظر �تاب سیبو�ه   والشاهد

 . تخر�جهالبیت سبق  - )٩(
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ًال لــم تجــره جــب ســما لمــا حولــه إن �ــان ارجال أو جعلتــه إن �ان   للقبیلةولو جعلته اسمًا  
 .)١(» أ�ضا

 حجة الكوفیین
احتجوا �أن قالوا الدلیل على أنه �جوز ترك صرف ما ینصرف فى ضرورة الشعر أنــه 

 : األخطلقال   ، قد جاء ذلك �ثیرا فى أشعارهم
   )٢(�شبیب غائلة الثغور غدور        �الكتائب إذ هوت  اقر األز طلب  

   :حسانوقال   .صرف " شبیب" وهو منصرف فترك
 )٣(األ�طالم تواكل  �حنین یو          دوا أزره ـم وشـنصروا نبیه

ــو منصـــرف  ــین ) وهـ ــالى فتـــرك صـــرف ( حنـ ــال هللا تعـ ْیٍن ِإذْ  ﴿قـ ــَ ْوَم ُحنـ ــَ ْتُكْم  َو�ـ ــَ َأْعَجبـ
 )٥(عن أحد من القراء أنه لم �صرفه  ولم یروَ   )٤(﴾َكْثَرُتُكْم  

 
  ٢٩٠/ ٢للفراء  القرآنمعانى   -)١(
، ٢/٤٧٧شـرح اللمـع البـن برهـان  و ٤٩٣/ ٢اإلنصـاف و  ١١٨البیت مـن الكامـل لألخطـل فـى دیوانـه ص   -  )٢(

و�ال  ٦٦١ شرح ألف�ة بن مالك البن الناظم و ٢٢٨/ ٢التصر�ح و  ١٥٠٩/ ٣شرح الكاف�ة الشاف�ة و   ٥١٠
 و ٥٥اإلعـــــراب ص  لراب فـــــى جـــــدغـــــاإلو  ٢٧٥/ ٣شـــــمونى واأل ١٣٧/ ٤نســـــ�ة فـــــى أوضـــــح المســـــالك 

 ٢٤٠٩/ ٥االرتشاف و  ٤٩٤/ ٢االنتصاف من اإلنصاف 
زرق وهو المنسوب إلـى نـافع بـن األزرق رأس الخـوارج والكتائـب جمـع �تی�ـة وهـى أاق : جمع زر األ:    اللغة

 هو شیب بن یز�د الفرقة من الج�ش وهوت سقطت وشبیب 
یب) حیـث منعـه مـن الصـرف مـع أنـه لـ�س ف�ـه إال العمل�ـة وهـى وحـدها بفى البیت فى �لمة ( �ش  والشاهد

 إذا تضمنت إلیها علة أخرى ....  ه�تال تقتضى المنع من الصرف و�نما تقض
ــت مـــــن الك- )٣( ــارى فـــــىالبیــ ــن ثابـــــت األنصــ ــل وهـــــو لحســـــان بــ ــراء فـــــى م ٢٣٤دیوانـــــه  امــ ــد أنشـــــده الفــ عـــــانى وقــ

ور فـى اللسـان ( حـنن) وعـزاه إل�ـه نظـوابـن م ٤٩٥،  ٤٩٤/ ٢وابن األن�ـارى فـى اإلنصـاف    ١/٤٢٩القرآن
وحنین �الضم على زنة التصغیر اسم واد بـین مكـة والطـائف وحنـین موضـع یـذ�ر و�ؤنـث فـإذا قصـدت �ـه 

ر�ــا علــى جا ة أنثتــه ولــم تصــرفه فمنــع صــرف حنــین �كــون عــو�ن قصــدت �ــه ال�ق , الموضــع ذ�رتــه وصــرفته
 ث ینأم�ة والتلالع الق�اس وال ضرورة ف�ه لعلتین

وحنین واد بین مكة والطائف وجرى ( حنین ) ألنه اسم لمذ�ر و�ذا  :قال الفراء،    سورة التو�ة  ٢٥من اآل�ة  - )٤(
وواســط ،  حــراء، و  حــدف�ــه أجر�تــه مــن ذلــك حنــین، و�ــدر وأ جــبال �اســم مــذ�ر ال علــة وأســمیت مــاًء أو واد�ــا 

ــدة أو اســمًا  ــاه الحجــاج بــین الكوفــة وال�صــرة ، ولــو أراد البل ــا لقــال  و�نمــا ســمى واســطًا �القصــر الــذى بن مؤنث
ــدة التــى هــو بهــا فــال            �جرونــه وأنشــدنى �عضــهم :واســطه ور�مــا جعلــت العــرب واســط وحنــین و�ــدرا اســما لبل

 �حنین یوم تواكل األ�طال    نصروا نبیهم وشدوا أزره
  ١/٤٢٩فراء المعانى  

  ٤٩٥/ ٢اإلنصاف  - )٥(
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َ�إَ  ﴿)١(وقــرأ ســید القــراء أبــو عمــرو بــن العــالء: ى األن�ــار ابــن قــال و  ن ســَ َك مــِ ٍإ  َوِجْئتــُ ِبَن�ــَ
ینٍ  ــِ ــرك صـــرف  )٢(﴾َ�قـ ــ�أ(فتـ ــه )؛سـ ــال  ألنـ ــى وقـ ــى المعنـ ــًال علـ ــة حمـ ــمًا للقبیلـ ــه اسـ جعلـ

 :الشاعر
 )٣(یبنون من دون سیله العرما     من س�أ الحاضر�ن مأرب إذ       

َأَال ِإّن ﴿ال هللا تعــالى ــــ علــى المعنــى وقًال حم للقبیلةفلم �صرف (س�أ) ألنه جعله اسما 
ودَ  دًا ّلَثمــُ ــْ ْم َأَال ُ�ع ــُروْا َرّ�هــُ وَد َ�ف جعلــه اســمًا  ألنــه" الثــانى  ثمــودَ  فلــم �صــرف ")٤(﴾ َثمــُ

 .)٥(للقبیلة حمًال على المعنى
  )٦(  �شواهد �ثیرةصرف المنصرف   تركعلى رأیهم فى   الكوفیون هذا وقد استشهد  
 قوله :  حذف الواو المتحر�ة للضرورة من نحو   جازأ مناس فإن أما من جهة الق� 

   )٧(خو المالط نجیبر لمن جمل      یناه �شرى رحله قال قائل  بف    
 

 ." غیر منصرف جعاله اسم أرض أو بلدة " من س�أعمرو بن العالء وابن �ثیر  ىهى قراءة أب -)١(
ن العـرب إذا لـم " فقـال ال أعرفـه فقـال الفـراء وقـد جـرى أل سـ�أسئل أبو عمـرو لـم لـم تصـرف "   «:  قال الفراء

/ ٢إعـراب القـراءات السـ�ع البـن خالو�ـة و�نظـر  ٢٨٩/ ٢لفـراء ل القـرآنمعـانى  .» تعرف االسم تر�ـت صـرفه
١٤٧ 

 سورة النمل  ٢٢من اآل�ة  - )٢(
االنتصــاف مــن و ٢٥٣/ ٣یبو�ه والكتــاب لســ ١٣٤ســرح وهــو للنا�غــة الجعــدى فــى دیوانــه ص نالبیــت مــن الم - )٣(

غیـر عـزو وأنشـده  وأنشده ابن منظـور فـى " سـ�أ"  مـن ٥٠٣/ ٢اإلنصاف ت محمد محى الدین عبد الحمید 
  مرة أخرى فى "عرم" وعزاه إلى الجعدى من غیر تعین

ســ�أ اســم بلــدة �انــت تســكنها بلقــ�س صــاح�ة ســل�مان بــن داود ، وقیــل اســم رجــل �جمــع عامــة ق�ائــل :  اللغــة
 " مــن ســ�أ" ن هــى مدینـة تعـرف �مــأرب مـن صـنعاء علــى مسـیرة ثـالث ل�ــال والقـراء �قـرؤو ن ، وقیـل الـ�م

علــى أنــه مصــروف ، و�ــان أبــو عمــرو �قـرأ �ــالفتح مــن غیــر تنــو�ن علــى أنــه ممنــوع مــن  �ـالجر والتنــو�ن
  .ومن لم �صرفه فعلى تأو�له �مؤنث ذ�رو�له �متأالصرف فأما من صرفه على 

" حیث منعه من الصرف فجاء �ه مفتوحًا من غیر تنو�ن مع أنه ل�س ف�ه س�أفى قوله "  واالستشهاد �البیت
عرب من قحطان ومن ینسب إل�ه بدلیل أنه ��ة فإنه أراد �ه س�أ بن �شحب بن ملاعب واحد وهو البس إال

وصفه �عد ذلك �قوله " الحاضر�ن" و�هذا استدل الكوفیـون علـى أنـه �جـوز للشـاعر إذا اضـطر أن �منـع 
 االسم المنصرف من الصرف 

ومنعـه مـن الصـرف ثان�ـا ألنـه جعلـه فقد صرف ثمود األول ألنه جعله أ�ـا القبیلـة .  سورة هود ٦٨من اآل�ة   -  )٤(
  ٦٨/ ١شرح المفصل  . ینظر نفس القبیلة

  ٥٠٣/ ٢اإلنصاف  - )٥(
  ٥١٢/ ٢ینظر : اإلنصاف  - )٦(
 ى وللمخلب الهاللى لالبیت من �حر الطو�ل وهو منسوب للعجیر السلو  - )٧(
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 وهــذا ألن الــواو مــن " األولــىفألن �جوز حذف التنو�ن للضــرورة �ــان ذلــك مــن طر�ــق 
ذف هــو " متحر�ــة والتنــو�ن ســاكن وال خــالف أن حــذف الحــرف الســاكن أســهل مــن حــ 

ن لمتحـــرك الـــذى هـــو الـــواو للضـــرورة فـــألالحـــرف المتحـــرك فـــإذا جـــاز حـــذف الحـــرف ا
أبــو �كــر ابــن ، ولهــذا �ــان  األولــى�جــوز حــذف الحــرف الســاكن �ــان ذلــك مــن طر�ــق 

فى ترك صرف ما ینصرف لم �كــن   الروا�ةحت  لو ص  «�قول:   نال�صر�یمن    السراج
أبــى الحســن ا صحت الروا�ــة عنــد مول ( فبیناه �شرى رحله قال قائل)�عد من قولهم �أ
صــاروا إلــى جــواز  نال�صــر�یمــن  وأبى القاسم بن برهان  ىخفش وأبى على الفارساأل

علــى مــذهب  الكــوفیینتــرك صــرف مــا ینصــرف فــى ضــرورة الشــعر واختــاروا مــذهب 
   )١(» لیهمإوالمشار   نال�صر�یوهم من أكابر أئمة    نال�صر�ی

 األســماءفــى  األصــلمــا ینصــرف ، ألن  ال �جــوز تــرك صــرف :فقــالوا ال�صــر�ون أمــا 
إلــى  األصــلالصــرف ، فلــو جوزنــا تــرك صــرف مــا ینصــرف ألدى ذلــك إلــى رده عــن 

   )٢(ولكان أ�ضًا یؤدى إلى أن یلت�س ما ینصرف �ما ال ینصرف  األصلغیر  
ثمــود" وســ�أ  فأمــا":« جــواز الــوجهین وجعلهمــا فــى الكثــرة ســواء فقــال ســیبو�هوقــد ذ�ــر 

وَداْ ﴿ ین و�ثرتهمــا ســواء وقــال تعــالىیــ ن ومــرة للح فهما مرة للقبیلتــی  ادًا َوَثمــُ وقــال  )٣(﴾َوعــَ
 

ــیبو�ه  ــاب لســ ــر الكتــ ــه  ٣٢/ ١ینظــ ــرح أب�اتــ ــل ،  ٣٣٢/ ١وشــ ــه طو�ــ ــر �قاف�ــ ــواینظــ ــشلفى القــ  ٥١/٥٢ الخفــ
ــة ص و  -٤٦٠، ٤٣٩/ ٣األصــــــــول و  ــاح و ، ١٩٩العســــــــكر�ات و  ٣١التكملــــــ ــاح شــــــــواهد اإل�ضــــــ  ٣٩٦��ضــــــ
 ١١١/ ٤٧ضــــــرورة الشــــــعر و  ٦٩/ ٣، ٦٨/ ١شــــــرح المفصــــــل و  ٥١٢اإلنصــــــاف و ، ٦٩/ ١الخصــــــائص و 
  ٥٠٦/ ٢أمالى بن الشجرى و ،  ٢٣/ ٢شرح الجمل و ،  ١٢٦ضرائر الشعر و 

ب�ــع رحلــه إذ ســمع مــن یینــا هــو به و�ــئس مــن عــوده فــأراد أن یب�ــع رحلــه ف�عیــر  أضــل والبیــت فــى وصــف رجــل
�عرف ال�عیر ل�طل�ه صاح�ه ش�ه حاله مع من �حب �حال صاحب هذا ال�عیر والشاهد فى البیـت فـى قولـه " 

والعلمـــاء �ختلفــون فـــى حــذفها هـــل حــذفت وهـــى متحر�ـــة  فبینــاه" فأصـــلها " فینــا هـــو" �ضــم الهـــاء وفــتح الـــواو
سكنت أوًال ثم حـذفت وهـى سـاكنة أمـا األعلـم فـزعم أن الشـاعر سـكن الـواو ضـرورة ثـم حـذف هـذه   مفتوحة أو

  ٥١٢/ ١ینظر االنتصاف من اإلنصاف  على ضرورة أدخل ضرورةو الساكنة ضرورة أخرى  الواو
  ٥١٣/ ١اإلنصاف  - )١(
  ١٥٥المسائل الخالف�ة فى النحو للعكبرى ص و ،  ٥١٤/ ٢ینظر : اإلنصاف  -)٢(
 سورتى الفرقان والعنكبوت ٣٨من اآل�ة  - )٣(

  : وهى أر�عة مواضع القرآنوال ینونه فى شىء من   "ان حمزة ال �جرى "ثمود�و 

    ٦٨هود   ﴾ أال إن ثمودًا �فروا ر�هم ﴿ -

  ٣٨الفرقان    ﴾ وعادًا وثمودًا وأصحاب الرس ﴿ -



 
 ٤۲۳ منع االسـم المصروف من الصرف     

ْم   ﴿تعالى وَد َ�فــُروْا َرّ�هــُ َرًة  ﴿ وقــال )٢)(١(» ﴾َأَال ِإّن َثمــُ َة ُمْ�صــِ وَد الّناقــَ ا َثمــُ  )٣(﴾َوآَتْینــَ
 ﴿وقــال  )٥(﴾َكِنِهْم آَ�ةٌ َقْد َ�اَن ِلَسَ�ٍإ ِفي َمسْ لَ  ﴿وقال  )٤(﴾  َوَأّما َثُموُد َفَهَدْیَناُهمْ   ﴿وقال

 )٦(﴾  َوِجْئُتَك ِمن َسَ�ٍإ ِبَنَ�ٍإ َ�ِقینٍ 
 : قال الشاعر للقبیلةال �صرف س�أ �جعله اسمًا   أبو عمروو�ان  

 )٧(ون من دون سیله العرمایبن    أرب إذ ـر�ن مـمن س�أ الحاض   
 

 : الجعدىوقال فى الصرف للنا�غة 
 )٨(جار�ـیها دحفأنهم تحت دمن س�أ      � نالوالداأضحت ینفرها  

 
 

 : التعقیب والرأى الراجح
وهــو أنــه �جــوز تــرك صــرف مــا ینصــرف  الكــوفیینراجحــًا هــو رأى  ال�حــث راه یــ والــذى 

ــواهد  ــه مـــن شـ ــا استشـــهدوا �ـ ــا �ثیـــرةلصـــحة مـ ــا ذ�ـــر  وأ�ضـ ــن مـــن جهـــة الق�ـــاس �مـ ابـ
 )١(األن�ارى 

 

    ٣٨العنكبوت    ﴾  وعاد وثمودًا وقد تبین لكم ﴿ -

  ٥١النجم    ﴾ ثمودًا فما أ�قىو  ﴿ -

 ٣٠٧نحو القراء الكوفیین ص و ،  ٣٦٨ -٣٦٧/ ١ینظر فى ذلك إ�ضاح الوقف 
  ٢٥٢/ ٣ینظر الكتاب  - )١(
 سورة هود  ٦٨من اآل�ة  - )٢(
 اإلسراء  ٥٩من اآل�ة  - )٣(
 سورة فصلت  ١٧من اآل�ة  - )٤(
 سورة س�أ  ١٥من اآل�ة  - )٥(
 النمل سورة  ٢٢من اآل�ة  - )٦(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٧(
  ١٢البیت من الطو�ل للنا�غة الجعدى فى دیوانه ص  -)٨(

ســ�أ مجتــازا علــیهم فــى زى اإلعــراب فعــرض لــه الصــب�ان  : أن الشــاعر �صــف ناقــة مــر فوقهــا �حــى المعنــى
 ر�ج اناقته عن �مین وشمال فشبههم �الدحمنكر�ن له مح�طین �ه تعج�ا فجعلوا ینفرون 

حروجــه �الضــم وهــى مــا یدحرجــه الجعــل مــن البنــادق أو مــا تــدحرج مــن د ج�ر االــدفان : الجن�ــان والــدح: اللغــة
 القدر 

 ٢/٥٠٣صاف من اإلنصاف تاالن و ٢٥٣/ ٣الكتاب لسیبو�ه ینظر صرف س�أ على معنى الحى   والشاهد



 
 ٤۲٤ منع االسـم المصروف من الصرف     

صــاروا إلــى  ن�یال�صــر مــن  وابــن برهــان ىخفــش والفارســ األعــن  الروا�ــةولمــا صــحت 
علـــى  الكــوفیینجـــواز تـــرك صـــرف مـــا ینصـــرف فـــى ضـــرورة الشـــعر واختـــاروا مـــذهب 

 )٢(والمشار إلیهم من المحققین  ال�صر�ینوهم من أكابر أئمة    ال�صر�ینمذهب  
 �هللا أعلم 

 
 ٥١٢/ ٢اإلنصاف  - )١(
  ٣١٥/ ٢ المرجع السابق – )٢(



 
 ٤۲٥ واو الصـــرف        

 ) ١( رفـــــ الص   واو  
 

اِدُلونَ  ﴿عنــد قولــه جــل شــأنه   فیینالكــو لرأى    ابن خالو�هتعرض   ِذیَن ُ�جــَ َم الــّ  )٢(﴾َوَ�ْعلــَ
ن الشــرط والجــزاء �ــالرفع علــى االســتئناف أل )٣( ""و�علــمُ  نــافع وابــن عــامرقــرأ  «:فقــال

 .)٤(وقرأ ال�اقون و�علم  �فتح الم�م  .�عده قد تم فجاز االبتداء �عده
منصــوب �مــا قــال تعــالى  إلــىهــو نصــب علــى الصــرف مــن مجــزوم  :لكوفیــون افقــال 

  :واحتجوا �قول الشاعر  )٥(﴾َوَلّما َ�ْعَلِم ّ�ُ اّلِذیَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َوَ�ْعَلَم الّصاِبِر�نَ ﴿
 ر��ع الناس والبلد الحرام  فإن یهلك أبو قابوس یهلك

   )٦(جب الظهر ل�س له سنامأ  بذناب ع�ش ونمسك �عده 
 آ�اتنــامعنــاه وأن �علــم الــذین �جــادلون فــى  ) أن( " ینتصب �إضمار  ال�صرةوقال أهل  

 .)٧(»  مالهم من مح�ص
 
 

 
مغنـــى اللبیـــب و  ٢٩/ ١أمـــالى ابـــن الشــجرى و ٢٤/ ٣،  ٢٣٥/ ١للفــراء  القـــرآنتنظــر المســـألة فــى : معـــانى  - )١(

، ٣/١٦٠الهمـــع و  ٩٦/ ٣شـــرح التســـهیل و  ٢/٥٥٥اإلنصـــاف و  ١٦٧٩/ ٤ارتشـــاف الضـــرب و  ٨٢١/  ٤٧٢
  ٣٤٧،  ١٨٣نحو القراء الكوفیین ص  و ١٠٥مصطلحات النحو الكوفي صو  ٣١٢/ ٢

 سورة الشورى  ٣٥من اآل�ة  - )٢(
ــانى  و ٣٨١اإلتحـــــاف  :نظـــــر قـــــراءة الرفـــــع فـــــىت - )٣( ــد و  ٢٤/ ٣ للفـــــراء القـــــرآنمعـــ ــ�عة البـــــن مجاهـــ  ٥٨١الســـ

 قالئد الفكر و  ٢٨٥/ ٢�عراب القراءات الس�ع البن خالو�ه و ١٦٨
 هى قراءة الجمهور - )٤(
 ل عمران أسورة  ١٤٢من اآل�ة  - )٥(
 و  ١/١٩٦والكتــاب  شــكرى ف�صــل تحقیــق د. ٢٣١وافر: ینظــر الــدیوان للنا�غــة البیتــان للنا�عــة وهمــا مــن الــ - )٦(

عـن مــذهب  نالتبیـی و١٣٤اإلنصــاف  و ١٤٣ /٢،  ٢١/ ١أمــالى بـن الشـجرى و  ٢٤، ١٤/ ٣ معـانى الفـراء
ــو�ین  ــل  و ٢٧٨النحـ ــرح المفصـ ــهیل و  ٨٥ – ٨٣/ ٦، ١٣٤/ ٤، ١٧٩/ ٣شـ ــرح التسـ ــمونى و  ٩٦/ ٣شـ االشـ

 ٩٥/ ٤والخزانة  ٣/٩
 الشاعر یذ�ر مرض النعمان وأنه إن هلك صار الناس �عده إلى شر حال: أن  المعنى
الـذى السـنام لـه مـن الهـزال شـ�ه العـ�ش بـذلك ال�عیـر الهز�ـل الـذى ال   :بواألجـ�الكسـر الـذنب    :لـذنابا:اللغة

 خیر ف�ه 
 فقد ذ�ر الكوفیون أن ( نمسك ) منصوب �عد واو الصرف وقال أهل ال�صرة منصوب �إضمار أن :الشاهد

  ٢٨٥/ ٢إعراب القراءات الس�ع  - )٧(



 
 ٤۲٦ واو الصـــرف        

 الدراسة والتقویم 
فــى  )�علــم( الفعــل المضــارع یتضــح لنــا أن ابــن خالو�ــهمــن الــنص الســابق الــذى ذ�ــره 

ــة ــرف علـــى رأى  اآل�ـ ــار إلیهـــا منصـــوب علـــى الصـ وقـــال  الكـــوفیینالكر�مـــة التـــى أشـ
 . مضمرة)  أن ـ(  منصوب ب   اآل�ة�علم" فى  "إن   ال�صر�ون 

 
 الصرف عند الكوفیین  واو مفھوم  

أن تأتى �الواو معطوفة على �الم فــى أولــه حادثــة ال �ســتق�م إعادتهــا علــى مــا عطفــت 
فالواو التى تدخل على المضــارع و�تقــدمها نفــى   )١(علیها، فإذا �ان �ذلك فهو الصرف

 .)٢(واو الصرف  فیون الكو أو طلب سماها  
مردودة   :)٣(﴾َ�ْعَلَم اّلِذیَن ُ�َجاِدُلونَ وَ  * َوَ�ْعُف َعن َ�ِثیرٍ  ﴿  «:تعالى  هفى قول الفراء قال 

 :صرف عنه معطوفه نصب �قول الشاعر ذازم ، إال أنه صرف والجزم إج على ال
 ر��ع الناس والبلد الحرام  فإن یهلك أبو قابوس یهلك
  )٤(  جب الظهر ل�س له سنامأ  ونمسك �عده  بذناب ع�ش

و�علــم الــذین " )٥(والرفــع جــائز فــى المنصــوب علــى الصــرف، وقــد قــرأ بــذلك قــوم فرفعــوا
آءُ  ﴿ ف فرفع قولهؤن " ومثله مما است ادلون ج� ن َ�شــَ َى مــَ  ُثّم َیُتوُب ّ�ُ ِمن َ�ْعِد َذِلَك َعلــَ
   )٧(»  ولو جزم " و�علم " جازم �ان مصب�اً  )٦(﴾
 
 
 

 رأى الكوفیین

 
  ٣٤ ، ٣٣/ ١للفراء  القرآنمعانى  - )١(
  ٢٤٣ ةزهر�واأل ١٥٧البن الضائع شرح الجمل الكبرى و  ٤٧٢المغنى و  ٣٨معانى الحروف للزجاجى  ینظر: - )٢(
 سورة الشورى  ٣٥،  ٣٤من اآل�ة  - )٣(
 سبق توث�قهما   - )٤(
ا مهوال�ـاقون بنصــب ةعل�ـمـ�م علـى القطـع واالسـتئناف �جملـة فا برفـع الؤو قـر  ،هـم نـافع وابـن عـامر وأبـو جعفـر - )٥(

  ١٢١/ ١ القرآنشكل إعراب وم٣٠٤/ ١�عراب النحاس و  ٣٨١ینظر اإلتحاف 
 سورة التو�ة  ٧٢من اآل�ة  - )٦(
  ٢٥/ ٣للفراء  القرآنمعانى  - )٧(



 
 ٤۲۷ واو الصـــرف        

ــون ذهــب  ال تأكــل ( فــى نحــو  الصــرفإلــى أن الفعــل المضــارع الواقــع �عــد واو  الكوفی
واالســتفهام  والنفــيوالنهــى  األمــروالواقــع �عــد الفــاء فــى جــواب   ،)  السمك وتشــرب اللــبن

ــرف أو الخـــالف والتمنـــي ــى الصـ ــوب علـ ــه منصـ ــى أنـ ــع  )١(والعـــرض إلـ ــدخل مـ ــذو�ـ  ههـ
و�الحظ أن �عــض  )٢("أن �انت �معنى "إالالفعل المضارع الواقع �عد "أو" إذا    األش�اء

غلــب المصــادر تنســب ذلــك إلــى أ أن  إالالفــراء   إلــىســب القــول �الصــرف  ن كتب النحو ت 
   .)٣(�عامة الكوفیین

 

والصــرف أن �جمــع الفعــالن �ــالواو أو ثــم أو  :«ا المصــطلح �قولــهذهــ  الفــراءوقــد فســر 
ــه ج  أو االســتفهام ممتنعــًا أن  د أو اســتفهام ثــم تــرى ذلــك الجحــدحــ الفــاء أو أو وفــى أول

نســق فــى اللفــظ ، والنصــب إذا  ألنــه اإلت�ــاع�كون فــى العطــف فــذلك الصــرف، و�جــوز 
لســت ألبــى إن "، أال تــرى أنــك تقــول  ما حدث فى أوله  )٤(كان ممتنعًا أن �حدث فیهما

ــ�قنى فـــى  و�ـــذلك �قولـــون : ال �ســـعنى شـــىء و�ضـــیق  "األرضلـــم أقتلـــك أو إن لـــم تسـ
 .)٥(» " فى �ضیق فهذا تفسیر الصرفعنك وال تكرر "ال

 

وهو أن �ــأتى �ــالواو معطوفــًا علــى �ــالم فــى أولــه حادثــه   «:هخر �قولآ  افسره تفسیر وقد  
ــإذا �ــــان �ــــذلك فهــــو الصــــرف ــا فــ ــا علــــى مــــا عطــــف علیهــ �قــــول  "،ال تســــتق�م إعادتهــ

 الشاعر : 
 
 

 
مصــــطلحات النحــــو و  ٧/ ٢، ٤١١/ ١للنحــــاس  القــــرآن�عــــراب و  ٧٦،  ٧٥ینظــــر : اإلنصــــاف مســــألة رقــــم  - )١(

 ١٠٥الكوفي 
  ٥١حروف المعانى للزجاجى ص و  ٢٣٥ /١معانى الفراء ینظر   – )٢(
د وحصــر الشــرائد للمهلبــى  الفرائــنظــم  و ١٦٩/ ١إعــراب النحــاس  و ٢٧٥/ ١ینظــر ســر صــناعة اإلعــراب  - )٣(

  ١٠٥مصطلحات  و ٤٧٢المغنى و  ٥٢١/ ٧ال�حر المح�ط  ١٣/ ٢شرح المفصل البن الحاجب  و١٠١
  ١٠٥ینظر مصطلحات النحو الكوفي ص  - )٤(
  ٢٣٦،  ٢٣٥/ ١للفراء  القرآننى معا - )٥(



 
 ٤۲۸ واو الصـــرف        

   )١(عار عل�ك إذا فعلت عظ�م  عن خلق وتأتى مثله  ال تنه
ــوز ــه ال �جـ ــى  فإنـ ــاد فـ ــتقم أن �عـ ــم �سـ ــًا ولـ ــان معطوفـ ــأتى" إذا �ـ ــى " تـ ــادة "ال" فـ ــا إعـ هنـ

 .  )٢(» الحادث الذى قبله
ُتْم  ﴿عنــــد قولــــه تعــــالى  الفــــراءقــــال  ّق َوَأنــــْ وْا اْلحــــَ ِل َوَتْكُتمــــُ ّق ِ�اْلَ�اطــــِ وْا اْلحــــَ َوَال َتْلِ�ســــُ

ونَ  ــُ ــوا"إن شـــئت جعلـــت  )٣(﴾َتْعَلمـ ــوا "وتكتمـ ــه وال تل�سـ ــد �ـ ــزم تر�ـ ــع جـ ــق  فـــى موضـ الحـ
َواْ ﴿ وال تكتموا الحق فتلقى ال لمجیئها فــى أول الكــالم وفــى قــراءة أبــى  �ال�اطل  َوَال َتُكونــُ

یالً َأّوَل َ�اِفٍر ِ�ِه وَ  فهــذا دلیــل علــى أن الجــزم فــى قولــه " وال   )٤(﴾َتْشَتُروْا ِ�آَ�اِتي َثَمنًا َقلــِ
َوا ﴿تكتمــوا الحــق" مســتق�م صــواب ومثلــه"  ْأُكُلَوْا َأمــْ ا َوَال تــَ ْدُلوْا ِبهــَ ِل َوتــُ َنُكْم ِ�اْلَ�اطــِ َلُكْم َبیــْ

اِم﴾ ى اْلُحكــّ َواْ ﴿ ه و�ــذا قولــ  )٥(ِإلــَ وَل َوتَُخونــُ واْ ّ�َ َوالّرســُ واْ الَ تَُخونــُ ِذیَن آَمنــُ ا الــّ یَأَیّھــَ

ونَ  تُْم تَْعلَمــُ اتُِكْم َوأَنــْ المعطوفــة �ــالواو نصــ�ا  األحــرفو�ن شــئت جعلــت هــذه  )٦( ﴾أََمانــَ
قلــت أن تــأتى �ــالواو  )٧("قلت ومــا الصــرف "ل النحو�ون من الصرف ، فإنعلى ما �قو 

 
 ٢٦٠الحلـل البـن السـید و  ٢٣٨الـذهب  رو ذوشـ ٢٣٣البیت من ال�س�ط ألبى األسود الدولى وهو فى دیوانـه   -  )١(

 ٥٦٧، ٨/٥٦٦،  ٥٦٥،  ٥٦٤/ ٨الخزانة و ٢٣٨/ ٢التصر�ح و  ٧٧٩،  ٥٧١/ ٢شواهد المغنى للسیوطى و 
وشـــرح  ١٤٧ومنســـوب لألخطـــل فـــى الـــرد علـــى النحـــاة  ٣٤٣/ ١اللمحـــة البدر�ـــة و  ١٨٢/ ١ال�حـــر المحـــ�ط و 

، ٣٦/ ٤شـرح التسـهیل البـن مالـك  ٤٢/ ٣الكتـاب  ٣٩٩/ ١الت�صـرة للصـمیرى و  ٤/٣٦التسهیل البن مالـك 
والمســائل المنثــورة ،  ٦٨ومنســوب للمتو�ــل الكنـانى فــى الجمــل للفراهیـدى  ٢٤/ ٧شـرح المفصــل البــن �عـ�ش 

هـو ینسـب لألخطـل أو المتو�ـل الكنـانى  ٩/ ٢قال فى الدر اللوامع و  ٦٨٤/ ٢الشعراء  فحولط�قات و   ١٤٧
فى شـرح أب�ـات سـیبو�ه للنحـاس  ىومنسوب لألعش ٩١/ ٣أو أبو األسود الدؤلى وألبى األسود  فى المساعد 

/ ١األمثـال  هـرةموج٣٤/ ١للفـراء  القـرآنمعانى و ٢٤٥و�صالح الخلل   ٢/١٠٧٠فى المقصد  ةو�ال نس�  ٢٩٥
الفصــول الخمســون البــن معطــى  و١٨٧الجمــل للزجــاجى و  ١٥٦ى بالصــاحو  ٢١١جنــى ن البــواللمــع  ٢٢٠
 ١٣٨، الحجة البن خالو�ه ١٥٤/ ٢األصول و  ٣/١٥٤٧شرح الكاف�ة الشاف�ةو  ٩٣١/ ٢شفاء العلیل و   ٢٠٦

 ١/١٤٦ارى �ـالب�ان البن األنو  ٢١٩/ ١�عراب النحاس و  ٧٠/ ٢المستوفى البن فرخان  و   ٢٥/  ٢المقتضب  و 
 و ٢١٩شــرح أب�ــات الجمــل البــن ســیده و ١٣٦/ ٤، أمــالى بــن الحاجــب  ٥٤٥/ ١�شــف المشــكل  و ٣٨٦، 

  ٤/١٦٧٨ارتشاف الضرب و  ٢٠٢جواهر األدب 
  ١١٥،  ٣٣/ ١للفراء  القرآنمعانى  - )٢(
 سورة ال�قرة  ٤٢من اآل�ة  - )٣(
 سورة ال�قرة  ١٤من اآل�ة  - )٤(
 سورة ال�قرة  ١٨٨من اآل�ة  - )٥(
 سورة األنفال  ٢٧آل�ة من ا - )٦(
 ٣٣/ ١للفراء  القرآنمعانى  - )٧(



 
 ٤۲۹ واو الصـــرف        

ت علیهــا فــإذا �ــان معطوفة على �الم فى أوله حادثه ال تستق�م إعادتها علــى مــا عطفــ 
 �قول الشاعر :  )١(كذلك فهو الصرف

  )٢(عار عل�ك إذا فعلت عظ�م         تنه عن خلق وتأتى مثله ال
"ال" فــى "تــأتى مثلــه" فلــذلك ســمى صــرفا إذا �ــان معطوفــا  أال تــرى أنــه ال �جــوز إعــادة

ــه ومثلــه مــن األســماء التــى نصــبتها العــرب  ــم �ســتقم أن �عــاد ف�ــه الحــادث الــذى قبل ول
 "لو خلیت ورأ�ك لضــللت"و   "لو تر�ت واألسد ألكلك"وهى معطوفة على مرفوع قولهم:  

هیبــوا أن �عطفــوا لمــا لــم �حســن فــى الثــانى أن تقــول : لــو تر�ــت وتــرك رأ�ــك لضــللت ت 
حزمًا ال �ستق�م ف�ه ما حدث فى الذى قبله قال: فإن العــرب تجیــز الرفــع لــو تــرك عبــد 

التـــى نصـــبت �ـــالواو علـــى الصـــرف أن  )٣(هللا واألســـد ألكلـــه فهـــل �جـــوز فـــى األفاعیـــل
بــى : لســت ألتكون مردودة على ما قبلها وفیهــا معنــى الصــرف قلــت: نعــم العــرب تقــول

ــم أقتلــك أو تــذهب تســ�قنى فــى األرض فهــذا مــردود نفســى و�قولــون ألضــر�نك أو  إن ل
، ومعناه الصرف ألنه ال �جوز على الثــانى إعــادة الجــزم بـــ " لــم " وال   على أول الكالم

 الفــراءهكــذا فســر  ، )٤(حــت الكــالمت فت افتجــد ذلــك إذا  إعــادة ال�مــین علــى �هللا لتســ�قنى
 �عطــف مــا �عــدها علــى مــا قبلهــا الصرف فى هذا الموضع �أن تتوســط الــواو �ــالم فــال

ّق َ  ﴿سواء صح العطــف �قولــه تعــالى  وْا اْلحــَ ِل َوَتْكُتمــُ ّق ِ�اْلَ�اطــِ وْا اْلحــَ  أو  )٥(﴾َوَال َتْلِ�ســُ
  لم �صح �قولنا لو خلیت ورأ�ك لضللت.
 تفسیر ابن جر�ر الطبرى لواو الصرف  

ر الصــرف تفســیرا �فســ  )٦(ثعلب�ما قــال  الكوفیینمن حذاق  ابن جر�ر الطبرى فها هو 
�قول: والصرف أن �جتمع فعالن ب�عض حــروف النســق وفــى ف  الفراء�قرب من تفسیر  

أولـــه مـــاال �حســـن إعادتـــه مـــع حـــروف النســـق فنصـــب الـــذى �عـــد حـــرف العطـــف علـــى 

 
 ٣٤/ ١للفراء  القرآنمعانى  - )١(
 البیت سبق توث�قه   - )٢(
 ٣٤/ ١األفاعیل جمع أفعال وهى جمع فعل عبر �ه عن �ثرة الوارد منه ینظر حاش�ة معانى الفراء  - )٣(
  ٣٤،  ٣٣/ ١للفراء  القرآنینظر معانى   - )٤(
 سورة ال�قرة  ٤٢آل�ة من ا - )٥(
  ٤٣٦/ ٦معجم األد�اء  :ینظر  - )٦(



 
 ٤۳۰ واو الصـــرف        

ولكــن �كــون مــع جحــد واســتفهام أو نهــى أول  األولمصروف عــن معنــى    ألنهالصرف  
  )١(الكالم

 تفسیر النحاس لواو الصرف
ا فقـــال عنـــد التـــى عملـــت ف�مـــا قبلهـــ  داة األ�صـــرف مـــا �عـــد الـــواو عـــن  النحــاسره و�فســ 

قَّ  ﴿تفســیر قولــه تعــالى  وْا اْلحــَ ِل َوَتْكُتمــُ ّق ِ�اْلَ�اطــِ وْا اْلحــَ و"تكتمــوا" عطــف  )٢(﴾َوَال َتْلِ�ســُ
و�ن شــئت �انــت جوا�ــًا للنهــى فــى موضــع  نصــب علــى إضــمار إن عنــد علــى تشــتروا 

 ." ال �كن منكم أن تشتروا وتكتمواوالتقدیر    )٣(نال�صر�ی
التـــى  األداة �قولـــون هـــو منصـــوب علـــى الصـــرف وشـــرحه أنـــه صـــرف عـــن  والكوفیــون 

ولــم �ســتأنف فیرفــع فلــم یبــق إال النصــب فشــبهت الــواو والفــاء �كــى  ، عملــت ف�مــا قبلــه
  )٤(فنصب بها �ما قال

 )٥( ال تنه عن خلق وتأتى مثله        عار عل�ك إذا فعلت عظ�م
ناقشــهم فــى قــولهم " ینصــب  نولكنــه ســماهم ال�غــدادیی  الكــوفیین ابــن جنــىنــاقش  وقــد

الجواب على الصرف" قال: وقول ال�غدادیین إننــا ننصــب الجــواب علــى الصــرف �ــالم 
ف�ه إجمــال �عضــه صــح�ح و�عــض فاســد ، أمــا الصــح�ح فقــولهم: الصــرف أن �صــرف 

، وأمــا  الثــانى مخــالف لــألول الفعل الثانى عن معنى الفعل األول وهذا معنــى قولنــا أن
ــأ وال ــرف فخطـ ــا�ه �الصـ ــه ألانتصـ ــتض لـ ــب مقـ ــن ناصـ ــه مـ ــد لـ ــانى ال تنصـــب بـ ن المعـ

األفعال و�نما ترفعها المعانى والمعنــى الــذى رفــع الفعــل هــو وقــوع الفعــل موقــع االســم ، 
وجاز فى األفعال أن یرفعها المعنى ، �مــا جــاز فــى األســماء أن یرفعهــا المعنــى أعنــى 

االســم  ىلمضارعة االسم الفعل فكما أن المضارعة فى الفعل �منزلة الــتمكن فــ االبتداء  
ا فكــذلك وقــوع الفعــل موقــع االســم یوجــب لــه الرفــع �مــا مــ فى إ�جابهــا جــنس اإلعــراب له

ــا أن األســـماء ال تنصـــب إال بناصـــب لفظـــى  أن ابتـــداء االســـم یوجـــب لـــه الرفـــع ، و�مـ
ا مـــن أدعـــى انتصـــاب شـــىء مـــن ، فأمـــ  فكـــذلك األفعـــال ال تنصـــب إال بناصـــب لفظـــى

 
 ٢٣٣زه�ة و األ ٢٤/ ٩،  ٢٥٥/ ١، ٤٠٨، ٢٣٥/ ٤ینظر : تفسیر الطبرى  - )١(
 سورة ال�قرة ٤٢من اآل�ة  - )٢(
 ٥٥٥/ ٢اإلنصاف  و ١٢٥/ ١و�عرا�ه للزجاج  القرآنعانى و  ٥٤٤/ ١ینظر: الكتاب  - )٣(
 البیت سبق توث�قه - )٤(
 ٢١٩/ ١للنحاس  القرآنینظر معانى   - )٥(



 
 ٤۳۱ واو الصـــرف        

الكالم �المعنى دون اللفظ فقد وجب عل�ه إقامة الداللة علــى ذلــك مثــل مــا وجــب علینــا 
   .)١(فأقمناه من الداللة على ارتفاع المبتدأ والفعل المضارع �المعنى

یــرون أن الفعــل المضــارع منصــوب �عامــل معنــوى   الكوفیینأن    ابن جنىومعنى �الم  
�ما ارتفع المبتدأ �عامــل معنــوى هــو االبتــداء ، و�ــذلك اعتمــده  هو الصرف أو الخالف

ومصــروفا عنــه  لــألولحیــث �قــول " فلمــا �ــان الثــانى مخالفــًا  للكــوفیینحجــة  األن�ــارى 
علــى حــین تــذ�ر �عــض المصــادر أن   )٢(وصرفه عنه ناص�ا له  لألولصارت مخالفته  

جـــاء فـــى ال�حـــر  هـــو الـــواو أو الفـــاء أو أو ، الكـــوفیینالناصـــب للفعـــل المضـــارع عنـــد 
فــإن واو الصــرف ناصــ�ة بنفســها ال �إضــمار �عــدها ومعنــى  الكوفیــون المحــ�ط " وأمــا 

 الصـــرف ، ألجـــل اإلعـــرابفصـــرف إلـــى غیرهـــا فتغیـــر  جهـــةالصـــرف أنـــه �ـــان علـــى 
جــاء ز�ــد وعمــرو  والعطف ال �عین على االقتران فى الوجود �العطف فى االســم نحــو:

وعمرو اقتضى االقتــران ، و�ــذلك واو الصــرف ل�فیــد معنــى االقتــران و�عــین   ولو نصب
اِبِر�نَ  ﴿ معنـــى االجتمـــاع ولـــذلك أجمـــع علـــى النصـــب فـــى قولـــه َم الصـــّ أى  )٣(﴾ َوَ�ْعلـــَ

   .)٤(و�علم المجاهدین والصابر�ن معاً 
یزعمــون أنــه منتصــب بــنفس هــذه الخمســة  الكــوفیینأن  مــرة: فیــذ�ر ابــن الحاجــبأمــا 

 إعرابهــاموضــوع  األفعــالتمســكوا �ــأن  الكــوفیینومرة أخــرى یــذ�ر أن   إضمار  من غیر
  .)٥(األسماء إعرابموضع    لمعاني

أن  ابن جنــى، ومن مناقشــة  الفراءوالصواب �ما هو واضح من تعر�ف الصرف عند 
الناصـــب للفعـــل المضـــارع �عـــد الـــواو أو الفـــاء أو أو عامـــل معنـــوى هـــو الصـــرف عنـــد 

   .الفراءم وعلى رأسه الكوفیین
�مـــا ذ�ـــر  أبـــى عمـــرو الجرمـــىفهـــو مـــذهب  األحـــرفأمـــا القـــول �أنـــه منصـــوب بهـــذه 

 .)٦(األن�ارى 
 

 لسان العرب " صرف"  و ٢٧٥/ ١ینظر : سر صناعة اإلعراب  - )١(
   ٧٦،  ٧٥: اإلنصاف م  رینظ - )٢(
 ل عمران سورة أ ١٤٢من اآل�ة  - )٣(
  ٥٢٢ ، ٥٢١،  ٣١٦/ ٧ال�حر المح�ط  - )٤(
  ١٨،  ١٣ینظر شرح المفصل البن الحاجب ص  - )٥(
  ٧٦، ٧٥: اإلنصاف م ینظر  - )٦(



 
 ٤۳۲ واو الصـــرف        

ف�قول " و�نما صــرفوا  اإلعراب�التغییر من حالة إلى أخرى من حاالت    الرضىو�فسره  
 ةقصــدوا التنصــ�ص علــى �ونهــا ســبب�  ألنهــممن الرفع إلــى النصــب  السبب�ةما �عد فاء 

)١(  
و�ــذا تقــول فــى الفعــل  "ضع آخر �الصرف عن سنن الكالم المتقدم فقــال:وفسره فى مو 

ــواو الصــرف أنهــم لمــا قصــدوا ف�ــه معنــى الجمع�ــة نصــبوا المضــارع  المنصــوب �عــد ال
ــدا مـــن أ ــدم مرشـ ــنن الكـــالم المتقـ ــدها ل�كـــون الصـــرف عـــن سـ ــا ل�ســـت  األمـــرل و �عـ أنهـ

 )٢("للعطف
 التعقیب والرأى الراجح

یتضح لنا أن منهم من جعل الصرف راجعًا إلــى المعنــى الصرف     واو مما سبق حول  
، أى عــدم موافقــة الثــانى لــألول �حیــث ال �جــرى عل�ــه ومــنهم مــن جعلــه لإلعــراب أى 
صرف الكلمة من إعراب إلى إعراب آخر ، ومنهم من جعلــه صــرف للكــالم عــن ســننه 

مــن إعــراب  وهذا راجع إلى اللفظ ، یت�عه إشارة إلى المعنــى المــراد الــذى صــرف الكــالم
 .إلى إعراب لیرشد عنه �السبب�ة للفاء والجمع�ة للواو 

اِدُلوَن◌ٍ  ﴿قــد قــالوا فــى قولــه جــل شــأنه  والكوفیــون  ِذیَن ُ�جــَ َم الــّ ــَ أن �علــم قــد  )٣(﴾ َوَ�ْعل
َوَلّما ﴿نصب على الصرف من مجزوم إلى منصوب واستشهدوا على ذلك �قوله تعــالى

 واحتجوا أ�ضًا �قول الشاعر:  )٤(﴾نُكْم َوَ�ْعَلَم الّصاِبِر�نَ َ�ْعَلِم ّ�ُ اّلِذیَن َجاَهُدوْا مِ 
 ر��ع الناس والبلد الحرام  فإن یهلك أبو قابوس یهلك          

 )٥(ونمسك �عده بذناب ع�ش           أجب الظهر ل�س له سنام

 
 ٢٤٦/ ٢ینظر : شرح �اف�ه ابن الحاجب للرضى  - )١(
  ٢٤٦/ ٢ر شرح �اف�ة ابن الحاجب للرضى ظین - )٢(
  سورة الشورى  ٣٥من اآل�ة  -)٣(
 سورة آل عمران ١٤٢من اآل�ة  - )٤(
 ١٠٧و�نظر مصطلحات النحو الكوفى  سبق تخر�جهما فى صدر المسألة - )٥(



 
 ٤۳۳ العطف على المحل      

 ) ١( العطف على احملل  
 

اِلِحینَ  ﴿عنــد قولــه تعــالى الفــراء لــرأى  ابن خالو�هتعرض   َن الصــّ ن مــّ ّدَق َوَأكــُ  )٢(﴾َفَأصــّ
ــال ــرأ  :«فقـ ــروقـ ــو عمـ ــده "   )٣(أبـ ــونَ وحـ ــقا وأكـ ــه نسـ ــب جعلـ ــالواو والنصـ ــى  )٤("  �ـ علـ

�الفــاء �كــون  حضــ�ضوجــواب االســتفهام والت  "هــال"" معنــاه  وذلــك أن " لــوال )فأصــدق(
ــًا قــال إنمــا حــذفوا  ،�اً منصــو  واحــتج �ــأن فــى حــرف عبــد هللا وأبــى "أكــون" �ــالواو مكتو�

 .من سل�مان  األلف�ما حذفت من �لمون، و�ما حذفت   الكتا�ةالواو فى 
فــى �عــض مصــاحف عبــد هللا  قــال : )٥( الفــراءعــن  الســمرى عــن  ابن مجاهــدوحدثنى  

 ".الفقو ") �غیر واو وهو خطأ والقراءة فقال له قوال لینا(  
الواو واحتجوا �أنهــا �تبــت فــى مصــحف عثمــان  وحذفوا"  وأكن"    :�الجزم  )٦(وقرأ ال�اقون 

فأمــا جزمــه ف�النســق علــى موضــع الفــاء قبــل دخولهــا  �غیــر واو، اإلمــامالــذى �قــال لــه 
 :وأنشد   )وأكنأصدق   أخرتنيهال  (:  واألصل

  )٧(اأستدرج نو�أصالحكم و   فأبلونى بلیتكم لعلى

 
ــى  -)١( ــألة فـ ــر المسـ ــاب تنظـ ــراء  ١٠١،  ٣/١٠٠الكتـ ــانى الفـ ــرد  ٣/١٦٠،  ٨٨/ ١ومعـ  ٢/٣٣٧والمقتضـــب للمبـ

 ١/٤٢٨ى بن الشجرى وأمال ١٤١والمسائل العضد�ات للفارسى  ٤/١١١،
  ١٠المنافقون  - )٢(
/ ٢والكشـف  ٢/٣٦٩و�عـراب القـراءات السـ�ع البـن خالو�ـه  ٦٣٧السـ�عة فـى " وأكـون تنظر قراءة النصـب "    -  )٣(

  ٧١٠حجة القراءات  و٣٢٢
ومدرســة  ٧٧النســق عنــد الكــوفیین و�قابلــه العطــف عنــد ال�صــر�ین ینظــر : مصــطلحات النحــو الكــوفي ص  - )٤(

  ٣١٥د. مهدى المخزومى الكوفة 
  ١٦٠/ ٣للفراء  القرآنینظر معانى   - )٥(
ــراب القــــراءات  - )٦( ــر : إعـ ــائى ینظـ ــزة والكسـ ــم وحمـ ــامر وعاصـ ــن عـ ــافع وابـ ــر ونـ ــن �ثیـ ــور  ابـ ــراءة الجمهـ ــى قـ وهـ

 ١٤١وقالئد الفكر  ٤١٧حاف واالت ٢٧١/ ٨وال�حر المح�ط  ٧١٠وحجة القراءات  ٢/٣٦٩الس�ع
 ١٦١والمســــــائل العســــــكر�ة  ١٤٢والمســــــائل العضــــــد�ات  ٣٥٠اد فــــــى دیوانــــــه ؤ بــــــى دالبیــــــت مــــــن الــــــوافر أل -)٧(

ــناعة اإلعـــراب  ٣٤١/ ٢،  ١٧٦/ ١والخصـــائص  و�ـــال  ٤٢٣/ ٢وشـــرح شـــواهد المغنـــى  ٧٠١/ ٢وســـر صـ
  ٤٢٨/ ١وأمالى ابن الشجرى  ١٦٠/ ٣و  ٨٨/ ١للفراء  القرآننس�ة فى معانى 
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  .فقد عطف هذا الفعل على محل لعلى ألن محلها الجزم فى جواب الطلب "فى قوله " فأستدرج  والشاهد



 
 ٤۳٤ العطف على المحل      

 واألصــللعلــى" "قبــل دخــول  "أصــالحكم"فــى  )١(عطفــًا علــى الموضــع "ســتدرجأو "فجــزم 
 :األخرفأبلونى بلیتكم أصالحكم واستدرج ومثله قول 

  )٢(فلسنا �الج�ال وال الحدیدا  سجحمعاوى إننا �شر فأ 
   )٣(» فى وصل وال وقف  "أخرتنيل�اء فى " ا إث�اتولم �ختلف القراء فى 

 الدراسة والتقویم 
فقــرأ �ــالجزم  الجمهــور، أمــا أبى عمروا أن قراءة النصب هى قــراءة مما سبق یتضح لن 

ــراء ــى عمــرومتفــق مــع  والف حــذف  إلــىفــى جــواز نصــبها مــع حــذف الــواو اســتنادًا  أب
الهجــاء والــى مــا ورد فــى مصــحف عبــد هللا مــن حــذف واو فقــوال  أحــرفالعــرب لــ�عض 
 . ن الرأى الراجحو��ا النحاة فى ذلك وأراء  فى هذه اآل�ة  الفراءو�ل�ك ما ذ�ره 

 
  ٦١٦�النصب ینظر : المغنى ) ل�س ز�د �قائم وال قاعداً (  :العطف على المحل أو الموضع نحو قولك - )١(

 : شروطوقد شرط النحاة للعطف على الموضع ثالثة 
 إمكان ظهور ذلك المحل فى الفص�ح فال �جوز مررت بز�د وعمرا ألنه ال �جوز مررت عمرا األول

ن الوصـف المسـتوفى �شـروط ال �جوز هذا الضارب ز�دا وأخ�ه ألن �كون الموضع �حق األصالة فأ:  والثانى
  ٦١٦ینظر المغنى  ،العمل األصل إعماله ال إضافته اللتحاقه �الفعل

ن الطالـب لرفـع فال �جوز إن ز�دا وعمـرو قائمـان ألوجود المحرز المجوز أى الطالب لذلك المحل   :  والثالث
زال بــدخول إن الن الطالــب لرفــع عمــرو هــو االبتــداء  ، والتجــردعمــرو هــو االبتــداء واالبتــداء هــو التجــرد

  .واالبتداء هو التجرد زال بدخوا أن
راط المحـرز " المجـوز" فجـوزوا الصـورتین السـا�قتین و�عض ال�صر�ین إلى عدم اشـت  الكوفیون وقد ذهب  

ومن لم �شترطه مـن ال�صـر�ین لتـوارد عـاملین وهـو إن واالبتـداء علـى معمـول واحـد وهـو الخبـر ینظـر : 
  ١٩٦/ ٣والهمع  ٦١٧ ،٦١٦ المغنى

و  ٣١١ /١وسـر صـناعة اإلعـراب  ٣٠٠وشـرح أب�اتـه  ٦٧/ ١سـدى فـى الكتـاب البیت من الـوافر لعق�ـة األ  -  )٢(
ــ ٢٩٤ ــ ٢٦٠/ ٢والخزانــــة  ٣٣٢/ ١واإلنصــــاف  ١٤٩و  ١٤٨ الأللــــئط موســ أبــــى ر��عــــة فــــى  نولعمــــرو بــ

و  ٢/٣٣٨والمقتضـب للمبـرد  ٩١/ ٣و  ٣٤٤و  ٢٩٢/ ٢و�ال نس�ة فـى الكتـاب  ٣١٧/ ٢مكنة  األزمنة واأل
 ١٠٥/ ١والشــــعر والشــــعراء  ٢٢٥و  ٢٠٢ورصــــف الم�ــــانى  ١٦٠وأمــــالى بــــن الحاجــــب  ٣٧١و  ١١٢/ ٤
  ٣١٣/ ٤واألش�اه والنظائر  ٤٧٧/ ٢المغنى و 

 الطف وأرفق وتلط�ف أو اعطف  :: اسجح اللغة
خل�فــة المســلمین اعطــف علــى رعیتــك فــإنهم �شــر مثلــك یتــألمون مــن الظلــم فل�ســوا جمــادا ال دمــاء  �ــا والمعنــى

 فیهم
س المقــدم وهــو فــى قولــه " وال الحدیــدا" حیــث عطفــه علــى الج�ــال مــن �ــاب تــوهم النصــب لخبــر لــ� والشــاهد

 الق�اس 
  ٣٧٠/ ٢ینظر : إعراب القراءات وعللها البن خالو�ه  - )٣(



 
 ٤۳٥ العطف على المحل      

 اآل�ةرأى الفراء فى  
اِلِحینَ   ﴿وقوله    :«الفراءقال   وهــى  "�قــال ��ــف جــزم "وأكــن )١(﴾َفَأّصّدَق َوَأُكن ّمَن الصــّ

مردودة على فعل منصوب ؟ فالجواب فى ذلك أن الفاء لو لم تكن فــى فأصــدق �انــت 
ومــن أثبــت  مجزومــة فلمــا رددت وأكــن رددت علــى تأو�ــل الفعــل لــو لــم تكــن ف�ــه الفــاء

 وأكــون مــن الصــالحین"ر فنصــ�ه وهــى فــى قــراءة عبــد هللا "الــواو رده علــى الفعــل الظــاه
ن العــرب قــد تســقط الــواو فــى لــم تكــن فیهــا الــواو ألوقــد �جــوز نصــبها فــى قراءتنــا و�ن 

عبــد هللا "  مصــاحفورأیــت فــى �عــض   ،  مــن ســل�من  األلــف�عض الهجاء �ما اسقطوا  
   .)٢(»فقوال" فقال �غیر واو 
رددت وأكـــن علـــى موضـــع الفـــاء   "" فأصــدق وأكـــن اآل�ـــةفـــى  خـــرآو�قــول فـــى مـــوطن 

وقــع موقعهــا �غیــر الفــاء جــزم والنصــب علــى أن  إذافى محل جــزم إذ �ــان الفعــل    ألنها
ترده على ما �عدها فتقول " وأكون" وهى فى قراءة عبد هللا بن مسعود " وأكــون" �ــالواو 

 )٣(ن الــواو ر�مــا حــذفت مــن الكتــابك صــوا�ًا ألقــال وأرى ذلــ  الفــراءعــض وقــد قــرأ بهــا � 
 "وهــى تــراد لكثــرة مــا تــنقص وتــزاد فــى الكــالم أال تــرى أنهــم �كتبــون "الــرحمن وســل�من

َنْدعُ ﴿الــواو مــن أســقطتد والقراءة �إث�اتها فلهذا جازت ولقــ  األلف�طرح  ةَ  ســَ  )٤(﴾الزََّ�اِن�ــَ
 .)٥(﴾َوَ�ْدُع اِإلْنَساُن ِ�الّشرّ ﴿ومن قوله

 )٦(ةكــ ألفــین فكتبوهــا فــى موضــع ل�  "األ�كــة"ة علــى ن�ــة إث�ــات الــواو واســقطوا مــن  والقراء
   .)٧(  "األ�كة"وهى مع موضع أخر 

 
ــراء ــواز  )١(والقـ ــى جـ ــاهد علـ ــذا شـ ــام فهـ ــى التمـ ــون "علـ ــال �عـــض  وأكـ ــالحین وقـ ــن الصـ مـ
 :الشعراء

 
  ١٠المنافقون  - )١(
  ١٦٠/ ٣للفراء  القرآنمعانى  - )٢(
  ٨٧/ ١معانى الفراء  ینظر - )٣(
  ١٨القلم  - )٤(
 ١١اإلسراء  - )٥(
 سورة ص  ١٣من سورة الشعراء واآل�ة  ١٧٦ینظر اآل�ة  - )٦(
 سورة ق  ١٤سورة الحجر واآل�ة  ٧٨ما فى اآل�ة � - )٧(



 
 ٤۳٦ العطف على المحل      

  )٢(ستدرج نو�اً أأصالحكم و   ىـفأبلونى بلیتكم لعل
ن شــئت �موضــع الفــاء المضــمرة فــى لعلــى و  إلــىددتــه ســتدرج " فــإن شــئت ر أفجــزم " و 

َال ﴿ والى الحر�ــات وقــد قــرأ �عــض القــراءجعلتــه فــى موضــع رفــع فســكنت الجــ�م لكثــرة تــ 
ُر  َزُع األْكبــَ ُزُنُهُم اْلفــَ ا ﴿�ــالجزم وهــم ینــوون الرفــع وقــرأ )٣(﴾َ�حــْ ا َوَأنــُتمْ  َأُنْلِزُمُكُموهــَ  َلهــَ

   .)٥(جزم من ال إلىب أح والرفع  )٤(﴾  َكاِرُهونَ 
فى ذلــك أن العــرب قــد تســقط  ته�جوز نصب "أكن" و�ن لم تكن فیها الواو وحج   فالفراء

" ورأیــت فــى �عــض مصــاحفهم نمــن ســل�م األلــفالــواو فــى �عــض الهجــاء �مــا اســقطوا 
ن الــواو ر�مــا ه و�ــرى ذلــك صــوا�ا أل�ــالواو ونصــ�  وأكــون �غیــر واو وقــرأ �عضــهم  "فقــوال"

 حذفت من الكتاب .
 :ه فى اآل�ةرأى سیبو�

اِلِحینَ ﴿قولــه عــز وجــلن ـ عــ   الخلیــل: وســألت  ســیبو�هقال   َن الصــّ ن مــّ ّدَق َوَأكــُ  )٦(﴾َفَأصــّ
 -: زهیرفقال هذا �قول  

 
 
 
 
 

 )١(وال سابق شیئًا إذا �ان جائ�ا    ىمضبدا لى أنى لست مدرك ما  

 
قــرأ الحرم�ــان ابــن �ثیــر ونــافع وابــن عــامر "ل�كــة" �فــتح الــالم وســكون ال�ــاء وفــتح التــاء فــى الموضــوعین اللــذین  - )١(

  ٧/٣٧فیها األلفان و�أن الفراء ینكر هذه القراءة �ما أنكر �عض النحو�ین ینظر ال�حر المح�ط  اسقط
 ق توث�قه  البیت سب - )٢(
 سورة األنب�اء  ١٠٣من اآل�ة  - )٣(

ثـم  ٣٧١/ ١٢�حـزنهم " جـزم ینظـر معـانى الفـراء  عن أبى عمرو بن العـالء " ال ىالفراء حدثنى الرؤاس  :قال
  ٨٨/ ١ب إلى من الجزم ، الفراء أح�قول والرفع 

 هودمن سورة  ٢٨ من اآل�ة - )٤(
  ٨٨/ ١للفراء  القرآنمعانى  - )٥(
  ١٠نافقون الم - )٦(



 
 ٤۳۷ العطف على المحل      

 األولفــى  ن األول قد یدخله ال�اء فجاءوا �الثانى و�أنهم قــد أثبتــواأل  ؛فإنما أجروا هذا 
ال�ــاء فكــذلك هــذا لمــا �ــان الفعــل الــذى قبلــه قــد �كــون جزمــًا وال فــاء ف�ــه تكلمــوا �الثــانى 

   .)٢(ان قد جزموا قبله فعلى هذا توهموا ه  و�أنهم
اِلِحینَ  ﴿ه جــل شــأنه  فى قول  المبردوقال   َن الصــّ ن مــّ ّدَق َوَأكــُ ن حملــه علــى أل )٣(﴾َفَأصــّ

ــاء �ـــان أصـــدق  )٤(موضـــع الفـــاء ــال فلـــوال الفـ ــا أنـــه لـــوال ال�ـــاء لكانـــت الج�ـ ــا �مـ مجزومـ
   :وعل�ه  خبر ل�س  ألنه  منصو�ة

 )٥(فلسنا �الج�ال وال الحدید ا .... ............... 
ــه ــد وجـ ــالى ىالفارســـ  وقـ ــه تعـ َن  ﴿قراءتـــى النصـــب والجـــزم فـــى قولـ ــّ ن مـ ــُ ّدَق َوَأكـ ــّ َفَأصـ
 على ضر�ین الجزم والنصب  "أكنفقال القراءة فى "   )٦(﴾الّصاِلِحینَ 

جــزم �أنــه جــواب  "وذلــك أن موضــع " فأصــدق  "فمن جزم جمله على موضع " فأصــدق
فكمــا أنــه لــو قــال أخرنــى أشــكرك  "أخرنــى"األمــر وذلــك أن قولــه " لــوال أخرتنــي " معنــاه 

جــزم أشــكر ألنــه فــى موضــع جــواب الجــزاء �ــذلك إذا قــال لــوال أخرتنــي مــن حیــث �ــان 
 

، ١٠٠،  ٥١،  ٢٩/  ٣و ١٦٥/ ١والكتــاب  ١٤٠البیـت مـن الطو�ـل وهـو فـى دیـوان زهیـر بـن أبـى سـلمى  - )١(
وشـــرح  ٥٦/  ٧، ٥٢/ ٢المفصــل البـــن �عــ�ش  رحشـــو  ٨٦والجمـــل للزجــاجى  ٢٥٢/ ١واألصــول  ١٦٠/ ٤

ف�ة الشاف�ة البن مالك وشرح الكا ٥٢/ ٢،  ٣٨١/  ١وشرح التسهیل البن مالك   ٦٦أب�ات الجمل البن السید  
والمقاصـد  ٦٨٢/ ٢،  ٣٣٤/ ١وشـفاء العلیـل  ٤٧٦،  ٤٦٠/ ٢،  ٢٨٨،   ٩٦/  ١ومغنى اللبیـب    ٤٢٧/  ١

ــة  ــائر  ٣٥١/ ٣،  ٢٦٧/ ٢النحو�ــــ ــ�اه والنظــــ / ٩،  ٥٥٢،  ٤٩٦،  ٤٩٢/ ٨وخزانـــــــة األدب  ٦٦/ ٣واألشــــ
 ٧٢/ ١�ه وشرح أب�ات سیبو  ٣٠٦/ ١لصرمة االنصارى فى الكتاب و  ١٤٤،  ١٠٢،  ١٠٠

وأســـرار العر��ـــة  ٤٢٤،  ٣٥٣/ ٢والخصـــائص  ١٩٤/ ٢ج اومعـــانى الزجـــ ١٥٥/ ٢و�ـــال نســـ�ة فـــى الكتـــاب 
ــرح المفصــــــــل البــــــــن �عــــــــ�ش  ١٥٤ ــرح الكاف�ــــــــة للرضــــــــى  ٦٩/ ٨وشـــــ  ٢٦٩وتــــــــذ�رة النحــــــــاة  ١٢١/ ٤وشـــــ

  ٣١٥،  ٢٩٣/ ١٠،  ١٣٥/ ٤،  ١٢٠/ ١وخزانه األدب  ٤/١٧٥٧واالرتشاف
رفتى فـى هـذه الح�ـاة أننـى لـن أحصـل علـى شـىء مضـى وراح ولـن أحصـل علـى بدلى بتجر�بى ومع  والمعنى

 شىء قبل أوانه 
فى قولـه " وال سـابق" حیـث عطـف اسـمًا مجـرورا علـى خبـر لـ�س المنصـوب علـى تـوهم أنـه مجـرور   والشاهد

 �حرف الجر فقد اعتادت العرب القول لست �مدرك 
  ١٠١،  ١٠٠/ ٣ینظر الكتاب  - )٢(
  ١٠المنافقون  -)٣(
 ١١١/ ٤و  ٣٣٧/ ٢المقتضب  - )٤(
  ٣٧١،  ١١٢/ ٤و  ٢٨١/ ٣،  ٣٣٨/ ٢و�نظر المقتضب  تخر�جهالبیت سبق  - )٥(
  ١٠المنافقون  - )٦(



 
 ٤۳۸ العطف على المحل      

واْ   ﴿ ل ذلكمعنى لوال فى هذا الموضع األمر والتحض�ض ومث   ﴿ )١(﴾ َفَذْرُهْم َ�ُخوضــُ
�ــأكلوا و�تمتعــوا " قــد جــزم �أنــه جــواب الشــرط الــذى "�مــا أن    )٢(﴾  َذْرُهْم َ�ْأُكُلوْا َوَ�َتَمّتُعواْ 

لــو لــم تــدخل الفــاء  ألنــهفــى موضــع جــزم  "عل�ــه ، �ــذلك قولــه " فأصــدق )٣(األمــردل 
ان �ــذلك علمــت أن الفــاء أصــدق ، فــإذا �ــ  أخرنــيأصــدق �مــا تقــول  أخرتنــيلكــان لــوال 

حصــل فــى موضــع الجــزم  فــإذامع الفعل المنصوب الذى �عد الفاء فــى موضــع جــزم ، 
جاز أن تعطف الفعل الذى �عــده علــى هــذا الموضــع �مــا أنــك لــو قلــت أخرنــى أصــدق 

الظــاهر فــى " أصــدق " فكــذلك تعطفــه إذا ألحقــت الفــاء   معطوفا علــى الجــزم�ان  وأكن  
ى الموضع ومثل الجزم على موضع الفاء وما �عدها قــراءة المستحق ف على هذا الجرم

َذُرُهمْ   ﴿من قــرأ ُه َو�ــَ اِدَي لــَ َال هــَ فعطــف و�ــذرهم علــى موضــع الفــاء  )٤(﴾َمن ُ�ْضِلِل ّ�ُ فــَ
تــرى الفــاء ومــا �عــدها واقعــین فــى موضــع فعــل مجــزوم لــو قلــت : مــن  أالومــا �عــدها 

ــل ــظ الفعـ ــى لفـ ــزم فـ ــذا الجـ ــر هـ ــه لظهـ ــلل هللا �عذ�ـ ــى  �ضـ ــت علـ ــذلك عطفـ ــعهفكمـ   موضـ
  :دواأبى دومثله أ�ضًا قول   )٥(﴾َوَأُكن ّمَن الّصاِلِحینَ  ﴿و�ذرهم مثل قوله فقوله:

 )٦(ى             أصالحكم واستدرج نو�ا ـفأبلونى بلیتكم لعل
" وأكــنالجــزم فــى " و�ــذلكقــدرة قبــل لعــل ومــا �عــدها ماســتدرج" علــى الفــاء الو فعطــف " 

مــن الصــالحین" فإنــه  وأكــون وأما من نصــب فقــال ".  ذا وجه الجزمفه واآل�ةمثل البیت  
عطفه على النصب الظــاهر فــى قولــه "فأصــدق" وذلــك أن أصــدق فعــل مضــارع تقــدیره 

التــاء فــى الصــاد لتقــارب المخــرجین وهــو فعــل مســند إلــى المــتكلم  فأدغمــتفأتصــدق ، 
م حســن وعل�ــه والجــز  اإلعــرابفالنصب فى " وأكون" ظاهر فى  كما أن أتصدق �ذلك،

 
  ٨٣الزخرف  - )١(
  ٣الحجر  - )٢(
  ١٤٠ص  ىالمسائل العضد�ات للفارس - )٣(
  ١٨٦األعراف  -)٤(

ــاقون  ،  ٢٩٩قــــرؤوا �ــــالرفع ینظــــر: الســــ�عة فــــى القــــراءات وقــــراءة الجــــزم هــــى لحمــــزة والكســــائى وخلــــف وال�ــ
  ٤٨٥/ ١والكشف  ٢٦٤/ ٢والنشر  ٢٢٧/ ١المحتسب و 

  ١٤١والمسائل العضد�ات  ١٠المنافقون  - )٥(
  تخر�جهسبق  - )٦(



 
 ٤۳۹ العطف على المحل      

ثــر آ�غیــر الــواو فلــذلك  مكتو�ــةزعمــوا أنهــا فــى المصــحف  ألنهموالجمهور   األكثرقراءة  
 .)١(ثر القراءة �الجزمآمن  

جـــزم " وأكـــن" علـــى تـــوهم الشـــرط الـــذى دل عل�ـــه  اآل�ـــة: وفـــى الســـمین الحلبـــىوقـــال 
جــواز  التمنى �ما توهم سقوط الفاء �توهمــه ســقوط ال�ــاء فــى البیــت والجــامع لهــذا تــوهم

ن فـــال �قــــال جـــزم علــــى آذلـــك �عـــض النحــــاة وال أحـــب هــــذا الـــنمط مســــتعمال فـــى القــــر 
   .)٢(التوهم
الفرق بینهمــا :  بین العطف على التوهم والعطف على الموضع فقال:  أبو ح�انوفرق  

أن العامــل فــى العطــف علــى الموضــع موجــود وأثــره مفقــود والعامــل فــى العطــف علــى 
: هــذا ضــارب ز�ــد وعمــرًا فهــذا مــن العطــف األولل اومثــ   )٣(التــوهم مفقــود وأثــره موجــود

مــا  الثــانىومثــال  على الموضع فالعامل هو ضارب موجود وأثره وهــو النصــب مفقــود 
 :زهیرنحن ف�ه فإن العامل للجزم مفقود وأثره موجود وأصرح منه بیت  

   )٤(وال سابق شیئًا إذا �ان جائ�ا       أنى لست مدرك ما معنى  بدا لى
ال فـــى المعطـــوف  فـــإن ال�ـــاء مفقـــودة وأثرهـــا موجـــود ولكـــن أثرهـــا ظهـــر فـــى المعطـــوف

   )٥(عل�ه
 التعقیب والرأى الراجح

" و�ن لم �كن فیهــا الــواو وحجتــه فــى أكننصب "  �جوز الفراءمما سبق یتضح لنا أن  
. ثــم مــن ســل�من األلــفســقطوا أذلــك أن العــرب قــد تســقط الــواو فــى �عــض الهجــاء �مــا 

"وأكــون" �ــالواو  أ�ضــاو�قــول  .�غیــر واو   والــ ت فى �عض مصاحف عبد هللا فق�قول ورأی 
ألن الــواو  ؛وأرى ذلــك صــوا�اً  :وقرأ بها �عض القــراء قــال  عبد هللا بن مسعودفى قراءة  

والقــراءة  األلــفوسل�من" �طرح  نالرحمأال ترى أنهم �كتبون "،    ر�ما حذفت من الكتاب
 .�إث�اتها ولهذا جازت

 :زهیرفقال له هذا �قول    وأكنفأصدق   اآل�ةعن هذه   الخلیلفقد سأل   سیبو�هأما 
 

  ٤٢٨/ ١و�نظر أمالى ابن الشجرى  ١٤٢ ىالمسائل العضد�ات للفارس - )١(
  ٢٣٣/  ٦سمین الحلبى ینظر الدر المصون لل -)٢(
  ٢٧٥/ ٨ال�حر المح�ط  - )٣(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٤(
  ٣٢٤،  ٣٢٣/ ٦ینظر الدر المصون  - )٥(



 
 ٤٤۰ العطف على المحل      

   )١(وال سابق شیئًا إذا �ان جائ�ا          بدا لى أنى لست مدرك ما معنى
 األولقــد یدخلــه ال�ــاء فجــاءوا �الثــانى و�ــأنهم قــد أثبتــوا فــى  األولن فإنمــا أجــروا هــذا أل

�كــون جزمــًا وال فــاء ف�ــه تكلمــوا �الثــانى ال�ــاء فكــذلك هــذا لمــا �ــان الفعــل الــذى قبلــه قــد 
  ,  ىالمبرد والفارسو�أنهم قد جزموا قبله فعلى هذا توهموا هنا وهذا ما قاله 

 علم  أ�هللا 
 

 
 تخر�جهالبیت سبق   - )١(



 
 ٤٤۱ الفصل بین أن المصدریة والفعل     

 )١  ( الفصل بني أن املصدرية والفعل 

 

ةٌ  ﴿ عنــد قولــه تعــالى الكــوفیینلــرأى  ابــن خالو�ــهتعــرض  وَن ِفْتنــَ ُبَوْا َأّال َتكــُ  )٢(﴾ َوَحســِ
عنــد  ةعلــى معنــى أن لــ�س تكــون فتنــ  )٣(�ــالرفع أبو عمرو وحمزة والكسائىقرأ    «فقال:

: أنــه ال واألصــلة مــن مشــدد ةالخف�فــة هــا هنــا مخففــ   "أن"أن    ال�صر�ینوعند    الكوفیین
ِدُرونَ  ﴿:خــرآال فــى موضــع ـ ا قــ ـ تكــون فتنــه �مــ  ــْ أنهــم ال �قــدرون علــى  :أى )٤(﴾َأّال َ�ق

ْوالً و  ﴿ شــىء ْیِهْم قــَ ُع ِإلــَ ومــن نصــ�ه نصــب  ،أنــه ال یرجــع إلــیهم قــوالً  :أى )٥(﴾ َأّال َیْرجــِ
ب حــ أ(، و  )أن تــذهب أحــب( :ال �فصــل بــین العامــل والمعمــول ف�ــه �قولــك "ال"و  "أنـ"بــ 

  .)٦(» و�ذلك قرأ ال�اقون   )،أن ال تذهب
 

 الدراسة والتقویم
 

أن تتصــل (أن) �الفعــل المضــارع الــذى تــدخل عل�ــه م�اشــرة لكــن المتت�ــع لكــالم   األصل
والقــراءة التــى  "الـ"بینهــا و�ــین الفعــل بــ  الفصــل علــى جــواز اتفقــوا�جــد أنهــم قــد  و�ینالنحــ 

حیـــث إنهـــا قـــراءة  "الـ"لفصـــل بـــ هـــى خیـــر دلیـــل علـــى جـــواز ا ابـــن خالو�ــهتعـــرض لهـــا 
  .الراجح فیها  و��ان المسألةفى هذه   و�ینمتواترة ، وال�ك أقوال النح   ةع� � س
 
 
 
 

 رأى الكوفیین
 

/ ٢وشــرح الكاف�ــة  ١/٣٨٥أمــالى ابــن الشــجرى و  ١٨٧/ ١المقتضــب  و ١٦٦/ ٣ة فــى الكتــاب لتنظــر المســا - )١(
 واللؤلؤة فى علم العر��ة ٢٣٣زرعة  وحجة القراءات ألبى ١٣/ ٤وشرح التسهیل   ٢٢٩  ئدوتسهیل الفوا  ٢٣٣

والفصـول والفـروق عنـد النحـاة ٢/٢٣٣والتصـر�ح  ٢٨٣/ ٢والهمـع   ٣٥٥  صللسرمرى تحقیق د/ أمین سـالم  
  ١٢٧�ن على العزارى ز أحمد ال للد�تور/

 سورة المائدة  ٧١ اآل�ةمن  - )٢(
 ١/٥٤١واإلتحـــاف  ٦٣٥/ ٢اإلقنـــاع و  ٢/٢٥٥والنشـــر  ٤١٦/ ١والكشـــف  ١٨٧فـــى الم�ســـوط  تنظـــر القـــراءة - )٣(

  ٣٢/ ٢للنحاس  القرآنإعراب  ٢٤٧الس�عة و ١٣٣البن خالو�ه والحجة  ١٠٠سیر �الت ٦٣٣/ ١الكشاف و 
 سورة الحدید  ٢٩ اآل�ةمن  - )٤(
 سورة طه  ٨٩ اآل�ةمن  - )٥(
  ١٤٨/ ١ هإعراب القراءات الس�ع وعللها البن خالو� - )٦(



 
 ٤٤۲ الفصل بین أن المصدریة والفعل     

 ذ�ر الكوفیون أنه �جوز الرفع على معنى ل�س تكون فتنة.
ةٌ  ﴿ اآل�ــةفــى  ابــن خالو�ــهقــال  وَن ِفْتنــَ ُبَوْا َأّال َتكــُ أبــو عمــرو وحمــزة قــرأ  )١(﴾ َوَحســِ

 .)٢(الكوفیین�الرفع على معنى أن ل�س تكون فتنه وهذا عند    لكسائىوا
ن محـــذوف وجعـــل واســـمها ضـــمیر الشـــأ ةمـــن رفـــع جعـــل أن مخففـــه مـــن الثقیلـــ  وأ�ضـــا

ــا �معنــــى العلــــم ــین أن  "ال". والــــذى رجــــح الرفــــع أ�ضــــا وجــــود  الحســــ�ان هنــ ــلة بــ فاصــ
   .)٣(والفعل
وتكــون برفــع النــون وأن : فقــال فــى رفــع وتكــون  ه�ــ أور  الكســائىقــراءة  أبــو ح�ــانوذ�ــر 
مــن الثقیلــة واســمها ضــمیر الشــأن محــذوف والجملــة المنف�ــة فــى موضــع  المخففــةهــى 

الخبــــر نــــزل الحســــ�ان فــــى صــــدورهم منزلــــة العلــــم وقــــد اســــتعملت حســــب فــــى المتقــــین 
 )٥(حتاج إلى خبر فهى �معنى وقع وحدثوتكون هنا تامة ال ت  )٤(قلیالً 

  نیرأى البصری
 أن " أن " مخففة من مشددة واألصل أنه ال تكون.ذ�ر ال�صر�ون  

وذلك قولك : قد علمــت أن   «:القللفصل بین أن والفعل �فاصل ف  سیبو�هتعرض  وقد  
 )٦(ال �قــول ذاك ، وقــد ت�قنــت أن ال تفعــل ذاك �أنــه قــال : أنــه ال �قــول وأنــك ال تفعــل

مَ  ﴿ ونظیر ذلــك قولــه عــز وجــل ىَ  َعلــِ نُكْم ّمْرضــَ َ�ُكوُن مــِ َرْوَن ﴿ وقولــه )٧(﴾َأن ســَ َال یــَ َأفــَ
ْوالً  ــَ ْیِهْم ق ــَ ُع ِإل َى  ﴿  أ�ضــاال ـ وقــ  )٨(﴾ َأّال َیْرجــِ ــَ ِدُروَن َعل ــْ اِب َأّال َ�ق ــَ ُل اْلِكت َم َأهــْ ــَ َئّال َ�ْعل ــّ ل

ْيءٍ  وزعمــوا أنهــا فــى مصــحف أبــى أنهــم ال �قــدرون ول�ســت (أن) التــى تنصــب  )٩(﴾شــَ
و��جــاب وتقــول: �تبــت إل�ــه أن ال ن ذا موضــع �قــین األفعــال تقــع فــى هــذا الموضــع أل

 
  ٧١المائدة  - )١(
  ١٤٨/ ١ینظر إعراب القراءات الس�ع وعللها  - )٢(
وشـرح  ٥٣٣/ ٣وال�حـر المحـ�ط  ٤٤٨/ ١ حوالموضـ ٢٤٦/ ٣ ىرفع فى الحجة للفارسـینظر توج�ه قراءة ال  -  )٣(

  ٢٨٣/ ٣والص�ان  ٢٣٣/ ٢التصر�ح 
  ٥٣٤و  ٥٣٣/ ٣ینظر ال�حر المح�ط  - )٤(
  ٤١٦/ ١ینظر الكشف  - )٥(
  ١٦٥/ ٣الكتاب لسیبو�ه  - )٦(
 سورة المزمل  ٢٠ اآل�ةمن  - )٧(
 سورة طه  ٨٩ اآل�ةمن  - )٨(
 سورة الحدید  ٢٩ اآل�ةمن  - )٩(



 
 ٤٤۳ الفصل بین أن المصدریة والفعل     

وأمــا النصــب فعلــى  ،األمــرفأمــا الجــزم فعلــى أن ال تقــول ذاك  ، و�تبــت إل�ــه كتقــل ذا
قولك: لئال �قول ذاك وأما الرفع فعلى قولك: ألنــك ال تقــول ذاك أو �أنــك ال تقــول ذاك 

هــا فــإن أن تكــون فی  "تخبره �أن ذا قد وقع من أمره فأما " ظننت وحســبت وخلــت ورأیــت
علــى وجهــین: علــى أنهــا تكــون أن التـــى تنصــب الفعــل وتكــون أن الثقیلــة فــإذا رفعـــت 

تدخل هذه الســین فــى الفعــل  قلت: قد حسبت أن ال �قول ذاك وأرى أن س�فعل ذاك وال
ةٌ  ﴿هاهنــا حتــى تكــون أنــه وقــال عــز وجــل  وَن ِفْتنــَ ُبَوْا َأّال َتكــُ �أنــك قلــت: قــد  )١(﴾َوَحســِ

قد أثبت هذا فى ظنــك �مــا أثبتــه  ألنكهنا ا�نما حسنت أنه هحسبت أنه ال �قول ذاك و 
�مــا �ــان فــى العلــم ولــوال ذلــك لــم  اآلنعلى أنه ثابــت فى علمك وأنك أدخلته فى ظنك 

نف�ـــه و�ن شـــئت  ألنـــههنـــا مجـــرى ال�قـــین اهنـــا وال أنـــه فجـــرى الظـــن هاأنـــك ه )٢(�حســـن
ــل ذا ــول: ظننـــت أن ال تفعـ ــیت وخفـــت فتقـ ــة خشـ ــتهن �منزلـ ــذا  .)٣(» كنصـــبت فجعلـ فهـ

   .ولم �خالف فى ذاك  "الـ"صر�ح فى أنه جوز الفصل بین ( أن) والفعل �عدها ب 
ِدُروَن  ﴿ ولوقوعهــا زائــدة فــى مثــل قولــه  «:المبــردوقــال  اِب َأّال َ�قــْ ُل اْلِكتــَ َم َأهــْ َئّال َ�ْعلــَ لــّ

 .)٥(»  أى ل�علم  )٤(﴾َعَلَى َشْيءٍ 
بُ  ﴿ة  ـ ر�مــ ـ الك  لآل�ة  المبردثم یتعرض    ةٌ َوَحســِ وَن ِفْتنــَ  اآل�ــةوهــذه :«ف�قول )٦(﴾ َوْا َأّال َتكــُ

فانتصــب مــا �عــد ال وهــى  )٧(" تكونُ   أالوحسبوا  ،    تكونَ   أالوحسبوا  : "تقرأ على وجهین
 قوله عــز وجــل  )٨(ظننت �غیر عوض وذلكعوض، �ما أوقعت الخف�فة الناص�ة �عد 

ِإن َظّنآ َأن ﴿ و�ــذلك لم �ستقر عنى مان معناها مأل )٩(﴾ ُظّن َأن ُ�ْفَعَل ِبَها َفاِقَرةٌ ت◌َ   ﴿
ُدوَد ّ�ِ  ا حــُ قــال هللا " و وقــال وفــى " ظننــت و�ابهــا تكــون الخف�فــة والثقیلــة )١)(١٠(﴾ ُ�ِق�مــَ

 
 سورة المائدة  ٧١ اآل�ةمن  - )١(
  ٤٨١/ ١و�نظر الكتاب  ١٦٦/ ٣الكتاب  - )٢(
  ١٦٧/ ٣المرجع نفسه  - )٣(
  ٢٩الحدید - )٤(
  ١٨٦/ ١المقتضب  - )٥(
  ٧١المائدة  - )٦(
  ١٩٠ب�ةوشرح الشاط ٨٦ النفع وغیث ٢٥٥/ ٢الس�عة ینظر النشر  منالقراءتان  - )٧(
  ٧/ ٣المقتضب  - )٨(
  ٢٥الق�امة  - )٩(
  ٢٣٠ال�قرة  - )١٠(



 
 ٤٤٤ الفصل بین أن المصدریة والفعل     

وأن ال �كــون " فــالرفع علــى أنهــا ال تكــون فتنــه و�ــذلك  ،وحســبوا أن ال تكــون عــز وجــل 
ْوالً  ﴿ ــَ ْیِهْم ق ــَ ُع ِإل َرْوَن َأّال َیْرجــِ ــَ َال ی ــَ ــیهم قــوًال (  )2(﴾َأف یــرون ) فــى ال أى أنــه ال یرجــع إل

 .)٣(»  معنى �علمون فهو واقع ثابت
ثــم قــال  )٤(المعنى أنهم ال �قــدرون و�ــذلك هــى فــى مصــحف أبــى  «:ابن الشجرى وقال  

أبو عمرو وحمزة فرفع تكــون  )٥(﴾ ِفْتَنةٌ  َوَحِسُبَوْا َأّال َتُكونُ  ﴿وعلى الوجهین قرأ القراء 
ــائى ــا  والكسـ ــامر، وفتحهـ ــم وابـــن عـ ــافع وعاصـ ــر ونـ ــن �ثیـ ــان . )٦(» ابـ ــم �قـــول: فكـ ثـ

قــد } تقــول  –ال  – ســوف –{ الســین  الفصل بینهما و�ینــه �أحــد أر�عــة أحــرف  األحسن
مَ ﴿وفــى التنز�ــل  وأن ســوف تقــوم وأن ال تقــوم وأن قــد تقــوم  تقومعلمــت أن ســ  ــِ َأن  َعل

 .)٨(﴾ّال َیْرِجُع ِإَلْیِهْم َقْوالً َأَفَال َیَرْوَن أَ   ﴿وف�ه    )٧(﴾َسَ�ُكوُن ِمنُكْم ّمْرَضىَ 
 .)٩(إن " ال والسین" عوض من حذف تشدید أن  مكىوقال 
ةٌ   ﴿  اآل�ــةفــى    رى بــ العكوقال   وَن ِفْتنــَ ُبَوْا َأّال َتكــُ  "أن"�قــرأ �النصــب علــى أن  )١٠(﴾ َوَحســِ

المخففــة مــن الثقیلــة  "أن"و�قــرأ �ــالرفع علــى أن  الناصــ�ة للفعــل ، وحســبوا �معنــى الشــك
برها محذوف وجاز ذلك لما فصلت ال بینها و�ین الفعل ، وحسبوا على هــذا �معنــى وخ 

ا ، وال �جــوز أن تكــون المخففـــة مــن الثقیلــة مــع أفعـــال مــ علمــوا وقــد جــاء الوجهـــان فیه
   .)١١(الشك والطمع وال الناص�ة للفعل مع علمت وما �ان فى معناها

 
  ٨/ ٣المقتضب  - )١(
  ٨٩طه  - )2(
  ٣١/ ٢المقتضب  - )٣(
  ٣٨٤/ ١أمالى ابن الشجرى  - )٤(
  ٧١المائدة  - )٥(
  ٣٨٥/ ١أمالى بن الشجرى  - )٦(
 األخیرة من سورة المزمل  اآل�ة - )٧(
  ٣/١٥٦وأمالى ابن الشجرى  ٨/ ٣المبرد الوجه ف�ه الرفع ینظر المقتضب سورة طه وقال  ٨٩ اآل�ةمن  - )٨(
  ٢٣٤/ ١ القرآنشكل إعراب م - )٩(
 سورة المائدة  ٧١ اآل�ةمن  - )١٠(
  ٤٥٢/ ١التب�ان  - )١١(



 
 ٤٤٥ الفصل بین أن المصدریة والفعل     

ق جــاء المناف�ــان المعلــوم التحقــ والر أن الناص�ة معناها الطمــع   «:)١(صاحب حماةوقال  
ن الواقــع �عــد العلــم معلــوم �كــون قبلهــا فعــل مــن أفعــال العلــم ألولذلك اشــترط لهــا أن ال 

ومتــى وقــع �عــد العلــم أن فــال ینتصــب بهــا الفعــل ألنهــا   التحقق فلذلك لــم تقــع �عــد العلــم
أحــد د العلــم تكون المخففة مــن الثقیلــة ال الناصــ�ة و�لــزم المخففــة مــن الثقیلــة الواقعــة �عــ 

ثالثة أش�اء إما قد أو حــرف اســتق�ال أو حــرف نفــى، و�ن وقعــت أن المخففــة �عــد فعــل 
هــى المخففــة مــن الثقیلــة و�لزمهــا حینئــذ مــا شــرط فیهــا و�جــوز أن   ظن ف�جوز أن تكون 

ةٌ  ﴿الناصــ�ة �قولــه تعــالى  تكــون  وَن ِفْتنــَ ُبَوْا َأّال َتكــُ برفــع تكــون ونصــ�ة فــى  )٢(﴾ َوَحســِ
ن الظــن إن رجــح ف�ــه التحقــق أجــرى مجــرى العلــم و�ن و�نما جــاز الوجهــان أل  )٣(الس�عة

   .)٤(» رجح ف�ه الرجاء والشك لم �جرى مجرى العلم
ونُ  ﴿ عمــرو وحمــزة والكســائى أبــوقــرأ  «:أبــو زرعــةوقــال  ُبَوْا َأّال َتكــُ ةٌ  َوَحســِ  )٥(﴾ ِفْتنــَ

َى َأّال  ﴿ �ـــــالرفع أى أنـــــه ال تكـــــون فتنـــــه �مـــــا قـــــال فـــــى موضـــــع أخـــــر  ِدُروَن َعلـــــَ َ�قـــــْ
 .أى أنهم ال �قدرون على شىء فهى مخففة من أن  )٦(﴾َشْيءٍ 

ال تفصــل بــین العامــل والمعمــول  "ال"" نصــ�ا ونصــ�ه �ــأن و وقــرأ ال�ــاقون " أن ال تكــونَ 
ي  ﴿ هـ ولـ وحجتهم ق "أحب أال تذهب"و  "أحب أن تذهب"ف�ه �قولك  َوَما َلَنآ َأّال ُنَقاِتَل فــِ
ِبیِل ّ�ِ   ﴿  )٧(﴾  َسِبیِل ّ�ِ  ي ســَ وْا فــِ �ــل هــذا نصــب �ــأن ال ولمــا  )٨(﴾ َوَما َلُكْم َأّال ُتنِفقــُ

أختلــف ف�ــه إلــى مــا أجمعــوا عل�ــه . مــا رد  األخــرى أجمعــوا علــى إحــداهما واختلفــوا فــى 
 تدخل فى الكالم على أر�عة أوجه   أنواعلم 

 
ضل األیو�ى الشهیر �صاحب حماة المتوفى سنة ف هو الملك المؤ�د عماد الدین أبى الفداء إسماعیل بن األ - )١(

 ـ، له �تاب فى النحو �سمى الكناش فى فنى النحو والصرف تحقیق ر�اض الخوام ه٧٣٢
 المائدة  ٧١ اآل�ةمن  - )٢(
  ٢٥٥/ ٢سیر �التو  ٤٥٢/ ١التب�ان و  ٤١٦/ ١ینظر الكشف  - )٣(
 داء إســماعیل بــن األفضــلفــى النحــو والصــرف للملــك المؤ�ــد عمــاد الــدین أبــى الینظــر �تــاب الكنــاش فــى فنــ - )٤(

المكت�ـة العصـر�ة  ١٢/ ٢ى الشهیر �صاحب حماه المتوفى دراسة وتحقیـق د. ر�ـاض بـن حسـن الخـوام و�األی
 صیدا بیروت 

  ٧١المائدة  - )٥(
  ٢٩الحدید  - )٦(
  ٢٤٦ال�قرة  - )٧(
  ١٠الحدید  - )٨(



 
 ٤٤٦ الفصل بین أن المصدریة والفعل     

   "أر�د أن تخرج": أن الناص�ة للفعل وهى التى ذ�رناها تقول  األول
 أراد أنه  ": أن الخف�فة عن أن الثقیلة �قولك " أن هالكالثانى
  )٢(معناه أى أمشوا  )١(﴾ َأِن اْمُشواْ  ﴿  : أن تكون �معنى أى �قولهالثالث
 )٣(» ﴾  َوَلّمآ َأن َجآَءْت  ﴿  : أن �كون للتو�ید �قوله  الرا�ع
هــا فــى دوران  ألنهــا لكثــرة"ال" بــین المصــدر�ة والفعــل بـــ  بلــى قــد �فصــل «:الرضــىوقــال 

   .)٤(»  الكالم تدخل فى مواضع ال تدخلها أخواتها
حیــث أجــازوا الفصــل  ال�صــر�ینأما الفصل بینها و�ین الفعل �غیر ال فقد أجازه �عــض 

 �الظرف وش�ه.
وأجـــــاز �عـــــض الفصــــل بینهـــــا و�ـــــین منصـــــو�ها �ـــــالظرف وشـــــبهه  «:ابــــن مالــــكقــــال 
 .  )٥(»اخت�ارا
ةٌ   ﴿ا فــي  واختلفــو   :«الش�خ خالــد األزهــرى وقال   وَن ِفْتنــَ ُبَوْا َأّال َتكــُ فقــرأه غیــر  )٦(﴾ َوَحســِ

ــى عمــرو واألخــو�ن حمــزة والكســائى ــو عمــرو وحمــزة والكســائى�النصــب وقــرأ  أب  أب
 )٧(»  �الرفع لوجود الفاصل بین أن والفعل بـ" ال"

 )٨(»الفصل �الشرط نحو أردت أن إن تزرنــى أزرك الكوفیون وأجاز   «:السیوطىوقال  
ألن الفصــل �النــداء �ـــ  :انه أجــاز الفصــل �النــداء حیــث قــال  الرضى�الم    والظاهر من
 "أحـــب أن �ـــا محمـــد أكرمـــك"ومـــن ثـــم فإنـــك �مكنـــك القـــول علـــى مذه�ـــه  )٩("ال فصـــل"

 بنصب المضارع " أكرمك " 
 التعقیب والرأى الراجح

 
  ٦آ�ة سورة ص  - )١(
  ٢٣٣ینظر حجة أبى زرعة  - )٢(
 ٢٣٤بى زرعة ألحجة و�نظر ال ٣٣العنكبوت   - )٣(
  ٢٣٣/ ٢الكاف�ة للرضى  - )٤(
 ٢٢٩تسهیل الفوائد  - )٥(
 ٧١المائدة  - )٦(
  ٣/٢٨٣والص�ان  ٢/٢٣٣شرح التصر�ح  - )٧(
 ٢/٢٨٤الهمع  - )٨(
 ٢/٣٣٥شرح الكاف�ة للرضى  - )٩(



 
 ٤٤۷ الفصل بین أن المصدریة والفعل     

وممـــا ســـبق یتبـــین لنـــا أن الفصـــل بـــین أن والفعـــل جـــائز بــــ"ال" عنـــد الجم�ـــع و�ـــالظرف 
اخت�ــــارا ومنــــع أكثــــرهم الفصــــل فــــى االخت�ــــار مطلقــــا  ال�صـــر�ینهه أجــــازه �عــــض وشــــب 

 الفصـــل �النـــداء. الرضـــىالفصـــل �الشـــرط وأجـــاز  الكوفیـــون �ـــالظرف أو �غیـــره وجـــوز 
ــاوالــــذى  ــالظرف وشــــبهه جــــائز ألنهــــم یتوســــعون فــــى  یــــراه ال�حــــث راجحــ أن الفصــــل �ــ

بهه فــال �جــوز إال فــى الظروف ما ال یتوسعون فى غیرها أما الفصل �غیر الظرف وشــ 
  )١(الضرورة

 �هللا أعلم 

 
 ) ١٢٦( لألستاذ الد�تور/ أحمد العزازى  ینظر الفصول والفروق عند النحاة - )١(



 
 ٤٤۸ ھل تأتى أن المفتوحة الھمزة أداة شرط      

 ن املفتوحة اهلمزة أ هل تأتى  

 )١( أداة شرط 
 

ُروَن  ﴿وذلــك عنــد قولــه جــل شــأنه الرؤاسى والفــراءلــرأى    ابن خالو�هتعرض   ْل َینظــُ َفهــَ
َراُطَها  آَء َأشــْ ْد جــَ ــَ ًة َفق ــَ ْأِتَیُهْم َ�ْغت ــَ اَعَة َأن ت اتفــق القــراء علــى فــتح  «فقــال: )٢(﴾ِإّال الســّ

 :قــال ،الفــراءعــن  الســمرى عــن    ىحــدثن   اهــدابــن مجألن    ؛الهمزة من "أن" و�نمــا ذ�رتــه
لم دخلــت  الفــاء فــى قولــه  أ�ا عمرو بن العالءقال :سألت  أبو جعفر الرؤاسىحدثنى  
أن ( قــال: ؟ قلــت : فــأین الشــرط ) قــال : جــواب الشــرط . شــراطهاأفقــد جــاء  تعــالى (

   .)٣(»  و�ذلك فى مصاحفهم  عن أهل مكة,  اقال: وأراني أن تلك أخذه  )  تأتیهم �غتة
 والتقویم  ةالدراس

  .الجزاء أمهى   الشرط�ة"  "إنْ  أنذ�ر النحو�ون  
؟  لـــكحـــروف الجـــزاء فســـألته لـــم قلـــت ذ أمأن "إن" هـــى  الخلیــلوزعـــم  «:بو�هیســ قـــال 

فــال  �فارقــهحروف الجزاء قد یتصرفن ف�كن استفهامًا ومنها ما   أرى   أنىفقال: من قبل  
نــه ال �كــون ف�ــه واعلــم أ المجــازاة  تفــارق  الأ أنحــال واحــده   �كون ف�ه الجزاء وهــذه علــى

 و  ) كآتــ  تــأتى نإ :(فأما الجواب �الفعــل فنحــو قولــك �الفاء . أو جواب الجزاء ال �فعل 
نـــا صـــاح�ك وال �كـــون أتنى فأتـــ  أن, وأمـــا الجـــواب �الفـــاء قولـــك )ن تضـــرب أضـــرب إ( 

 .)٤(»  ثم  وال  و �الواالجواب فى هذا الموضوع  
 أنلـــم �خـــتص بهــا غیرهـــا فـــ�مكن  �أشــ�اء�ـــاب اختصـــت ال أم الشــرط�ةولمــا �انـــت إن 

  :فتح همزتها وتكون حینئذ أداه شرط وقد اختلفت النحاه فى ذلك على أقوالت 
 
 

 رأى الكوفیین 

 
 ٥٤ بومغنـى اللبیـ ٢٢٤٬٢٢٣الجنـى الـدانى و  ٣/٦١ومعـانى الفـراء ٣/١٦٢٬١٦١فـى الكتـاب  ةلأتنظر المسـ  -)١(

  ٢/٣٢٧والهمع  ٤/١٦٩٣وارتشاف الضرب 
 من سوره محمد ١٨ اآل�ة -)٢(
 ٢/٣٢٤ هلقراء الس�ع وعللها البن خالو�ینظر إعراب ا -)٣(
رتشـــــــاف واال ٧/٤١فصـــــــل موشـــــــرح ال ٣٥٩, ٢/٤٦, ١/١٨٨, والمقتضـــــــب٣/٦٣الكتـــــــاب لســـــــیبو�ه  رینظـــــــ -)٤(

 ٢٢٣, ٢٠٨الدانى  والجنى ٤/١٨٦٢
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أمــا أنــت منطلقــا (  :فــى نحــو  تفیــد المجــازاة  ة"أن" تكــون شــرط� إلــى أن    ن ویــ الكوفذهب  
لَّ  َأن ﴿وجعلــوا منــه قولــه تعــالى ) انطلقــت َدا َتضــِ َذكِّرَ  ُهَماْإحــْ  إذا وذلــك اقــالو   )١(﴾ َفتــُ

 دخلت الفاء وجعلوا منه قول الشاعر :
 )٢(رًا ولم تجزع لقتل ابن خازماجه       اً تحز   قتی�ة  أذناأتجزع أن 

آَء  ﴿وقولـــــه «:الفــــراءقـــــال  ْد جــــَ ًة َفقــــَ ْأِتَیُهْم َ�ْغتــــَ اَعَة َأن تــــَ ُروَن ِإّال الســــّ ْل َینظــــُ َفهــــَ
َراُطَها أبـــو جعفــــر قــــال وحــــدثنى  الفـــراءة فــــى القــــراءة �لهــــا حــــدثنا أن مفتوحــــ  )٣(﴾َأشـــْ

مــا هــذه الفــاء التــى فــى قولــه " فقــد جــاء  ن العــالءبــ  ألبــى عمــروقــال : قلــت  ىالرؤاســ 
؟ قــال : فقــال معــاذ هللا  قلــت إنهــا أن تــأتیهم مفتوحــة  :قــال جــواب للجــزاء قــال  "أشراطها

علــیهم قــرأ وهــى  ألنــهكــة فظننــت أنــه أخــذها عــن أهــل م الفــراءتــأتهم قــال  هــى إنإنمــا 
   .)٤(»" تأتهم" �سنة واحدة ولم �قرأ بها أحد منهم  الكوفیینأ�ضًا فى �عض مصاحف  

 ر إن ــــ تكس )٥( ﴾َشَنآُن َقْوٍم َأن َصّدوُ�ْم  َوَال َ�ْجِرَمّنُكمْ  ﴿وقال فى قوله تعالى  
 

 أن لم طو  )٢(﴾ّلْم ُیْؤِمُنوْا َفَلَعّلَك َ�اِخٌع ّنْفَسَك َعَلَى آَثاِرِهْم ِإن  ﴿ومثله    )١(وتفتح
 

 سوره ال�قرة ٢٨٢ اآل�ةمن  -)١(
ن الفـاء فـى تـذ�ر ا ألأحـداهمن تضـل " �كسـر الهمـزة فتـذ�ر �ـالرفع لـم �قـف علـى إوقد قرأ همزة من الكـوفیین  

 ,٢/٩٩�ع�ش  بنوشرط المفصل ال ١/٥٥٩٬٥٥٨ح الوقف إ�ضاجواب الجزاء  ینظر 
ــه ص  -)٢( ــر دیوانـ ــل للفـــرزدق ینظـ ــن �حـــر الطو�ـ ــیبو�ه  ٨٥٥البیـــت مـ ــدل  ٣/١٦١والكتـــاب لسـ ــب" بـ ــه "أتغضـ وف�ـ

  ٤٤٤وال�صر�ات  ٢٣٣والمسائل المنثورة  ٣/٢٧"أتجزع" ومعانى الفراء
ــر  ــى شـ ــ�ه فـ ــیبو�ه للنحـــاسو�ـــال نسـ ــات سـ ــه ٣٢٤ح ن�ـ ــو  ٦٩والزه�ـ ــراب مشـ ــرآنكل إعـ ــن  ٢١٧| ١ القـ ــالى ابـ وأمـ

مــن قصــیده �مــدح بهــا  وهــو ٣/١٣٨٦الرتشــافاو  ٥٤ بومغنــى اللبیــ ٢٢٤والجنــي الــدانى  ١/١٩٠الحاجــب 
 سل�مان عبد الملك و�هجوا جر�را 

ن خــازم الســلمى عبــد هللا الســلمى بــتــا "قطعتــا" وا:قتی�ــة:هو قتی�ــة مــن مســلم ال�ــاهلى القائــد المشــهور وحز  اللغــة
ن أبى األسود التم�مى قتل قتی�ة ال�اهلى و�اهله من ببل ابن الز�یر و�ان و��ع بن األسود قأمیر خرسان من  

ر الفــرزدق علــیهم وزعــم أن قــ�س فخــعبــد هللا ابــن خــازم الســلمى وســل�م مــن قــ�س ف تقــ�س و�انــت تمــ�م قتلــ
 مغضبت لقتل قتی�ة ولم تغضب لقتل ابن خاز 

همــزه أن وجعلهــا شــرط�ه علــى رأى الكــوفیین ومنــع ذلــك ال�صــر�ون وتــاولوا الشــاهد علــى أنهــا  ""فــتحوالشــاهد 
  ةالمصدر�

 سورة محمد  ١٨من اآل�ة  - )٣(
   ٦١/ ٣للفراء  القرآنمعانى  - )٤(
  ٢المائدة  - )٥(
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 الفرزدقیؤمنوا" والعرب تنشد قول 
 )٣(  رًا ولم تجزع لقتل ابن خازماجه     اً تحز   قتی�ة  أذناأتجزع أن 

 رأى البصریین
ــع  ــر�ون ومنــ ــواهد علــــى أنهــــا  مجــــيء ال�صــ ــة الهمــــزة وتــــأولوا الشــ أن الشــــرط�ة مفتوحــ

  )٤(المصدر�ة
 :دقز الفر   عن قول  الخلیلوسألت   «:  سیبو�ه�قول  

   )٥(جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم        اً تغضب أن أذنا قتی�ة حزتأ
والفعــل فلمــا   )٦(تفصــل بــین �ــى أنح ب�ح أن تفصل بین أن والفعــل �مــا قــ� ق  ألنهفقال  

   .)٧(» األفعالقبل    األسماءقد تقدم ف�ه     ألنهق�ح ذلك ولم �جز حمل على "إن" 
 وجعلوا من ذلك: والكوفیین )٨(لألصمعىازاة خالفًا وال تكون "أن" للمج   :أبو ح�انقال 
   )٩(..........................  ا  تأتغضب أن أذنا قتی�ة حز       

 . )١١(لثقیلةامن    المخففةوالمبرد على أنها   )١٠(: على أنها ناص�ة للفعلالخلیلوتأوله 
ورة ســ المك "إنـ"�ــ  ةأن المفتوحــة تكــون شــرط�   «:رأى الكوفیین فقال  وقد رجح ابن هشام

 و�ل�ه ذهب الكوفیون و�رجحه عندى أمور:

 
ن ینظـر اإلتحـاف آلـى أنهـا علـة للشـنابن �ثیر وأبو عمرو �كسر الهمزة على أنها شرط�ة وال�اقون �ـالفتح  ع  -  )١(

  ١٦٣/ ٣وأمالى ابن الشجرى  ١٩٨
  ٦الكهف  - )٢(
ف�ه لما سبق " فتح همزة أن" وجعلهـا شـرط�ة  والشاهد ٢٧/ ٣للفراء  القرآنالبیت سبق توث�قه و�نظر معانى  -  )٣(

 على رأى الكوفیین 
 ٢٢٤الجنى الدانى  – )٤(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٥(
  ١٦١/ ٣ب لسیبو�ه الكتا - )٦(
  ١٣٨٦/ ٤وارتشاف الضرب  ١٦٢/ ٣الكتاب  - )٧(
، ٣٢٩والفــاء تقــع فــى الجــواب ینظــر رأ�ــه فــى : المســائل ال�غــداد�ات  ةصــمعى أن "أن" تكــون شــرط�فقــد رأى األ - )٨(

  ٣٢٧/ ٢والهمع  ١٩٩٤/ ٤رتشاف االو  ٥٣٥والجني الدانى  ٨٧و�تاب الشعر  ٤٨زه�ة واأل ٣٣٠
  تخر�جهسبق البیت  - )٩(
  ١٦٩٣/ ٤، واالرتشاف  ٢٢٥والجني الدانى  ١٦٢،  ١٦١/ ٣ینظر : الكتاب  - )١٠(
  ٣٢٧/ ٢والهمع  ١٦٩٣/ ٤وارتشاف الضرب  ٩،  ٨، ٧،  ٦، ٥/ ٣ینظر رأى المبرد فى المقتضب  - )١١(
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ــدها تـــــوارد المفتوحــــة والمكســــورة علــــى المحـــــل الواحــــد واألصــــل التوافــــق فقـــــرئ  -:أحــ
لَّ  َأن﴿�ــالوجهین قولــه تعــالى َداُهَما َتضــِ ِرَمّنُكمْ  ﴿وقولــه )١(﴾ْإحــْ َنآُن  َوَال َ�جــْ شــَ

ْفحًا َأن ُ�نــُتْم َقْومــًا َأَفَنْضِرُب َعنُكمُ   ﴿وقوله    )٢(﴾َقْوٍم َأن َصّدوُ�ْم    الّذْكَر صــَ
 وقد مضى أنه روى �الوجهین قوله : )٣( ﴾  ّمْسِرِفینَ 

 )٤(.......................          أتغضب أن أذنا قتی�ة حزتًا  
 : مجيء الفاء �عدها �ثیرًا �قوله:  الثانى

   )٥(فإن قومى لم تأكلهم الض�ع    أ�ا خراشة أما أنت ذا نفر
 عطفها على إن المكسورة فى قوله::  الثالث

  )٦(فا� �كأل ما تأتى وما  تذر    إما أقمت وأما أنت مرتحالً 
الروا�ـــة �كســــر إن األولــــى وفــــتح الثان�ــــة فلــــو �انــــت المفتوحــــة مصــــدر�ة لــــزم 

فى توج�ه ذلك فقال: لمــا  )٧(ابن الحاجبعطف المفرد على الجملة وتعسف  
 ) أكرمــك إلت�انــك إ�ــاي( وقولــك  ) إن جئتنــى أكرامتــك( كــان معنــى قولــك: 

إن جئتنــى (واحــدا صــح عطــف التعلیــل علــى الشــرط فــى البیــت ولــذلك تقــول:

 
  ٢٨٢ال�قرة  - )١(
  ٢المائدة  - )٢(
  ٥الزخرف  - )٣(
 سبق توث�قه   - )٤(
ورى دار الجمهور�ـة �غـداد سـنة بـد. �حیـى الج ١٢٨ال�س�ط للع�اس بـن مـرداس ینظـر دیوانـه ص   البیت من  -  )٥(

وأمـــالى ابـــن  ١١٦/ ٣والمنصـــف لـــه ٣٨١/ ٢والخصـــائص البـــن جنـــى  ٢٩٣/ ١م والكتـــاب لســـیبو�ه ١٩٦٨
شرح الكاف�ـة الشـاف�ة و  ٥٦والمقرب البن عصفور  ٧١/ ١اإلنصاف  و ٢/٩٩وشرح المفصل    ٤٩/  ١الشجرى  

رهـط  :خفـاف " ابـن ند�ـه والنفـر ، ": أبـو خراشـه " �ن�ـة "اللغـة ٣٦٥/ ١وشرح التسهیل البن مالك   ٤١٨/  ١
 مجيء أن للشرط لذلك دخلت الفاء جوا�ا لها. والشاهد السنة المجد�ة  :الرجل والض�ع

ــ� - )٦( ــالى الحاجـــب  ةالبیـــت مـــن ال�ســـ�ط وهـــو بـــال نسـ ــاز  ١٢٤،  ١٢٣/ ٢فـــى أمـ  ٥٤٧/ ٣والنها�ـــة البـــن الخ�ـ
/ ١وشــرح الكاف�ــة البــن مالــك  ٥٤ومغنــى اللبیــب  ٩٨/ ٢البــن �عــ�ش  المفصــل وشــرح ٢٤١وجــواهر األدب 

 ١١٩٢/ ٣واالرتشاف   ١٥٠/ ٢وشرح الكاف�ة للرضى  ٤١٨
 ف�ه عطف أن المفتوحة على إن المكسورة   والشاهد

 ١٥٠/ ٢ینظر : شرح الكاف�ة للرضى  - )٧(



 
 ٤٥۲ ھل تأتى أن المفتوحة الھمزة أداة شرط      

فتجعــل  )ئتنــى وإلحســانك إلــى أكرمتــكج إن :(ثــم تقــول )وأحســنت إلــى أكرمتــك
   )١(»، وما أظن أن العرب فاهت بذلك یوما ما  الجواب لهما

 )٢(.الكوفیون : والشرط �أن أثبته  السیوطىوقال 
 

 التعقیب والرأى الراجح
عــن  الفــراءقــل ذلــك ن  الكوفیــون أثبتــه  المفتوحــة "أنـ"ممــا ســبق یتضــح لنــا أن الشــرط بــ 

لــم دخلــت  أ�ــا عمــرو بــن العــالء ىالرؤاســ وقــد ســأل   الكوفیینمن    ىأبى جعفر الرؤاس
وأیــن الشــرط  ىالرؤاســ الفاء فى قوله " فقــد جــاء أشــراطها.. فقــال جــواب شــرط فقــال لــه 

وأرانــى أن تلــك أخــذها عــن أهــل مكــة و�ــذلك فــى  ىالرؤاســ م �غتة ثم �قول قال أن تأتیه
 .مصاحفهم

أنــه ال مــانع مــن جعــل " أن" المفتوحــة الهمــزة أداة شــرط بــدلیل قولــه  یــراه ال�حــثوالــذى 
 وقول الشاعر )٣(﴾ َفُتَذكِّرَ  ْإْحَداُهَما َتِضلَّ  َأن ﴿تعالى  

   )٤(..........................  أتغضب أن أذنا قتی�ة حزتا  
 وفى ذلك توسعة للغة الكوفیون وغیر ذلك �ثیر مما استشهد �ه  

 علم  أ�هللا 
 

 
  ٥٤مغنى اللبیب  - )١(
  ٢/٣٢٧الهمع  – )٢(
 سوره ال�قرة ٢٨٢ اآل�ةمن  -)٣(
 البیت سبق توث�قه   - )٤(



 
 ٤٥۳ مجئ ما شرطیة وإضمار الفاء فى جوابھا      

 شرطية     "   ما "    جميء  

 ) ١( الفاء فى جوابها    وإضمار 
 

ْحُر   ﴿عنــد قولــه تعــالى  الفــراءلرأى    ابن خالو�هتعرض   ِه الســّ ُتْم �ــِ ا ِجئــْ قرأ «فقــال: )٢(﴾مــَ
ى شــىء جئــتم �ــه أ�معنــى أى والتقــدیر :  " مــا" لســحر" �المــد جعــل آوحــده " عمــرو أبــو

   .)٣(لسحر هو ؟آ
 "وجئتم �ــه""ما" ابتداء و الذى جئتم �ه السحر  :أى )ما جئتم �ه السحر(  «:وقرأ ال�اقون 

، وفــى حــرف ابــن  )الــذى مــررت �ــه ز�ــد( :والســحر خبــر االبتــداء، �مــا تقــول .صــلته
فكــل نكــرة إذا  ،قــد تقــدم ذ�ــره ألنــه  ؛والــالم  �ــاأللفوفــى قراءتنــا    ،والم  ألــفمسعود �غیــر  

 . )٤(حر " " ما أتیتم من السَّ   وفى حرف أبى  ،أعیدت صارت معرفة
ــراءعــن  الســمرى عــن  ابــن مجاهــدوحــدثنى  مــا جئــتم �ــه ( �جــوز فــى النحــو  :قــال الف

" إن هللا  :مضمرة فى قولهال ءلفااوجوا�ه �النصب على أن �جعل "ما" شرطا   )  السحر
   )٥("»فإن هللا ال �صلح عمل المفسدین  :"وتلخ�صه "ال �صلح عمل المفسدین

 الدراسة والتقویم 
مــا "ذ�ــر أنــه �جــوز فــى النحــو فــى قولــه تعــالى  الفــراءا أن من النص السابق یتضح لنــ 

 :وجوا�ــه الفــاء المضــمرة فــى قولــه  )٦(" �النصــب علــى جعــل مــا شــرطا  جئتم �ه الســحر
فــى هــذه المســألة و��ــان الــراجح  و�ین"إن هللا ال �صلح عمل المفســدین" و�ل�ــك أراء النحــ 

 فیها.
 

 
 ٧٠،  ٦٩/ ٢تضب قوالم ٤٧٦،  ٤٧٥/ ١معانى الفراء و  ٩٦، ٣٦/ ٣تنظر المسالة فى : الكتاب لسیبو�ه  -)١(

 ٨٣٢، ٣٩٣، ٢١٩و  ١٣٣ومغنى اللبیب  ٢/٥٤٩،  ١٢٥/ ١وأمالى ابن الشجرى 
 ٨١یونس  - )٢(
 ١١٨/ ٢حاف واالت٢/٦٣٨والنشر ٥١٧وغا�ة االختصار ١٢٣ سیر�والت٢٠١: الم�سوط تنظر القراءة فى - )٣(
 ٣٣٥ءات و�نظـر : حجـة القـرا ١٨٣/ ٥وال�حـر  ٣٦٨/ ٨وتفسـیر القرطبـى  ٤٧٥/ ١معانى الفراء  :ینظر   -  )٤(

  ٥٧٢خفش ومعانى األ ٥٢١/ ١والكشف 
  ٢٧٢/ ١ هینظر إعراب القراءات الس�ع البن خالو� - )٥(
ــ -)٦( فــة ینظــر : غا�ــات الب�ــان فــى معر ..رد والشــرط تعلیــق فعــل علــى آخــر ومــن ثــم صــارت الجملــة فــى قــوة المف

  ٤٩و ٤٨عبد الحمید الو�یل ص ماءات القرآن للجعبرى تحقیق د.



 
 ٤٥٤ مجئ ما شرطیة وإضمار الفاء فى جوابھا      

 نالكوفییرأى 
تعــرض شــرط ولــذلك تقــرأ ( الســحر ) �النصــب وقــد ذ�ر الكوفیون أن ( مــا ) تــأتى أداة 

ْحُر   ﴿  لهذه المسألة عند قوله جل شــأنه  الفراء ِه الســّ ُتْم �ــِ ا ِجئــْ "مــا" فــى « :فقــال )١(﴾مــَ
 "ما جئت �ه ســحر " عبد هللاوهى فى قراءة  موضع الذى �ما تقول ما جئت �ه �اطل

، أال تــرى أنهــم قــالوا لمــا جــواب لكــالم قــد ســبق  ألنــهوالالم  �األلف "السحر "و�نما قال 
؟ فقــال بــل مــا جئــتم �ــه الســحر و�ــل حــرف ذ�ــره مــتكلم  جاءهم �ه موسى : أهذا ســحر

علیهــا لفظهــا فــى جــواب المــتكلم زدت فیهــا ألفــا والمــًا ، �قــول الرجــل: قــد  تفــرددنكــرة 
 درهمــا، فــأرنيالــدرهم ولــو قلــت  فــأرني؟ أو  وجــدت درهمــا ، فتقــول أنــت : فــأین الــدرهم

مــا جئــتم �ــه  ن �قــرؤو وأصــحا�ه  مجاهــدك سألته أن یر�ك غیر مــا وجــده و�ــان  كنت �أن 
قــال  �أنــهلسحر: ف�ستفهم و�رفع الســحر مــن ن�ــة االســتفهام وتكــون مــا فــى مــذهب أى آ
 الفــراءقــال  "مــا أتیــتم �ــه ســحر " أبــى؟ وفــى حــرف  ؟ الســحر هــو  ى شــىء جئــتم �ــهأ

منصــو�ا �مــا تقــول مــا جئــت  تجعــل الســحر "ما جئــتم �ــه الســحر  "وأشك ف�ه وقد �كون  
إذا فـــى موضـــع جـــزم  "وجئـــتم  "فـــى معنـــى جـــزاء  "مـــا"�ـــه ال�اطـــل والـــزور ، ثـــم تجعـــل 
ف�كون جوا�ــا للجــزاء والجــزاء البــد لــه  "إن هللا سی�طله   "نصبت وتضمر الفاء فى قوله  

�جــاب �جــزم مثلــه أو �الفــاء فــإن �ــان مــا �عــد الفــاء حرفــا مــن حــروف االســتئناف  )٢(أن
، و�ن �ــان فعــال أولــه ال�ــاء أو  فع أو ینصب أو �جزم صلح ف�ــه إضــمار الفــاءو�ان یر 

التــاء أو �ــان علــى جهــة فعــل أو فعلــوا لــم �صــلح ف�ــه إضــمار الفــاء ألنــه �جــزم إذا لــم 
 ألنهــاقبــل أن تكــون الفــاء  قد جــزم  )٣(تكن الفاء ، و�رفع إذا أدخلت الفاء وصلح  ف�ما

 "قـــم"تــرى أن  أاللــك للرجــل: إن شـــئت فقــم ، دخلــت أو لــم تـــدخل فمــا �عــدها جـــزم �قو 
فكــذلك قــول  �ــاألمرإذا قلــت إن شــئت قــم جزمتهــا  ألنكمجزومة ولو لم �كن فیها الفاء 

 الشاعر:

 
  ٨١یونس   -)١(
  ٤٧٥/ ١للفراء  القرآنمعانى   -)٢(
یر�د فعل األمر فإنه عندهم فعل مضارع مجزوم بالم األمر حذفت الالم وحرف المضارعة لكثرة االسـتعمال   -  )٣(

  ٤٧٦/ ١للفراء  لقرآناینظر حاش�ة معانى 



 
 ٤٥٥ مجئ ما شرطیة وإضمار الفاء فى جوابھا      

  )١(والشر �الشر عند هللا مثالن     من �فعل الحسنات هللا �شكرها   
ك صـــلح أال تـــرى أن قولـــك " هللا �شـــكرها " مرفـــوع �انـــت ف�ـــه الفـــاء أو لـــم تكـــن ، فلـــذل

 .)٢(»  ضمیرها
أنه ذ�ر أن " السحر" �مكن أن �جعل منصو�ا ثــم تجعــل مــا فــى   الفراءف�فهم من نص  

ــتم  ــزاء وجئـ ــى الجـ ــعمعنـ ــى موضـ ــه " إن هللا  فـ ــى قولـ ــاء فـ ــمر الفـ ــبت وتضـ ــزم إذا نصـ جـ
 ف�كون جوا�ا للجزاء  والجزاء البد له أن �جاب �جزم مثله أو �الفاء  "سی�طله

  نالبصرییرأى 
 ر�ون أن ما موصولة وفیها معنى المجازاة.وذ�ر ال�ص

بهــا وتكــون �منزلــة الــذى فــإذا جعلتهــا  التــى �جــاز األســماءن "مــا" مــن إ :ســیبو�ه قــال
�منزلــة الــذى قلــت : مــا تقــول أقــول فتصــیر تقــول صــلة " لمــا" حتــى تكمــل اســمًا فكأنــك  

 )٣(  أعط�كتشاء   وأیها  أت�ه  �اتنىتقول أقول و�ذلك من   الذىقلت 

�الفــاء ف�قــول" واعلــم  أو �فعــل  أال�كــون  أالجــواب الشــرط  إن ســیبو�هك یــذ�ر و�عــد ذلــ 
 �فعل أو �الفاء . الإانه ال �كون جواب الجزاء 

 .و�ن تضرب أضرب ونحو ذلك  آتكفنحو قولك : إن تاتنى    �الفعلفأما الجواب 
ضــع فأنا صاح�ك وال �كون الجواب فى هذا المو  تأتنيفقولك : إن   �الفاءوأما الجواب  
 فتقـــول فـــإذا �كـــون �ـــذا و�ـــذا الرجـــل �قـــول افعـــل �ـــذا و�ـــذا إنتـــرى  أال ، �ـــالواو وال ثـــم

 
والنوادر ألبى   ٧٠/  ٢بن ثابت ، وقیل لكعب بن مالك فى المقتضب    نالبیت من ال�س�ط وهو منسوب لحسا  -)  ١(

والتصـــر�ح  ٥٥٣،  ٥٥٢،  ٣١١،  ١٠وتحقیـــق د. مـــازن  ١٦٥،  ١٣٩ , ٥٨ ,٥٦/ ١والمغنـــى  ٢٠٧ز�ـــد 
و�ـــال  ٧٦/ ٢والــدر اللوامــع  ١٧٨/ ١ى وشــرح شــواهد المغنـــى للســیوط ٢٢٠/ ٤واالشــ�اه والنظــائر ٢٥٠/ ٢

 ١٦٥/ ٢وشــــرح �تــــاب ســــیبو�ه للســــیرافى  ٢٠١مــــل الخلیــــل جو  ١١٤،  ٦٥/ ٣نســــ�ة فــــى الكتــــاب لســــیبو�ه 
 ٤١٠/ ١مرى �والتــذ�رة للصــ ةوالت�صــر  ٣/٤٦٢،  ١٩٥/ ٢واألصــول فــى النحــو  ٦٠٤/ ١و�شــف المشــكل 

ــى و  ــة للرضـ ــراب  ٢٨١/ ٢والخصـــائص  ١٥٢ والتوطئـــة ٩٧/ ٤شـــرح الكاف�ـ ــناعة اإلعـ ــر صـ ،  ٢٦٤/ ١وسـ
 ٨٧/ ٢والمســـتوفى البـــن فرحـــان  ٦٩والجنـــى الـــدانى  ١٩٩/ ٢وشـــرح حمـــل الزجـــاجى البـــن عصـــفور  ٢٦٥

وتــذ�رة النحــاة  ٥٣٧/ ١خشــرى موالكشــاف للز  ١٣٧/ ٤وأمــالى ابــن الحاجــب  ١٢٤/ ١ ى بــن الشــجر أمــالى و 
  ١٨٧٣/ ٤رتشاف االو  ٣، ٢/ ٩وشرح ابن �ع�ش  ٩٥٦/ ٣وشفاء العلیل  ٨٢

فــى قولــه " هللا �شــكرها" فقــد حــذف الفــاء مــن الجــواب وهــو مرفــوع ســواء �انــت ف�ــه الفــاء ولــم تكــن ،  والشــاهد
 .و�روى فالرحمن �شكرها 

  ٤٧٦/ ١للفراء  القرآنومعنى لذلك صلح ضمیرها : أى إضمار الفاء ینظر معانى  -)٢(
  ٦٩/ ٣ینظر الكتاب   -)٣(



 
 ٤٥٦ مجئ ما شرطیة وإضمار الفاء فى جوابھا      

فقــد أتــاك الغــوث الیــوم ولــو أدخلــت الــواو وثــم فــى هــذا  :فتقــول أمــسغــث أ و�قــول : لــم 
ْبُهْم  ﴿ز : عــن قولــه جــل وعــ  الخلیــلالموضــع تر�ــد الجــواب لــم �جــز وســألت  َوِ�ن ُتصــِ

ّدَمْت َأیْــ  ونَ َسّیَئٌة ِ�َما قــَ ْم َ�ْقَنطــُ  األولفقــال هــذا �ــالم معلــق �ــالكالم  )٢)(١(﴾ ِدیِهْم ِإَذا هــُ
وهــذا هاهنــا فــى موضــع قنطــوا �مــا �ــان الجــواب  األولكمــا �انــت الفــاء معلقــة �ــالكالم 

ُتْم  ﴿لفعــل قــال: ونظیــر ذلــك قولــه �الفــاء فــى موضــع ا وُهْم َأْم َأنــْ ْ�ُكْم َأَدَعْوُتمــُ َوآٌء َعلــَ ســَ
اِمُتونَ  مبتــدأه �مــا  تجــيء�منزلــة أم صــمتم وممــا �جعلهــا �منزلــة الفــاء  أنهــا ال  )٣(﴾ صــَ
الفــاء علــى إذا قبــ�ح ، ولــو �ــان  إدخــالأن  الخلیــلمبتــدأه . وزعــم  ال تجــىءأن الفــاء 

إدخــال الفــاء علــى إذا حســنا لكــان الكــالم �غیــر الفــاء قب�حــا فهــذا قــد اســتغنى عــن الفــاء 
فصــارت إذا هاهنــا جوا�ــا �مــا صــارت الفــاء عــن الفــاء �مــا اســتغنت الفــاء عــن غیرهــا 

فقــال ال �كــون هــذا إال أن �ضــطر شــاعر   أنــا �ــر�م  تأتنيوسألته عن قوله: إن  ،    جوا�ا
ا مــ قبله معلقتــین �مــا�كــون �المــا مبتــدأ والفــاء و�ذا ال �كونــان إال  مــن قبــل أن أنــا �ــر�م

، �شــ�ه �مــا  راً فكرهوا أن �كون هذا جوا�ا حیــث لــم �شــ�ه الفــاء وقــد قالــه الشــاعر مضــط
   :)٤(حسان بن ثابتیتكلم �ه من الفعل قال 

  )٥(  من �فعل الحسنات هللا �شكرها      والشر �الشر عند هللا مثالن
مبتــدأه .  تجــيءمــن قبــل أن ألفعلــن  )٦(ألفعلــن تــأتنيوزعم أنه ال �حسن فــى الكــالم إن 

   .)٧(�ذا و�ذا  ألفعلنأال ترى أن الرجل �قول  

 
  ٦٣/ ٣الكتاب  - )١(
  ٣٦الروم  - )٢(
  ١٩٣األعراف  - )٣(
  ٦٤/ ٣الكتاب  - )٤(
  ٣/ ٩شرح ابن �ع�ش و  ٦٥/ ٣ستشهد �ه سیبو�ه على حذف الفاء لضرورة الشعر.ینظر الكتاب ا - )٥(
 فعلن: تقدیر الفاء إن تأتني فألاحدهما -قال السیرافى ف�ه وجهان :  - )٦(

وأمــا  غیــر حســن أمــا حــذف الفــاء فقــد ذ�رنــاه أنفــا: ن�ــة التقــد�م ، �أنــه قــال ألفعلــن إن تــأتني و�الهمــا واألخــر
 و�روى  ٦٥/ ٣التقد�م فإنه ال �حسن مع جزم الشرط �إن فإذا لم �جزم بها حسن ینظر حاش�ة الكتاب 

 والشر �الشر عند هللا مثالن  من �فعل الحسنات فالرحمن �شكرها
  ١٨٧٣/ ٤واالرتشاف    ٩/٣ المفصل رحش

  ٦٥/ ٣الكتاب  - )٧(



 
 ٤٥۷ مجئ ما شرطیة وإضمار الفاء فى جوابھا      

نحــو�ین فــى أنــه علــى إرادة الفــاء ال اخــتالف بــین ال «:لبیــت الســابقوقــال المبــرد فــى ا
�ـــر أنـــه لـــو أضـــطر شـــاعر فحـــذف الفـــاء وهـــو یر�ـــدها ذو  )١(ن التقـــد�م ف�ـــه ال �صـــلحأل

وأمــا مــا ال �جــوز إال فــى الشــعر فهــو إن تــأتني أت�ــك ، وأنــت ظــالم إن تــأتني  ، لجــاز
فــى الكــالم إال  نال�صــر�ی الجزاء فى موضعه فــال �جــوز فــى قــول  وألنألنها قد جزمت  

فأمـــا إن تـــأتى  .)٢(» أن توقـــع الجـــواب فعـــال مضـــارعًا مجزومـــا أو فـــاء إال فـــى الشـــعر
و�قــول فــى  )٣(تــكأتیتك فإن �عضهم قــد �جیــزه فــى غیــر الشــعر �مــا أجــازوا إن أتیتنــى آ

 .)٤(�قولون هو على إرادة الفاء �ون وال�صر البیت وهو عندى على إرادة الفاء . 
ــر ابــن ا أن الفــاء تكــون مقــدرة و�ذا �انــت الفــاء فــى الجــواب مقــدرة ارتفــع  لشــجرى وذ�

و�ذا �انوا �حذفونها من جواب الشرط الصر�ح فیرفعــون   �إث�اتهاالفعل �عدها �ما یرتفع  
مــا حــذفت ف�ــه مــن جــواب مالنائــب عــن الشــرط أســهل  األمــركــان حــذفها مــن جــواب 

 الشرط قوله :
   )٥(......................        من �فعل الحسنات هللا �شكرها  

ِبُرواْ  َوِ�ن ﴿فأمــا قولــه جــل ثنــاؤه  واْ  َتصــْ ُكمْ  الَ  َوَتتَّقــُ رُّ ُدُهمْ  َ�ضــُ ْیًئا َكیــْ �ضــم الضــاد  )٦(﴾ شــَ
 -فف�ه ثالثة أقوال : )٧(وتشدید الراء ورفعها

  .: تقدیر الفاءأحدها
   .قوات روا وت ب صالتقد�م والتأخیر �أنه قیل : ال �ضر�م �یدهم شیئا إن ت   :والثانى
�م ر �ضــر  واألصــل: أن �كون ضم الراء إت�اعــًا لضــمه الضــاد �قولــك لــم یــرد�م والثالث

ــًا  األولفألقیـــت ضـــمة المثـــل  علـــى الســـاكن قبلـــه وحـــرك الثـــانى �الضـــم إت�اعـ
  .)١(اإلدغاموجب    األولللضمه قبله فلما حرك الثانى وقد سكن  

 
  ٧٠/ ٢قتضب الم -)١(
�ة فالرحمن اوقال ابن هشام وعن المبرد أنه منع ذلك حتى فى الشعر وزعم أن الرو   ٦٩/ ٢ینظر المقتضب  - )٢(

 مازن  د. تحقیق ٢١٨�شكرها ینظر المغنى 
  ٦٩/ ٢ینظر المقتضب  - )٣(
  ٧٠/ ٢المقتضب  - )٤(
 والبیت سبق توث�قه  ١٢٤/ ١أمالى ابن الشجرى  - )٥(
  ١٢٠ران أل عم - )٦(
�اقى الس�عة ال �ضر�م �كسر الضاد وسـكون الـراء ینظـر  أى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وقر ه  -  )٧(

  ١/٣٦١و�عراب النحاس  ١/٢٣٢قرآن للفراء ومعانى ال ١/٣٥٥ والكشف لمكى ٢١٥الس�عة البن مجاهد 



 
 ٤٥۸ مجئ ما شرطیة وإضمار الفاء فى جوابھا      

الفــاء حــذفت مــن جــواب الشــرط خر ومما حذفوه من حــروف المعــانى آوقال فى موطن 
 :عبد الرحمن بن حسان بن ثابتفى قول  

   )٢(  من �فعل الحسنات هللا �شكرها     والشر �الشر عند هللا مثالن
ْحرُ  ﴿ثم یتعرض لآل�ة التى معنا ف�قــول فیهــا )٣(أراد فا� �شكرها ِه الســّ ُتْم �ــِ ا ِجئــْ  )٤(﴾مــَ

 أبــى عمــروعلــى قــراءة  "ماـ"لســحر" �مــد األلــف وقــرأه ال�ــاقون خبــرا فــ آ"    أبو عمــروفقرأ  
استفهام�ة وهى فى محل الرفع �االبتداء ، والجملة التــى هــى "جئــتم �ــه" الخبــر " وقولــه 

 السحر" فى رفعة قوالن :
وهو أن �كون بدال من ما فــإذا قــدرت ا�قاعــه فــى موضــع مــا  أبى على: قول   أحدهما 

 ؟جئتم �هلسحر آصار :  
و�ن شــئت الســحر هــو؟ : أن تجعله خبر مبتدأ محذوف تقدیره أهو الســحر القول اآلخر

ــم موســى أنــه ســحر ؟ فإنــه علــى وجــه  تقــدره خبــرًا فــإن قیــل مــا وجــه االســتفهام مــع عل
ن ُدوِن ّ�ِ   ﴿�ما قال    )٥(التقر�ر ـََهْیِن مــِ َي ِإلــَ وهــذا  )٦(﴾َأَأنَت ُقلَت ِللّناِس اّتِخُذوِني َوُأمــّ
مــا موصــولة �معنــى فوأمــا مــن قــرأ " مــا جئــتم �ــه الســحر ، خبــرا   )٧(الكالم �ثیرا  �قع فى

:  أبــو علــىالــذى وجئــتم �ــه" صــلتها وموضــوعها رفــع �االبتــداء ، والســحر خبرهــا قــال 
 إلحــاققــال وزعمــوا أن   )٨(مــا جئــتم �ــه ســحرو�قــوى هــذا الوجــه أن فــى حــرف عبــد هللا 

مــن قــراءات  ابن الشــجرى و�عد ما ذ�ره  )٩(هوأصحا�  مجاهدالهمزة فى " السحر" قراءة 
   .الكوفیینمن   الفراءقراءة فتح السحر التى ذ�رها  إلىلم �شر  

 
  ١٢٥/ ١ینظر أمالى ابن الشجرى  -)١(
 تخر�جهالبیت سبق   -)٢(
  ١٤٤/ ٢ینظر أمالى ابن الشجرى  - )٣(
  ١١٨/ ٢واإلتحاف  ٣٢٨و�نظر الس�عة  ٨١یونس  - )٤(
  ٥٢١/ ١والكشف  ٣٨٩/ ١لمكى  القرآنینظر المشكل فى إعراب  - )٥(
  ١١٦المائدة  - )٦(
  ٣٩٣و�نظر مغنى اللبیب ص  ٥٤٩/ ٢ینظر أمالى ابن الشجرى  -)٧(
  ١٨٣و  ١٨٢/  ٥ وال�حر ٣٦٨/ ٨والقرطبى  ٨٥ هلو�اینظر شواذ القراءات البن خ - ٨
  ٥٥٠/ ٢وأمالى ابن الشجرى  ٤٧٥/ ١للفراء  القرآنینظر : معانى   -)٩(



 
 ٤٥۹ مجئ ما شرطیة وإضمار الفاء فى جوابھا      

َها َأوْ  آَ�ةٍ  ِمنْ  َننَسخْ  َما ﴿�قوله تعــالى أن "ما" تكون شرطا )١(المرادىوذ�ر  ْأتِ  ُننســِ  نــَ

ْنَها ِ�َخْیرٍ   )٢(﴾  مِّ
  :ورة �قوله�الضر   مختص: إن حذف فاء الجواب   ابن هشاموقال 

 )٣(..........................    من �فعل الحسنات هللا �شكرها     
َدْینِ  اْلَوِص�َّةُ  َخْیًرا َتَركَ  ِإن ﴿وقد خرج عل�ه قوله تعالى  و�عــد ذلــك قــال وقــول  )٤(﴾ ِلْلَوالــِ

ــمار�عضــــــــــــــــــــــــــهم : إنــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــواب علــــــــــــــــــــــــــى   الفــــــــــــــــــــــــــاء مثــــــــــــــــــــــــــل  إضــــــــــــــــــــــــ
 :أال فى ضرورة �قولةخیرا الوص�ة" مردود �أن الفاء ال تحذف  ترك   "إن

 .................           من �فعل الحسنات هللا �شكرها   
كتـــب " وللوالـــدین متعلـــق بهـــا ال خبـــر والجـــواب "نائـــب عـــن فاعـــل  اآل�ـــةفـــى  والوصـــ�ة

   )٥(محذوف أى فلیوص
الروا�ــة  نأأنه منع ذلك حتى فى الشعر وزعم   المبردقائال " وعن    المبردثم یذ�ر رأى  

)٦(: 
 ......................      ر فالرحمن �شكرهی�فعل الخ من   

َركَ  ِإن﴿قولــه تعــالى  : عن ذلك واقع فى النثر الصــح�ح وأن منــهخفشاألوعن  ًرا تــَ  َخیــْ

َدْینِ  اْلَوِص�َّةُ   ﴿ :حــدیث اللقطــة�جــوز فــى النثــر نــادرا ومنــه  ابــن مالــكوقــال  )٧(﴾ ِلْلَوالــِ
 .  )٨(﴾استمتع بها  و�الفإن جاء صاحبها  

قـــال �جــوز فـــى النحـــو " مــا جئـــتم �ــه الســـحر" �النصــب علـــى جعــل مـــا شـــرطا  والفــراء
 .ن هللا ال �صلح عمل المفسدینإوجوا�ه الفاء المضمرة فى قوله 

 
 التعقیب والرأى الراجح

 
  ٣٩٨والمغنى  ٣٣٦ینظر الجنى الدانى ص  - )١(
  ١٠٦ال�قرة  - )٢(
 البیت سبق توث�قه - )٣(
 ٨٣٢والمغنى  ١٨٠ال�قرة  - )٤(
  ٨٣٢و ١٣٣المغنى  - )٥(
  ٨٢١المغنى  - )٦(
  ٨٠١ال�قرة  -)٧(
 ٢١٩ینظر ال�خارى �تاب اللقطة والمغنى  -)٨(



 
 ٤٦۰ مجئ ما شرطیة وإضمار الفاء فى جوابھا      

ممــا ســبق یتضــح لنــا أن الكــوفیین ذ�ــروا أن "مــا" تــأتى أداة شــرط وعلــى هــذا قــرئ فــى 
ــتم �ـــه الســـحر �النصـــب  وقـــال ال�صـــر�ون إن "مـــا" موصـــولة وفیهـــا معنـــى اآل�ـــة مـــا جئـ

المجازاة لذا رفع السحر وجوا�ه على رأى الكوفیین الفاء المضمرة فى قولــه : إن هللا ال 
 ســ�ع�ةقــراءة وألنــه  ن ف�ــه توســعة للغــةأل إل�ــهأمیــل  الــرأىوهــذا �صــلح عمــل المفســدین 

        .وردت عن النبى صلى هللا عل�ه وسلم
   علم�هللا أ          

 



 
 ٤٦۲ قصـر الممـدود       

 ) ١( قصر املمدود
رآ ﴿:وذلــك عنــد قولــه جــل شــأنه فــراءاللــرأى  ىالفارســ تعــرض  مفتوحــة  «فقــال: )٢(﴾ لــَ

وقال ال تمــد فــى �ــل القــرآن غیــر مكســورة، وقــال حفــص عــن عاصــم الــراء خف�فــة الــراء
 . )٣(أبو عمرو وحمزة والكسائى وابن عامر "الر" الراء على الهجاء مكسورة

ســقنى ا :(أنــه ســمع مــن �قــول    الكســائى�حكى عن    لفراءاسمعت    قال أحمد بن �حیى
 ،وأخرجــه علــى لفــظ مــن التــى لالســتفهام  ،فقصــر  ،مــاء  : شــر�ةیر�ــد  )  �ــا هــذامــا    شر�ة

 أ.هـ  )٤(" »شر�ة ما :"إذا وقف قالف  ،هذا إذا مضى
 الدراسة والتقویم 

 رأى الكوفیین
ى عــن مــن �حكــ  الفــراءســمع ذهــب الكوفیــون إلــى أنــه �جــوز قصــر الممــدود. هــذا وقــد 

   .)٥()  شر�ة ما �ا هذا  اسقنى  (  :أنه سمع من �قول  الكسائى
أجمــع النحو�ــون علــى أنــه �جــوز قصــر الممــدود فــى ضــرورة الشــعر إال أن الفــراء مــن 

فال �جوز عنــده أن �قصــر  غیره �شترطهالكوفیین اشترط فى قصر الممدود شروطًا لم 
ــا ال  ــدود مـ ــن الممـ ــيءمـ ــل  �جـ ــو تأنیـــث أفعـ ــور نحـ ــه مقصـ ــى �ا�ـ ــو فـ ــاءفعـــالء نحـ  ب�ضـ

ن مــذ�ره أبــ�ض وأســود، وفعــالء تأنیــث �قصــر عنــد الفــراء أل وســوداء فهــذا ال �جــوز أن
   )٦(أفعل ال �كون إال ممدودًا ، و�ذلك حكم �ل ما �قتضى الق�اس أن �كون ممدوداً 

 رأى البصریین
 �جــيءوقــد أ�طــل ال�صــر�ون مــا ذهــب إل�ــه الفــراء مــن اشــتراطه فــى قصــر الممــدود أن 

 فى �ا�ه مقصور قال الشاعر:  �جيءقد جاء ف�ما لم   ألنهمقصور    ه�ا� فى 

 
واالشـمونى  ١٥٦/ ٣والهمـع  ٢٩٣/ ٢والتصـر�ح  ٢٤١٥ /٥االرتشـاف و  ٧٤٥اإلنصـاف فـى لة تنظر المسـأ  -)١(

١٠٨/ ٤  
  ١یونس  - )٢(
  ٢٤٣/ ٤ ىوالحجة للفارس  ٣٢٢ینظر : الس�عة  - )٣(
  ٦٢٤و  ٥٢٤/ ٤ ىلفارسلحجة ال - )٤(
  ٢٤٧، ٢٤٦/ ٤ ىینظر الحجة للقراء الس�عة للفارس - )٥(
ومــا �حتمـــل  ٥٨لوســى لألوالضــرائر  ١١٩، ١١٨فور وضــرائر الشــعر البــن عصـــ ٧٥٢ – ٧٤٥اإلنصــاف  -)٦(

  ١٠٨/ ٤واالشمونى  ١٥٦/ ٣والهمع  ٢/٢٩٣ والتصر�ح ١٨٠الشعر من الضرورة للسیرافى 
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 )١(ما إن تنال ید الطو�ل قذالها    والقارح العدا و�ل طمرة
 �جــيءفقصر العداء وهو فعال مــن العــدو وفعــال لتكثیــر الفعــل نحــو ضــراب وقتــال وال 

 :مقصور وأ�ضا قد استشهد على قصر الممدود للضرورة �قوله  �ا�هفى 
 

  )٢( األشقرصفرا �لون الفرس    ولةـو �كرت مشمفقلت ل
 

فقــد استشــهد �ــه علــى قصــر صــفراء للضــرورة فهــذا ال �جــوز قصــره عنــد الفــراء إال أن 
صــفراء تأنیــث أصــفر وفعــالء تأنیــث أفعــل ال �كــون إال ممــدودًا ولكــن الشــاعر قصـــره 

ال ابــن الفــراء للضــرورة الشــعر�ة والــى جــواز قصــر الممــدود قــ  إالالنحــو�ین  رأىعلــى 
 :مالك

 

 )٣(�خلف �قع قد جاء   والعكس     المد اضطرار مجمع عل�ه ذيوقصر 
 

الفــراء اللــذان زعمــا أن العــرب ال تكــاد تقصــر وقــد رد علــى الكســائى و  :ح�ــان أبــو ال قــ 
  :ممدودًا فى رفع وال جر �قول السموأل

 
 

  )١(وأهل الوفا من حادث وقد�م   مثل الناس الذى �عرفونهفهم 
 

وضـرائر الشـعر  ١٨٠وما �حتمل الشعر من الضـرورة  ١٤٠وهو فى دیوانه ص  ىعشالبیت من الكامل لأل -  )١(
 ا" دواللسان "ع ٥٨والضرائر  ١١٩و  ١١٨
: القـارح أراد �ـه الفـرس الـذى اكتمـل سـنة والطمـرة �كسـر الطـاء والمـ�م جم�عـًا مـع تشـدید الـراء : الوثا�ـة   اللغة

 و�قال هى المشرفة أى العال�ة
فــان أصــلة " العــداء صــ�غة م�الغــة فعلهــا عــدا �عــدو فأصــلة ممــدود ق�ــاس ولكــن  العــدا:فــى قولــه "  والشــاهد

 الشاعر قصره حین اضطر إلقامة وزن البیت 
والعینـى  ٢٣٥/ ٢وأمـالى ابـن الشـجرى  ١١٠سدى وهو فى مجالس ثعلب ص البیت من السر�ع لألق�ش األ  -  )٢(

 ةو�ـال نسـ� ١٠٩/ ٤واالشـمونى  ٢٢١/ ٢،  ٣٢/ ١ روالـدر  ٢٤٠/ ٣والهمع  ٢٩٣/ ٢والتصر�ح   ٥١٦/  ٤
ومعـــانى  ١٢٠وشـــرح �تـــاب ســـیبو�ه للســـیرافى  ٩٩/ ١خفــش ومعـــانى األ ١٢٠رة الشـــعر للســـیرافى فــى ضـــرو 
 ٥/٢٤١٥واالرتشاف ٤٨٨وتذ�رة النحاة  ١٦٩/ ٢وشرح �تاب سیبو�ه للسیرافى  ٩٩/ ١االخفش 

 : صفته  ء: لو �ادرت مشمولة �عنى الخمر إذا �انت �اردة الطعم صفرا اللغة
 فى قوله " صفرا" حیث قصرها وهى ممدودة للضرورة   والشاهد

  ١٠٨/ ٤شمونى واأل ١٠٢/ ٢وشرح ابن عقیل  ٠٧٦ظم ینظر : شرح ألف�ة ابن مالك البن النا -)٣(
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ــا �جـــوز أن وخالفـــًا  فـــى �ا�ـــه  �جـــيءللفـــراء إذ  زعـــم أنـــه ال �قصـــر مـــن الممـــدود إال مـ
   )٢(مقصورًا رد عل�ه �قوله : 

  )٣( األشقررا �لون الفرس  ـصف ولةـرت مشمـوأنت لو �اك
 �قوله: أ�ضاوقال السیوطى: وقصر الممدود  

 )٤(ر ـال السفـو�ن ط اــد من صنعـالب
العرب تقصر ممدودا فى رفــع  ال تكاد  قط قالالكسائى فقال فى النصب ف  رأىثم ذ�ر  

 وال جر ورد �ما تقدم و�قوله :
  )٥(وأهل الوفا من حادث وقد�م   ..........................

خــالف مالــه ق�ــاس یوجــب مــده : إن جاز مجیئه مقصورا فى �ا�ه �ــالهواء �  ءالفراوقال  
 فعل فال �جوز قصره ورد �قوله:  كفعالء أ

  )٦(األشقرصفرا �لون الفرس    ............................ 
ــدود رجــــوع  أن األشــــمونىوذ�ــــر  �كــــون  أنف�ــــه  األصــــل إذا األصــــل إلــــىقصــــر الممــ
  )١(مقصورا

 
والتصـر�ح  ٥١٢/ ٤نحو�ـة الو�ـال نسـ�ه فـى المقاصـد  ٢٤١٥/ ٥وأل فـى االرتشـاف مالبیت من الطو�ـل للسـ  -  )١(

والمعنى     ٣/٢٤٠والهمع ٢٧/ ٢اللوامع  روالدر  ٢٩٦/ ٤وأوضح المسالك   ١٠٩/  ٤واالشمونى   ٢٩٣/  ٢
مثل للناس �ضر�ون مثال فى �ل حسن وفى �ل نوع من أنواع الخیـر وأنهـم   راد أن هؤالء القوم الذین مدحهمأ

 مع هذا أهل للوفاء للعهود من حادث متجدد وقد�م . 
 فى " الوفاء" حیث قصره وهو ممدود.  والشاهد

  ١٠٩/ ٤ینظر شرح الشواهد للعینى 
 البیت سبق توث�قه   - )٢(
  ٢٤٠ /٣و�نظر الهمع  ٢٤١٥/ ٥ینظر ارتشاف الضرب  - )٣(
 رجز لم یدر راجزه وتمامه  - )٤(

 ر ـود ودبـل عـى �ـو�ن تحن
ــناعة اإلعــــراب  ٢٨نقــــوص والممــــدود للفــــراء ص مینظــــر ال  ــد النحو�ــــة  ٥١٧/ ٢وســــر صــ  ١١/ ٤والمقاصــ

ــالك  ــر�ح  ٢٩٦م ٤وأوضـــح المسـ ــرح التصـ ــع  ٢١٩/ ٦والـــدر  ٢٩٣/ ٢وشـ ــرح األ ٢٤٠/ ٣والهمـ ــمونى وشـ شـ
 ٤٣١ل الخالف ص اإلنصاف من مسائ توما فا ٤/١٠٩

 ء نعافقد قصده وهو یر�د ص "صنعا"ف�ه   والشاهد
  تخر�جهسبق  -)٥(
 والبیت سبق تخر�جه ٢٤٠/ ٣الهمع  - )٦(
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 التعقیب والرأى الراجح

ومــا حكــاه �عضــهم مــن  "الــر" ىالفارســ التــى استشــهد بهــا  اآل�ةأن   إلىخلص من هذا  ن 
ذا الــذى ســمعه هــو الفــراء حیــث ســمع وهــ "  �ــا هــذااســقنى شــر�ة مــا  "أنه سمع من �قول  

 ). �ا هذااسقنى شر�ة ما  (  :من �حكى عن الكسائى أنه سمع من �قول
ــى قصـــر  ــراء اشـــترط فـ ــرورة الشـــعر، إال أن الفـ ــدود فـــى ضـ ــوز قصـــر الممـ ــه �جـ أى أنـ

مــا ال �جــئ الممدود شروطا لم �شترطها غیره فال �جــوز عنــده أنــه �قصــر مــن الممــدود 
فــى �ا�ــه مقصــورا نحــو تأنیــث أفعــل فعــالء نحــو : ب�ضــاء وســوداء، فهــذا ال �جــوز أن 
�قصــر عنــد الفــراء ألن مــذ�ره أبــ�ض وأســود وفعــالء تأنیــث أفعــل ال �كــون إال ممــدودا 

    �ل ما �قتضى الق�اس أن �كون ممدودا.و�ذلك حكم  
 �هللا اعلم  

 
 
 
 
 
 

 
  ١٠٩/ ٤شمونى  ألینظر ا - )١(
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 ) ١( اجلمع السماعى  
اًال ألُ ﴿ عند قوله تعالىمن الكوفیین   والفراء  الهراءلرأى معاذ    ىالفارستعرض   َیّن مــَ وتــَ

�ــالفتح  ) وولــدا :(قرأهن ابن �ثیــر وأبــو عمــرو  «فقال :  )٣(مواضع  ستة  ىف  )٢(﴾َوَوَلداً 
هن وقــرأ حــدها ،ه �ضــم الــواو فــى هــذه و آ ا قر مفإنه )٤(﴾َماُلُه َوَوَلُدُه ﴿إال فى سورة " نوح 

وقــرأهن حمــزة والكســائى �ضــم الــواو   القــرآننافع وعاصم وابن عامر �فتح الواو فى �ــل  
 ...)٥(القرآنفى �ل  

  بنــى أســدقــال : مــن أمثــال  الفــراءعــن أحمــد بــن �حیــى عــن  وروى محمــد بــن الســرى 
 . )٦( )  ولدك من دمى عق�ك(  

وهذا واحد �عنــى  ،عاً الد إال جم�كون الو  ال  :: و�ان معاذ �عنى الهراء �قول  الفراءقال  
 : ابنى ابنى وأنشد  :إنسانال تقل لكل   :أى  ،الذى فى المثل

           )٧(ولیت فالنا �ان ولد حمار فلیت فالنًا �ان فى �طن أمه

 
 ١٧٣،  ١٧٢/ ٢ومعــانى القــرآن للفــراء  ٢٠٤/ ٢والمقتضــب  ٥٧٧،  ٥٧١/ ٣تنظــر المســالة فــى الكتــاب  - )١(

  ١٢٨،  ١٢٧/ ٤واألشمونى  ٣٠٤/ ٢والتصر�ح  ٢٣٠/ ٥ومعانى الزجاج 
 ٧٧مر�م  - )٢(
 : الستة مواضع هى - )٣(

  ٧٧�م مر  ﴾ ألوتین ماًال وولدا ﴿قوله تعالى  -١
 ٨٨مر�م  ﴾وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ﴿وقوله  -٢
 ٩١مر�م  ﴾ أن دعو للرحمن ولدا ﴿وقوله  -٣
   ٩٢مر�م  ﴾وما ین�غى للرحمن أن یتخذ ولدا  ﴿وقوله  -٤
 ٨١الزخرف  ﴾ قل إن �ان للرحمن ولد ﴿وقوله  -٥
 ٢١نوح  ﴾وات�عوا ما لم یزده ماله وولده إال خسارا ﴿وقوله  -٦

 ٢١ نوح - )٤(
قرأ عاصم ونافع وابن عامر " وولده " �فتح الواو والالم وقرأ ال�اقون �ضم الواو وسكون الالم ینظـر فـى ذلـك   –  )٥(

 ٢/٥٦٤واالتحاف ٢/٣٩١والنشر  ٧٧٢واالخت�ار  ٦٠٥و�رشاد المبتدأ  ٣٨٥الم�سوط 
وف�ـه:  ٣٠/ ١ل العـرب ى أمثـا" والمستقصـى فـعقی�ك بدل عق�ـك" :وف�ه ٥١ینظر : األمثال للسدوسى ص   -  )٦(

  ١٤٧" و�نظر األمثال البن سالم ص ابنك بدل ولدك"
 ٢١١/ ٤: ابنك الذى نفست �ه حتى أدمى النفاس عقب�ك " و�نظر الحجة للقراء الس�عة للفارسى  والمعنى

 ٣٦٥/ ١والمحتســب  ٤/٢١١والحجــة ١٧٣/ ٢فــى معــانى القــرآن للفــراء  ةالبیــت مــن الطو�ــل وهــو بــال نســ� - )٧(
 .فى الشطر�ن و�نظر اللسان " ولد"   "ز�ادًا بدل فالنا" :هوف�

 ف�ه أنه جمع " ولد" على "ولد" ألن معاذ الهراء �ان �قول ال �كون "الولد" إال جمعًا   والشاهد
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وُأســـد"  )١(أســـدـ( " وجـــه ، و�جـــوز أن �كـــون جمعــًا �ـــ  معــاذالـــذى قالــه  :قــال أبــو علــى
ــد ف�كـــون "  و"نمـــر ونمـــر" و"ثمـــر وثمـــر") ــل" وولـــد " �ــــ  ولـ  "حـــزن وحـــزن "" و �خـــل و�خـ

فــال  ،�ــذلك )٢(ف�كــون لفــظ الواحــد موافقــًا للفــظ الجمــع �مــا �ــان الفلــك "عــرب وعــرب"و 
 وأمــا قولــهإال جمعًا ولكن على ما ذ�رناه  ال �كون   ألنه  ؛معاذ�كون القول ف�ه �ما قال  

ُدُه  ﴿ ُه َوَولــَ ــُ ِزْدُه َمال ــَ ْم ی ــّ ن ل وْا مــَ ى أن �كــون جمعــًا و�نمــا أضــ�ف إلــى فین�غــ  )٣(﴾َواّتَ�عــُ
ألن الضـــمیر �عـــود علـــى مـــن وهـــو �ثـــرة فـــى المعنـــى و�ن �ـــان اللفـــظ  ؛ضـــمیر المفـــرد

وأوالدهــم إال  أمــوالهمهم زدمفردا، و�نما المعنى إنهــم عصــونى وات�عــوا الكفــار الــذین لــم تــ 
   .فأض�ف إلى لفظ المفرد وهو جمع ا،خسار 

مــن  فأراحنــالیــت هــذا الجــراد قــد ذهــب  :)٤(نال�غــدادیی أو غیــره مــن  وقــد حكــى الكســائى
   :من قوله  الفراءوما أنشده   .األنفسفى أنه جمع مثل   ،فولد  ،أنفسه

 

   )٥(ولیت فالنًا �ان ولد حمار   ......................
 

یدل على أنه واحد ل�س �جمع وأنه مثل ما ذ�رناه من قولهم " الفلك " الذى �كــون مــرة 
بن �ثیر وأبو عمــرو قــرآه �الضــم "مالــه وولــده" اهذا �ش�ه أن �كون  جمعًا ومرة واحدا، ول

فــإن  القــرآنما سوى ذلك ،أما قراءة نافع وعاصم وابن عامر �فتح الــواو فــى �ــل   اوفتح 
علــى أنــه واحــد یــراد �ــه الجمــع و�جــوز ذلــك مــن   )  ماله وولــده(    :فتحهم الواو فى قوله

 -وجهین :
ن المفــرد فــى موضــع أعلــم  ،هو جمع فى المعنــىو  ،إلى اسم ها: أنه إذا أضاف  أحدهما

 �قوله :    ،جمع
 
 

 
  ٢٠٤/ ٢والمقتضب للمبرد  ٥٧١/ ٣ینظر الكتاب   -)١(
  ٥٧٧/ ٣ینظر الكتاب  - )٢(
  ٢١نوح  - )٣(
 الكوفیین  : ن�قصد �ال�غدادیی - )٤(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٥(



 
 ٤٦۸ الجمع السماعى      

   )1(قد عض أعناقهم جلد الجوام�س       .......................
 و�قوله :

   )٢(................................     كلوا فى �عض �طنكم تعفوا
   .)٣(﴾آ َوِ�ن َتُعّدوْا ِنْعَمَة ّ�ِ َال ُتْحُصوهَ  ﴿ن �كون �قوله  و�جوز أ

ــداوُ أمــا قــراءة حمــزة والكســائى " �ــه  افــإن مــا �ــان منــه مفــردا قصــد القــرآن" فــى جم�ــع ل
 .  )٤(»  �ه الجمع االمفرد، وما �ان جمعًا قصد

 الدراسة والتقویم 
ــا  ــح لنـ ــابق یتضـ ــنص السـ ــن الـ ــدن " أمـ ــى "  ولـ ــع علـ ــد" �جمـ ــرأ  ولـ ــد قـ ــا قـ ــزة" و�هـ  حمـ

و�قــول  ،)٥(ائال " ولــدك مــن دمــى عق�ــك "�أمثــال بنــى أســد قــ   الفراءواستدل  ،    والكسائى
 :جمعًا وأ�ضا استدل �قول الشاعر  إالمعاذ الهراء �أنه ال �كون " الولد" 

 
 هذا عجز بیت من �حر ال�س�ط وهو من قصیده لجر�ر یهجوا بها الت�م وصدره : -)1(

 ......................   تدعوك ت�م وت�م فى قوى س�أ 
 ٣٤٣و  ٣٨/ ٢و�نظر االمالى البن الشجرى  ٣٠٨/ ١شرح الصاوى ومعانى الفراء  ٣٢٥ینظر دیوانه ص 

وشرح شواهد اإل�ضاح ألبى علـى الفارسـى تـأل�ف  ٢١٢/ ٥و  ٨١/  ٤والحجة للفارسى    ٣١  /١والمخصص  
 و�روى فى معانى الفراء : ٤٣٩ابن برى ص 

 ........................   الواردون وت�م  فى  ذرى  س�أ  
 و�روى أ�ضا " أوالد ذهل بنى السود" وقد الجوام�س " .بدل جلد 

  ٣٠٨/ ١وما �ستتر �ه والذرى �الضم جمع الذروة وذروة الشىء أعاله، نظیر المعانى : الذرى �الفتح الكن  اللغة
 هذا صدر بیت من �حر الوافر وعجزه  - )٢(

 فإن زمانكم زمن خم�ص   ............................... 
 والبیت من الخم�س التى لم �عرف لها قائل 

، وأكـل فـى �طنـه إذا امـتآل وشـ�ع والخمـ�ص : الجـائع : �قال أكل فى �عض �طنه إذا �ـان دون الشـ�ع   اللغة
 أى زمان جدب 

 ٢١٠/ ١ف�ه : استعمال �طـن �معنـى الجمـع أى �عـض �طـونكم ینظـر البیـت فـى   الكتـاب لسـیبو�ه   والشاهد
 ٢٣١وف�ـــه " نصـــف " بـــدل " �عـــض " واألخفـــش  ١٧٠/ ٢والمقتضـــب  ١٠٢/ ٢،  ٣٠٧/ ١ومعـــانى الفـــراء 

والمحتســب  ٣٦١/ ١وتفســیر الطبــرى  ٨٩/ ٣و�عــراب القــرآن للنحــاس  ٣١٣ /١واألصــول  ٩٣/ ٥والزجــاج 
ــاف  ٨٧/ ٢ ــل  ١٦٤/ ١والكشــ ــعر  ٢٢،  ٢١/  ٦و ٨/ ٥وشـــــرح المفصــ وأمـــــالى ابـــــن  ٢٥٢وضـــــرائر  الشــ

  ٢٣٧، ٢١١،  ٤٨/ ٢الشجرى 
  ١٨النحل  - )٣(
 ٢١٣/ ٥الحجة للفارسى  -)٤(
 المثل سبق توث�قه وتوض�حه  - )٥(



 
 ٤٦۹ الجمع السماعى      

  )١(ولیت فالنا �ان ولد حمار  ....................  
علـــى قـــول معـــاذ قـــائال " والـــذى قالـــه معـــاذ وجـــه" و�ل�ـــك تفصـــیل  ىوقـــد علـــق الفارســـ 

 .ألةوتوض�ح ما ذ�ره النحاة فى المس
ذ�ر الصرفیون أن وزن " فعل " �طرد ف�ما �ان جمعًا ألفعل وفعالء وصــفین متقــابلین 

 )٥(ورتقــاء )٤(وأقلــف )٣(وآدر )٢(�ــأكمر خلقــه  كأحمر وحمراء وحمر ، أو منفــردین لمــانع
راء هــــذا و�ن �ــــان هــــذان الوصــــفان أفعــــل وفعــــالء منفــــردین لمــــانع فــــى ذوعــــ  )٦(وقرنــــاء

ــوا رجــل أعجــز  ١ذإ –وامــرأة عجــزاء  االســتعمال خاصــة نحــو رجــل آلــى  وامــرأة لــم �قول
قیــل: �طــرد ف�ــه فعــل وجــزم �ــه ) 7(أل�اء فى أشهر اللغات ففى اطــراد فعــل حینئــذ خــالف

حفظ هذه الص�غة فى ألفــاظ أهمهــا : ت و  )٨(ابن مالك وقیل �حفظ وجزم �ه فى التسهیل 
وهــى النخلــة  ةوهــو النمــام ونــم وعم�مــ  –بدنــه و�ــدون وأســد وأســد وســقف وســقف ونمــوم 

   )١٠(وحاج وجح وأظل وهو �اطن القدم وظل ونقوق ونق  )٩(الطو�لة وعم و�ازل و�زل
داً  ﴿عنــد قولــه تعــالى  ىرســ ومــن ذلــك مــا ذ�ــره الفا فقــال قــرأ ابــن �ثیــر وأبــو  )١١(﴾َوَولــَ

عمــرو " وولــدا " �ــالفتح إال فــى ســورة نــوح " مالــه وولــده فإنهــا قــرآه �ضــم الــواو فــى هــذه 
وقــرأ حمــزة والكســائى  القــرآنافع وعاصــم وابــن عــامر �فــتح الــواو فــى �ــل وحــدها وقــرأ نــ 

 .)١٢(القرآن�ضم الواو فى �ل  
 رأى الفراء من الكوفیین

 
  تخر�جهق البیت سب - )١(
 األكمر: عظ�م الكمرة : أى الحشفة  ینظر اللسان " �مر " - )٢(
 وآدر : المنتفخ الخص�ة ینظر اللسان "أدر "  - )٣(
  ١٩٣/ ٣واألقلف : ما لم �ختن   ینظر القاموس  - )٤(
  ٢٤٣/ ٣الرتقاء : التى ال �ستطاع جماعها أو ال خرق لها إال الم�ال " القاموس  - )٥(
قرناء المرأة التى بها قرن وهو شىء �كون فى فرج المرأة �السن �منع من الـوطء ینظـر النها�ـة البـن األثیـر ال -  )٦(

٥٤/ ٤  
  ١٢٨،  ١٢٧/ ٤واألشمونى  ٣١١/ ٣الهمع  رینظ - )7(
 ٣١١/ ٣والهمع  ٢٧١ینظر تسهیل الفوائد  -)٨(
  ١٢٨/ ٤التاسعة ینظر حاش�ة الص�ان  �قال : �عیر �ازل وناقة �ازل إذا انشق نابها وذلك فى السنة -)٩(
  ١٢٨/ ٤ینظر شرح االشمونى   - )١٠(
 ٧٧مر�م  - )١١(
 ٢١١/ ٤والحجة للفارسى  ٤١٢ینظر الس�عة  - )١٢(



 
 ٤۷۰ الجمع السماعى      

 ذ�ر معاذ ان " ولد " ال �كون إال جمعا وهو مثل " أسد و أسد " وهما لغتان.  
س حــدثنا محمــد قــال حدثنا أبو ع�ــا  )١(﴾وَتَیّن َماًال َوَوَلداً ألُ ﴿فى قوله تعالى  :قال الفراء

ُدُه  ﴿حدثنا الفراء قال حدثنا المغیرة عن إبراه�م أنه �ان �قــرأ ُه َوَولــَ قــال الفــراء  )٢(﴾َمالــُ
وقـــرأ ابـــن  القـــرآنقـــرأ �حیـــى بـــن وثـــاب ونصـــب عاصـــم الـــواو وثقـــل فـــى �ـــل  )٣(و�ـــذلك
اراً   ﴿مجاهد ُدُه ِإّال َخســَ ُه َوَولــَ لغتــان  لولــدوالولــد وا القــرآن�ــالرفع ونصــب ســائر   )٤(﴾  َمالــُ

وهمــا واحــد ولــ�س �جمــع ومــن أمثــال العــرب " مثــل مــا قــالوا العــدم والعــدم والولــد والولــد 
 وقال �عض الشعراء :  )٥(ولدك من دمى عقب�ك

  )٦(ولیت فالنا �ان ولد حمار فلیت فالنا مات فى �طن أمه
 . )٧(، وق�س تجعل " الولد " جمعا والولد واحدا  فهذا واحد

و�ان معاذ �قول ال �كون الولد إال جمعا وهــذا  «:معاذ الهراء قائالً   رأى  ثم یذ�ر الفراء
 :ابنى ابنى وأنشد إنسانواحد �عنى الذى فى المثل أى ال تقل لكل  

   )٨(........................ فلیت فالنا �ان فى �طن أمه  
ف�كــون ولــد وولــد  "أسدـ"الــذى قالــه معــاذ وجــه و�جــوز أن �كــون جمعــًا �ــ  قــال أبــو علــى

ف�كــون لفــظ الواحــد موافقــا للفــظ الجمــع  "عــرب وعــرب"و  "حــزن وحــزن "و  "�خل و�خــلـ"كــ 
 .)٩(»ال �كون إال جمعًا    ألنهكما �ان الفلك �ذلك فال �كون القول ف�ه �ما قال معاذ  

أنــه �مكـــن أن �كــون جمعـــًا �أســد ف�كـــون ولــد وولـــد : ��خــل و�خـــل  ىوقــد ذ�ــر الفارســـ 
   .)١٠(وحزن وحزن وعرب وعرب

 ریینرأى البص

 
  ٨٨مر�م  -)١(
 ١٨٨/ ٣و�نظر معانى القرآن للفراء  ٢١نوح   -)٢(
  ١٧٢/ ٢معانى القرآن للفراء  -)٣(
 ٢١نوح   -)٤(
 المثل سبق توث�قه   -)٥(
  ١٧٣/ ٢معانى القرآن للفراء  -)٦(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٧(
 ٢١٢،  ٢١١/ ٤ ىینظر الحجة للفارس - )٨(
  ٢١٢،  ٢١١/ ٤ ىینظر الحجة للفارس - )٩(
 ٢١٢/ ٤ى الحجة للفارس - )١٠(



 
 ٤۷۱ الجمع السماعى      

 ذ�ر ال�صر�ون أن ولد مثل أسد و�عرف �القر�نة.
وقد �سر على فعــل وذلــك قلیــل �مــا أن فعلــه فــى �ــاب فعــل قلیــل وذلــك   «:قال سیبو�ه

نصــف  :و�لغنــى أن �عــض العــرب تقــول  )١(  وأسد ووثن ووثن بلغنا أنهــا قــراءة  أسدنحو  
عل�ــه  رســ � فــى " فلــك " وقــد �ســر حــرف منــه علــى فعــل �مــا أ�ضــاوقــال  .)٢(ونصــف

ي  ﴿فلــك وقــال هللا عــز وجــل فعل وذلك قولك للواحد هو الفلك فتــذ�ر وللجمــع هــى ال فــِ
ِري  الَِّتي َواْلُفْلكِ  ﴿ما جمع قال فل )٣(﴾ اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ  ي َتجــْ رِ  فــِ �قولــك أســد  )٤(﴾ اْلَ�حــْ

   .)٥(» وأسد وهذا قول الخلیل ومثله رهن ورهن وقالوا ر�ن وأر�ن
ومــن قــال فــى أســد أســد لزمــه أن �قــول فــى  الفلك للواحد والفلك للجم�ــع،  «:وقال المبرد

 . )٦(» جمع فلك فلك
الولـــد والولــد �معنـــى واحـــد مثـــل العــرب والعـــرب والعجـــم والعجـــم ومـــن  «:وقــال الزجــاج

 :شواهد الولد �الضم ما أنشده 
   )٧(ولیت فالنا �ان ولد حمار      فلیت فالنا �ان فى �طن أمه  

للولــد مثــل أســد وأســد أو الولــد جمعــا ومفــردا مثــل ون الولــد �الضــم جمعــًا و�جــوز أن �كــ 
و�ذا �ــان �ــذلك فقــراءة المفــرد �معنــى الجــنس و�كــون قــد وحــد الضــمیر فــى مالــه الفلــك 

 .  )٨(" »من"وولده مراعاة للفظ 
ن الولـــد و�ن �ـــان " القـــول ف�ـــه أنـــه جمـــع ولـــد ألولـــده"  :«األزهـــرى وقـــال الشـــ�خ خالـــد 

 إخــوةفال ینكر أن �قع على الواحد فجمع على فعله �مــا جمــع أخ علــى   �ستعمل للكثرة

 
  ٢٥،١٧فى العنكبوت  )أوثانا(و ٣٠فى الحج  )األوثان(ول�ست من القراءات األر�عة عشرة وقد وردت  - )١(
 ٥٧١/ ٣الكتاب  - )٢(
  ١١٩الشعراء  - )٣(
  ١١٩ال�قرة  - )٤(
 ٢٠/ ٥و�نظر شرح المفصل  ٥٧٧/ ٣الكتاب  - )٥(
  ٢٠/ ٥وشرح المفصل  ٢٠٤،  ٢٠٣/ ٢ینظر المقتضب   -)٦(
 تخر�جهالبیت سبق  - )٧(
لقرطبـى وا ٩٣،  ٩٢/ ٢والكشـف لمكـى  ٣٢٥/ ٦ ىوالحجـة للفارسـ ٢٣٠/ ٥ینظر : معانى القرآن للزجاج    -  )٨(

 واللسان " ولد"  ٣٠٦/ ١٨



 
 ٤۷۲ الجمع السماعى      

ی�اً  ﴿ل هللا تعالى فى العدد القلیل وفى الكثیر على فعالن قا  ﴾ َیْومًا َ�ْجَعُل اْلِوْلَداَن شــِ
«)١(.   

أســد ( كــون مثــل � الهراء، ورأى الفراء أن "ولد"   ذمن خالل قول معا  والذى یراه ال�حث
 لجمع السماعى من ا ذاوه  ) وفلك

 �هللا اعلم  
 

 
  ٣٠٤/ ٢و�نظر التصر�ح  ١٧المزمل  - )١(



 
 ٤۷۳ من أبنیة القلة وزن "أفعال" والكثرة " فعل"      

 ومن أبنية الكثرة   القلة وزن أفعال  ةيمن أبن 

 )١(وزن فعل
ــرأى  ــه لـ ــن خالو�ـ ــراءتعـــرض ابـ ــأنه الفـ ــل شـ ــه جـ ــد قولـ ا ﴿:عنـ ــَ وُهُهْم  َ�َأّنمـ ــُ َیْت ُوجـ ــِ ُأْغشـ

 الطـــاء مثـــل قولـــه تعـــالى �إســـكان )عـــاقطْ :(قـــرأ ابـــن �ثیـــر والكســـائى «فقـــال: )٢(﴾ِقَطعـــاً 
 ...ساعة من اللیلومعناه : �   )٣(﴾َفَأْسِر ِ�َأْهِلَك ِ�ِقْطٍع ّمَن الّلْیِل  ﴿

 الفــراء، وقــال )كســفة و�ســف(و  )كســرة و�ــس(مثــل   )قطعــة(" جمــع  قطعاً "  :وقرأ ال�اقون 
 .  )٤(» جمعه أقطاع  )�قطع من اللیل(   –رضى هللا عنه   –

 الدراسة والتقویم 
 رأى الفراء

رضــى -قــال ف )،أفعــال(جمــع علــى � �كســر الفــاء وســكون العــین  )العْــ فِ (أن    الفراء  قــال 
 .)٥()أقطاع   (من اللیل جمعه    )�قطع    (  -هللا عنه

ل عُــ جمــع اســم ثالثــى لــم �طــرد ف�ــه أفْ  �طرد فى: ) أفعال  (أن وزن    الصرفیون وقد ذ�ر  
 :ل نحــو عْــ وعلــى فِ  )٧()حوض وأحــواض(و  )بیت و  أب�ات( :ل نحو عْ فَ  )٦(مما �ان على

جمــل ( :ل نحــو عَــ فَ و  " أقطــاعقطــع" فــى جمــع الفــراءمــا ذ�ــره  ومنــه )٨( )وأحــزابحــزب (
  )١٠("أصداء "قالوا  "صدى "وفى نحو  ل�اب أقالوا  )٩(وغلب فى نحو لبب  )جمالأو 

 
واالرتشاف  ١٨٢٢/ ٤وشرح الكاف�ة الشاف�ة   ٢٠٣،  ٢٠٠/ ٢والمقتضب  ٥٨٦/  ٢تنظر المسألة الكتاب    -  )١(

  ٣٠٩/ ٣والهمع  ٤١٣، ٤١١/ ١
/ ٢والنشر  ٤٥٠ ةوالتذ�ر  ١٠٨/ ٢واإلتحاف  ٣٦٢ شاداإلر  و ١٩٩وتنظر القراءة فى الم�سوط   ٢٧یونس    -  )٢(

٤٨٣  
  ٦٥الحجر  - )٣(
  ٢٦٧/ ١إعراب القراءات الس�ع  - )٤(
  ٢٦٧/ ١ة و�نما هو موجود فى إعراب القراءات �لم أعثر على رأى الفراء فى معان - )٥(
  ٤١١/ ١ارتشاف الضرب  - )٦(
/ ٤واالشـمونى  ١٠٣٢/ ٣ العلیـل وشـفاء ١٨١٧/ ٤�ة وشرح الكاف�ة الشاف ٥٨٧ – ٥٨٦/  ٣ینظر الكتاب    -  )٧(

 ٩١،  ٩٠/ ٤وشرح الشاف�ة للرضى  ٣٠٢/ ٢والتصر�ح  ١٢٤
  ١٠٣٢/ ٣وشفاء العلیل  ١٨١٧/ ٤ینظر الكاف�ة الشاف�ة  -)٨(
  ٣٩٨١/ ٥: ما �شد على صدر الدا�ة أو الناقة ینظر اللسان لبب باللب - )٩(
  ٤١٢/ ١ ومنه مدد وأمداد ینظر االرتشاف - )١٠(



 
 ٤۷٤ من أبنیة القلة وزن "أفعال" والكثرة " فعل"      

 )٣()أعنــاب – عنــب:(لعَــ فِ وفــى  )٢()أعضــاد – عضــد( :لعُ فَ وفى  )١()أظ�اء -  ظبى(و  
معتــل الــالم �ــالواو  ولعُــ وفَ  )٥()أطنــاب –طنــب  ( :لعُــ فُ وفــى  )٤()أنمــار -نمــر( :لعِــ وفَ 
ــو (  )٨()أخــوال – خــال(ل معتــل العــین عْــ فَ  )٧(وقــل فــى )٦()أعــداء–عــدو (و  (أفــالء – فل
 )١٠()أصـــالب –صـــلب ( :لعــْ وفُ  )٩(: رطـــب أرطــابلعَــ فُ ونــدر فـــى  )أحـــوال –حــال (و 

 .)١٢(وورد منه ما ال �حص  )١١()أزناد  -  زند(  :صح�ح العین َفْعلفى  و�حفظ  
وهــم (أو واو نحــو  )فالآو ألــف (ف�مــا فــاؤه همــزة نحــو:  قــاسن ی إلــى أنــه  :وذهــب الفــراء

 . )١٣()وأوهام
ــا فــــاؤه همــــزة  -امــــ فیه قــــاسن ی أنــــه ال  ومــــذهب الجمهــــور ــا  -�عنــــى ف�مــ و�حفــــظ أ�ضــ

 .)١٥()كمى وأكماء(و  )١٤()فاشر�ف وأشر (  :نحو  "فاعل"�معنى    "فعیل"فى:
 

 
جــاوزوا األفعــال �مــا لــم ان ولــم �نــن وأفضــاعف : لبــب أل�ــاب ومــدد وأمــداد وفــوتقــول فــى الم «قــال ســیبو�ه: - )١(

كثـر مـن الث�ـات فـى �ـاب فعـل علـى ات فى �اب فعل على األفعـال أ�ث�جاوزا األقدام واألرسان واإلغالق وال
  ٥٧٢/ ٣الكتاب  :ینظر » فعلاأل

  ١٢٤/ ٤واالشمونى  ٩٨/ ٢وشرح الشاف�ة للرضى  ١٩٩/ ٣والمقتضب  ٥٧٣/ ٣ینظر الكتاب  - )٢(
  ١٢٤/ ٤واالشمونى  ٩٨/ ٢وشرح الشاف�ة للرضى  ٢٠٠/ ٣والمقتضب  ٥٧٣/ ٣ینظر الكتاب لسیبو�ه   - )٣(
 ١٠٣٢/ ٣وشفاء العلیل  ٣٠٢/ ٢والتصر�ح  ١٨/ ٥وشرح المفصل البن �ع�ش  ٥٧٣/ ٣الكتاب  - )٤(
 ٤/١٨١٨وشرح الكاف�ة الشاف�ة  ٩٩/ ٢وشرح الشاف�ة للرضى  ٢٠٠/ ٢والمقتضب  ٥٧٤/ ٣الكتاب  - )٥(
 ١٠٣٢/ ٣وشفاء العلیل  ٦٠٨/ ٣الكتاب  ینظر:  -)٦(
  ٤١٢/ ١االرتشاف  ینظر: – )٧(
 ٣٠٩/ ٣الهمع   :ینظر – )٨(
  ٢٠/ ٥شرح المفصل و  ٩٩/ ٢وشرح الشاف�ة للرضى  ٥٧٤/ ٣الكتاب  ینظر: – )٩(
 ٢٠٣/ ٢والمقتضب  ٥٧٧ /٣الكتاب  ینظر: – )١٠(
  ١٠٣٢/ ٣وشفاء العلیل  ٥٦٨/ ٣الكتاب  ینظر: -)١١(
  ٤١٣/ ١ارتشاف الضرب ینظر: – )١٢(
  ١٠٣٣/ ٣وشفاء العلیل  ٣١٠/ ٣والهمع  ٤١٣/ ١رأى الفراء فى االرتشاف   :ینظر – )١٣(
  ١٠٣٣/ ٣شفاء العلیل  ٣١٠/ ٣والهمع  ٢١٨/ ٢المقتضب   :ینظر – )١٤(
فـى اللسـان  "كمـى"كماء و�مـاه ینظـر مـادة أ�س السالح وقیل هو الشجاع وقیل إن جمع الكمى الال  :الكمى  –  )١٥(

  ٢٤٧٧/ ٦اح حوالص ٣٩٣٤/ ٥



 
 ٤۷٥ من أبنیة القلة وزن "أفعال" والكثرة " فعل"      

وفــى )٢(ىل ال فعیــل وروى ذلــك عــن الفارســ و فعــ  �مــى ةوجماعــ  :)١(وقــال ابــن �ســعون  
 )٦(ةوقصــر  )5(ةشــعف( :وفــى نحــو )٤()بر�ــه وأبــراك(  :لهعْ وفُ   )٣()ج�ان وأج�ــان(  :نحو   العَ فَ 

 .)٨()قوة وألقاءلِ (و   )٧()ضو وأنضاءنِ (و  )أشعاف وأقصار
   .على رأى الجمهور ىغیر ق�اس "أفعال"على   "فعل"من جمع    الفراءإذا فما ذ�ره 
كســـفه (و  )كســـرة و�ســر( :مثــل " قطعــة "�فــتح الطـــاء فهــو جمــع  " عــاطَ قِ  "وأمــا قــراءة 

 .)٩()فسو�
   : و�طرد فى لعَ الكثرة وزن فِ   أبن�ةمن   أن  :فمن �الم ابن خالو�ه السابق یتضح لنا

د�مــة (و  )مر�ــه ومــرى (و   )حجــة وحجــج(و  )١٠()فــرق و فرقــه ( :لــهعْ فِ  كــل اســم تــام علــى
   .)١١()ود�م

له صفة �التــاء ولــ�س �مــا زعــم عْ وزعم �عض أصحابنا أنه لم �جىء فِ   :�قول أبو ح�ان
هــى صــفات هكــذا للمفــرد  ألفــاظوعجــزة وفرقــة فــى  و�بــره صــغره )١٢(فــى المخصــص 

 )١٣("ورقــة"أصــله  "رقــة" :ل نحــو عَــ والمثنــى والمجمــوع ، فــإن �ــان غیــر تــام لــم �جمــع فُ 
 

مــن  إعــتمفــى شــرح مــا  "المصــ�اح"هــو یوســف بــن ی�قــى بــن یوســف بــن �ســعون ال�ــاجلى ألــف  :ابــن �ســعون  - )١(
  ٣٦٣/ ٢ینظر �غ�ة الوعاة  ـه٥٤٠شواهد اإل�ضاح وغیره توفى سنة 

  ٤١ات �لالحوالمسائل  ٤٦٧ ىینظر التكملة للفارس - )٢(
 ١٣٥/ ٤واالشمونى  ١٠٣٣/ ٣وشفاء العلیل  ٣١٠/ ٣والهمع  ١٨٢٢/ ٤شرح الكاف�ة الشاف�ة  - )٣(
ــان  - )٤( ــادة بـــرك فـــى اللسـ ــع بـــرك وأبـــراك ینظـــر مـ ــاء أبـــ�ض والجمـ ــائر مـــن طیـــر المـ ــم طـ ــة �الضـ  ٢٦٧/ ١البر�ـ

  ١٢٥/ ٤واالشمونى  ١٢٧٥/ ٤اح حوالص
وشـفاء  ١٣٨١/ ٤اح حوالصـ ٢٢٧٩/ ٤ "شغفة �ل شىء أعـاله وشـغفلة الجبـل رأسـه اللسـان " شـغف  :�قال  -  )5(

  ٤١٣/ ١واالرتشاف  ١٨٢٢/ ٤وشرح الكاف�ة الشاف�ة  ١٠٣٣/ ٣العلیل 
زائـد وقـال �ـراع والجمـع أقصـار قـال وهـذا نـادر إال أن �كـون علـى حـذف ال العنـقرة �التحر�ـك : أصـل یالقص  -  )٦(

  ١١٨/ ٢والقاموس  ٣٦٤٨/ ٥ینظر مادة قصر فى اللسان 
و�نظــر  ٣٩٦/ ٤اللحــام والمهــزول مــن اإلبــل ینظــر مــادة ( نضــا ) فــى القــاموس  حدیــدةضــو : �الكســر الن - )٧(

 ١٨٢٢/ ٤وشرح الكاف�ة الشاف�ة  ١٧٧،  ١١٨/ ٢وشرح الشاف�ة للرضى  ٦٢٩و  ٦٢/ ٣الكتاب 
  ٤١٤/ ١واالرتشاف  ٤٠٦٤/ ٥عة اللقاح والناقة ینظر اللسان (لقا) قوة : المرأة  السر�لال - )٨(
  ٢٦٧/ ١ینظر : إعراب القراءات الس�ع وعللها  - )٩(
 ٤/١٣١واالشمونى  ١٨٣٩/ ٤وشرح الكاف�ة  ١٠٣٧/ ٣وشفاء العلیل  ١٠٣/ ٢ینظر شرح الشاف�ة للرضى  - )١٠(
 ٥٩٤/ ٣لكتاب ینظر:   – )١١(
 ١٣١/ ٤واالشمونى  ٠١٧/  ١٦المخصص ینظر:   – )١٢(
 ١٣١/ ٤واالشمونى  ١٠٣٧/ ٣وشفاء العلیل  ٣١٥/ ٣ینظر الهمع  - )١٣(



 
 ٤۷٦ من أبنیة القلة وزن "أفعال" والكثرة " فعل"      

ــهعْ فَ وفــى  )١()ذ�ــرى وذ�ــر( :لــىعْ فِ و�حفــظ فــى  وقــاس  )ضــ�عة وضــ�ع(ئى العــین: ا�ــ  ل
 .)٣()سدرسدره و (  :نحو  فعلواحد   لهعْ فِ و�حفظ فى    )٢(الفراءا  معلیه

 

 التعقیب والرأى الراجح
ل هــو شــكل واحــد فقــط مــن عْــ ا ســبق یتضــح لنــا أن مــا �طــرد جمعــه علــى صــ�غة فِ مــ فم

   .�كسر فسكون  ِفْعلهالمؤنث اللفظى �التاء على وزن وهو االسم الثالثى   األسماء
" فقــد أجمــع معظــم الصــرفیین العــرب أقطــاععلــى "  "قطع"من جمــع  أما ما ذ�ره الفراء

  )٤(لعُ أفْ تطرد فى جمع اسم ثالثى لم �طرد على   أفعالأن ص�غة   القدامى
 -:را عن هذاابن مالك معب قال 

   )٥(من الثالثى اسمًا �أفعال یرد      وغیر ما أفعل ف�ه مطرد  
ل عْــ علــى وزن فَ ل عندهم هــو االســم الثالثــى الصــح�ح العــین عُ ولما �ان ما �طرد ف�ه أفْ 

طــرد عنــدهم جم�ــع أوزان االســم الثالثــى عــدا وزن �فــتح فســكون فإنــه بنــاء علــى هــذا ت 
�ــاب  "ل المعتــل العــین نحــو عْــ فعــل فــى جمعهــا علــى صــ�غة أفعــال فانــدرج فــى ذلــك فَ 

ل مـــن أوزان الثالثـــى وهـــو فعـــل �كســـر فســـكون نحـــو حـــزب عـــْ وثـــوب وســـ�ف " وغیـــر فِ 
 وأحزاب.

ل إلــى أن  وذهــب الفــراء ت فــاؤه �فــتح وســكون ینقــاس فــى جمعــه علــى أفعــال إذا �انــ َفعــْ
 )٦()وقت وأوقات(و  )وهم وأوهام(و   )نافآأنف و (  :همزة أو واوا نحو 

 �هللا أعلم 
 

 
  ١٣١/ ٤واالشمونى  ١٠٣٧/ ٣شفاء العلیل  - )١(
 ٤/١٣١واالشمونى  ١٠٣٧/ ٣وشفاء العلیل  ٣١٥/ ٣والهمع  ٤٢٨/ ١ینظر رأى الفراء فى االرتشاف  - )٢(
 ٢٨٤/ ١واالرتشاف  ٥٨١/ ٣ینظر الكتاب  - )٣(
  ١٢٤/ ٤واالشمونى  ٢٦٨وأوضح المسالك  ٦٢٦ینظر تسهیل الفوائد  - )٤(
  ٢١٨/ ٢ینظر شرح ابن عقیل  - )٥(
  ٢٣٢وجموع التكسیر فى القرآن دراسة لغو�ة  ١٢٤/ ٤ینظر االشمونى   -)٦(



 
 ٤۷۷ من أبنیة الكثرة وزن "فعل"      

 

 ) ١( من أبنية الكثرة وزن "فعل"  
 

ّنَدةٌ  ﴿عند قوله تعالى  اءالفر لرأى    خالو�ه  ابنتعرض   ٌب ّمســَ َأّنُهْم ُخشــُ  « فقــال: )٢(﴾�ــَ
 .)٣(مخففا  "بشْ عمرو والكسائى "خُ  ىبروا�ة قنبل وأب   �ثیرقرأ ابن 

والواحــد خشــ�ة وتجمــع  ،ثــم �جمــع الخشــاب علــى خشــب ،مــثقال )بشــُ خُ (وقــرأ ال�ــاقون 
 )خشـــب(ة علـــى (خشـــاب) ثـــم تجمـــع أ�ضـــا خشـــ�ة علـــى خشـــاب وخشـــا�ا علـــى الخشـــ� 

   .)٤(قبیلةلغة  والخشاب فى غیر هذا 
: �جمع الخشب خشا�ا ثم �جمع علــى خشــب مثــل ثمــار وثمــر و�ن شــئت   )٥(قال الفراء

ســكن مــال إلــى التخف�ــف �قــال خشــب أو�ــدن ومــن ة علــى خشــب مثــل بدنــ  ةتجمــع خشــ� 
 :  سكن الشین فله مذه�انومن أجمع خشب مثل حمراء وحمر  

   )٦(لسْ ل ورُ سُ رُ   :�ما تقول  ،أن �كون أراد المثقل فخفف  :أحدهما
ــانىو  نَوالْ  ﴿ ل قــال تعــالىعْــ ة علــى فُ لَــ عَ : أن العــرب تجمــع فَ  الث ــّ ْم م ــُ ا َلك ْدَن َجَعْلَناهــَ ــُ  ب

 ة.فالواحدة بدن   )7( ﴾ َشَعاِئِر ّ�ِ 
        )٨(مثل حمراء  ة خش�اء  ألن الواحد خف�فقال أبو عمرو: و�نما أجزت الت  

 
 

 الدراسة والتقویم 
 

 ١/٤٢٢واالرتشاف  ٢١١/ ٢ب والمقتض ١٥٨/ ٣ومعانى الفراء  ١١٤/ ٤تنظر المسألة فى الكتاب  - )١(
 سورة المنافقون  ٤من اآل�ة  - )٢(
 ٣٦٧/ ٢و�عراب القراءات الس�ع  ١٥٩/ ٣تنظر القراءة فى معانى الفراء  - )٣(
 استشهد ابن خالو�ه على أن الخشاب قبیلة �قول جر�ر: - )٤(

 ا �عد لقابهم طه�ة والخشا  أثعل�ة الفوارس أو ر�احا  
وأمــــالى ابــــن  ١٨٣/ ٣،  ١٠٢/ ١والكتــــاب لســــیبو�ه  ٨١٤، ٦٦�ــــر والبیــــت مــــن الــــوافر ینظــــر دیــــوان جر 

ن مالك من ز�د، ور�اح بن حنظله بوثعل�ه: هم ثعل�ه بن بر�وع  ٣٣٥والت�صرة    ٧٤/ ٣و    ٧٩/ ٢الشجرى  
 ن أبنــاء مالــك ابــن حنظلــة مــلــة والخشــاب ق�ائــل ظمــن بنــى مر�ــوع ابــن �لیــب ، وطه�ــة ابــن مالــك مــن حن

  ٣٦٧/ ٢و�نظر : إعراب القراءات الس�ع  ٢٢٨ – ٢٢٤بن حزم  جمهرةینظر : 
 ١٥٩،  ٣/١٥٨ینظر معانى القرآن للفراء  - )٥(
  ٣٦٧/ ٢ینظر إعراب القراءات الس�ع  - )٦(
 سورة الحج  ٦٦من اآل�ة  - )7(
  ٣٦٨/ ٢إعراب القراءات الس�ع  -)٨("



 
 ٤۷۸ من أبنیة الكثرة وزن "فعل"      

 -:نشیئی و�طرد هذا الوزن فى   )ل عُ فُ   (جمع الكثرة  أبن�ةمن  
 )صــبور وصـــبر( ـ فــى وصـــف علــى "فعــول" �معنـــى فاعــل صــح�ح الـــالم �ــ  :أحــدهما

عـــــروب ( و  ) غیـــــور وغیـــــر( و  ) شـــــكور وشـــــكر( و  ) غفـــــور وغفـــــر( و 
  )١(﴾  َأْتَراَ�اً ُعُرَ�ًا   ﴿  ومنه قوله تعالى    ) وعرب

اآلخــر مــذ�را صــح�ح  ) اء أو واو �ــ ألــف أو ( : فــى اســم ر�ــاعى قبــل المــه مــد  الثــانى
كان أو مؤنثا ، فإن �انت مدته �اء أو واوا لم �شترطوا ف�ه غیر الشــروط 

و�ن �انــت مدتــه  )  رغ�ــف ورغــف(  و   )  قضــیب وقضــب: (  المذ�ورة نحــو 
: أن �كــون مضــعفًا نحــو شــرط  وهــو  الســا�قةألفــا ز�ــد ف�ــه علــى الشــروط 

 .  )٢() أتن(  و   ) أتان(  و   )  قذل( للمذ�ر    ) قذال  (
�ــر رأى الفــراء ذومنــه مــا ذ�ــره ابــن خالو�ــه مــن جمــع خشــ�ة علــى خشــاب وخشــب وقــد 

   منها.والراجح  الصرفیینفى هذا الجمع و�ل�ك أراء 
 رأى الفراء

و�ن )  مــرثمــار وث ( مثــل  ) ( خشــاب وخشــب ىذهب الفراء إلــى أن الخشــب �جمــع علــ 
 والذى �سكن �میل إلى التخف�ف.  )  بدنة و�دن(    :شئت تجمع خش�ة على خشب مثل

ومــن ثقــل  )٤(األعمــشخفف  :«)٣(﴾َ�َأّنُهْم ُخُشٌب ّمَسّنَدٌة  ﴿فى قوله تعالى   الفراء  قال
، و�ن شــئت جمعتــه )ثمــار وثمــر( :فثقــل �مــا قــال خش�ة خشا�ا ثــم جمعــه  )٥(فكأنه جمع

 )كـــمة والبـــدن) و(األكـــم واألالبدنـــ (ففـــت وثقلـــت �مـــا قـــالوا: وهـــو خشـــ�ه علـــى خشـــب فخ 
 ) جــمأة و مــ أج (  :والعــرب تجمــع �عــض مــا هــو علــى صــورة خشــ�ة أرى فعــل مــن ذلــك

   .)٦(»  )  و�م  ةأكم(  و   )و�دن  (بدنةو 

 
 ٣٧الواقعة  -)١(
والتصـر�ح  ١٨٣٤،  ٤٢٤،  ٤٢٣/ ١تشـاف الضـرب ار  و ١٨٣٣/ ٤شـرح الكاف�ـة الشـاف�ة :  ینظر فـى ذلـك  -)٢(

  ١٢٩/ ٤واالشمونى  ٣٠٥/ ٢
  ٤/المنافقون  -)٣(
 ١٥٨/ ٣ن عــازب واخت�ــار أبــى عبیــد ینظــر معــانى الفــراء نبــل وأبــى عمــرو والكســائى والبــراء بــوهــى قــراءة ق -)٤(

  ١٢٥/  ١٨والقرطبى  ٣٦٧/ ٢و�عراب القراءات الس�ع 
  ١٥٨ /٣معانى القرآن للفراء  -)٥(
  ١٥٩/ ٣ معانى القرآن للفراء -) ٦(



 
 ٤۷۹ من أبنیة الكثرة وزن "فعل"      

و�ذا تتا�عـــت الضـــمتان فـــإن هـــؤالء �خففـــون أ�ضـــا �رهـــوا ذلـــك �مـــا  «:و�قـــول ســـیبو�ه
ره الــواوان �ــذلك، تكــره الضــمتان الــواو�ن فكمــا تكــ �كرهــون الــواو�ن و�نمــا الضــمتان مــن 

ب (  :تر�ــد )١( )قنُــ ب والعُ نُــ ل والطُ سُــ الرُ :(ن الضمة من الواو وذلــك قولكأل ل والُطنــْ الُرســْ
 .) »  والُعْنق

 

ل أو �ــان واحــدا فــإن عُــ واعلــم أنــه مــا �ــان مــن الجمــع علــى فُ  :و�ــذ�ر المبــرد ذلــك قــائالً 
ة فــى " عضــد" هر�ــًا مــن الضــمة وذلــك قولــك الحر�ــ  إســكانجــائز �مــا جــاز  اإلســكان

ــك ــ�ه ذلــ ــا أشــ ــف ومــ ــل، ورغــ ــك  )٢(رســ ــى ذلــ ــرئ وعلــ ــالى  قــ ــه تعــ ــْ  ﴿قولــ َأّنُهْم ُخشــ ــَ ٌب �ــ
   )٤(مخففًا.   )٣(﴾ّمَسّنَدةٌ 

ل " مــن غیــر المعتــل عْــ ه" فإنــه �كســر علــى " فُ لَــ عَ وأمــا مــا �ــان علــى " فَ  «:قــال ســیبو�ه
فـــى فعلـــه و�ن وجـــدت  �األصـــلنحـــو بدنـــه و�ـــدن وخشـــ�ة وخشـــب وأكمـــة وأكـــم ، ولـــ�س 

   .)٥(»  النظائر
ْدَن ﴿تعالى ومثله من الصح�ح خش�ة وخشب و�دنه و�دن قال   «:�ع�شوقال ابن   َواْلبــُ

إنمــا   �األصــلوالضــم ولــ�س ذلــك    �اإلســكان  قرئ فقد    )٦(﴾  َجَعْلَناَها َلُكْم ّمن َشَعاِئِر ّ�ِ 
 .)٧(»  فعل مخففاً 

ــا  ــا أن مـ ــح لنـ ــا�قة یتضـ ــى فمـــن النصـــوص السـ ــاء علـ ــُ فُ ( جـ ــمتین  ) لعـ ــه �ضـ �جـــوز ف�ـ
 التخف�ف �سكون العین وذلك نحو: ( خشب ).

تقــول و ل" وهــو ألفعــل وفعــالء �ــأحمر وحمــراء عْــ مــن جمــوع الكثــرة " فُ  «:قــال أبــو ح�ــان
ــرمــــ فــــى جمعه ــآدر  )٨(ا حمــ ــة �ــ ــن حیــــث الخلقــ ــه مــ ــل لــ ــل ال مقابــ ــان أفعــ ــإن �ــ  )٩(، فــ

 
  ١١٤/ ٤ینظر الكتاب   -)١(
  ٢١١/ ٢المقتضب  -) ٢(
  ٤المنافقون  -) ٣(
  ٣٦٧/ ٢ هإعراب القراءات الس�ع وعللها البن خالو� -) ٤(
  ٥٩٤/ ٣الكتاب  -) ٥(
  ٦٦الحج  -) ٦(
  ٢٢/ ٥شرح المفصل البن �ع�ش  -) ٧(
  ١٠٣٤/ ٣وشفاء العلیل  ١٨٢٨/ ٤وشرح الكاف�ة الشاف�ة  ٦٤٤/ ٣ینظر : الكتاب  -) ٨(
  ٣٠٤/ ٢والتصر�ح  ٤٤/ ١ه ینظر اللسان " أدر" �در: من �صی�ه فتق فى إحدى خصیاآل - )٩(



 
 ٤۸۰ من أبنیة الكثرة وزن "فعل"      

ــاءمــــ بــــل لهوفعــــالء ال مقا )3(وأكمــــر )٢(وأقلــــف  )١(وأعــــزل   )٥(وعفــــالء )٤(ا �عــــذراء ورتقــ
در وعزل وعفل" ولو اشــتر�ا فــى الوصــف واشــتهر �ــل منهمــا �اســتعمال "أو�ذلك تقول  

وامرأة عجزاء فى أشهر اللغات، ففــى ق�ــاس جمعــه  )٦(لفظ یدل على المعنى �رجل آلى
على فعل خالف أو لــم �شــتهر وصــار مختصــا �ــه لــم یــذ�ر لــه مقابــل ال مــن لفظــه وال 

ــن  ــاهمـ ــة الناصـــ  )٧(معنـ ــذ�ر الخف�فـ ــرس الـ ــى الفـ ــولهم : فـ ــو قـ ــوا � نحـ ــم �قولـ ــفى ولـ ة : أسـ
وفــى  )١٠(وثنــى )٩(و�حفــظ فــى فعــول وفعیــل معتلــى الــالم نحــو عفــو"  )٨(للمؤنثــة ســفواء

و�ــازل وعائــد وحــاج  )١٥(وعم�مــة )١٤(ونم�مة  )١٣(صفة وخوار وخوارة  )١٢(ورد  )١١(نحو  
جْ د و وْ ل وعُــ زْ و�ُــ  مّ وعُــ  مّ ر ونُــ وْ د وخُــ رْ ووُ  ىنْــ و ، وثُ فْــ قــالوا : عُ  وأســد وأظــل و�دنــه  د ســْ وأُ  حــُ

 .)١٦(ندْ و�ُ   لْ وظُ 
ما ســبق مــال إلــى التخف�ــف �قــال خشــب جمــع خشــ�اء مثــل حمــراء وحمــر � سكن فأفمن  

 ومن أسكن الشین فله مذه�ان :
 ل  سْ ل ورُ سُ قول رُ : أن �كون أراد المثقل فخفف �ما ت   أحدهما

 
  ٢٩٣٠/ ٤فتین وهما مجتمع رأس الفخذ والورك اللسان عزل قاألعزل: الناقص إحدى الحر  -) ١(
  ١٤١٨/ ٤اح حوالص ١٨٧/ ٣والقاموس  ٣٧٢٥/ ٥ لم �ختن ینظر اللسان قلف فرجل أقل -) ٢(
  ٤/١٢٧شمونىواأل ١٨٢٨/ ٤شرح الكاف�ة الشاف�ة و  ٣٩٢٩/ ٥اللسان " �مر" ینظر لعظ�م الكمرة  ااألكمر: - )3(
  ١٢٧/ ٤واالشمونى  ٣٠٤/ ٢والتصر�ح  ١٥٧٨/ ٣ " تقر  " خرق لها اللسان امرأة رتقاء أى ال - )٤(
 واللسان عفل  ١٨٢٨/ ٤فى رحمها صال�ة تعسر وطأها ینظر الكاف�ة الشاف�ة  العفالء: المرأة التى - )٥(
  ١٨٢٨/ ٤شرح الكاف�ة الشاف�ة  ١١٩/ ١ینظر اللسان أال  –ل�ه رجل آلى أى عظ�م اإل - )٦(
  ٤٢٠/ ١ان ح�ینظر ارتشاف الضرب البى  - )٧(
  ٢٣٧٨/ ٦اح حوالص ٢٠٣٤/ ٣" سفا" نثى سفواء ینظر اللسان األفرس أسفى إذا �ان خف�ف الناص�ة و  - )٨(
  ٤٦٧٤/ ٦واللسان  ١٨٥/ ٥اح حوالص ٦٩/ ٤ینظر هطل فى القاموس  - )٩(
وشــرح الكاف�ــة ٢٢٩٥/ ٦اح حوالصــ ٥١٦/ ١م ینظــر اللســان "ثنــى" فــالثن�ــة : مــن األضــراس أول مــا فــى ال - )١٠(

  ١٢٨/ ٤شمونى واأل ١٠٣٥/ ٣وشفاء العلیل  ١٨٢٩ /٤الشاف�ة 
 ٤٢١/ ١ف الضرب ارتشا - )١١(
  ٥٥٠/ ٢اح حوالص ١٨١٠/ ٦الورد ورد القوم واإلبل الواردة العطش ینظر اللسان (ورد)  - )١٢(
 ١٢٨٦/ ٢یق حسن ، ینظر مادة خور فى اللسان الخوارة غز�رة اللبن، والخوار: رق - )١٣(
  ١٢٨/ ٤واالشمونى  ١٠٣٥/ ٣وشفاء العلیل  ١٨٢٩/ ٤ینظر شرح الكاف�ة الشاف�ة  - )١٤(
  ٤٢٢/ ١وارتشاف الضرب  ١٩٩٢/ ٥النخلة الطو�لة ینظر ( عمم) فى الصحاح  :العم�مة – )١٥(
  ٣١٢/ ٣والهمع  ٤٢٢/ ١ینظر ارتشاف الضرب  - )١٦(



 
 ٤۸۱ من أبنیة الكثرة وزن "فعل"      

َعاِئِر  ﴿ل قال تعالى عْ فُ   ه علىلعَ : أن العرب تجمع فَ الثانى ن شــَ َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم مــّ
قــــال أبــــو عمــــرو إنمــــا أجــــزت التخف�ــــف ألن الواحــــدة خشــــ�اء مثــــل  )١(﴾ ّ�ِ 

   .)٢(حمراء
ل مــن غیــر المعتــل عْــ لــه فإنــه �كســر علــى فُ عَ فَ  علــى وهــذا مــا ذ�ــره ســیبو�ه وأمــا مــا �ــان

 .)٣(نحو بدنه و�دن وخش�ه وخشب
فًا جمــع علــى قْ وذ�ــر النحــاة أن سَــ  )فقْ سَــ (فإنــه جمــع  )ف قُ سُ  (فأما  :«وقال ابن مالك

�الضــم  )٦(فاقُ أن من قرأ  سُــ   )٥(وزعم �عضهم  )٤(فقْ ف �ضم القاف و�خفف ف�قال سُ قُ سُ 
   )٧(»فإنه جمع سق�فًا على سقف وقیل لم یوجد له نظیر فحمل على ماله نظیر

 التعقیب والرأى الراجح
ب " جمــع خشــ�ه شُــ اه ال�حث هو مــا ذهــب إل�ــه النحــاة فــى المســألة مــن أن " خُ والذى یر 

فــى  األصــلب وذلك �قولك فى بدنه بدن فإذا �نــا قــد علمنــا أن شْ ثم خففت فصارت خُ 
فعلــى هــذا ، جمــع االســم الثالثــى المؤنــث اللفظــى هــو صــ�غة " فعــال" مثــل رق�ــة رقــاب 

مثــل �تــاب  األسماءهذا الجمع �ان هو خشاب فشا�ه    ةأرى أن األصل فى جمع خش� 
 األخــرى  هــىوجــدار وشــهاب والتــى تجمــع علــى �تــب وجــدر وشــهب فجمعــت خشــاب 

حتــى ظــن أن خشــب هــو الجمــع  األصــليل الجمــع مــ علــى خشــب ثــم �قیــت خشــب وأه
 )٨(لكلمة خش�ة األصلى

 �هللا أعلم

 
  ٣٦الحج  - )١(
  ٣٦٧/ ٢إعراب القراءات الس�ع  - )٢(
 ٥٩٤/ ٣الكتاب  - )٣(
  ١٠٣٦/ ٣فاء العلیل وش ١٨٢٩/ ٤وشرح الكاف�ة الشاف�ة  ٢٠٠/ ٢ینظر المقتضب  - )٤(
  ٤٢٢/ ١االرتشاف  - )٥(
ن هْ رَ ـ"ین وأبــو رجــاء �ضــم وســكون وهمــا جمــع ســقف لغــة تمــ�م �ــت" �ضــمفاقُ ســُ وقــرأ الجمهــور "  ٣٣الزخــرف  - )٦(

 ٤٥٦/ ٢واإلتحاف  ٢٥٨/ ٢والكشف  ٢٤٩/ ٤والكشاف  ٨٤/  ١٦والقرطبى    ١٥/  ٨ن ینظر ال�حر  هُ ورُ 
  ٣٢١ هوالحجة البن خالو�

  ٤٢٣/ ١رتشاف الضرب ا - )٧(
  ٢٢٣، ٢٢٢السید سعفان ص  حد�ة د. مفر یینظر : جموع التكسیر فى القرآن الكر�م دراسة لغو�ة تقع -)٨(



 
 ٤۸۲ " ھ الكثرة "فعل أوزانمن      

 )١( من أوزن الكثرة " فعله " 
ِدَر  ﴿:د قولــــه جــــل شــــأنهوذلــــك عنــــ  الكــــوفیینلــــرأى  ابــــن خالو�ــــهتعــــرض  َى ُ�صــــْ َحتــــّ
آءُ  صــاحب ( :مثــل والرعــاء جمــع راعٍ  ،فمــن فــتح جعــل الفعــل للرعــاء «فقــال: )٢(﴾الّرعــَ

قـــاض ( :مثـــل )راع وراعـــون (و  )قـــاض وقضـــاة( :مثـــل )راع ورعـــاة( :، و�قـــال)وصـــحاب
فقــل : ال مثــال لــه مــن  ســائل فقــال مــا مثــال رعــاة مــن الصــح�ح، فــإن ســأل ،)وقاضــون 

ل" مثــل غــزى فــى عــَّ " فُ   الكــوفیینه وعنــد  لَــ عَ ألن وزن (رعــاه) فُ   نال�صــر�یلصح�ح عنــد  ا
ضــوا الهــاء فــى أخــره، ومثــل و رعى فحــذفوا حرفــا �راه�ــة التشــدید وع  واألصلجمع غاز  

 أ.هـ   )٣(»  مسعود ابنلك یر�دون �ادون قرأ بذ اإلعرابرعى فى جمع راع، بدى فى 
 

 الدراسة والتقویم 
لذهــب الكوفیــون إلــى أن ( ) جمعــا لـــ(فاعل) معتــل الــالم وصــفا لمــذ�ر عاقــل نحــو: ُفعــَّ

 ( راع ) ( رعى ).
ــن  ــال مـ ــه مثـ ــ�س لـ ــه) ولـ ــى (فعلـ ــاة )علـ ــع ( راع ) ( رعـ ــى أن جمـ ــر�ون إلـ ــب ال�صـ وذهـ

 منها.  الصح�ح و�ل�ك آراء الصرفیین فى هذه المسألة و��ان الراجح 
 رأى الكوفیین

مثــل غــزى فــى جمــع غــاز ورعــى فــى راع فحــذفوا حرفــًا  ) لعــَّ فُ ( مــن أبن�ــة الكثــرة وزن ف
 .ضوا الهاء فى أخره و كراه�ة التشدید وع

   )٤(معتل الالم وصفا لمذ�ر عاقل  "فاعلـ"" فعل ل  الفراءوقال 
 )٥(أن أصل قضاه قضى  الكوفیینوزعم �عض    :�ع�شابن  قال 

 رأى البصریین

 
 ١/٤٤١وارتشـاف الضـرب  ٥٤/ ٥وشرح المفصـل  ٢١٨/ ٢والمقتضب  ٦٣١/ ٣اب تنظر المسألة فى الكت  -)١(

 ٣١٩/ ٣والهمع  ٧٧٢وشرح األلف�ة  ٣٠٦/ ٢وشرح التصر�ح 
 سورة القصص ٢٣من اآل�ة  - )٢(
  ٢٧٧ خالو�هوالحجة البن  ١٦٩/ ٢ینظر : إعراب القراءات الس�ع  - )٣(
والرعاء : أصـله  ١٧٨/ ٢والهمع  ٤٤١/ ١واالرتشاف  ٥٦١/ ٢ینظر رأى الفراء فى شرح الشاف�ة للرضى   -  )٤(

لحقوا الهاء عوضا مما حذفوا فانقلبت ال�اء ألفا ألن ما قبـل حرفا �راهة التشدید وأ عند الكوفیین "رعى" فحذفوا
  ٢٤٩،  ٢٠٦،  ٤٤و�نظر  ٢٧٧و ٢٧٦ هینظر الحجة البن خالو�  .الهاء ال �كون إال مفتوحاً 

  ٥٤/ ٥شرح المفصل  - )٥(



 
 ٤۸۳ " ھ الكثرة "فعل أوزانمن      

هــو  ه ول�س لــه مثــال مــن الصــح�حلَ عَ على فُ  رعاه –إلى أن جمع راع   ال�صر�ون ذهب  
قضــاه فعنـــد الجمهـــور   قـــاض ل الــالم مثـــل ـ ل معتـــ ـ �طــرد فـــى �ــل وصـــف لمـــذ�ر عاقــ 

   .)١(فاعل فعله
فى معرض حدیثه عن تكسیر فاعل ونظیره من بنات ال�اء والــواو التــى   «:سیبو�ه  قال

  )٢(» ضاه  وغزاه ورماههى الم �جىء على فعله نحو ق
�ــان جمعــه علــى  نمــافإن �ان فاعل من ذوات الواو وال�اء التى هما ال  «:المبرد  وقال
ن ف�ه معاق�ة لفعله فى الصح�ح ، وذلك قولك: قاض قضاه وغاز غــزاه ورام ه" أللَ عَ " فُ 

   .» رعاه ورعاء –ومنه راع   )٣(رماه
ه لَــ عَ علــى فُ  هاض وقضــاه جــاءوا �ــ ومــن المعتــل الــالم غــاز غــزاه وقــ   «:ابن �عــ�ش  وقال

أن  الكــوفیینفــى الصــح�ح ، وزعــم �عــض وهــو بنــاء اخــتص �ــه المعتــل ال �كــون مثلــه 
 .)٥(»: وقالوا غزى والواحد غازأ�ضاو�قول  . )٤(أصل قضاه قضى

ه" لفاعــل معتــل الــالم وصــفا المــذ�ر عاقــل نحــو : قــاض وقضــاه لَــ عَ فُ  «:أبو ح�ان  وقال
ل" بتضــع�ف العــین والهــاء ف�ــه عــَّ �قــول: أصــله " فُ  والفــراءه" لَــ عَ وهــو عنــد الجمهــور " فُ 

ه" �فــتح الفــاء وضــمت فرقــا بــین لَــ عَ وزنــه " فَ   )٦(عوض مما ذهب من التضع�ف ، وقیــل
ــرأ  األخـــرالمعتـــل  ــاق وعقـــى وقـــد قـ ــذ ف�ـــه : غـــاز، وغـــزى ، وعـ  الحســـنوالصـــح�ح وشـ
  .)٨(» بتخف�ف الزاى )٧(" غزى" والزهرى 

 
 ١/٤٤١واالرتشاف  ٢٧٧والحجة له  ١٦٩/ ٢فى إعراب القراءات الس�ع البن خالو�ة  نینظر رأى ال�صر�ی -)١(
 ٦٣١/ ٣ینظر الكتاب  - )٢(
" رع�ه " انقلبـت �ـاؤه ألفـا لتحر�هـا وانقـاح مـا قبلهـا ینظـر:  نوالرعاء أصله عند ال�صر�ی ٢١٨/ ٢المقتضب    -  )٣(

  ٢٧٧و  ٢٧٦و  ٢٤٩،  ٢٠٦،  ١٤٤الحجة 
  ٥٤/ ٥ینظر شرح المفصل البن �ع�ش  - )٤(
 ٨٠،  ٥/٧٩شرح المفصل  – )٥(
 ٤٤١/ ١واالرتشاف  ١٥٧،  ١٥٦/ ٢هذا القول فى شرح الشاف�ة للرضى  - )٦(
وقـرأ الحسـن والزهـرى بتخف�ـف الـزاى ووجـه علـى  ٩٣/ ٣ان فـى ال�حـر �ـوقـال أبـو ح ١٥٦سورة آل عمران    -  )٧(

والقرطبـى  ٤٣٠/ ١وعلى حذف التاء والمراد " غزاه" تنظـر القـراءة فـى الكشـاف   حذف أحد المضعفین تخف�فا
  ٤١٤/ ١و�عراب القرآن للنحاس  ٢٩ومختصر شواذ القرآن  ٤٩٢/ ١واإلتحاف  ٢٤٦/ ٤

 ٤٤١/ ١االرتشاف  - )٨(



 
 ٤۸٤ " ھ الكثرة "فعل أوزانمن      

ل" عــَّ إن " فُ  أبــو ح�ــان" تجمــع علــى " رعــى" فقــال   مــن أن " راع  الكوفیــون   أما ما ذ�ــره
ا ، ونقــل فــى مــ �طرد فى وصف على فاعل وفاعله نحو: ضارب وضــار�ه وضــرب فیه

 )٢(جنىو   وجانٍ   )١(غزى و  عفى وغازٍ و   سقى وعافٍ و  الالم نحو ساقٍ المعتل  
ثان�ــه وهــو مطــرد  ه" �ضم أولــه وفــتحلَ عَ " فُ  ه ف�قوللَ عَ وزن فُ   زهرى خالد األ   و�ذ�ر الش�خ

فى �ل وصف لعاقل مذ�ر على وزنه " فاعل " معتل الالم �ال�اء أو الواو �ــرام ورمــاه 
ــواو  واألصــلوقــاض وقضــاه وغــاز وغــزاه ،  فــیهن رم�ــه وقضــ�ه وغــزوة قلبــت ال�ــاء وال

ه �فــتح الفــاء وأن الفتحــة حولــت ضــمه لَــ عَ ألفــین لتحر�هــا وانفتــاح مــا قبلهــا وقیــل إنهــا فَ 
   :�قوله الناظمو�ل�ه أشار  )٣(للفرق بین معتل الالم وصح�حها  

   )٤(......................    وفى نحو رام ذو اضطرار فعله 
ه " وهــو مطــرد فــى �ــل لَــ عَ جمــع الكثــرة " فُ   : ومــن أمثلــةهــذا القــول قــائالً   وقد شــرح ابنــه

 رام    و ـ ل نح ـ لمذ�ر عاق وصف على " فاعل" معتل الالم
  )٥(ورماه وقاض وقضاه

 التعقیب والرأى الراجح
 مما سبق یتضح لنا أن مذهب الكوفیین فى جمع ( راع ) ( رعى ).

قــال الفــراء ( فعــل ) لفاعــل معتــل الــالم وصــفا لمــذ�ر عاقــل وذهــب ال�صــر�ون إلــى أن 
جعــل ابــن خالو�ــه  جمع  ( راع ) ( رعاة ) على فعله ول�س له مثال من الصح�ح، مما

�سأل قائال ما مثال رعاة مــن الصــح�ح، فقــل ال مثــال لــه مــن الصــح�ح عنــد ال�صــر�ین 
فوزنه فعله ألن هذا هو المضطرد.  والذى یراه ال�حــث راجحــا هــو رأى ال�صــر�ین ألنــه 

 �هللا اعلم                                        الكثیر المضطرد .

 
زل و�ــزل نــك تكســره علــى فعــل وذلــك قولــك شــاهد المصــر وقــوم شــهد و�ــاإقــال ســیبو�ه : أمــا مــا �ــان فــاعًال ف - )١(

وشــارد وشــرد ومثلــه مــن بنــات ال�ــاء والــواو التــى هــى عینــات صــائم وصــوم ونــائم ونــوم ومثلــه مــن بنــات ال�ــاء 
  ١٨٤٦/ ٤شرح الكاف�ة الشاف�ة  ٦٣١/ ٣والواو التى هى المات غزى وعفى ینظر الكتاب 

  ٤٣٩/ ١االرتشاف - )٢(
 ٣٠٦/ ٢شرح التصر�ح  -) ٣(
  ٧٧٢لناظم ص شرح ألف�ة ابن مالك البن ا -)٤(
 ۱۳۲/ ٤واالشمونى  ۳۱۸/ ۳والھمع  ۳۰٦/ ۲والتصریح  ۱۲۱/ ٤وشرح ابن عقیل  ۷۷۲شرح ألفیة ابن مالك  -)٥(



 
 ٤۸٥ الوقف على التاء فى یا أبت      

 ) ١(   الوقف على التاء فى يا أبت 
 

ا ﴿:وذلــك عنــد قولــه جــل شــأنه نالكــوفییمــن  ثعلــبلــرأى  ىالفارستعرض   )٢(﴾ َأبــتِ  �ــَ
) �أبتَ :(وحــده ابن عامرفقرأ  )�ا أبت( :اختلفوا فى �سر التاء وفتحها من قوله  «فقال:
 .)٣(�كسر التاء :وقرأ ال�اقون . فى جم�ع القرآن التاء  �فتح

ون �التــاء فــ ال�اقون �قو  .ف�ما أرى  ابن عامرو�ذلك    )�ا أ�ه(لى الهاء  �قف ع  وابن �ثیر
 ...وهم �كسرون 

�قفــون �التــاء وهــم �كســرون ووقــف ال�ــاقون  :وال�ــاقون  ) ثعلــب( أحمــد بــن �حیــى  قــال
�ــا �التاء فى " �ا أبت" وفصلوا بین هذا و�ین رجــل �ســمى خمســة عشــر ثــم یــرخم و�ــین 

حــرف واحــد فهــو لــذلك �منزلــة الحر�ــة مــن حیــث ألن المضــاف إل�ــه علــى  ،طلحــة ز�ــد
كــان حرفــا واحــدا والحــرف قــد �كــون �منزلــة الحر�ــة مــن حیــث �ــان حرفــا واحــدا والــدال 
على االسم المضمر هنا حر�ة والحر�ة ال تكون فــى تقــدیر االنفصــال مــن الكلمــة �مــا 

ى والمضــاف إلــ أن الحرف الواحد �ذلك �ما �كون االسم الثانى فى نحو خمسة عشر، 
علــى حــرف قــد حــذف  األصــلألن المضــاف إل�ــه هنــا فــى  ،المظهــر نحــو طلحــة ز�ــد

وتر�ــت الحر�ــة الحر�ــة تــدل عل�ــه والحر�ــة ال تكــون فــى تقــدیر االنفصــال مــن الكلمــة 
 .)٤(» فــى تقــدیر االنفصــال )طلحــة ز�ــد(و  )خمســة عشــر( :كمــا �كــون الثــانى فــى نحــو 

 أ.هـ 
 
 
 
 
 

 
ــیبو�ه  -)١( ــاب لسـ ــى : الكتـ ــألة فـ ــر المسـ ــرآن  ٢١٠/ ٢تنظـ ــانى القـ ــب  ٣٢/ ٢ومعـ ــن  ٢٦٢/ ٤والمقتضـ ــالى ابـ وأمـ

/ ٢والمسـاعد  ٤٠٦/ ٣وشرح التسـهیل لـه  ١٣٢٧/ ٣وشرح الكاف�ة الشاف�ة البن مالك   ٣٤٣/  ٢الشجرى  
٥٢٢  

 سورة یوسف  ٤من اآل�ة  - )٢(
 ٣٠٨وغا�ــــة االختصــــار  ٣٢٣واإلقنــــاع  ٣٧٧ دواإلرشــــا ٣٤٤والســــ�عة  ٢٠٨فــــى الم�ســــوط تنظــــر القــــراءة  - )٣(

  ١٣٩/ ٢واإلتحاف  ٢٩٣/ ٢والنشر 
  ٣٩٠/ ٤ ىالحجة فى القراءات الس�ع البى على الفارس - )٤(



 
 ٤۸٦ الوقف على التاء فى یا أبت      

 الدراسة والتقویم 
 

 اثعل�ــ وخــص مــنهم  الكــوفیینأشــار إلــى رأى  ىالفارســ لنــا أن  بــینیت  مــن الــنص الســابق
 ر�ون وال�صــ  )�ــا أبــت(ال�ــاقون �قفــون �التــاء فــى و  :فقــال )�ــا أبــت( :فــى الوقــف علــى

 )�ــا أبــت  (فــى الوقــف علــى  الصــرفیینراء آ�قفون عل التــاء فــى �ــا أبــت �الهــاء و�ل�ــك 
   .منهاالراجح   و��ان

 

 رأى الكوفیین
ا مــ �قفــون علیهــا �التــاء ف�قولــون " �ــا أبــت " ألن تــاء التأنیــث فیههــم أن   :الكــوفیینهب  ذم

   .)١(فى بنت وأخت  اإللحاقلما �انت عوضا من �اء المتكلم شبهوها بتاء  
ال تقف علیها �الهاء وأنت خافض لها فــى الوصــل  )٢(﴾ َأبتِ  َ�ا ﴿ وقوله «:الفراء قال

" �ـــا أبـــت " لجـــاز  قـــارئ قــرأ : ولـــو المـــتكلمإلـــى  اإلضــافةتـــدل علـــى  الخفضـــةألن تلــك 
ولو قیل " �ا أبت" لجاز الوقــوف ، قرأ �ه أحد نعلمه� و�ان الوقف على الهاء جائزا ولم  

علیها �الهاء من جهة ولم �جز من أخرى ، فأما جواز الوقــوف علــى الهــاء فــأن تجعــل 
وأمـــا الوجـــه الـــذى ال �جـــوز  الند�ـــةالفتحـــة فیهـــا مـــن النـــداء وال تنـــوى أن تصـــلها �ـــألف 

 متصــلةفــى الن�ــة  ألنهــا واأللــفلوقف على الهــاء فــأن تنــوى: �ــا أبتــاه ثــم تحــذف الهــاء ا
 .  )٣(»�اتصالها فى الخفض �ال�اء من المتكلم    �األلف

 )٤(وال�اقون �قفون �التاء وهم �كسرون.  أحمد بن �حیىقال 
مــر : ولــو �ــان األالرضىقــال  ،اء اإلضافة مقدرة �عدها� : التاء للتأنیث و الكوفیون قال  

�م ولــزوم فــتح حذف التــاء للتــرخ جواز  یونسى �ا أمتى ونقل عن ت كما قالوا لسمع �ا أب 
�مـــا رجـــح الوقـــف  ءمـــا قبلهـــا نحـــو �ـــا أب و�ـــا أم لـــئال تلتـــ�س بنـــداء األب واألم بـــال تـــا

وظلمــة �خــالف تــاء أخــت و�نــت فمــن  غرفــةمــا قبلهــا �مــا فــى   علیهــا �الهــاء النفتــاح

 
  ٣٤٣/ ٢وأمالى ابن الشجرى  ٣٢/ ٢ینظر : معانى القرآن للفراء  - )١(
  ٤یوسف  - )٢(
  ٣٢/ ٢معانى الفراء  - )٣(
  ٣٩٣/ ٤ ىالحجة للفارس - )٤(



 
 ٤۸۷ الوقف على التاء فى یا أبت      

، مبنــى الخــط علــى  �تبهــا هــاء ل من وقف علیهــا �الهــاءوقف علیها �التاء �تبها تاء و 
  )١(ألنها بدل من �اء وحر�تها الفتح لو حر�ت  الوقف و�نما نفتح هذه التاء 

 

 نالبصرییرأى 
" و" �ــا عمــةأنهم �قفون على التاء �الهاء �ما یوقف بهــا فــى قولــه "  :نال�صر�یومذهب  
   )٢(�ا خاله" 

و�ــا  )٣(تفعلــه " و�ــا أبتــاه  م " �ــا أ�ــة و�ــا أبــت العــن قــوله  لیــلالخســألت    «:سیبو�ه  قال
 –أ�ضــا–�مــا زعــم  )٤(أن هــذه الهــاء مثــل الهــاء فــى " عمــه" وخالــه  الخلیلأمتاه " فزعم  

و�ــدلك علــى أن الهــاء �منزلــة الهــاء  " أنه سمع من العرب من �قــول " �ــا أمــه ال تفعلــى
تقــول  " �ــا خالــه " وتقــول  فى عمة وخالة أنك تقول فى الوقف " �ا أمــه" و�ــا أ�ــه " �مــا

" �ا أمتاه" �ما تقول �ا خالتاه و�نما یلزمون هذه الهاء فى النداء إذا أضفت إلــى نفســك 
خاصــة �ــأنهم جعلوهــا عوضــا مــن حــذف ال�ــاء وأرادوا أن ال �خلــوا �االســم حــین اجتمــع 
 ف�ــه حــذف ال�ــاء وأنهــم ال �كــادون �قولــون " �ــا أ�ــاه و�ــا أمــاه" وهــى قلیلــه فــى �المهـــم

ل النــداء مــن  التغیــر والحــذف ، فــأرادوا أن �عوضــوا خــ وصار هذا محتمال عندهم لما د
�ــه وأمــه صــیروها �منزلــة الهــاء التــى تلــزم االســم أهــذین الحــرفین فلمــا ألحقــوا الهــاء فــى 

   .)٥(»فى �ل موضع نحو "خاله" وعمة واختص النداء بذلك لكثرته فى �المهم  
تفعــل فهــذه الهــاء إنمــا دخلــت بــدًال مــن �ــاء  أبــت ال�ــا   «:فمــن ذلــك قــولهم  :المبرد  وقال

   )٦(»االضافه ، والدلیل على ذلك أنك إن جئت �ال�اء حذفتها فقلت �ا أبى ال تفعل
فوقــف   ابــن �ثیــروأمــا    :فقــال  )�ــا أبــت(اء فــى  �الهــ   ابــن �ثیــروقــف    ىالفارس  وقد علل

بـــدل منهـــا الهـــاء فـــى اء ألن التـــاء التـــى للتأنیـــث ی الهـــاء فقـــال �ـــا أ�ـــه فإنمـــا وقـــف �الهـــ � 
الوقف فیتغیر الحرف فى الوقف ولذلك �ما غیر التنو�ن فانفتح ما قبلــه �ــأن أبــدل منــه 

 
  ١٤٨/ ١ینظر : شرح الرضى  - )١(
 ٣٤٣/ ٢وأمالى ابن الشجرى  ٣١٨/ ٣وشرح المرادى  ١٦٥ینظر : جمل الزجاجى  - )٢(
  ٢١٠/ ٢الكتاب لسیبو�ه  - )٣(
و�ـا أم مـن �الكسـر ا أن �قـال �ـا أب مـقال السیرافى األصل فى نـداء األب واألم قبـل دخـول عالمـة التأنیـث فیه  -  )٤(

  ٢/٢١١من غیر �اء و�ال�اء �ا أبى و�ا أمى و�األلف مكان ال�اء �ا أ�ا و�ا أما ینظر : حاش�ة الكتاب 
 ٢١١/ ٢ینظر : الكتاب  - )٥(
  ٢٦٢/ ٤المقتضب  - )٦(



 
 ٤۸۸ الوقف على التاء فى یا أبت      

األلف و�ما غیرت األلف �أن أبدل قوم منها الهمزة فــى الوقــف وتغییــرات الوقــف �ثیــرة 
فإن قلت فهال أبدلت التاء �اء فى الوقف ولم تبدل منها الهاء ألنــه ممــن �كســر ف�قــرأ " 

" و�ذا �انت �ذلك فاإلضافة فــى االســم مــراده �مــا أنــه لــو أضــاف صــحح التــاء   أبت�ا  
إذا وقــف وهــو یر�ــدها قیــل لــه ال یلــزم اعت�ــار اإلضــافة ألنــه   كولم یبدل منها الهــاء �ــذل

ف�ــه اإلضــافة فتبــدل  دإذا وقــف علیهــا ســكن للوقــف و�ذا ســكنت �انــت �منزلــة مــاال یــرا
و�ــدل  ، فــتح التــاء ووقــف علیهــا أبــدل التــاءمنها الهاء �ما أنــه إذا قــال �ــا طلحــة أقبــل ف

اســم رجــل �ســمى خمســة عشــر فحــذفت مــت خ لــو ر   «قــال:  ســیبو�هعلى صحة هــذا أن  
و�ن  )١(» ولم تصحح التــاءمن التاء الهاء  فأبدلت خ�م لقلت �ا خمسهللتر   األخراالسم  

مــن االســم  األخــرا ف�ــه بداللــة تــرك دالمضــموم إلــى الصــدر مــرا )٢(راألخــ كــان االســم 
للتــرخ�م فكــذلك تبــدل  األخــرعلى الحر�ة التى تكون علیها قبل أن تحذف االسم   األول

من التاء فى " �ا أبت" الهاء فى الوقــف �مــا تبــدل فــى ســائر تــاءات التأنیــث الهــاء فــى 
وقــف �الهــاء  اإلضــافة" �ــا أبــت" غیــر  فإنــه أراد �قولــهابــن عــامر  أما  ،  أكثر االستعمال

قــال " �ــا أبــت"  اإلضــافةكمــا أنــه لــو نــادى مثــل طلحــة وحمــزة وقــف �الهــاء و�ن أراد �ــه 
�ــان فوقــف �الهــاء   )٣(﴾َ�ِعَ�اِد َفاّتُقونِ ﴿:فى قوله  ال�اءقون  �ما حذف ال�ا  األلففحذف  

   )٤(�ا أبت فىلكسر التاء  اإلضافةوقف ابن �ثیر �الهاء و�ن �ان یر�د  ك
 :) فقال �ا أبتالمذهبین (فى الوقف على   ابن الشجرى   وقد ذ�ر

 وفى الوقف على �ا أبت مذه�ان:«  
   نال�صر�یمذهب  

  .�ا خاله  �ا عمهالوقف على الهاء �ما یوقف على الهاء إذا قیل       
 

 وقال الكوفیون 

 
 ٢١٢/ ٢الكتاب  - )١(
  ٣٩٢/ ٤ ىالحجة للفارس - )٢(
  ١٦الزمر  -)٣(
  ٣٩٢/ ٤ ىالحجة للفارس - )٤(



 
 ٤۸۹ الوقف على التاء فى یا أبت      

الوقف علیهــا " �ــا أبــت" و�ــا أمــت ألن تــاء التأنیــث فیهــا لمــا �انــت عوضــا  
   )١(فى بنت وأخت  اإللحاق�اء المتكلم شبهوها بتاء    من

ال یلزم ألن التاء فى قولهم "�ــا أبــت" و�ــا " هذا    :�قولهم  الكوفیینتعلیل    ال�صر�ون ورد  
 .)٢(أمت" مفتوح ما قبلها �ما تفتح فى عمه وخاله فخالفت بذلك التاء فى أخت و�نت

و�ســرها أكثــر   ن �ــاء المــتكلمالتاء فى " �ا أبت" تاء تأنیــث عوضــت مــ  ابن مالك  وقال
 )٣(» ابن عامرمن فتحها و�فتحها قرأ 

ــر وابــن وقــرأ ال�ــاقون �الكســر ولكونهــا تــاء التأنیــث وقــف علیهــا �إبــدالها هــاء  ــن �ثی اب
ووقــف ال�ــاقون �التــاء مراعــاة للرســم ولكونهــا عوضــا مــن ال�ــاء لــم �جمــع بینهمــا  عــامر

التــى یوصــل بهــا أخــر المنــادى إذا �ــان  األلــفلفظــًا وقــولهم " �ــا أبتــا" األلــف ف�ــه هــى 
ــتغاثا�عیــــــدا أو  ــا هــــــى فــــــى �ــــــه أو منــــــدو�ا ول�ســــــت مســــ  بــــــدًال مــــــن �ــــــاء المــــــتكلم �مــــ

َرَتاا�َ ﴿ ا ﴿و  )٤(﴾َحســْ َفى �ــَ التــاء فــال تجــامع ألن �ــاء المــتكلم ال تجــامع هــذه   )٥(﴾ َأســَ
   .)٦(بدلها

المصــحف إال تــاء ، و�تا�ــة هــذه التــاء تــاء أولــى مــن �تابتهــا هــاء ولــذلك لــم تكتــب فــى 
، ووقــف  فوقفــوا علیهــا تــاء نــافع وأبــو عمــرو والكوفیــون و�مراعــاة رســم المصــحف قــرأ 

 )٧(و�ال الوجهین صح�ح فصح�ح   �إبدالها هاء  ابن �ثیر وابن عامر
ــال ــل وق ــن عقی : ولــم تكتــب فــى المصــحف إال �التــاء و�تبهــا هــاء دون ذلــك و�التــاء اب

 ء و�الهما صح�ح نص�ح  ، و�عضهم �الها وقف علیها فى الس�عة

 
 ٣٤٣/ ٢أمالى ابن الشجرى  - )١(
  ٣٤٣/ ٢وأمالى ابن الشجرى  ١٦٥ینظر : حمل الزجاجى  - )٢(
طلحـة أقبـل ووجـه قـول  : أن �كـون مثـل �ـا أحـدهما : مـن فـتح " �ـا أبـت" فلـه وجهـان"قال أبو على الفارسى  -  )٣(

ا" فحـذف األلـف تـب: أن �كـون أراد " �ـا أوالثـانى ٣٩٠/ ٤ ىینظـر الحجـة للفارسـأقبـل...  طلحـة من قال �ا
كما �حذف التاء فت�قى الفتحة دالة على األلف �ما أن الكسرة ت�قى دالة على ال�ـاء. والـدلیل علـى قـوة هـذا 

 ٣٩١/ ٤ظر الحجة ین .الوجه �ثرة ما جاء من هذه الكلمة على هذا الوجه
  ٥٦الزمر  -)٤(
  ٨٤یوسف  - )٥(
  ٤٠٧ ٤٠٦/ ٣، وشرح التسهیل  ١٣٢٨،  ١٣٢٧/ ٣ینظر : شرح الكاف�ة الشاف�ة  - )٦(
  ٤٠٧/ ٣ینظر شرح التسهیل  - )٧(



 
 ٤۹۰ الوقف على التاء فى یا أبت      

 عمــرو أبــوضع�ف ووقف   للفراءو�التاء    نلل�صر�ی: إن الوقف �الهاء    المغار�ةوقول  
 )١(نال�صر�ی�التاء وهو من رؤوس  

 الرأى الراجح
مــا إصــح�ح فصــ�ح  �لیهما" �ا أبت " هو أن راجحًا فى الوقف على    یراه ال�حثوالذى  

   .ع�ة مت�عةالوقف �التاء و�ما �الهاء فكالهما قراءة س� 
 �هللا اعلم  

 
  ٥٢٢/ ١المساعد البن عقیل  - )١(



 
 ٤۹۱ ل ـ ل یفعـباب فع     

 باب  
َ
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َ
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ا الــّثَقَالنِ  ﴿:عنــد قولــه جــل شــأنه  الفــراءى  لرأ  ابن خالو�هتعرض   ْم َأّیهــَ َنْفُرُغ َلكــُ  )٢(﴾ســَ
فمــن قــرأ �ال�ــاء رده  )٣(�ال�ــاء وقــرأ ال�ــاقون �ــالنون   )غســ�فر (  حمزة والكســائىقرأ    «فقال:

َماَواِتَ األْرضِ ﴿ على قوله  ي الســّ ن فــِ �ــالنون فــا� تعــالى �خبــر  ومــن قــرأ )٤(﴾َ�ْسَأُلُه مــَ
ء وفــتح الــراء، ألن �ال�ــا )فرغ� ســ ( أبــى عمــرووف�ــه قــراءة ثالثــه: روى عــن  )٥(عــن نفســه

ینهــق  –للحــرف الحلقــى وهــو الغــین، مثــل نهــق   )غُ رَ فْ �َ (و )    َ�ُفُرغُ   -  َفَرغَ (    :العرب تقول
 إســرائیلقــال: حــدثنى  )٦(الفــراءعــن  الســمرى عــن  ابــن مجاهــدوحــدثنا  .غ �صــ�غوصــ� 
مثــل: علمــت تعلــم وقــد روى فــى شــعر   الفــراء" س�فرغ لكم" قال    طلحة بن مصرفعن  
 :جالعجا

 )٧(اـرجـ ده أن یهـنـن حـرغا مـوف
 )٨() »شرب �شرب(  :ل مثلعَ فْ �َ   لَ عِ �كسر الماضى فعلى هذا فَ 

 الدراسة والتقویم 
 رأى الكوفیین

 .  )٩(﴾ّیَها الّثَقَالنِ َسَنْفُرُغ َلُكْم أَ ﴿فى قوله تعالى  الفراءرأى   �هابن خالو ذ�ر  
 .)١٠(وقرأ �عضهم " سنفرغ مثل علمت تعلم "  :الفراءقال 

 
 ٧٠/ ١شـــرح الشـــاف�ة للرضـــى و  ١٧٥/ ١والممتـــع  ١٨٥/ ١والمنصـــف  ٣٨/ ٤تنظـــر المســـألة فـــى الكتـــاب  -)1(

  ١٨٤وأبن�ة الفعل فى شاف�ة ابن الحاجب دراسات لسان�ة ولغو�ة  د. عصام الدین  ١٧٥/ ١واالرتشاف 
 سورة الرحمن ٣١اآل�ة   - ٢(
/ ٢واإلتحــاف  ٦٧١وغا�ــة االختصــار  ٣٨١/ ٢والنشــر  ٥٧٨واإلرشــاد  ٣٥٩ر القــراءة فــى : الم�ســوط تنظــ - )٣(

٥١١ 
 الرحمن ٢٩اآل�ة  - )٤(
  ٣٣٥/ ٢إعراب القراءات الس�ع  - )٥(
  ١١٦/ ٣ینظر معانى الفراء  - )٦(
 و�روى: ٣٣٦/ ٢و�عراب القراءات الس�ع  ٥٦/ ٢الرجز للعجاج فى دیوانه  - )٧(

 اـ رجـدو أن یهـنـن حـما ـورهب
  ٤٦٤٨/ ٦ینظر: اللسان " هرج  .الهرج �ثرة الكذب أو �ثرة النوم وهو �صف الحمار واألتان: اللغة 

  ٣٣٦/ ٢إعراب القراءات الس�ع  - )٨(
  ٣١الرحمن  -)٩(
  ٣٣٦/ ٢إعراب القراءات الس�ع  - )١٠(



 
 ٤۹۲ ل ـ ل یفعـباب فع     

   .)٢(هو الوجه  ابن جنىوقال    )١(�كسر  الفراءقال   أبو ح�انقال 
�جــوز األمــران ســمعا أو لــم �ســمعا والــذى نختــاره إن ســمع وقــف   )٣(ابــن عصــفوروقال  

ل) وقــد شــذ ر�ــن یــر�ن وقــنط �قــنط عِ فْ ل و�َ عُ فْ مع السماع و�ن لم �سمع فأشكل: جاز ( �َ 
   .)٤(وهلك یهلك �فتح عین المضارع 

فعــل �فــتح العــین �حالــه إذا لــم �كــن لغیــر � �جیــز أن �كــون مضــارعة علــى   )٥(والكسائى
أوضــأنى ( و  ) أفخــرهفــاخرنى ففخرتــه ( و  ) شــاعرنى فشــعرته أشــعره(  :مغال�ــه وســمع

 )٦(�الضم �ةوالروااء والضاد خ �فتح العین وال ) هضؤ   أو  فوضأته
 نالبصرییرأى 

مضــارع " فعــل " �كــون �ضــم العــین وذلــك فــى �ــل فعــل ثالثــى أن  نال�صــر�یومــذهب 
 "لعُــ ل أم فَ عِــ ل أم فَ عَــ فَ "ســواء �ــان أصــله  "�فعــل" ىمتصــرف تــام و�كــون مضــارعة علــ 

�ــاتبنى فكتبتــه (  :وســواء أكــان متعــد�ا أم الزمــًا ألن الــالزم إذ ذاك �صــیر متعــد�ا نحــو 
 ). أضأنى فوضأنى أوضؤه(  و   )عالمنى فعلمته أعلمه    (و  )  أكت�ه

"فعــل" �فــتح العــین ما�قتضــى قصــر ذلــك علــى مــا أصــله   )٧(عصــفور ابــن وفــى �ــالم
ــا ولـــ�س  فإنـــه �جیـــز أن �كـــون  للكســـائى�صـــح�ح وســـواء �ـــان حلقـــى عـــین أم ال خالفـ

ــم �كــن لغیــر مغال�ــة وســمع ــه إذا ل شــاعرنى (  :مضــارعه علــى �فعــل �فــتح العــین �حال
�فــــتح العــــین  ) أوضــــأنى فوضــــأته أوضــــؤه( و  ) خرنى ففخرتــــه أفخــــرهافــــ ( و  ) شــــعرتهف

  .)٩(�ضم العین والخاء ) أفخره(  و  ) أشعره(   )٨(ز�د أبىوالخاء والضاد وروا�ة 

 
 ٣٣٣عصام نور الدینجب دراسات لسان�ة ولغو�ة د.ن الحاوأبن�ة الفعل فى شاف�ة اب ١٥٨/ ١ینظر االرتشاف  - )١(
  ١٥٨/ ١واالرتشاف  ١٨٦/ ١ینظر المنصف  - )٢(
  ١٥٧/ ١الممتع  - )٣(
  ١٥٨/ ١االرتشاف  - )٤(
  ١٥٧/ ١واالرتشاف  ٧٠/ ١وشرح الشاف�ة للرضى  ١٧٣/ ١ینظر رأى الكسائى فى الممتع  - )٥(
  ١/١٥٧واالرتشاف  ٢/٣٨هر للسیوطىز والم ٧١/ ١للرضى  شرح الشاف�ة و ٥٥٧الروا�ة فى النوادر  - )٦(
  ١٧٤ – ١٧٣/ ١ینظر الممتع   - )٧(
  ٣٨/ ٢والمزهر  ٧١/ ١وشرح الشاف�ة للرضى  ٥٥٧روا�ة أبى ز�د فى النوادر  - )٨(
  ١٥٧/ ١االرتشاف  - )٩(



 
 ٤۹۳ ل ـ ل یفعـباب فع     

�ــان  اإذأنه �جىء �فــتح العــین  الكسائىما �قتضى أن مذهب   ابن عصفور  وفى �الم
ــم یتعــــرض  )١(حــــرف حلــــق حلــــق وفــــى �ــــالم أصــــحابنا أن �انــــت حــــرف لــــالم إذا لولــ

 :�جعــــل المضــــارع �ـــالفتح إال مــــا ســــمع �الضـــم وقــــد شــــذ الكســـر فــــى قــــولهم الكســـائى
  )٢(�كسر الصاد  )  خاصمینى فخصمته أخصمه(  

ف�ــه إال الضــم علــى األصــل فــى فعــل المغال�ــة ف�قولــون: أخصــمه  ال�صــر�ون ز یــ وال �ج 
 ) ســار �ســیر(  :نحــو  )٤(هــذا مــا لــم �كــن المضــارع وجــب ف�ــه الكســر )٣(�ضــم الصــاد 

 :قـــولت فـــإن مضـــارعه ی�قـــى علـــى حالـــه فـــى المغال�ـــة  ) یرمـــىرمـــى ( و  ) وعـــد �عـــد( و 
ــدنى فوعدتـــه أعـــده( و  ) ســـایرنى فســـرته(  ــانى فرمیتـــه أرم�ـــه( و  ) واعـ ــان . ) رمـ و�ن �ـ

حلقــى عــین أو الم فق�ــاس مضــارعه الفــتح و�ل�ــه یرجــع عنــد عــدم الســماع  ةلغیــر مغال�ــ 
ال یلتقـــى الفـــتح أو الضـــم أو الكســـر، أو  النحـــو�ینوعـــد أكثـــر  هـــذا قـــول أئمـــة اللغـــة ،

لغتــان منهــا أو ثالثـــة إال مــن الســـماع ور�مــا لــزم الضـــم نحــو: یـــدخل و�قعــد أو الكســـر 
أو جــاء �ــالثالث یرجــع ، أو ) فــرغ �فــرغ و�فــزع (  :نحو: یرجــع ، أو الفــتح والضــم نحــو 

وقــد �كــون فــى الواحــد نحــو أو �فعــل ��قتــل  )�ضربـ(�فعل �  :غیر حلقیهما ف�أتى على
 .ل یتوقف حتى �سمعی �فسق فإن أشكل فق

 األمــران�جــوز  ابــن عصــفوروقــال  )٦(هــو الوجــه ابــن جنــىوقــال  )٥(�كســر الفراءوقــال  
 فأشــكلوالــذى تختــاره إن ســمع وقــف مــع الســماع و�ن لــم �ســمع  )٧(ســمعا أو لــم �ســمعا

 )٨(تح عین المضارعیهلك �ف كط �قنط وهلن جاز �فعل و�فعل وقد شذ ر�ن یر�ن وق
 الراجح  والرأىالتعقیب  

الماضــ�ة الثالث�ــة المجــردة علــى مثــل "فعــل" المفتــوح  األفعــال ممــا ســبق یتضــح لنــا أن:
�ضــرب �ضــرب ، أو �فعــل �ضــم  –�كســر العــین  –العین قد �كون مضارعها : �فعــل 

 
  ١٧٣/ ١الممتع  - )١(
  ١٥٧/ ١االرتشاف  - )٢(
  ١٥٧/ ١ارتشاف الضرب  - )٣(
  ١٧٣/ ١�جب الكسر فى المضارع إذا �ان معتل العین أو الالم �ال�اء أو معتل الفاء �الواو ینظر الممتع  - )٤(
 ٣٣٣وأبن�ة األسماء واألفعال  ١٥٨/ ١ینظر رأى الفراء فى االرتشاف  - )٥(
  ١٨٦/ ١رأى ابن جنى فى المنصف  - )٦(
  ١٧٥/ ١الممتع  - )٧(
  ١٥٨/ ١االرتشاف  - )٨(



 
 ٤۹٤ ل ـ ل یفعـباب فع     

عرش ـ(�فعــل �كســر العــین و�فعــل �ضــم العــین فــى وقــت واحــد �ــ  أو العــین �قتــل �قتــل 
وقــــد �كـــون مضـــارع فعــــل  ) نســـل ینســـل( و  ) شــــتم �شـــتم( و  ) نفـــر ینفـــر( و  )�عـــرش

ن أو الــالم مــن فعــل حــرف حلــق غیــر ی المفتــوح العــین �فعــل �فــتح العــین إذا �انــت العــ 
 .)١(ألف

: ق�اس مضارع " فعل" المفتوح عینه إما الضم أو الكســر، وتعــدى �عــض   وقال النحاة
هما ق�اس ول�س أحدهما أولى �ه مــن اآلخــر، إال أنــه النحاة وهو أبو ز�د هذا وقال �ال

ر�ما �كثر أحدهما فى عادة ألفاظ الناس حتى �طرح األخر و�ق�ح استعماله فإن عــرف 
شــىء ، وقــال �عضــهم :   )٢(االستعمال فذاك و�ال اســتعمال معــًا، ولــ�س علــى المســتعمل

ح أن �كـــون لكــن األرجــ  )٣(بــل الق�ــاس الكســر ألنــه أكثـــر وأ�ضــا هــو أخــف مـــن الضــم
ق�ــاس مضــارع فعــل المفتــوح عینــه �فعــل �كســر العــین وأمــا �فعــل �ضــم العــین فـــداخل 

�قــدم �فعــل  فســیبو�هو�الحــظ ذلــك أ�ضــا مــن متا�عــة مــا �ت�ــه أئمــة الصــرف،  )٤(عل�ــه
حــین  ابــن الحاجــبو�ــذلك  المــازنىو�ذلك فعــل  )٥(�كسر العین على �فعل �ضم العین

و�ــذلك فعــل  )٦(�سرت عینه أو ضــمت أو فتحــت قال : فإن �ان مجردًا على ( فعل )
 .)٨(أن ق�ــاس مضــارع فعــل �فعــل وأن �فعــل داخــل عل�ــه ابــن جنــىوذ�ــر  )٧(ابــن مالــك

العـــرب تقــول "فــرغ" �فــرع و�فـــرغ للحــرف الحلقــى وهـــو  أن ابــن خالو�ــهومــن هنــا ذ�ــر 
غ وأن ذلــك قــد روى فــى شــعر أنــه قــرىء ســنفرِ  الفــراءوحــدث  .الغــین مثــل نهــق ینهــق

 :جالعجا
 )٩(وفرغا من ضده أن یهرجا

 �هللا اعلم  
 

  ٣٩ى �و لوالشرح الم ٣٩/ ٢والمزهر  ١٧٥/ ١والممتع  ١٨٥/ ١ المنصفر ینظ - )١(
  ١٨٤ینظر أبن�ة الفعل فى شاف�ة ابن الحاجب  - )٢(
  ١١٨/ ١شرح الكاف�ة للرضى  - )٣(
  ١٨٦/ ١ینظر المنصف  - )٤(
  ٣٨/ ٤ینظر الكتاب  - )٥(
 ١٨٥وأبن�ة الفعل  ١٨٥ /١المنصف  - )٦(
  ١٩٧یل والتسه ٢٢١الشاف�ة  - )٧(
  ٣٧٩/ ١الخصائص  - )٨(
  تخر�جهسبق  - )٩(



 
 ٤۹٥ التخلص من التقاء الساكنین بالضم     

 

 ) ١( التخلص من التقاء الساكنني بالضم
 

ــب) أحمــد بــن �حیــىلمــا حكــاه  ىالفارســ تعــرض  ى أن قولــه تعــالى فــ  الفــراءعــن  (ثعل
َالَلةَ  اْشَتُرُواْ ﴿ إنما حر�ها �الحر�ة التى �انت تجب لالم الفعل مــن الضــمة  :«)٢(﴾الضَّ
ــا یـــذهبإف ــاكنین �مـ ــاء السـ ــا ل�ســـت اللتقـ ــة فیهـ ــى ذلـــك إلـــى أن الحر�ـ ــه ذهـــب فـ ــه نـ  إل�ـ

 أ.هـ   )٣(»  وأصحا�ه  سیبو�ه
 

 
وشــرح التصــر�ف  ١/١٩٣و�عــراب النحــاس  ١/٥٧ومعــانى الزجــاج  ٤/١٥٥الكتــاب لســیبو�ه تنظــر المســألة فى: -)١(

  ٧٢٤،  ٢/٧٢٣واالرتشاف  ٢/٣٧٥وأمالى بن الشجرى  ٣٢٩، ٢٩٥ثمانینى  لل
 ٣٧٥/ ٢أمالى ابن الشجرى  :قاء الساكن هو الكسر. ینظراألصل فى التخلص من الت -
 و�تخلصون أ�ضًا من التقاء الساكنین: -

 ٧الفاتحـة ﴾ وال الضـألین﴿ رحمـه هللا السجسـتانى فمن ذلك قراءة أیوب   ةدال ألف المد همز ب�إ  -١ 
 فیومئـذ ال �سـأل عـن ذن�ـه انـس  وال جـأن ﴿�الهمزة بدال من المد وأ�ضًا قراءة عمرو بـن عبیـد 

مـن  و�مـالء مـا ٢/٣٠٥،  ٣٦/ ١وتنظر �لتـا القـراءتین فـى المحتسـب البـن جنـى   ٣٩الرحمن  ﴾
 ٣/٣٧٧والهمع ٨/ ١�ه الرحمن 

وقــل لع�ــادى �قولــوا التــى هــى  ﴿ مثــل قولــه تعــالى ممــدودا�حــذف العــرب الســاكن األول إن �ــان  -٢
�حـذف  ١٠ حـر�مالت ﴾وقیـل ادخـال النـار ﴿�قولـوا" وقولـه"�حذف الـواو مـن    ٥٣اإلسراء    ﴾أحسن  

 ٣٧١/ ٣األلف من "ادخال" ینظر الهمع 
�ضـمة  ﴾ قل هو هللا أحد هللا الصـمد ﴿حذف الساكن األول إن �ان تنو�نا مثل قراءة أبى عمرو   -٣

  ٣٧٢/ ٣والهمع  ٥٢٨/ ٨ح�ط ر المحال� :ینظر .واحدة
فإنه مقر عیب ملبـرد " ف التعر�ف نحو قول �عض العرب ر من " من" مع ح ةحذف النون الساكن  -٤

 " والشاهد ف�ه ملبرد حیث حذف نون من 
 بن عمرو بن مالك:الحارثى ق�س  النجاشىحذف نون لكن للضرورة الشعر�ة قال  -٥

 �ان ماؤك ذا فضل والك اسقنى إن  فلست �آت�ه وال أستط�عه  
والشــاهد ف�ــه والك اســقنى �حــذف نــون لكــن  ٢٧/ ١البیــت مــن الطو�ــل وهــو مــن شــواهد ســیبو�ه 

 للضرورة الشعر�ة 
  ٤٤المائدة  ﴾ الناس افال تخشو  ﴿قبلها إن �انت للجمع نحو ضم الواو المفتوح ما  -٦

 سورة ال�قرة  ١٧٥،  ١٦من اآل�ة  -)٢(
ا ؤ اشــتر ﴿د عـن الســمرى عـن الفـراء عــن الكسـائى قـال ســمعت �عضـهم �قـرأ حـدثنا ابــن مجاهـ قـال ابــن خالو�ـه

�ضم الواو .  ﴾اشتروا الضاللة ﴿وقال النحاس وأجاز الكسائى  ٦٣ى ینظر معانى القرآن للكسائ  ﴾الضاللة  
  ١٩٢/ ١إعراب النحاس ینظر  

  ٣٧٢/ ١ ىینظر الحجة للفارس -)٣(



 
 ٤۹٦ التخلص من التقاء الساكنین بالضم     

 الدراسة والتقویم 
َتُرُواْ ﴿مــن الــنص الســابق یتضــح لنــا أن الحر�ــة �الضــم فــى  َالَلةَ  اشــْ ل�ســت  )١(﴾الضــَّ

 )٣(إلــى أنهــا اللتقــاء الســاكنین وأصــحا�ه ســیبو�هوذهــب   )٢(الفراءاللتقاء الساكنین عنــد  
   .فى هذه المسألة  الصرفیینو�ل�ك آراء 
 نرأى الكوفیی

 عل�ه    ىأوًال رأى الفراء من الكوفیین ورد الفارس
 :وفى ضم الواو أقوال منها

   :ل الفراءوق
واو جمع فلمــا حــذفت الــواو   ألنهاكان �جب أن �كون قبلها واو مضمومة    «          

حر�ــة الالتــى حــذفت .و�نمــا حر�هــا � التــى قبلهــا واحتــاجوا إلــى حر�تهــا حر�وهــا �حر�ــة 
ن الحر�ــة التــى فیهــا ل�ســت الفعــل مــن الضــمة فإنــه ذهــب إلــى أ  لالملالتى �انت تجب  

   .)٤(» اللتقاء الساكن
 :  ىقال الفارس

ــه «  ــذى ذهـــب إل�ـ ــذا الـ ــراء وهـ ــا : أن  الفـ ــة منهـ ــر جهـ ــن غیـ ــتق�م مـ ال �سـ
وما أش�ه ذلــك إنمــا انقلبــت الــالم ف�ــه ألفــًا لتقــدیر الحر�ــة فیهــا ولــوال   "اشترى واصطفى"

نقلب فى "لو و �ى" فإذا انقلــب لــذلك لــم �ســتقم أن تقــدر نقــل قلب �ما لم ت ن تقدیرها لم ت 
الحر�ة عنها ألن إث�اتها ألفا �منزلة �ــون الحر�ــة معهــا فك�ــف �قــدر نقلهــا إلــى موضــع 

ومن ثم لــم ینقلــوا الحر�ــة فــى قــال و�ــاع  وهى فى حكم الث�ات فى الحرف المتحرك بها
فت وهبت أال ترى أنها فــى وهاب وخاف إلى الفاء �ما نقلوا فى قلت وطلت و�عت وخ 

   .تقدیر الث�ات مع اآللف
و�متنع ذلك من وجه أخر: وهو أنا رأینا الحر�ات إنما تلقى على الحــروف التــى تكــون 
قبل الحــروف التــى تنقــل منهــا وال تنقــل إلــى مــا �عــد الحــروف المنقولــة منهــا الحر�ــة أال 

 
 سورة ال�قرة  ١٦من اآل�ة  - )١(
  ٣٧٢/ ١ ىوالحجة للفارس ١٩٣/ ١رأى الفراء فى إعراب القرآن للنحاس ینظر  - )٢(
   ٣٧٢/ ١والحجة  ١٥٥/ ٤ینظر رأى سیبو�ه فى : الكتاب  - )٣(
  ٣٧٢/ ١ ىوالحجة للفارس ١٩٣/ ١ینظر : إعراب القرآن للنحاس  - )٤(



 
 ٤۹۷ التخلص من التقاء الساكنین بالضم     

ــل حر� )١(رى أن تـــ  ــ�من نقـ ــا عینیه�عـــت وقلـــت وخفـــت وهبـــت ومســـت وظلـــت ، فـ ا مـــ هـ
 وأخله وأ�مه.وأصم وأیل وأعد وأمد  لوأقاوأحست �ذلك و�ذلك أقام 

�ــا القــوم  واخشــيووجــه آخــر وهــو أن الحر�ــة فــى " اشــتروا الضــاللة" ومصــطفوا القــوم 
اللتقــاء الســاكنین �مــا  ةال تخلــوا مــن أن تكــون منقولــة مــن الــالم �مــا قالــه أو حر�ــ  هــذه

ل �ما قــال لوجــب أن یتحــرك الحــرف الــذى نقلــت فلو �انت حر�ة نق  )٢(ذهب إل�ه غیره
أال ترى أن سائر ما نقلت الحر�ة إل�ه نحــو مــا ، إل�ه بها التقى مع الساكن أو لم یلتقى

ن هذه الحروف " الواو فى اشتروا" وفــى تحرك �الحر�ة المنقولة إل�ه وفى أذ�رنا قبل م
تقــى مــع ســاكن منفصــل هللا �ا هذه ال تتحــرك حتــى تل  اخشيالقوم وال�اء فى    اومصطفو 

منها داللة على أنها تحر�ت مــن حیــث تحر�ــت الحــروف الســاكنة الملتق�ــة مــع ســواكن 
َذاٍب  ﴿منهـــا  .أخـــر منفصـــلة ْض *  َوعــَ ُدن هللا ﴿ )٣(﴾ اْركــُ ْص  ﴿ )٤(﴾َأحــَ  )٥(﴾َأِو انقــُ

كها �الضــم وتحر�ــك � واذهب أذهب وما أش�ه ذلك مما تحرك اللتقاء الساكنین فأما تحر 
 .)٦(»  وف التى ذ�رناها �غیرة من الحر�ات فمسألة أخرى هذه الحر 

 قول سیبو�ه:
ِو ْن َوأَ  ﴿و ـ نحـــــ  األصـــــل�ةإنهـــــا ضـــــمت فرقـــــا بینهـــــا و�ـــــین الـــــواو   وذ�ــــر             لــــّ

ِة  ى الّطِر�قــَ َتَقاُموْا َعلــَ هــذا �ــاب مــا �ضــم مــن الســواكن إذا حــذفت �عــد  «فقــال:) ٧(﴾اســْ
إذا �ــان مــا قبلهــا مفتوحــًا  اإلضــمارعالمــة  ألف الوصل وذلك الحروف الواو التى هى

ُواْ  َوالَ  ﴿لــك قولــه عــز وجــل وذ لَ  َتنســَ َنُكمْ  اْلَفضــْ ورمــو ابنــك، واخشــو هللا ، فــزعم  )٨(﴾ َبیــْ
أنهم جعلوا حر�ــة الــواو منهــا ل�فصــل بینهــا و�ــین الــواو التــى مــن نفــس الحــروف   الخلیل

بیــنكم " جعلوهــا �منزلــة مــا �ســروا وال تنسوا الفضل وقال قوم "  )٩(  "نحو واو " لو و أو 
 

  ٣٧٢/ ١ ةالس�عللقراء ینظر الحجة  - )١(
  ٣٧٣/ ١الحجة  - )٢(
 سورة ص  ٤٢،  ٤١ة من اآل� - )٣(
 سورة اإلخالص  ٢ ،١من اآل�ة - )٤(
 سورة المزمل  ٣من اآل�ة  - )٥(
  ٣٧٤/ ١ ىالحجة للفارس - )٦(
 سورة الجن  ١٦من اآل�ة  -)٧(
 ال�قرة  ٢٣٧من اآل�ة  - )٨(
 ١٠١٤/ ٣وشفاء العلیل  ٣٤٣/ ٣والمساعد  ٧٢٣/ ٢واالرتشاف  ١٥٥/ ٤ینظر الكتاب  - )٩(



 
 ٤۹۸ التخلص من التقاء الساكنین بالضم     

َتَطْعَنا  ﴿قــوم    قــال  سواكن وهــى قلیلــة وقــدمن ال ِو اســْ هوها بــواو اخشــو الرجــل ب شــ  )١(﴾  لــَ
ُواْ  َوالَ  ﴿ونحوها حیث �انت ساكنة مفتوحًا ما قبلها وهى فى القلــة �منزلــة  لَ  َتنســَ  اْلَفضــْ

  .)٢(  » ﴾  َبْیَنُكمْ 
   )٣(»  من جنسها  ألنهامن غیرها  واو أخفالضمة فى ال  «:  ابن ��سانوقال 
   )٤(»  هى واو جمع حر�ت �الضم �ما فعل فى نحن  «:الزجاجوقال 
َتُرُواْ ﴿والحر�ــة فــى  «:ىالثمــانینوقــال  َالَلةَ  اشــْ �مَ  ﴿ و  )٥(﴾الضــَّ َرُوّن اْلَجحــِ ــَ و  )٦(﴾َلت

داً ﴿ ِر َأحــَ َن الَ�شــَ َرِ�ّن مــِ نین فــال لســاكالرجــل ومصــطفوا هللا اللتقــاء ا  ىوخشــ   )٧(﴾  َفِإّما تــَ
�مَ  ﴿والضـــمة فــــى قولـــه )٨(ن الحر�ــــة ل�ســـت الزمــــة لـــه�جـــوز قبلـــه أل َرُوّن اْلَجحـــِ  ﴾َلتـــَ

َتُرُواْ ﴿و  َالَلةَ  اشــــْ ال �جــــوز همزهــــا ألن الضــــمة فیهــــا اللتقــــاء الســــاكنین والتقــــاء  ﴾الضــــَّ
قــــاء الســــاكنین فالحر�ــــة التــــى تجــــيء عنــــد ت الســــاكنین غیــــر واجــــب ، فــــإذا لــــم �جــــب ال

فل�ســلم ســـكون الــواو لمــا لــم یلقهـــا  "اج�ــة أال تــراك تقـــول " اشــتروا ثو�ــاا غیــر و مــ التقائه
  )١٠(﴾  َلِو اْسَتَطْعَنا  ﴿ر الواو اللتقاء الساكنین نحو ـ ان �سـ فإن � )  ٩(ساكن �عدها

 
 
 
َتُرُواْ ﴿و  ــْ َالَلةَ  اشـ ــَّ ــاء  )١(فـــ�من �ســـروا الـــواو  )١١(﴾الضـ ــأ ألن الحر�ـــة اللتقـ فهمزهـــا خطـ

   .)٢(»  الساكنین غیر الزمة

 
 التو�ة  ٤٢ة من اآل� - )١(
 ١٥٥/ ٤الكتاب  - )٢(
  ١٩٣/ ١ینظر : إعراب القرآن للنحاس  - )٣(
  ٥٧/ ١معانى الزجاج  - )٤(
 ال�قرة  ١٦من اآل�ة  - )٥(
  ٦التكاثر  - )٦(
  ٢٦مر�م  - )٧(
  ٢٩٥ ال�ع�مى/ إبراه�م    یقانینى تحقمینظر : شرح التصر�ف للث - )٨(
  ٣٢٧شرح التصر�ف  - )٩(
 ٤٢ة التو� - )١٠(
  ١٦ال�قرة  - )١١(



 
 ٤۹۹ التخلص من التقاء الساكنین بالضم     

َالَلةَ  اْشَتُرُواْ ﴿فى اآل�ة  مكى وقال �الضــم  ابــن ذ�ــرانوشــبهه فأمــا اختصــاص  )٣(﴾الضَّ
ا ثــم الخــروج إلــى مفى الموضوعین ، فإن الكلمة فیها لما طالت ثقلت فیثقل الكسر فیه

ألنــه أ�ســر فیت�ــع الضــم الضــم ول�جمــع بــین اللغتــین والضــم فــى ذلــك �لــه  ضــم فضــم
أخف والكسر حسن ألنه األصل فــى حر�ــة التقــاء  وألنهء القرا أكثرن عل�ه االخت�ار أل

   .)٤(الساكنین
فــى حر�ــة التقــاء الســاكنین فــإن قیــل لــم   األصــلأن الكســر هــو    ابــن الشــجرى   وقد ذ�ــر

 :فمن ذلك جوا�ان  ؟  الكسر هو األصل دون الضم والفتح  كان
لمــا : أن الجــر لمــا اخــتص �االســم والجــزم اخــتص �الفعــل ، صــارا نظیــر�ن ف أحــدهما

أرادوا أن �حر�ــوا المجــزوم للقــاء ســاكن حر�ــوه �أشــ�ه الحر�ــات �ــالجزم فقــالوا: لــم 
ــكون  ــه السـ ــوا عل�ـ ــا حملـ ــمى جزمـ ــا وجـــب ذلـــك فـــى الســـكون المسـ ــم الغـــالم ولمـ �قـ

   .)٦(﴾ُقِم اْلّلْیلَ  ﴿ )٥(﴾ُخِذ اْلَعْفَو   ﴿جاء  المسمى وقفا فقالوا: �م المال �ما  
حر�تــــه  الت�ســـتقـــاء الســـاكن �الضـــم أو الفـــتح ، أنهـــم لـــو حر�ـــوا المجـــزوم لل والثـــانى

�الحر�ة الحادثة عن عامل أال ترى أنــك لــو قلــت ال �خــرج الغــالم فكســرت الجــ�م 
أردت أن تنهاه عن الخروج ولم �كن فى ذلك صدق وال �ذب ولــو قلــت ال �خــرج 

والتكــذیب فلــوال الفــرق الغــالم فضــممت الجــ�م �ــان خبــرا منف�ــًا واحتمــل التصــدیق 
ونظیــــر ذلـــك فــــى �ـــاختالف الحر�ــــة التـــ�س النهــــى �ـــالنفى  نالمعنیــــی ن بـــین هـــذی 

ذِ  الَّ ﴿قولــه  لنز�ــ الت  ونَ  َیتَّخــِ اِفِر�نَ  اْلُمْؤِمنــُ اء اْلكــَ فلــو ضــمت ذال یتخــذ  )٧(﴾َأْوِل�ــَ
الكافر�ن أول�اء وقد علمنا أن �عــض المــؤمنین  ن یتخذ المؤمنو صار المعنى ل�س  

 
بـن �عمـر وعبـد هللا  �حیـىهـم  �ضمها والـذین قـرروا �كسـر الـواو أى الواو فى " اشتروا" والقراءة المشهورة  -  )١(

و�عـراب القـرآن للنحـاس  ٤٥/ ١خفـش لألفـى هـذه القـراءة : معـانى القـرآن  :ینظـر .بن أبى إسحاق الحضرمى
  ٧١/ ١وال�حر المح�ط  ١٤٧/ ١وتفسیر القرطبي  ٥٤/ ١والمحتسب  ١٩٢/ ١

  ٣٢٩ص   ىشرح التصر�ف للثمانین - )٢(
  ١٧٥،  ١٦ال�قرة  - )٣(
  ٢٧٥/ ١الكشف  -)٤(
  ١٩٩األعراف  - )٥(
  ٢المزمل  - )٦(
  ٢٨آل عمران  - )٧(



 
 ٥۰۰ التخلص من التقاء الساكنین بالضم     

ُدّوي  ﴿�قولــه تعــالى اتخــذ �عــض الكــافر�ن أول�ــاء ُذوْا عــَ وْا َال َتّتخــِ ِذیَن آَمنــُ ا الــّ َ�َأّیهــَ
   .)٢)(١(﴾َوَعُدّوُ�ْم َأْوِلَ�آَء ُتْلُقوَن ِإَلْیِهْم ِ�اْلَمَوّدِة  

فــإنهم قــد ینصــرفون عــن  نالســاكنی فــى حر�ــة التقــاء  األصــلفــإذا  ثبــت أن الكســر هــو 
 هذا الحكم لعلة تحس االنصراف عنه وذلك على أوجه منها:

ن �كــون للحــرف مز�ــة علــى الحــروف ف�حــرك �ــأقوى الحر�ــات �تحر�ــك الــواو : أ األول
َنُكمْ  اْلَفْضلَ  َتنَسُواْ  َوالَ  ﴿التى هى اسم فى نحو  �الضــم وتحر�ــك الــواو   )٣(﴾َبیــْ

مْ  ﴿التــى هــى حــرف فـــى نحــو  ا َمَعكــُ َتَطْعَنا َلَخَرْجنــَ ِو اســْ �الكســر وذلـــك  )٤(﴾لــَ
ــان  ــم علــــى الكســــر مــــن حیــــث �ــ ــم علــــى الحــــرف وفضــــل الضــ لفضــــل االســ

 .االعتماد فى إبراز الضمة على عضو�ن ظاهر�ن
، فالمتقدمــة �ضــمة  أن �كــون الضــم إت�اعــًا لضــمة متقدمــة أو الضــمة متــأخرة والثــانى

ثر �عضــهم اإلدغــام فــألقى آمــ�م مــد وشــین شــد �ــا هــذا األصــل أمــدد وأشــدد فــ 
ســـاكنتین فـــى  نألولـــى علـــى الســـاكن الــذى قبلهـــا فالتقـــت الـــداالضــمة الـــدال ا

ــا  ــتغناء عنهـ ــذفوا همـــزة الوصـــل اسـ ــًا وحـ ــم إت�اعـ ــوا اآلخـــرة �الضـ ــدیر فحر�ـ التقـ
   .)٥(�حر�ة الحرف الذى اجتلبوها ألجله وهو ساكن

 اْخُرجْ  َوَقاَلتِ  ﴿فى    راءـفالفنحو ضمة   وأما الضمة المتأخرة التى تت�عها حر�ة ما قبلها

ِل   ﴿والظــاء فــى  )٦(﴾  ْیِهنَّ َعلَ  ى اْلَجبــَ ْر ِإلــَ ـَِكِن اْنظــُ ولــ�س الضــم فــى هــذا النحــو   )٧(﴾َولــَ
الزمــًا �لزومــه فــى منــذ و�نمــا هــو شــىء استحســنه �عــض العــرب والكســر أكثــر �مــا أن 

   .)٨(والكسر مستعمل ف�ه  أكثرالفتح فى شد ومد ورد 

 
 أول سورة الممتحنة  - )١(
  ٣٧٥/ ٢أمالى بن الشجرى  -)٢(
  ٢٣٧ال�قرة  - )٣(
  ٤٢التو�ة  - )٤(
 ٣٧٧/ ٢بن الشجرى  أمالى - )٥(
 ١٤٦/ ٢واإلتحــاف  ٣٤٨ینظــر الســ�عة  .وقــراءة الضــم البــن �ثیــر والكســائى ونــافع وابــن عــامر ٣١یوســف  - )٦(

 ١٢٧/ ٩وشرح المفصل  ٣٦٩/ ٢واألصول  ١٥٣/ ٤لكتاب ا وانظر
 ٢/٦١وقراءة ضم النون لغیر أبى عمرو وعاصم وحمزة و�عقوب من القراء ینظر اإلتحاف  ١٤٣األعراف  -)٧(
  ٣٧٨/ ٢ینظر أمالى ابن الشجرى  - )٨(



 
 ٥۰۱ التخلص من التقاء الساكنین بالضم     

 اخشــو حو اخشوا القوم وقد تكســر ن وتضم واو الجمع المفتوح ما قبلها  :أبو ح�انوقال  
   )١(سیبو�هالقوم وعلى ق�اس هذا تكسر فى نحو " اخشون ولم �حكه  

وقد �سروا واو الجمع فیها قوم وهم قلیــل قــالوا اخشــون وقــد تفــتح مــع   :أبو عمرووقال  
فــإن �انــت لغیــر  )٣(الحســن وقطــرب أبو�فتح الواو حكــاه  )٢(اشتروا الضاللة  قرئ الالم  

الضــاللة "  او اشــتر ثم �قــول وقــرأ الجمهــور "  )٤(﴾َلِو اْسَتَطْعَنا  ﴿ا الضم  جمع جاز فیهال
   .)٥(�حیى بن �عمر�الفتح و�كسر الواو   السمال أبو�ضم الواو وقرأ 

  .)٦(الضاللة جائز"  ااشترو : والكسر فى "  عض�مةوقال الش�خ 
 التعقیب والرأى الراجح

ــن هنـــا  ــبق إلـــى أن ن ومـ ــراء ذ�ـــر رأى ســـىالفار خلـــص ممـــا سـ الكر�مـــة  اآل�ـــةفـــى  الفـ
َتُرُواْ ﴿ َالَلةَ  اشــْ إنمــا حر�هــا �الحر�ــة التــى �انــت تحــب لــالم الفعــل مــن  :قــائالً  )٧(﴾الضــَّ

ثــم نقــض هــذا  الضمة فإنه ذهب فى ذلك إلى أن الحر�ــة فیهــا ل�ســت اللتقــاء الســاكنین
   .الرأى ورده ووصفة �أنه ال �ستقم

 .ف�ما سبق أن ذ�رناه  األصل�ةین الواو أنها ضمت للفرق بینها و�   سیبو�هوأما رأى 
 الزجــاجأن الضمة فى الواو أخف من غیرها ألنها من جنســها وقــال   انابن ��سورأى  
 .واو جمع حر�ت �الضم �ما فعل فى نحنهى  

   �هللا أعلم 

 
 ٧٢٣/ ٢ینظر االرتشاف  - )١(
ت�اعها للحر�ة قبلهـا وهـى إوقال ووجه الفتح  ٢٠٤/ ١ذ�ره أبو ح�ان فى ال�حر المح�ط  قرأ بها أبو السمال  -  )٢(

  ٣٧٥/ ٣الفتحة و�نظر الهمع 
 ٣/٣٤٣والمساعد  ٧٢٤/ ٢واالرتشاف  ١١٢٠/ ٤ینظر رأى أبى الحسن وقطرب فى شرح الكاف�ة الشاف�ة  - )٣(
  ٤٢التو�ة  - )٤(
 ٧٢٤/ ٢ینظر االرتشاف  - )٥(
 ٢٧١/ ٤حاش�ة المقتضب  - )٦(
 سورة ال�قرة  ١٧٥،   ١٦من اآل�ة  - )٧(



 
 ٥۰۲ ھل یجوز الجمع بین ساكنین       

 ) ١( هل جيوز اجلمع بني ساكنني

ايَ  ﴿:عنــد قولــه تعــالى الكــوفیینلــرأى  مكــىتعــرض  ي ﴿ )٢(﴾َوَمْح�ــَ  :فقــال )٣(﴾ الّالئــِ
أن �مد الساكن األول لتقوم المــدة  -اعلم أن التقاء الساكنین �جرى على أقسام منها :«

ذلــك فتحــول بــین الســاكنین و�وصــل �المــد إلــى النطــق �الســاكن الثــانى و  ،مقــام الحر�ــة
ونحــوه فــإن �ــان الســاكن الثــانى غیــر مشــدد ففــى جــوازه  ) ةخصــا (و  ) دا�ــة(  :نحــو 

عمـــرو  أبـــىوجـــوازه هـــو مـــذهب  ) مح�ـــاى ( :االخـــتالف والقـــراءة قـــد ثبتـــت بـــذلك فـــى
 أ.هـ   )٤(» نوالكوفییو�ونس 

 الدراسة والتقویم 
 رأى الكوفیین

ن الســاكن الثــانى اجتمــاع ســاكنین ، وذلــك إن �ــا أبــو عمــرو و�ــونس والكوفیــون جــوز 
 .)٥(  )  مح�اى  (غیر مشدد والقراءة قد ثبتت بذلك فى 

فیهــا فــرط مــد  األلــف، وذلــك ألن  �ــأن ذلــك قــد جــاء فــى �ــالم العــرب  الكوفیــون واحتج  
لْ  ﴿ حــد أئمــة القــراءوهــو أ نــافعوالمد �قوم مقام الحر�ة وقد قــرأ  َالِتي ِإنَّ  قــُ ِكينُ وَ  صــَ  ســُ

 
أمالى ابن الشجرى و  ١١١/ ٢إعراب القرآن للنحاس  ٣/٢٤، والمقتضب  ٥٢٧/ ٣تنظر المسألة فى الكتاب   -)١(

ــاع و  ٤٩١،  ٥٩/ ٢ ــل  ٢٨٢اإلقنـــــ ــرح المفصـــــ ــى  ٣٨/ ٩،  ٣٤/ ٣وشـــــ ــة للرضـــــ ــرح الكاف�ـــــ  ٢/٢٩٥وشـــــ
  ٢/٦٥١واإلنصاف 

�فـتح �ـاء المـتكلم وقـرأ نـافع مـن السـ�عة �سـكون  ﴾ومح�ـاى ﴿وقـد قـرأ الجماعـةسورة األنعـام  ١٦٢من اآل�ة   -  )٢(
 ٣٢٦واإلرشــاد  ١٧٧قــاء ســاكنین علــى غیــر حــدة ینظــر : الم�ســوط األلــف فف�ــه الت �ــاء وهــى واقعــة �عــدال

  ٢/٢٦٧واإلمالء  ٥١٩،  ٥١٨/ ١والموضع  ٢٨٢واإلقناع  ٤٠/ ٢واإلتحاف   ٢٦٧/ ٢والنشر 
�غیـر مـد  )الـالَّى(من الس�عة وأبـو جعفـر مـن الثالثـة " قرأ ابن �ثیر وأبو عمرووسورة األحزاب   ٤من اآل�ة    -  )٣(

الهمــزة غیــر مشــ�عة  )الــالَّء(وقــرأه نــافع مـن الســ�عة  ٤وفــى الطــالق أ�ـه  ٢ همـزة هنــا وفــى المجادلـة أ�ــة وال
وغا�ـة  ٦٣١واالخت�ـار  ٤٩٩واإلرشـاد  ٢٩٩وقرأه حفـص وال�ـاقون " الالئـى" بهمـزة مشـ�عة ینظـر الم�سـوط 

�لها لغات مسموعة وفى والالئى والالء والالى �كسر ال�اء وسكونها   ٣٦٩/  ٢واإلتحاف    ٦١٧االختصار  
، ثم �جوز إبدال الهمـزة نهذه الكلمة وأصلها الالئى والالئى �إث�ات ال�اء �االتى وهى قراءة حفص والكوفیی

ن ال�ــاء یســكت�ــاء مكســورة علــى أصــل حر�ــة الهمــزة وهــى فــى قــراءة ابــن �ثیــر ومــن معــه و�جــوز  ةطرفــتالم
ــ ١/١٩٥ح التســـهیل البـــن مالـــك تخف�فـــا لثقـــل الكســـرة علیهـــا وهـــى قـــراءة را�عـــة ینظـــر شـــر  ى والحجـــة للفارسـ

  ١٩٣/ ٢والكشف  ٥/٤٦٦
  ٢٨٢واإلقناع  ٢٧٩/ ١ینظر الكشف  - )٤(
  ١١١/ ٢و�عراب القرآن للنحاس  ٢٧٩/ ١الكشف  - )٥(



 
 ٥۰۳ ھل یجوز الجمع بین ساكنین       

وال�ــاء فكــذلك هاهنــا وقــد  األلــففجمع بین الساكنین وهمــا �سكون ال�اء    )١(   ﴾َوَمْحَ�ايْ 
مــع الم  األلــف�إث�ــات  )٢( ) التقــت حلقتــا ال�طــان(    :حكى عــن �عــض العــرب أنــه قــال

األلــف  �إث�ــات )له ثلثا المال(  :وقد حكى عن �عض العرب أ�ضا أنه قــال،    التعر�ف
المــد و�ــذلك  إفــراط مــن األلــفلمــا فــى  نفجمــع بینهمــا و�ــین الم التعر�ــف وهمــا ســاكنا

  .) ٣(وهكذا  "  عین –�اف   - صاد –راء  –الم   –الكلمات "هؤالء  
آنِّ  َوالَ  ﴿ ابــن عــامروالــذى یــدل علــى صــحة مــذهبنا قــراءة  بنــون التو�یــد  )٤(﴾ َتتَِّ�عــَ

  .الخف�فة والمراد �ه موسى وهارون فدل على ما قلناه
 رأى البصریین

ومــن وافقــه حیــث  یــونسرأى  ســیبو�هذا رد إن ذلك ال �جوز وعلى هــ   ال�صر�ون وقال  
، )ضــر�نان ز�ــداً أ(و )  ز�ــدا  أضــر�ان(    :ف�قولــون   نالنحــو�یونــاس مــن    یــونسوأمــا    قال:

ســـاكن إال أن  األلـــففهـــذا لـــم  تقلـــه العـــرب ولـــ�س لـــه نظیـــر فـــى �المهـــا ال �قـــع �عـــد 
   )٥(یدغم
ة النســوة فــى فعــل االثنــین وجماعــ  إث�اتهــایــرى  یــونس بــن حبیــبو�ــان  «:المبــرد وقــال

ف�جمــع بــین ســاكنین وال یوجــد مثــل  "اضــر�نان ز�ــدا"وللنســاء  "ز�ــدا أضــر�انف�قولــون " 
فــإذا وقــف  حــرف لــین. واألولهذا فى �الم العرب إال أن �كون الســاكن الثــانى مــدغما 

وللجماعة من النساء: اضر�نا و�ذا وصــل   اضر�ا،  لالثنین:یونس ومن �قول �قوله قال  

 
  ١٦٢األنعام  - )١(
ور وال�طـان : و�ـأنهم لـم �حـذفوا ف�ـه ألـف التثن�ـة فـى اللفـظ المـذ� .هو مثل �ضرب لشدة األمر وتفاقم الشـر  -  )٢(

الحزام الذى تحت �طن ال�عیر وف�ه حلقتان فإذا التقتا دال على نها�ة الهزال ، ینظر فى ذلك : المستقصـى 
/ ١٣واللسـان  ٢٠٧م ٢على التصر�ح  �اسینوحاش�ة  ١٥٢ /٢الخصائص و ١٨٦/ ٢والمیدانى    ٣٠٦/  ١

 "�طن " ٥٣
  ٢٠٧/ ٢والتصر�ح  ٦٥١/ ٢ینظر : اإلنصاف  - )٣(
 ٢٧٨والقــراءة فــى الغا�ــة فــى القــراءات العشــر  ٥٢٣/ ٣ســورة یــونس و�نظــر الكتــاب لســیبو�ه  ٨٩اآل�ــة  مــن - )٤(

وفـــى �تـــاب التـــذ�رة فـــى  ٢٥١/ ٢والكشـــاف  ١٨٧/ ٥وال�حـــر المحـــ�ط  ١١٩/ ٢و�تحـــاف فضـــالء ال�شـــر 
 ٢/٤٥٣ وهـى عالمـة رفـع للمضـارع وال ناف�ـة والجملـة حال�ـة  أن ابن ذ�وان قراءهـا �كسـر النـون القراءات  

  ١٣١وائتالف النصرة فى اختالف نحاة الكوفة وال�صرة ص  ٦٥١/ ٢ومسندة فى اإلنصاف البن عامر 
  ٥٢٧/ ٣الكتاب  - )٥(



 
 ٥۰٤ ھل یجوز الجمع بین ساكنین       

وهــذا خطــأ علــى قولــه إنمــا ین�غــى علــى ق�ــاس قولــه  الرجــل �انأضــر فعــل االثنــین قــال: 
 )١(»  اضرب الرجل ف�حذف النون ألنها تحذف اللتقاء الساكنین

"  اإلدراجال�ــاء فــى  �إسكان" ◌ْ ومح�اىوقرأ  أهل المدینة "    :«أبو جعفر النحاس  وقال
 یــونسنمــا أجــازه جمــع بــین ســاكنین. و�  ألنــه  نالنحــو�یالوصل" وهذا لــم �جــره أحــد مــن  

 ز�ــدًا" أضــر�ان"  یــونسلف المدة التى فیها تقوم مقام الحر�ة وأجــاز ألن قبله ألف واأل
جمع بین ساكنین ول�س فى الثانى إدغام ومــن قــرأ �قــراءة  ألنهو�نما منع النحو�ون هذا  

ف�كــون غیــر الحــن عنــد   "مح�ــاىأهــل المدینــة وأراد أن �ســلم مــن اللحــن وقــف علــى " 
   )٢(»  نالنحو�یجم�ع  
مح�ــاى" " والالئــى" الزم فــى الوصــل والوقــف علــى "إن ســكون ال�ــاء فــى  «:مكــى وقــال

بذلك فوجــب أن یلــزم ف�ــه المــد المشــ�ع اللتقــاء الســاكنین لتقــوم المــدة مقــام   قرأقراءة من  
و�علمــون و خبیــر وشــبهه إنمــا ســكن فــى   والثــانىحر�ة یوصل بها إلى النطق �الساكن  
ه مراده فضعف إش�اع مــدة لــذلك وأ�ضــا فإنــه � منو الوقف فسكونه عارض والحر�ة ف�ه  

" فــى والالئــى" مح�ــاى" و لفظ �ه �حر�تــه ثــم أســكن للوقــف ولــ�س �ــذلك اقد وصل إلى  
ن رمــت إقراءة من أسكن فى الوصل فمد " �علمون" وشبهه فــى الوقــف غیــر مشــ�ع ، فــ 

ت�ــان لمتحــرك إلالحر�ة ف�ما �جوز ف�ه روم الحر�ة فمده أقل من ذلــك ألنــه قر�ــب مــن ا
   )٣(»  الروم للحر�ة ف�ه

و�ذا صــح  ):« مح�ــاى( �ســكون ال�ــاء مــن  )مح�ــاى (فــى قــراءة  ابــن الشــجرى  وقــال
 "شــا�ه"أصــح وأمكــن �قــولهم "دا�ــه" و  مالمــدغ�عــدها فوقــوع  مالمــدغوقــوع الســاكن غیــر 

تخفـــف �عـــد الحـــرف الصـــح�ح إذا  �مـــا�عـــدها بـــین بـــین  ةالهمـــز فلـــذلك جـــاز أن تخفـــف 
حــرف مــد والثــانى  األولا ألن مــ الســاكنین فیه اجتمــاعهــال احتملــوا  :ثــم �قــول )٤(تحــرك

ترم�ــان، وجــاء فــى  و مدغم �مــا جمعــوا بــین الســاكنین فــى فعــل االثنــین قــالوا " تــدعوان 
آنِّ  َوالَ  ﴿ لالتنز�ــ  ِبیلَ  َتتَِّ�عــَ ِذینَ  ســَ ونَ  الَ  الــَّ فــالجواب : أنهــم لــم �فعلــوا ذلــك  ؟)٥(﴾ َ�ْعَلمــُ

 
  ٢٤/ ٣المقتضب  - )١(
 ١١١/ ٢إعراب القرآن للنحاس  - )٢(
  ٦٢/ ١الكشف  - )٣(
  ٥٩/ ٢أمالى ابن الشجرى  - )٤(
  ٨٩یونس  - )٥(



 
 ٥۰٥ ھل یجوز الجمع بین ساكنین       

�مــا أســقطوا الــواو وال�ــاء صــار اللفــظ إلــى تــدعون  األلــفقطوا ألنهم لو أسطعت لو اســ 
والثــانى  ألــفمنهمــا  األولس المثنــى �الواحــد فــاحتملوا الجمــع بــین ســاكنین � وتت�عن فــالت 

ِإَذا ﴿ مــدغم وهــذا �ثیــر فــى �الهــم فــى نحــو " العامــة " والطامــة " فــى قولــه تعــالى  فــَ

او ﴿ ونحو الشــا�ه  )١(﴾ الطَّامَّةُ  َجاءتِ  ا َركَ تَــ  مــَّ ن َعَلْیهــَ ة مــِ واْ ﴿ و  )٢(﴾ٍ َدآ�ــَّ ي اْدُخلــُ  فــِ

ْلِم ةً  الســِّ ألنهــا أمكــن فــى المــد مــن الــواو وال�ــاء  األلــفنمــا احتملــوا هــذا فــى �و  )٣(﴾ َكآفــَّ
 األلــفمــن حیــث �ــان المــد یلــزم  تجانســهاین المتحــرك مــا قبلهــا �الحر�ــة التــى ت الســاكن 
   )٤(»  دونها
ــال ــن ال�ــاذش وق وذ�ــر أنــه  یــونس والكوفیــون مــع بــین ســاكنین وممــن أجــاز الج  «:اب

 )٥() »ومح�اى(  :وقرئ مسموع قال مع البدل قال أرأیت فمد ولم �حذف  
وممــاتى"  ومح�ــاىْ  نــافعوأمــا قــراءة  «�أنها غر��ة فقــال:  نافعقراءة    ابن �ع�ش  ووصف

ووجــه هــذه القــراءة ، الجمهــور�سكون ال�اء فهــو غر�ــب لخروجــه عــن الق�ــاس ومــا عل�ــه 
�كــون الوقــف �الســاد مســاد الوقف فإنه فى الوقف �جوز أن �جمع بین ساكنین فاعتقاد  

وهــو  نن الوقف على الحــرف یز�ــد فــى صــوته مــع أنــه اســتغنى �أحــد الشــرطی الحر�ة أل
ان فــى الجمــع بــین ســاكنین: أن �كــن الســاكن ع�ــ المد الذى فــى األلــف ، والشــرطان المر 

 )٦(» األول حرف مد ولین والثانى مدغما �الدا�ة والشا�ة
ال�ــاء فــى "مح�ــاى" لــ�س ذلــك �ق�ــاس وهــو خــالف   �إسكانوالقراءة    «:وقال موطن آخر

ــإذا وقــف علــى النــون علــى ق�ــاس قــول  مــن قولــك اضــر�نا وهــل  یــونسكــالم العــرب ف
ــة مــن النــون علــى حــد لن  واأللــفف الفصــل ألــ  ألفــینتضــر�نا فتمــد مقــدار   فعنســ المبدل

«)٧(. 

 
  ٣٤النازعات  - )١(
  ٦١النحل  - )٢(
  ٢٠٨ال�قرة    )٣(
 ٤٩١/ ٢امالى ابن الشجرى  - )٤(
  ٢٨٢اإلقناع  - )٥(
  ٣٤/ ٣ینظر شرح المفصل    - )٦(
  ٣٨/ ٩شرح المفصل  - )٧(



 
 ٥۰٦ ھل یجوز الجمع بین ساكنین       

أكثــر مــدًا مــن أخو�ــه فهــو �قــوم مقــام  األلــفإن  نــافعفــى تخــر�ج قــراءة  :الرضــى وقــال
الحر�ــة مــن جهــة صــحة االعتمــاد عل�ــه أو أنــه مــن إجــراء الوصــل مجــرى الوقــف ومــع 

 .)١(ضع�ف  النحاةهذا فهو عند  
فــى الوصــل مــن  )ومح�ــاىْ ( نــافعألــف �قــراءة  دأن ال�ــاء تســكن �عــ  :ح�ــان أبــو وذ�ــر
إلــى ال�ــاء لغــة أكثــر  اإلضــافةالوصل مجرى الوقف و�قــرار ألــف المقصــور حالــة   إجراء

عــن نــاس مــن العــرب  )٢(ســیبو�ه مــذهب العرب وقد ذ�ر قبلهــا �ــاء و�دغامهــا فــى ال�ــاء
 .)٣(قر�شعن   ع�س بن عمرلم �عینهم ، وحكاها  

ــال ــام وقـــ ــاء " م ابـــــن هشـــ ــكن �ـــ ــه ســـ ــى إنـــ ــا فـــ ــات �مـــ ــوالى الحر�ـــ ــًال لتـــ ــاى" وصـــ ح�ـــ
ْأُمرْ ﴿ ــَ ــْ �ُ ﴿ و )٤(﴾ُكمْ �ـ ــه  ال�صـــر�ون دفـــع ومـــع �ـــل هـــذا فقـــد  )٥(﴾ مْ كُ رْ عِ شـ ــا استشـــهد �ـ مـ

َالِتي ِإنَّ  ﴿�ش�ه التعسف فقد قالوا فى قوله  �شيء الكوفیون  ِكينُ وَ  صــَ ايَ  ســُ  )٦(﴾َوَمْح�ــَ
فـــال وجـــه لهـــذه  و�ال وجـــه هـــذه القـــراءة أنـــه نـــوى الوقـــف فحـــذف الفـــتح )٧(�ســـكون ال�ـــاء

�جــرى الوصــل مجــرى الوقــف وذلــك إنمــا �جــوز فــى  أن، إال  القــراءة فــى حــال الوصــل
  .)٨(حال الضرورة

آنِّ  َوالَ  ﴿ ابن عــامروأما قراءة  �ــالنون الخف�فــة فهــى قــراءة تفــرد بهــا و�ــاقى  )٩(﴾ َتتَِّ�عــَ
ل علــى النفــى ال محمــو  "ال"عالمــة الرفــع ألن  لإلعــرابالقراء على خالفها والنون فیهــا  

   .)١٠(على النهى والواو الحال و�قولون مع �ل هذا إن السماع ال �شهد �ه
ثلثــا ( :األخــروقــول   )التقت حلقتا ال�طــان(  :من قولهوأما ما حكى عن �عض العرب  

وثلثا المال  من حلقتا ال�طان  األلففغیر معروف والمعروف عن العرب حذف    )المال
 

  ٢٩٥/ ٢شرح الكاف�ة للرضى ینظر:   – )١(
  ٤١٤/ ٣الكتاب   :ینظر – )٢(
  ١٨٤٩/ ٤واالرتشاف  ٣٧٨/ ٢المساعد  :ینظر  - )٣(
 ال�قرة  ١٦٩�ة من اآل - )٤(
  ٦٢١األنعام ومغنى اللبیب  ١٠٩من اآل�ة  - )٥(
  ١٦٢األنعام  - )٦(
 القراءة سبق توث�قها   - )٧(
 ٦٦٦/ ٢اإلنصاف  - )٨(
  ٨٩یونس    - )٩(
  ٦٨/ ٢الل�اب فى علل البناء واإلعراب   :ینظر – )١٠(



 
 ٥۰۷ ھل یجوز الجمع بین ساكنین       

ین و�ن صــح مــا حكیتمــوه عــن أحــد مــن العــرب فهــو مـــن اللتقــاء الســاكن  امأشــبههومــا 
 .)١(الشاذ النادر الذى ال �قاس عل�ه وال �عتد �ه لقلته

و�شهد لهم القراءات القرآن�ــة و�ــالم العــرب وقــوى قــولهم   الكوفیون ما ذهب إل�ه    والحق
 نال�صر�یمن   یونس

   �هللا أعلم 
 

 
 ٦٦٦/ ٢ینظر اإلنصاف  - )١(



 
 ٥۰۸ اإلتباع فى حركة ھمزة الوصل      

 

 فى حركة همزة الوصل   اإلتباع 

 ) ١( وجواز نقلها إىل ما قبلها    
َوْا  ﴿:عند قوله تعــالى  الكوفیینلرأى    ابن خالو�هتعرض   ْیِهْم َأِن اْقُتلــُ ا َعلــَ ا َ�َتْبنــَ ْو َأنــّ َولــَ

وهُ  ا َفَعلــُ اِرُ�ْم مــّ ن ِد�ــَ وْا مــِ ُكْم َأِو اْخُرجــُ إنمــا حر�ــوا  :قــال أهــل الكوفــة «:فقــال )٢(﴾ َأْنُفســَ
ألن ألــف الوصــل تســقط مــع حر�تهــا وال ؛ لضــمة التــاء والــراء وذلــك غلــط  إت�اعالضم  �ا

أنهــم �رهــوا أن �خرجــوا مــن �ســر  :نال�صر�ی تنقل حر�تها، ولكن الحجة لمن ضم عند 
 أ.هـ   )٣(»)دخل، أخرج اولك : (  إلى ضم فضموا لیت�عوا الضم الضم �ق

 الدراسة والتقویم 
مشــى  –ت�عــه یت�عــه ت�عــًا وت�اعــًا وت�اعــه �فــتح التــاء: مصــدر أت�ــع �قــال :  لغــة اإلت�ــاع

هللا تعــالى خلفه أو مر فمضى معه وأت�عــه ت�عــه وذلــك إذا �ــان ســ�قه فلحقــه ومنــه قــول 
 )٥(أى لحقهم   )٤(﴾َفَأْتَ�َعُهْم ِفْرَعْوُن ِ�ُجُنوِدِه  ﴿

 بإلعــراوهــو جعــل الثان�ــة منهــا تا�عــة �لمة �كلمة أو حر�ــة �حر�ــة   إلحاق:  حاً الواصط
و�كون فى الحرف وهو إعطــاء الثــانى منهــا  )جاء الرجل الكر�م( :�ما فى نحو   ،األولى
ومنــه مــا  )٦(�ضــم المــ�م إت�اعــًا لضــم التــاء و�ــالعكس )ضــر�تم القــوم( :نحــو  األولحر�ة  

 الصــرفیینوموقــف  نالكــوفییو�ل�ــك رأى  نالكــوفییكــرا رأى اذ ابــن خالو�ــهاستشــهد �ــه 
   .منهاوالراجح 

 
 

 ینرأى الكوفی

 
 ٩/ ١ومعــانى الفــراء  ١١٢و  ٥٤ئى ومعــانى القــرآن للكســا ١٠٩/ ٤و  ٢٧٥/ ٢تنظــر المســألة فــى الكتــاب  -)١(

  ٨٣وائتالف النصرة  ٤٦٧/ ٣وشرح التسهیل البن مالك  ٧٣٧/ ٢واإلنصاف 
و�نظـر الكشـف عـن وجـوه  ١٣٤/ ١سورة النساء و�عـراب القـراءات السـ�ع وعللهـا البـن خالو�ـه  ٦٦من اآل�ة  -  )٢(

  ٢٧٤/ ١القراءات لمكى 
  ١٣٥/ ١ هالبن خالو�إعراب القراءات الس�ع وعللها   :ینظر – )٣(
  ٧٨سورة طه آ�ة  - )٤(
 واللسان " ت�ع"  ٩٢٣/  ٢٠ "ت�ع"اح حوالص "ت�ع" ٦٧ینظر : مح�ط المح�ط  - )٥(
 "  ت�ع"  ٩٧مح�ط المح�ط ینظر:   – )٦(



 
 ٥۰۹ اإلتباع فى حركة ھمزة الوصل      

ن تت�ــع حر�ــة عــین الفعــل إلــى أن األصــل فــى حر�ــة همــزة الوصــل أ الكوفیــون  ذهــب
 لضــمة العــین ،إت�اعــًا  )ادخــل(، وتضــم فــى    إت�اعــًا لكســرة العــین  )اضــربفتكسر فــى (

وذهب �عضهم إلى أن األصل فــى همــزة الوصــل أن تكــون ســاكنة و�نمــا تحــرك اللتقــاء 
 )أخرجـــوا( أو  ) أن اقتلـــوا ( :اآل�ـــةفـــى  ابـــن خالو�ـــهإل�ـــه  أشـــاروهـــذا مـــا  )١(الســـاكنین

لضــمة التــاء والــراء وذلــك غلــط ألن   إت�اعــا: إنما حر�ــوا �الضــم    قال أهل الكوفةفقال:  
 )٢(.تسقط مع حر�تها وال تنقل حر�تها الوصل إلف

یز�ــدوا حرفــًا لــئال  أنعلى ذلك �أن قالوا إنما قلنا ذلك ألنه لمــا وجــب   الكوفیون   واحتج
وجـــب أن �كـــون الحـــرف الزائـــد متحر�ـــا وجـــب أن تكـــون حر�تـــه تا�عـــه یبتـــدأ �الســـاكن و 
ن " ت یتوخون ذلك فى �المهــم أال تــرى أنهــم قــالوا " منــ  ألنهم للمجانسةلعین الفعل طل�ا 

مــن  ألنــهفى التــاء أن تكــون مكســورة  األصلفضموا التاء إت�اعًا لضمة الم�م و�ن �ان 
ن فهـــو محســـن إال أنهـــم ضـــموا أنــتن فهـــو منـــتن �مـــا تقـــول أجمـــل فهــو مجمـــل ، وأحســـ 

التــاء و�ــذلك قــالوا و�ــذلك قــالوا فیهــا أ�ضــًا "منــتن" فكســروا المــ�م إت�اعــًا لكســرة  لإلت�ــاع
مــن  ألنــهأن تكــون مضــمومة   األصــلو�ن �ان    المغیرة فكسروا الم�م إت�اعا لكثرة الغین

راء، أغـــار علـــى العـــدو إغـــارة ، و�ـــذلك قـــالوا " �ســـروع" فضـــموا ال�ـــاء إت�اعـــًا لضـــمة الـــ 
فضــموا ال�ــاء  )بــن �عفــر دسو األ( :و�ذلك قالوا )٣(ل�سروع دا�ة حمراء تكون فى الرملوا

ل و لــ�س فــى الكــالم علــى وزن �فعــ   ألنــه  ؛هو الفتح  األصلإت�اعًا لضمة الفاء و�ن �ان  
لـــالم قـــال هللا �كســـر الهمـــزة إت�اعـــًا لكســـرة ا )هـــو أخـــوك إلمـــك( :و�ـــذلك قـــالوا ،�الضـــم
ِه الَفألُ  ﴿تعــالى  ثُ مــّ ،  حمــزة والكســائىفــى قــراءة مــن قــرأ �كســر الهمــزة وهمــا  )٤(﴾ ّثلــُ

ــ�عة  ــراءة السـ ــادات القـ ــن سـ ــا مـ ــراءة  )٥(وهمـ ــك قـ ــى ذلـ ــنوعلـ ــر  الحسـ ــد � " �كسـ "الحمـ
 .)٢(الالم  �ضم )الحمد �(  :عبلة أبىابن وقراءة  )١(الدال

 
  ٧٣٧/ ٢ینظر اإلنصاف  -)١(
  ١٣٥،  ١٣٤/ ١ هإعراب القراءات الس�ع البن خالو� - )٢(
  ٧٣٧/ ٢اإلنصاف  - )٣(
 سورة النساء  ١١من اآل�ة  - )٤(
ن وهـذیل وقـد علـل ابـن خالو�ـه اوقـال الكسـائى هـى لغـة �ثیـر مـن هـوز  ﴾ ثلثفإلمه ال ﴿قرأ حمزة والكسائى   -  )٥(

الالم مثلها لئال �خرج مـن �سـر إلـى ضـم ، ومـن ضـم أتـى �الكلمـة علـى فلكسرة لهذه الظاهرة �أن من �سرها 



 
 ٥۱۰ اإلتباع فى حركة ھمزة الوصل      

 ت�ــاعلإلو�ذا �ــانوا �ســروا مــا �جــب �الق�ــاس  ضــمه، وضــموا مــا �جــب �الق�ــاس �ســره 
ولـــم �جـــب لهـــا حر�ـــة  لإلت�ـــاعن �ضـــموا هـــذه الهمـــزة أو �كســـروها فـــأل ةللمجانســـ طل�ـــا 

 .)٣(األولىمخصوصة �ان ذلك من طر�ق  
ــا أن تكـــون ســـاكنة فقـــال: أجمعنـــا علـــى أن همـــزة  األصـــلوأمـــا مـــن ذهـــب إلـــى أن  فیهـ

رها ، و�ذا �انت ز�ادة �ان تقدیرها ساكنة أولى مــن تقــدی   الوصل ز�ادة على بناء الكلمة
، وذلــك ألنــا إذا قــدرناها ســاكنه �ــان ز�ــادة حــرف واحــد مجــرد عــن شــىء أخــر   متحر�ة

والز�ـــادة �لمـــا �انـــت أقـــل �انـــت أولـــى ثـــم �جـــب تحر�ـــك الهمـــزة اللتقـــاء الســـاكنین، فـــال 
 )٤(یؤدى إلى االبتداء �الساكن

إذا اتصــل بهمــزة الوصــل المضــمومة ســاكن صــح�ح أو جــار مجــرى  «:ابــن مالــك قــال
 َأِن اْقُتُلَوْا َأْنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوْا ِمن   ﴿:م نحو ـ و ضاكن أـ فت و�سر السالصح�ح حذ

 
 

 .)١(» ﴾ َأِو اْخُرُجواْ  ْقُتُلَواْ اُ  َأنُ   ﴿و   )٥(» ﴾ِدَ�اِرُ�ْم  
 

والحجـة فـى القـراءات السـ�ع البـن  ٢٢٨، ٣٦والسـ�عة  ١١٢و ٥٤ینظر معـانى القـرآن للكسـائى ص .  أصلها
  ١٢٠خالو�ه 

فأمــا مـن خفـض الــدال مـن "الحمـد" فانـه قــال هـذه �لمـة �ثــرت  ﴾ � الحمـدِ  ﴿قـال الفـراء " ومـنهم مــن �قـول  - )١(
صارت �االسم الواحد فثقل علیهم أن �جتمع فى اسـم واحـد مـن �المهـم ضـمه �عـدها  ىلسن العرب حتأعلى  

بـل" فكسـروا الـدال ل�كـون إمعـان فـى االسـم الواحـد نحـو "تسرة أو �سـرة �عـدها ضـمة ووجـدوا الكسـرتان قـد تجك
ورواهـا أ�ضـا لـى �عـض أصـحابنا  ٣٧/ ١المحتسـب وفـى  ١/٣. ینظر معانى الفراء على المثال من أسمائهم

ز�ــد بـن علــى والحســن ال�صــرى مكســورتان ورواهــا أ�ضـا لــى قــراءة ل  "قـراءة إلبــراه�م بــن أبــى عبلـة " الحمــد �
 ١/٥٠ والكشـــاف ٧٠/ ١الحســـن ال�صـــرى و�نظـــر إعـــراب القـــرآن للنحـــاس  ٩وفـــى مختصـــر ابـــن خالو�ـــه ص

  ٣٦٣/ ١واإلتحاف  ١٠٨/ ١والنشر  ١٨/ ١وال�حر المح�ط  ١٣٦/ ١والقرطبى 
الــالم فــإنهم أرادوا المثــال  فیرفـع الــدال والــالم، وأمــا الـذین رفعــوا ﴾ الحمــد � ﴿وقـال الفــراء ومــنهم مــن �قـول  - )٢(

و�نظـر  ٤، ٣/ ١م والعقـب ینظـر معـانى الفـراء لـاألكثر من أسماء العرب الذى �جتمع ف�ه الضمتان مثـل الح
 ٥١/ ١، الكشـاف  ٩وهى قراءة إبراه�م بن أبى عبلة فى مختصـر ابـن خالو�ـه  ٣٦٨/ ٢أمالى ابن الشجرى 
ــا ٣٧/ ١لمحتســب وا ١٨/ ١وال�حــر المحــ�ط  ١٣٦/ ١وتفســیر القرطبــى  والــدر  ٥/ ١ نو�ــال نســ�ة فــى التب�

  ٦٦/ ١المصون 
  ٧٣٨/ ٢اإلنصاف  - )٣(
  ٧٣٨/ ٢اإلنصاف  - )٤(
 ٦٦النساء  - )٥(



 
 ٥۱۱ اإلتباع فى حركة ھمزة الوصل      

 

  نالبصرییرأى 
فــى همــزة الوصــل أن تكــون متحر�ــة مكســورة و�نمــا  األصــلإلــى أن  ال�صــر�ون  وذهــب

�خرج من �سر إلى ضم ، ألن ذلــك مســتثقل ولهــذا لــ�س تضم فى " أدخل" ونحوه لئال 
   .)٢(فى �المهم شىء على وزن فعل �كسر الفاء وضم العین

�ــأن قــالوا إنمــا قلنــا إن األصــل فیهــا الحر�ــة وهــو الكســر وذلــك ألن المقصــود  واحتجــوا
ــم تــرد الهمــزة  ــاء الفعــل ســاكنه فــى حــال االبتــداء ، ألنــه لــو ل بز�ــادة الهمــزة أن نلفــظ �ف

، فــإذا �ــانوا  ســاكن محــاللر�ت فاء الفعل الساكنة فى حال االبتــداء ألن االبتــداء �التح 
قد زادوا الهمــزة لــئال یبتــدأ �الســاكن ولهــذا لــم یز�ــدوها ف�مــا تحر�ــت فــاؤه فین�غــى أن تــزاد 
متحر�ة ال ساكنة ألنــه مــن المحــال أن تقصــد إلــى حــرف ســاكن وأنــت تقصــد الــتخلص 

 ون حر�تهـــا الكســـرة ألنهـــا ز�ـــدت علـــى حـــرف ســـاكن، و�نمـــا وجـــب أن تكـــ  مـــن الســـاكن
غیــره ، أال تــرى  )٣(ن مصــاحبتها للســاكن أكثــر مــنفكــان الكســر أولــى بهــا مــن غیــره أل

بیها �حر�ــة الســاكن إذا لق�ــه ســاكن قــاء الســاكنین فحر�ــت �الكســر تشــ أنه األكثر فــى الت 
ــا أن الســـاكن إن  ســـاكنلن الهمـــزة إنمـــا جـــىء بهـــا توصـــال إلـــى النطـــق �األ مـــا حـــرك �مـ

 األخر.توصال إلى النطق �الساكن 
أمــا قــولهم: إنــه لمــا وجــب أن �كــون الحــرف الزائــد  الكــوفیینعــن �لمــات   :وأما الجــواب

طل�ا للمجانسة قلنا التحر�ــك لإلت�ــاع   متحر�ا وجب أن تكون حر�ته تا�عة لحر�ة العین
ة جــدًا معــدودة قلیلــ  ظو�نمــا جــاء ذلــك فــى �عــض المواضــع فــى ألفــا لــ�س ق�اســا مطــردا

، أال ترى أنــه �جــوز أن �قــال  وذلك اإلت�اع على طر�ق الجواز ال على طر�ق الوجوب

 
  ٤٦٧/ ٣شرح التسهیل البن مالك  - )١(

وحجـة  وحجة من �سر األول أنه أتى �ه على األصل أى أصل ما �جب له فى التقاء الساكنین،  :وقال مكى
ش�ه هذه الحروف �ألف الوصل ألن بها یوصـل إلـى السـاكن �مـا یوصـل �ـألف الوصـل فضـمها من ضم أنه 

كما �ضم ألف الوصل فى االبتداء النضمام الثالـث وأ�ضـا فإنـه �ـره الخـروج مـن �سـر إلـى ضـم لـ�س بینهمـا 
ا حرف غیر ساكن والساكن غیر حائل لضعفه فـال �عتـد �ـه وألـف الوصـل الحـظ لهـا فـى الوصـل وال �عتـد بهـ

�ـع الضـم الضـم ف�كـون أ�سـر عل�ـه فـى اللفـظ وأسـهل وهـى لغــة . تحـاجزا فلمـا ثقـل ذلـك ضـم السـاكن األول لت
  ٢٧٤،  ٢٢٥/ ١ینظر الكشف لمكى 

 ٧٣٧/ ٢اإلنصاف  - )٢(
  ٧٣٨/ ٢ اإلنصاف - )٣(



 
 ٥۱۲ اإلتباع فى حركة ھمزة الوصل      

 )منــتن( :، وأمــا قــولهم فى " منتن" �ضم التــاء "منــتن " �الكســر فیــؤتى �ــه علــى األصــل
لغتــان ، فــال  ) نتن الشــىء وأنــتن(  :ألنه �قال )نتن(�كسر الم�م ف�حتمل أن �كون من 

 األصــل�جــوز أن یــؤتى �ــه علــى   )١()المغیــرة( :و�ــذلك قــولهم ، لإلت�ــاع�كــون الكســر 
غیــرهم غیــرًا إذا مــارهم ، � �الضم و�حتمــل أن �كــون مــن غــار أهلــه   )المغیرة(  :ف�قال ف�ه

، و�ــذلك  األصــل�ــالفتح علــى  )عو �ســر ( ،�الضــم )عو �ســر ( :و�ــذلك �جــوز أن �قــال فــى
 األصــل�ــالفتح علــى  )ر�غفــ ، (�الضــم  )�غفــر(  :أسروع أ�ضا و�ــذلك �جــوز أن �قــال فــى

ــولهم ــال فـــى قـ ــو أخـــوك ألمـــك( ،�الكســـر )مـــكأخـــوك إلهـــو ( :و�ـــذلك �جـــوز أن �قـ  )هـ
 :�كســـر الـــدال وقـــراءة مـــن قـــرأ )الحمـــد �( :و�مـــا قـــراءة مـــن قـــرأ ،األصـــل�الضـــم علـــى 

 .�ضم الالم فهما قراءتان شاذتان فى االستعمال ضع�فتان فى الق�اس  )الحمد �(
ــى االســتع اشــذوذهمأمــا  فظــاهر أ�ضــًا أمــا  سالق�ــافظــاهر، وأمــا ضــعفهما فــى  مالف

وذلك ال �جــوز وأمــا ضــم  اإلعرابیؤدى إلى إ�طال  ألنهكسر الدال فإنما �ان ضع�فا 
قلــیال ضــع�فًا �ــان  )٢(لمــا �ــان فــى الكلمــة الواحــدة  اإلت�ــاعالالم فإنما �ان ممتنعــا ألن 

المتصــل فــإذا �ــان فــى المتصــل  ألن المنفصــل ال یلــزم لــزوم البتــةمــع الكلمتــین ممتنعــًا 
ن حر�ــة س �عــد الضــعف إال امتنــاع الجــواز ألألن لــ�   البتــةضع�فا امتنع فى المنفصل  

دل  المثا�ــةفى �المهــم بهــذه  اإلت�اع، و�ذا �ان إت�اعجلها ال تلزم فال �كون أل  اإلعراب
والــذى یــدل علــى  فــى حر�ــة همــزة الوصــل أن تت�ــع حر�ــة العــین  األصــلعلى أنه ل�س  

أنـــه لـــو �ـــان  (ادخـــل)و  (اضـــرب) :حر�تهـــا ل�ســـت إت�اعـــًا لحر�ـــة العـــین فـــى نحـــو أن 
�ـــذلك لكـــان ین�غـــى أن �قـــال فـــى ذهـــب یـــذهب " أذهـــب" �فـــتح الهمـــزة ألن عـــین  األمـــر

كــون متحر�ــة ت أن وقلیــت �الكســر علــم أن أصــلها الفعل منه مفتوحة فلما لــم �جــز ذلــك  
ثقل ا من �سر إلى ضــم ألنــه مســت ونحوه لئال �خرجو   "�الكسر، و�نما ضمت فى " أدخل
بهــا  فجــيءن الخــروج مــن �ســر إلــى فــتح غیــر مســتثقل ولم �فعلوا ذلــك فــى " أذهــب" أل

ألن  "فیهــا أن تكــون ســاكنه األصــلأمــا قــول مــن قــال " إن ، علــى األصــل وهــو الكســر

 
كســرة  �مــا قــالوا فلــ�س علــى هــذا ولكــنهم أت�عــوا الكســرة ال )معــین(و )مغیــرة( :قــال ســیبو�ه : وأمــا الــذین قــالوا - )١(

  ١٠٩/ ٤الكتاب  ینظر"منتن " ....
  ٧٤٠/ ٢ینظر اإلنصاف  - )٢(



 
 ٥۱۳ اإلتباع فى حركة ھمزة الوصل      

�انــت زائــدة �ــان تقــدیرها ســاكنة أولــى مــن تقــدیرها متحر�ــة  او�ذهمــزة الوصــل زائــدة ، 
 :دة �لما �انت أقل �انت أولى" قلنا الكالم على هذا من وجهین  ألن الز�ا
اجتالت حرف ساكن مع علمه أنــه ال یلفــظ �ــه : القاصد للفظ �الساكن إذا قدر أحدهما

كان تقدیره محاًال، ولو جــاز أن �قــال ذلــك لجــاز أن �قــال إن االســم یوضــع 
م یلزمـــه ســـاكن محـــال ثـــ لن االبتـــداء �ارك ألثـــم یتحـــ  األولعلـــى ســـكون  أوال

على هذا أن ال یثبت حر�ة فى لفظ إال لضــرورة وأن �ســكن �ــل حــرف فــى 
 )١(أول �ل �لمة إذا لم یبتدأ �ه وال خالف أن مثل هذا ال یرتك�ه أحد

: أن الهمزة إذا ز�دت ساكنة ثم تحر�ت اللتقاء الساكنین لم تكن جاءت ألجــل   والثانى
لــو ز�ــدت ســاكنة لــئال  حكمهــا حكــم مــا یبنــى عل�ــه إذ ســاكن فكــانلاللفــظ �ا

�الساكن لكان تقدیر السكون فیهــا محــاًال لمــا ف�ــه مــن العــود إلــى عــین   یبتدأ
،  �حــالیلــزم علــى مقتضــى هــذا القــول أال �جــوز حــذفها ما �فر منــه  و�ــان 

ــا عمـــر  ــد اضـــرب و�ـ ــا ز�ـ ــات الهمـــزة  وذلـــك  ال  " ادخـــل و وأن �قـــال " �ـ �إث�ـ
 )٢(�جوز

 
 الساكن قبلھا . ھل یجوز نقل حركة ھمزة الوصل إلى

 :نالكوفییرأى 
إلى أنه �جوز نقل حر�ة همزة الوصل إلى الساكن قبلهــا والــدلیل علــى   الكوفیون ذهب  

  ِإالَّ  ِإَلـهَ  ال ّ�ُ *  مَ الَ   ﴿:ل هللا تعالىاـ د قـ ذلك النقل والق�اس : أما النقل : فق
 

وَ  قــال قــرأ علــى �عــض  الكســائىوحكــى . فنقــل فتحــة همــزة "هللا" إلــى المــ�م قبلهــا )٣(﴾هــُ
نقــل فتحــة  ألنــه�فتح التنــو�ن  )١(  مناع للخیر معتد مر�ین الذىالعرب سورة "ق" فقال "

 همزة الذى إلى التنو�ن قبلها
 

   ٧٤٠/ ٢ینظر اإلنصاف  -)١(
  ٧٤١/ ٢المرجع نفسه  - )٢(
وهـــى القـــراءة المشـــهورة وقـــد اختلفـــت  ﴾ الـــم ﴿مــن اآل�ـــة األولـــى ســـورة آل عمـــران وقـــد قـــرئ �فـــتح المـــ�م مـــن  -)٣(

أن المـ�م فتحـت اللتقـاء السـاكنین " سـكون المـ�م والـالم" حیـث ذ�ـر  سـیبو�ه فـذ�ر. اة لفتح الم�محتعلیالت الن
أردت الوصــل لقلــت الــم هللا " فتحــت المــ�م لاللتقــاء الســاكنین �مــا فعلــت �ــأین و��ــف ینظــر الكتــاب  لــو أنــك

ــا  ٢/٢٧٥ ــى أن حـــرف التهجـــى إذا لقیتهـ ــة الهمـــز مـــن هللا �معنـ ــاء حر�ـ ــا فتحـــت إللقـ ــائى أنهـ لـــف أورأى الكسـ
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�فــتح  ﴾ * الحمــد � الــرح�م  نهللا الــرحم�ســم  ﴿ :عــن �عــض العــرب أ�ضــاوحكــى 
 بن القعقاع المــدنى أبو جعفر یز�دوقرأ ل فتحة " الحمد" إلى الم�م قبلها، نق  ألنهالم�م  

ا َوِ�ذْ  ﴿رة ـ العشــ  )٢(راءـ وهــو مــن ســادات أئمــة القــراء وهــو أحــد القــ  ةِ  ُقْلنــَ ُجُدواْ  ِلْلَمَالِئكــَ  اســْ
 " إلى التاء قبلها فدل على جوازه.فنقل ضمة همزة " اسجدوا  )٣(﴾

همــزة متحر�ــة فجــاز أن تنقــل حر�تهــا إلــى الســاكن قبلهــا �همــزة  فألنهــا:  أمــا الق�ــاس
والــذى یــدل علــى صــحة مـــا  ومـــا أشــ�ه ذلــك "إبلــكو�ــم  أبــوكفــى قــولهم " مــن  القطــع

ف�كســرون الــدال مــن "واحــد" وأجمعنــا و��ــاكم علــى أن  )واحد اثنان( :ذ�رناه أنهم �قولون 
 فوال خــال،  " علیهــا اللتقــاء الســاكنیناثنــانحر�ة همزة "  إللقاءكسرة الدال إنما �انت  

   )٤(ما ذ�رناه .، فدل على صحة   أن همزة اثنان وصل
 رأى البصریین

إلى أنه ال �جوز نقل حر�ة همزة الوصل إلى الساكن قبلها وأجمعــوا   ال�صر�ون   وذهب
علـــى أنـــه �جـــوز نقـــل حر�ـــة همـــزة القطـــع إلـــى الســـاكن قبلهـــا �قـــولهم " مـــن أبـــوك و�ـــم 

  )5(إبلك

 
الم اذ�ـروا �ضـم المـ�م والـم اقتر�ـت �كسـر المـ�م.  ،�فتح الم�م ﴾الم هللا  ﴿ل حر�تها �حر�ة األلف فقلت الوص

أن فتح الم�م إنما جاء �سبب أن األلف فى هللا "  والفراء یرى  ٩/ ١ومعانى الفراء    ٩٦ینظر معانى الكسائى  
لكثـرة االسـتعمال فنقلـت حر�تهـا إلـى  و�نمـا وصـلت "قطع و�ذلك �ل ألف مـع الم التعر�ـف ألن أل �منزلـة "قـد

وقـرأ  ،وقـال أبـو ح�ـان ١٩٠/ ١والب�ـان  ١/٩ینظـر معـانى الفـراء  .الم�م ألنها همزة قطع فلهذا ابتـدأت �ـالفتح
وقال الفراء وقـد  ٧٢١/ ٢واالرتشاف  ٣٧٤/ ١�سكون الم�م وقطع الهمزة ینظر ال�حر  ﴾ الم هللا  ﴿  الرؤاسى

/ ١ ینظر: معانى الفـراء�قطع األلف والفراء �طرح الهمزة ب ﴾الم هللا ﴿  ىلرؤاسوهو ا نقرأها رجل من النحو�ی
٩  

  ٧٢١/ ٢واالرتشاف  ٢٠٠٧/ ٤سورة ق و�نظر شرح الكاف�ة الشاف�ة  ٢٦، ٢٥من اآل�ة  - )١(
 ٧٤١/ ٢اإلنصاف  - )٢(
ى ألبــى جعفــر یز�ــد بــین وهــ ﴾ المالئكــة ﴿ مــناآل�ــة �ضــم التــاء  وقــد قرئــت هــذهســورة ال�قــرة  ٣٤مــن اآل�ــة  - )٣(

وهــذه القـراءة فیهــا  ١٥٢/ ١وال�حــر المحـ�ط  ١٣٤واإلتحـاف  ٢١١,  ٢١٠/ ٢القعقـاع وغیــره . ینظـر النشــر 
العر��ـة  لوجـود الم الجـر فـى المالئكـة ولـذلك حملهـا أكثـر العلمـاء علـى   سمن المخالفـة أل�سـط وأشـهر مقـای�

/ ١والمحــرر الــوجیز  ١٥٢/ ١وال�حــر المحــ�ط  ١١١/ ١الغلــط والــوهم ینظــر معــانى القــرآن و�عرا�ــه للزجــاج  
  ٧١/ ١والمحتسب  ٢٤٤

  ٧٤٢/ ٢ینظر : اإلنصاف  - )٤(
  ٧٤١/ ٢اإلنصاف  - )5(
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حر�تهــا  �ــأن قــالوا إنمــا قلنــا إنــه ال �جــوز ذلــك ألن الهمــزة إنمــا �جــوز أن تنقــل  واحتجوا
فأمــا همــزة  ، فــى �ــم إبلــك إبلــكو�ــم  إذا ثبتت فى الوصل نحو من أبوك فى مــن أبــوك

ألن  ، فــال �صــح أن �قــال إن حر�تهــا تنقــل إلــى مــا قبلهــا الوصــل فتســقط فــى الوصــل
لكــان نقــل حر�ــة معدومــة ال یتصــور ولــو جــاز أن �قــال إن حر�تهــا تنقــل إلــى مــا قبلهــا 

�قــدر لغــالم ، حتــى �جــوز لــه أن ألرجــل وذهــب أال �جب أن یثبتها فى الوصل ف�قول ق
لرجــل" �ســكون النــون وقطــع أنقــل حر�تهــا ولــو جــاز ذلــك لجــاز أن �قــال " أخــذت عــن 

فلمــا لــم  )مــن أبــوك(، و  )من أبــوك(الهمــة ، و�فــتح النــون علــى نقــل الحر�ــة �مــا �قــال:
:  نوفییالكــ وأمــا الجــواب عــن  �لمــات  دل على فساد ما ذهبتم إل�ه  �اإلجماع�قل ذلك  

فــال حجــة لهــم ف�ــه ألن حر�ــة المــ�م إنمــا  )١(﴾ ّ�ُ *  الــم ﴿أما احتجــاجهم �قولــه تعــالى 
وهمــا المــ�م والــالم مــن "هللا" وزعــم �عضــهم أن الســاكنین همــا   –كانت اللتقاء الســاكنین  

ــذا عنـــدى �اطـــل ،  ــا وهـ ــاء قبلهـ ــ�م وال�ـ ــهالمـ ــم هللا "  ألنـ ــه " ألـ ــك فـــى قولـ ــان التحر�ـ ــو �ـ لـ
كَ *  لــم أ ﴿كــون متحر�ــة فــى قولــه لســكونها وســكون ال�ــاء قبلهــا لكــان �جــب أن ت   َذلــِ

ابُ  أنهــا حر�ــت هاهنــا لســكونها وســكون الــالم  )٣(فلمــا �انــت ســاكنة دل علــى )٢(﴾ اْلِكتــَ
فــى  األصــللســكونها وســكون ال�ــاء قبلهــا و�انــت الحر�ــة فتحــة علــى خــالف  �عــدها ال

ذلــك إلــى اجتمــاع �ســرة قبلهــا  ألدى�سرة فلو �سر  قبلها ن قبلها �اءالتقاء الساكنین أل
ــؤد ــد �كســـرتین فیـ ــاء تعـ ــا �ســـرة وال�ـ ــدیر إلـــى  ى�ـــاء قبلهـ أر�ـــع �ســـرات  اجتمـــاعفـــى التقـ

وأمــا احتجــاجهم  .أخــف الحر�ــات ألنــهمتوال�ات وذلك ثقیــل جــدا فعــدلوا عنــه إلــى الفــتح 
ِر� ﴿�قــراءة �عــض العــرب ــّ ِذي*  نبٍ م ــّ ــاء فــإن الفتحــة فــى التنــو�ن   )٤(﴾ال لــ�س عــن إلق

 "حر�ـــة همـــزة " الـــذى" و�نمـــا حر�ـــت اللتقـــاء الســـاكنین وهمـــا التنـــو�ن والـــالم مـــن "الـــذى
الحر�ـــة فتحـــة علـــى خـــالف األصـــل فـــى التقـــاء الســـاكنین ألن مـــا قبـــل التنـــو�ن  و�انـــت

فـــى هـــذه القـــراءة عـــن فال�ـــاء تعـــد �كســـرتین فعـــدل كســـرة وقبـــل الكســـرة �ـــاء قبلهـــا �ســـرة 
 ألنــهالكسر لئال �جمع فى التقــدیر بــین خمــس �ســرات متوال�ــات وعــدل عنــه إلــى الفــتح 

 
 من اآل�ة األولى من سورة آل عمران  - )١(
 من اآل�ة األولى من سورة ال�قرة  -)٢(
 ٧٤٢/ ٢اإلنصاف  - )٣(
 سورة ق  ٢٦،  ٢٥من اآل�ة  - )٤(
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و��ــف" لــئال �جمعــوا بــین �ــاء و�ســرة مــع  –أخف الحر�ات ، و�ذا �انوا قد فتحوا " أین 
ن �فتحــوا هاهنــا �ــان قال مــا یوجــد هاهنــا فــأل، وال یوجد ف�ــه مــن االســتث   كثرة االستعمال

ال إمــام لهــا  ألنــهر�ق األولى، علــى أنــه ال �جــوز ألحــد أن �قــرأ بهــذه القــراءة ذلك من ط
على أنه ال وجــه لالحتجــاج بهــا ألن فتحــة المــ�م فتحــة إعــراب ألنــه لمــا تكــرر الوصــف 

 .  )١(عدل �ه إلى النصب على المدح بتقدیر أعنى
فضع�فة فى الق�اس جــدا والقــراء )2( ﴾ اْسُجُدواْ  ِلْلَمَالِئَكةِ  ُقْلَنا َوِ�ذْ  ﴿قراءة أبى جعفر وأما

 -على خالفها على أنها ال حجة لهم فیها وذلك من ثالثة أوجه :
، وهاهنــا  : أن الخالف إنما وقع فى نقل حر�ــة همــزة الوصــل إلــى الســاكن قبلهــاحدهاأ

مــن المالئكــة متحر�ــة فهــذا  التاء ن، أل ا قبلها ساكنًا و�نما هو متحركل�س م
   .الفاحتجاج على غیر محل الخ 

نــه ال �جــوز عنــد�م نقــل حر�ــة همــزة الوصــل إلــى إ: أن هــذا ال تقولــون �ــه ، ف والثــانى
 المتحرك قبلها.  

أنا نقــول: إنمــا ضــمت هــذه التــاء إت�اعــًا لضــمة الجــ�م فــى "اســجدوا " وذلــك   -:  والثالث
 -من وجهین :

 ى ف  التاء    ا �ضمةـ ا تشبیهـ فسكنت التاء وضمه الوقف: أن �كون قد نوى  أحدهما
تِ  ﴿قراءة من قــرأ  ُرجْ  َوَقالــَ ْیِهنَّ  اخــْ ضــمة التــاء ضــمة الــراء،  �إت�ــاع )٣(﴾ َعلــَ

قــراءة  اإلت�ــاعلئال �خرجوا من �سر إلى ضــم �مــا ضــموا الهمــزة ونحــو هــذا 
ــرأ ــن قـ ــا  مـ ون ﴿أ�ضـ ــُ اٍت َوُعیـ ــّ ا*  نُ َجنـ ــَ ــو�ن  )٤(﴾ اْدُخُلوهـ ــم التنـ  إت�اعـــا�ضـ

ــذا �ثیــــر فــــى  ــا " وهــ �تــــاب هللا تعــــالى و�ــــالم لضــــمة الخــــاء مــــن " ادخلوهــ
  .العرب

 
  ٧٤٣/ ٢اف اإلنص -)١(
 سورة ال�قرة  ٣٤من اآل�ة  - )2(
 ٢/١٤٦واإلتحـاف  ٣٤٨سـورة یوسـف وقـراءة الضـم البـن �ثیـر والكسـائى ونـافع ینظـر السـ�عة  ٣١اآل�ـةمن    -  )٣(

ــالى بـــن الشـــجرى  ١٢٧/ ٩وشـــرح المفصـــل  ٣٦٩/ ٢ البـــن الســـراج واألصـــول ١٥٣/ ٤و�نظـــر الكتـــاب  وأمـ
٢/٣٧٨   

 الحجر سورة  ٤٦،  ٤٥من اآل�ة  - )٤(
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 الحســن ال�صــرى : أنــه أت�ـــع الضـــم الضـــم �مــا ات�ـــع الكســـر الكســـر فــى قـــراءة والثــانى
فكســر الــدال إت�اعــًا لكســرة الــالم و�قــولهم "منــتن" �كســر المــ�م   ﴾الحمد �﴿

ومــنهم مــن  ف�ه " منتن " �ضــم المــ�م  فكســروها إت�اعــًا لكســرة التــاء  واألصل
لضــمة المــ�م �قــراءة  إت�اعــافیهــا الكســر  واألصــلتــاء �قــول "منــتن" �ضــم ال

لضــمة   إت�اعــافیهــا الكســر    واألصــل" الحمــد �" �ضــم الــالم    عبلــة  أبىابن  
 .الدال وعلى �ل حال فهذه القراءة ضع�فة فى الق�اس قلیلة فى االستعمال

نهــا همــزة متحر�ــة " فجــاز أن تنقــل حر�تهــا إلــى الســاكن قبلهــا �همـــزة إ"  وأمــا قــولهم
 اإحــداهملقطع قلنا قد بینا الفرق بــین همــزة الوصــل وهمــزة القطــع فــال �جــوز أن تحمــل ا

 .)١(على األخرى 
أجمعنا على أن �سرة الدال فى قولهم واحد اثنــان إنمــا �ــان إللقــاء حر�ــة  : قولهموأما  

همزة الوصل فى اثنان وهمزة اثنان همزة وصل" قلنا إنمــا جــاز ذلــك هاهنــا ألن "واحــد" 
وقف �نحوه من العدد ، واثنــان فــى حكــم المســتأنف المبتــدأ �ــه و�ذا �ــان فــى فى حكم ال

حكم المستأنف المبتدأ �ه �انت همزته �منزلة همزة القطــع و�ن �انــت همــزة وصــل ألن 
همــزة القطــع وهمــزة الوصــل تســتو�ان فــى االبتــداء ولهــذا �قولــون " واحــد اثنــان" فیثبتــون 

احــــد فــــى حكــــم الوقــــف واثنــــان فــــى حكــــم ، ألن و  ف�ــــه الهمــــزة و�ن �انــــت همــــزة وصــــل
ف�حــذفون الهمــزة مــن أر�عــة وال �قلبــون الهــاء "  ذلك �قولون " ثالثة أر�عة  لالمستأنف ، و 

واألر�عــة فــى حكــم المســتأنف وهــم  فمن ثالثة تاء ، ألن الثالثــة عنــدهم فــى حكــم الوقــ 
 و�نا فــى تقــدیر الوقــف �قیــت هــ  ، و�ذا �انــت إنمــا �قلبــون الهــاء تــاء فــى حالــة الوصــل

 )٢(لم �كن �عدها شىء ألقیت علیها حر�ة ما �عدها �ما تكون هاء إذا
 التعقیب والرأى الراجح

�جــوزون نقــل حر�ــة همــزة الوصــل إلــى الســاكن قبلهــا  الكوفیینخلص من هذا إلى أن ن 
 ﴿ :همزة متحر�ة فجاز أن تنقــل حر�تهــا إلــى الســاكن �همــزة القطــع �قولــه تعــالى  ألنها

ال ینقــل إال مــا ثبــت  ألنــهوذهــب ال�صــر�ون إلــى أنــه ال �جــوز  ﴾ال هــوالــم هللا ال الــه أ
أما همــزة الوصــل فإنهــا تســقط فــى حــال الــدرج فــال �جــوز أن و فى الوصل �همزة القطع 

 
  ٧٤٤/ ٢اإلنصاف  - )١(
 ٧٤٥/ ٢ینظر اإلنصاف  - )٢(



 
 ٥۱۸ اإلتباع فى حركة ھمزة الوصل      

 )١(تنقــل ســاقطة ألنــه نقــل حر�ــة معدومــة ال یتصــور و�میــل �عضــهم إلــى تــرج�ح األول
إنمــا حر�ــوا  )٢( ﴾ْقُتُلَوْا َأِو اْخُرُجوْا َأِن ا ﴿ :وقد قالوا فى قوله تعالى.  الكوفیینأى رأى  
علــى  ابــن خالو�ــه�اآل�ــة التــى استشــهد بهــا وذلــك  لضــمة التــاء أو الــراء إت�اعــا�الضــم 

 " �جواز الكسر والضم  أو اخرجوا  أنفسكماقتلوا  أن" نالكوفییرأى 
 �هللا أعلم 

 
  ٨٣ائتالف النصرة فى اختالف نحاة الكوفة وال�صرة ص  - )١(
  ٦٦النساء  - )٢(



 
 ٥۱۹ إعالل دنیا وقصوى      

 ) ١( وى  ـ ا وقص ـ إعالل دني 

 

ْدَوةِ  َأنــُتم ِإذْ  ﴿وذلــك عنــد قولــه تعــالى الكــوفیینلــرأى  ابــن خالو�ــهتعــرض  ْنَ�ا ِ�اْلعــُ  الــدُّ
م ْدَوةِ  َوهــُ َوى  ِ�اْلعــُ الــدن�ا : اســم مبنــى علــى الفعــل فقلیــت الــواو �ــاء  «فقــال: )٢(﴾ اْلُقصــْ

هــذا و ًا علــى الفعــل والقصــوى: اســم مختلــف لــ�س مبن�ــ  كما أنقلبت فى دنا وأدنــى و�ــدنى
لــى صــحت الــواو عْ ف�قولــون: إن االســم إذا ورد علــى فَ   أهــل ال�صــرةوأمــا    قول الكــوفیین

صــفة  تو�ن �انــ  ف�ه و�ن �ان من ذوات ال�اء انقلب ال�اء ف�ه واو مثل الفتوى والتقوى،
لــى �الضــم فانقلبــت الــواو �ــاء عْ والصــفة مــا �ــان علــى فُ  ،  انقلبت الواو �اء نحــو الصــد�ا

 أ.هـ )٣(»الدن�ا والعل�ا وخرجت القصوى على أصلها  :قاًال نحو استث 
 فى هذه المسألة و��ان الرأى الراجح  الصرفیینو�ل�ك أراء 

 الدراسة والتقویم 
فقــال:  )القصــوى (فــى  الكــوفیین رأىذ�ــر  ابن خالو�همن النص السابق یتضح لنــا أن 

ا: إن االســم إذا ورد علــى فقــالو   أهــل ال�صــرة، وأمــا    اسم مختلف ل�س مبن�ًا على الفعــل
مثــل الفتــوى واو ال�ــاء ف�ــه  ، و�ن �ــان مــن ذوات ال�ــاء انقلبــت فعلــى صــحت الــواو ف�ــه

نحـــو الصـــد�ا والصـــفة مـــا �ـــان علـــى فعلـــى  والتقـــوى و�ن �ـــان صـــفة انقلبـــت الـــواو �ـــاء
 ).٤(�الضم فانقلبت الواو �اء استثقاًال نحو الدن�ا والعل�ا وخرجت القصوى على أصلها

 -:  بو�هسیقال 
وأمــا فعلــى مــن بنــات الــواو فــإذا �انــت اســمًا فــإن ال�ــاء مبدلــة مكــان الــواو  «          

كما أبدلت الواو مكان ال�اء فأدخلوها علیها فى فعلى �ما دخلت علیها الواو فى فعلــى 
، وقــد قــالوا القصــوى فأجروهــا علــى األصــل )الــدن�ا والعل�ــا والقصــ�ا:(لتتكافــأ وذلــك قولك

ون صفة �ــاأللف والــالم فــإذا قلــت فعلــى مــن ذات ال�ــاب جــاء علــى األصــل ألنها قد تك
إذا �ـــان صـــفة وهــــو أجـــدر أن �جـــىء علــــى األصـــل إذ قـــالوا القصــــوى فـــأجروه علــــى 

 
وشـرح  ٨٥٣وشـرح األلف�ـة البـن النـاظم  ٣٠٧/ ١والمقتضـب  ٩٠٣،  ٨٩٣/ ٤تنظر المسألة فى : الكتاب  -  )١(

  ٣١٢/ ٤واالشمونى  ١٧٧/ ٣شرح الشاف�ة للرضى و  ٢٢٦/ ٤ابن عقیل 
  ٤٢األنفال  - )٢(
  ٢٢٤/ ١إعراب القراءات الس�ع وعللها البن خالو�ه  - )٣(
  ٢٢٤/ ١ینظر إعراب القراءات الس�ع وعللها البن خالو�ه  - )٤(



 
 ٥۲۰ إعالل دنیا وقصوى      

، وتجرى فعلى من بنات ال�ــاء علــى األصــل اســمًا وصــفة �مــا جــرت   األصل وهو اسم
 .)١(»  الواو فى فعلى صفة واسمًا على األصل

علــى منهمــا فعلــى األصــل صــفة واســمًا وتجر�همــا علــى الق�ــاس ألنــه وأمــا فِ :  وقال أ�ضا
 )٢(أوثق ما لم تبین تغیرا منهم

أن ما �ان على فعلى فإن واوه تنقلب �اءًا إذا �ان اســمًا �قولــك : الــدن�ا   :المبرد  وذ�ر
 )٣(والقص�ا 

 :  ابن مالك قال
   )٤(فىو�ون قصوى نادرا ال �خ     و�العكس جاء الم فعلى وصفا         

 :  ابنه  �قول
إذا �انت الواو المًا لفعلى وصفا أبــدلت �ــاء نحــو الــدن�ا والعل�ــا وشــذ قــول أهــل         

 )٥(الحجاز القصوى فإن �انت فعلى اسمًا سلمت الواو �حزوى 

   :األشمونى قال
إذا أعلت الم فعلى �ضم الفاء فتارة تكــون المهــا �ــاء وتكــون واوا فــإن �انــت «          

فلــم �فرقــوا  األقصــىفى االسم نحو: الفت�ا وفى الصــفة نحــو القصــ�ا تأنیــث:   �اء سلمت
 )حــزوى ( :فــى فعلــى مــن ذوات الــواو �مــا ســبق و�ن �انــت واوًا ســلمت فــى االســم نحــو 

 :قال الشاعر   اسم موضع
 
 
 
 

 )١(فماء الهوى یرفض أو یترقرق     أدارًا �حزوى هجت للعین عبرة

 
 ٣٨٩/ ٤الكتاب  - )١(
  ١٦٣،  ١١٦:/ ٢وتصر�ف المازنى  ٣٠٧/ ١والمقتضب  ٣٩٠/ ٤ینظر الكتاب  - )٢(
  ٣٠٧/ ١المقتضب  - )٣(
  ٢٢٦/ ٤وشرح ابن عقیل  ٨٥٣وشرح  األلف�ة البن الناظم  ٦٥األلف�ة  - )٤(
  ٨٥٤شرح األلف�ة البن الناظم  - )٥(



 
 ٥۲۱ إعالل دنیا وقصوى      

َماء َز�َّنَّا ِإنَّا ﴿ وقلبت �اء فى الصفة نحــو  ْنَ�ا الســَّ ونحــو قولــك: للمتقــین الدرجــة )٢(﴾ الــدُّ
" القصـــوى فشـــاذ ق�اســـًا فصـــح�ح اســـتعماال ن�ـــه �ـــه علـــى  نالحجـــاز�یوأمـــا قـــول  العل�ـــا

  )٣(على الق�اس "، وتم�م �قولون " القص�ا  األصل
 التعقیب والرأى الراجح

ــبق إلـــى أن " قصـــوى" �ال ــنخلص ممـــا سـ ــد ت فـ ــح�ح شـــاذة عنـ ألن الـــواو  نیالحجـــاز�صـ
ون على الق�اس ف�قولــون " قصــ�ا: فــإن �انــت فعلــى ی مة و�علها التم� الصفصححت فى  

 :قال ذو الرمة  ، اسما فال قلب مثل حزوى 
 فماء الهوى یرفض أو یترقرق        �حزوى هجت للعین عیرة  اراأد   

 ســـمالوقصــدا للتعـــادل فا و�نمــا أعلـــت فـــى الصــفة دون االســـم فرقـــا بــین االســـم والصـــفة
ــفةفــــى والــــواو ثقیلــــة والصــــفة ثقیلــــة وال�ــــاء خف�فــــة فقلبــــت  ف�ــــفخ   )٤(دون االســــم الصــ

أمــا أهــل ال�صــرة فقــد قــالوا  الكــوفیینوالقصوى اسم مختلف ل�س مبن�ًا على الفعــل عنــد  
الواو ف�ه و�ن �انــت مــن ذوات ال�ــاء انقلبــت الــواو   صحتإن االسم إذا ورد على فعلى  

مــا �ــان  والصفةنحو الصد�اء صفة انقلبت الواو �اء   مثل الفتوى والتقوى و�ن �ان�اء  
على فعلى �الضم فانقلبت الواو �اء استثقاًال نحو الدن�ا والعل�ــا وخرجــت القصــوى علــى 

 .أصلها
 �هللا أعلم 

 
لـل حوال ١٩٩/ ٢والكتـاب لسـیبو�ه  ٥٢دى یـوجمـل الفراه ٥٨البیت من الطو�ل لذى الرمة ینظر دیوانه ص   -  )١(

 ٨٦/ ٤وشـرح المفصـل  ١٤٢واإلفصـاح  ١٣٩ح أب�ـات الجمـل البـن سـیده وشـر   ١٤٨وجمل الزجـاجى    ١٩١
ــفور  ــن عصـ ــاجى البـ ــل الزجـ ــرح جمـ ــاف  ٨٥و   ٨٣/ ٢وشـ ــر�ح  ٢١٨٥/ ٤واالرتشـ ــح  ٣٨٠/ ٢والتصـ أوضـ

 ،  ٣٨٨/ ٤المسالك 
 : حزوى : مكان ، یرفض : �سیل ، یترقرق : یتحرك فى العین ، والعبرة : الدمعة  اللغة

�عتبر حوزى شاذا على الق�اس مكـان ین�فـى أن تقلـب المهـا  نیث إن جمهور النحو�یفى " حوزى" ح  والشاهد
وشــرح الشــاف�ة  ٣/٣٩٧ســما وخــالفهم ابــن مالــك ینظــر : شــرح التســهیل البــن مالــك ا�ــاء ألنهــا فعلــى 

  ٢٠٣/ ٤من المقتضب  ٢وحاش�ة رقم  ١٧٧/ ٣للرضى 
  ٦الصافات  - )٢(
  ٣١٢/ ٤ینظر األشمونى   - )٣(
  ٣١٢/ ٤شمونى واأل ١٥٨/ ٣والمساعد  ١٦١/ ٢منصف وال ٣٠٧/ ١والمقتضب  ٣٨٩/ ٤ر الكتاب  ینظ -)٤(



 
 ٥۲۲ أصل "میت" ووزنھ      

 ) ١( أصل " ميت " ووزنه 
 

 ﴿:و��ان وزنه وذلك عنــد قولــه عــز وجــل )میت(فى أصل  الكوفیینلرأى   مكىتعرض  
يِّ  ِمنَ  اَلَمیَّتَ  َوُتْخِرجُ  اْلَمیِّتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  َوُتْخِرجُ  فــى  والكســائى نــافعقــرأ  «فقــال: )٢(﴾ اْلحــَ

�التشــدید فــى ثالثــة  عنافذلك �التشدید فى إذا �ان الموت قد نزل وخفف ال�اقون وتفــرد 
ن َأوَ  ﴿ مواضــع انَ  مــَ ا كــَ ةُ  اْألَْرُض و ﴿  )٣(﴾َمْیتــً مَ ﴿و  )٤(﴾ اْلَمْیتــَ ا َأِخ�ــهِ  َلحــْ  )٥(﴾ َمْیتــً

وخفف ما هو نعت لما ف�ــه هــاء التأنیــث ) ٦(﴾ َمیِّتٌ  ِإنَّكَ  ﴿ و�لهم شدد ما لم �مت نحو 
َدةً ﴿ نحــو  ا َبلــْ ْیتــً التشــدید ، والتخف�ــف فــرع  ألصــلوا ،والقراءتــان لغتــان فاشــیتان )٧(﴾ مَّ

 .ف�ه الستثقال التشدید لل�اء والكسر على ال�اء
ثــم قلبــت الــواو �ــاء وأدغمــت فیهــا ال�ــاء  )فعیــل(علــى  )میــوت( نال�صــر�ی وأصــله عنــد

هــى الــواو التــى قلبــت �ــاء وهــى عــین الفعــل   خفــفالتى قبلها والمحذوف فــى قــراءة مــن  
غیــروا العــین وحــذفوها �عــد القلــب فــى موضــع ف  )ســایر وســار(و   )هایر وهار(  :كما قالوا
 .  الم الفعل

ت ال�ــاء فقلبــ ثــم أدغمــوا الــواو فــى  )فعیــل(علــى  (مو�ــت)میــت  :أصــل الكوفیــون  وقــال 
وهــذا ال �جــوز واالخت�ــار  )و�ــلع(و  )طو�ــل( :و�لــزمهم أن �فعلــوا هــذا فــى لإلدغــام�ــاء 

 أ.هـ   )٨(» األصلفى االستعمال والتثقیل هو    ولكثرتهأخف    ألنهلتخف�ف  ل
 
 
 
 

 الدراسة والتقویم 
 

ــى : الكتــــــاب  - )١( ــألة فـــ ــر المســـ ــر�ف للثمــــــانین ١/٢٦٢والمقتضـــــب ٣٦٦و  ٣٦٥/ ٤تنظـــ ــرح التصـــ  ٤٧٦ ىوشـــ
  ٨٤وائتالف النصرة فى اختالف نحاة الكوفة ال�صرة للز�یدى ص  ٢/٧٩٥واإلنصاف 

 سورة آل عمران  ٢٧من اآل�ة  - )٢(
 األنعام  ١٢٢من اآل�ة  - )٣(
 �س  ٣٣من اآل�ة  - )٤(
 الحجرات  ١٢من اآل�ة  - )٥(
 الزمر  ٣٠من اآل�ة  - )٦(
 ٢٣٢�ة بو�نظر الوافى فى شرح الشاط ٤٩ق والفرقان  ١١من اآل�ة  - )٧(
  ٣٣٩/ ١ینظر الكشف لمكى  - )٨(
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) علــى مو�ــتإلــى أن أصــله ( الكوفیــون )، فــذهب میــتفــى أصــل ( الصــرفیون اختلــف 
) �كسر العین. و�ل�ك هذه اآلراء و��ــان ف�عل(إلى أن أصله   ال�صر�ون )، وذهب  فعیل(

 الراجح منها.
 

 رأى الكوفیین
 :نحـــو  )عیـــلف(علــى  األصـــلفـــى  ) میــت وســـید وهــین (إلـــى أن وزن  الكوفیــون ذهــب 

 .)١()مو�ت وسو�د وهو�ن(
ألن لــه  )؛مو�ــت وســو�د وهــو�ن( :نحــو  )فعیــل(�ــأن قــالوا إنمــا قلنــا إن أصــله  واحتجــوا

فإنه ل�س له نظیــر فــى �المهــم فلمــا �ــان هــذا  ) لیَ عْ فَ  (نظیرًا فى �الم العرب �خالف 
�مــوت ( مــات و  ) ســاد �ســود ( :أرادوا أن �علوا عین الفعل �ما أعلــت فــى األصلهو  

ألن الـــواو وال�ـــاء إذا اجتمعتـــا  ؛فقـــدمت ال�ـــاء الســـاكنة علـــى الـــواو فانقلبـــت الـــواو �ـــاء )
ومــنهم مــن قــال : إن أصــله  )٢(ا ســاكن قلبــوا الــواو �ــاء وجعلوهــا مشــددةمــ والســابق منه

 (ســاد ومــات) :إال أنهم لما أرادوا أن �علوا الواو �مــا أعلوهــا فــى  )مو�ت وهو�ن وسو�د(
ثــم تســقط  هم أن �قلبوهــا ألفــا ثــم تســقط لســكونها وســكون ال�ــاء �عــدهاقلبوهــا فكــان یلــزم

لسكونها وسكون ال�اء �عدها فكرهوا أن یلت�س فعیل �فعل فــزادوا �ــاء علــى ال�ــاء ل�كمــل 
 "و�قــع الفــرق بهــا بــین فعیــل وفعــل و�خــرج علــى هــذا نحــو " ســو�ق وعو�ــلبنــاء الحــرف 

 )٣(غیر جار على الفعل  ألنهوأنه إنما صح 
 

 ین یالبصررأى 
�كســر العــین وذهــب قــوم إلــى أن  ) لعِــ �ْ فَ (  ) میــت (إلــى أن وزن  ال�صــر�ون وذهــب 

 .)٤(�فتح العین  )  لعَ �ْ فَ (    األصلوزنه فى 
ألن الظــاهر مــن بنائــه هــذا  )؛ف�عــل(إنمــا قلنــا إن وزنــه  علــى ذلــك �ــأن قــالوا: واحتجــوا

أن المعتــل �خــتص  والذى یــدل علــى ذلــك . الوزن والتمسك �الظاهر واجب مهما أمكن
 

  ٧٩٥ /٢ینظر : اإلنصاف  - )١(
  ٨٤وائتالف النصرة ص  ٧٩٦/ ٢ینظر اإلنصاف  - )٢(
  ٧٩٦/ ٢اإلنصاف  - )٣(
و�نظـــر: االقتضـــاب  ٢٦٢/ ١و�نظــر المقتضـــب  ٣٦٥/ ٤ل ینظـــر الكتـــاب عِـــ �ْ ید" فَ ســو�ــان الخلیـــل �قـــول "  - )٤(

وشـــــرح  ٤٦٤وشـــــرح الملـــــو�ى البـــــن �عـــــ�ش  ١٥ /٢نظـــــر المنصـــــف و� ٧٩٦،  ٧٩٥واإلنصـــــاف  ٢/٣٤٠
  ٤٧٦  ىالتصر�ف للثمانین
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ه فــى جمــع فاعــل نحــو قــاض وقضــاه ومنهــا ف�علولــة لَــ عَ �أبن�ــة ل�ســت للصــح�ح فمنهــا فُ 
فــى حالــة  األصــلوالــذى یــدل علــى ذلــك أن الشــاعر یــرده إلــى  )دودةنونــة وقیــَّ كیِّ ( :نحــو 

 :)١(االضطرار قال الشاعر
 ة  نوشحطت عن دارها الظعی  قد فارقت قر�نها القر�نة

   )٢(�ینونةود الوصل ـحتى �ع  ةسفینلیتنا قد ضمنا    �ا
ْ�َعالن(علــى  )َر�َّحان(وأصله   )٣()ر�حان(إال أنهم خففوه �ما خففوا    )َر�َّحــان(وأصــل  )فــَ

فلمــا اجتمعــت الــواو وال�ــاء والســابق منهمــا ســاكن قلبــوا الــواو �ــاء وجعلوهــا  )٤()ر�وحــان(
ســید وهــین ( :حــو إال أن التخف�ــف فــى ن  )ن ومیــتی ســید وهــ ( :�ــاء مشــددة و�مــا خففــوا

ألن نها�ــة االســم  ؛وذلــك ،واجــب )كینونــة وقیــدودة( :جــائز والتخف�ــف فــى نحــو  )ومیــت
�الز�ـــادة أن �كـــون علـــى ســـ�عة أحـــرف وهـــو مـــع ال�ـــاء علـــى ســـ�عة أحـــرف فخففـــوه �مـــا 

ســـید ( :و�ذا جـــاز الحـــذف ف�مـــا قلـــت حرفـــه نحـــو  )شـــه�اب(أ :فقـــالوا )اب� أشـــهی ( :خففـــوا
   .)٥()كینونة وقیدودة(  :ثرت حروفه نحو لزم الحذف ف�ما �  )وهین ومیت

علــى  )ســید وهــین ومیــت(و�ذا جاز أن �ختص المعتل �أبن�ة لست للصح�ح �ان حمــل 
الظاهر أولى من العــدول عنــه إلــى غیــره قــالوا: وال �جــوز أن �قــال إن األصــل أن �قــال 

فاســتثقلوا التشــدید علــى غیــر الفعــل  )غــزى : غــاز(�مــا �قــال:    )قاض: قضــى(فى جمع  
 

  ٧٩٦/ ٢اإلنصاف  - )١(
، وشرح التصر�ف  ٥/ ٢األب�ات من الرجز ونسب المبرد إنشادها الرجل من بنى  نهشل ینظر: االقتضاب   -  )٢(

/ ١٣واللسـان  ٣٩٢لشـاف�ة وشرح شـواهد ا ٧٩٧واإلنصاف  ٥٠٥والممتع  ١٥/  ٢والمنصف    ٤٧٩للثمانینى  
 " ك و ن"    ٣٦٨
فـى األصـل المـرأة مـا دامـت فـى  :�معنـى �عـدت والظعینـة  :هـو المصـاحب والمـالزم وشـحطت  :: القر�ن  اللغة

 الهورج والظ�عنة : سواء أكان ف�ه امرأة أم ال.
فـى هـذه األب�ـات  ذهبوا إلى أن األصل فـى هـذه الكلمـة هـو مـا ورد نفى قوله " �ینونة" فإن ال�صر�ی  والشاهد

ــیل  ــل األصـ ــة وأن األصـ ــاء مفتوحـ ــدید ال�ـ ــاف وتشـ ــتح الكـ ــه�فـ ــواو  كیونونـ ــتح الـ ــاء وفـ ــكون ال�ـ ــاف وسـ ــتح الكـ �فـ
 ت أحــداهما وهــى ال�ــاء �الســكون فصــلیت الــواو �ــاء  ثــم أدغمــت ال�ــاء فــى ال�ــاء .قفاجتمعــت الــواو وال�ــاء وســ�

 ٢/٧٩٧ینظر االنتصاف من اإلنصاف 
ســـ�حان هللا  :�قــال ةضــافلإل�قــل طیــب الـــر�ح واحــده ر�حانــه ور�حـــان اســم مصــدر مـــالزم اســم لكـــل  :الر�حــان – )٣(

  ٤٧٨ نىوشرح التصر�ف للثمانی ٢٠٧/ ٣والمقتضب  ٣٢٢/ ١ور�حانه وهو غیر متصرف ینظر الكتاب 
 ٤٧٩التصر�ف للثمانینى  شرح – )٤(
 ١/٢٦٢والمقتضب  ٣٦٦/ ٤الكتاب لسیبو�ه  - )٥(
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ــالوا ذفوا وعرضـــوا مـــن حـــذف المحـــذوف هـــاءفحـــ  ــا قـ ــواو و فع )عـــدة( :، �مـ ضـــوا مـــن الـ
ــةعلُ فُ (علــى  )كونونــه وقــودودة(فاألصــل:  )كینونــة وقیــدودة( :، وأمــا المحذوفــة هــاء  )ول

ألن أكثــر مــا �جــىء مــن هــذه المصــادر   ؛إال أنهــم فتحــوا أولــه  )بهلــول وصــندوق (  :نحو 
صــیرورة وســار ســیرورة وحــاد حیــدودة   مصادر ذوات ال�اء �قولهم طار طیــرورة وصــار

وات الواو علــى ذوات ال�ــاء ألنهــا ذتسلم ال�اء ألن ال�اب لل�اء ثم حملوا   )١(ففتحوه حتى
جــاءت علــى بنائهــا ولــ�س للــواو ف�ــه حـــظ : لقر�هــا فــى المخــرج واشــتراكهما فــى اللـــین 

ذوات الــواو  وهــى مــن )الشــكا�ة( :قــالوا ا�مــ   )كینونــة وقیــدودة(  :فقلبوا الواو �اء فى نحو 
الدرا�ــة والروا�ــة ( :ألنهــا جــاءت علــى مصــادر ال�ــاء نحــو   )شكوت أشكو شــكوا(  :لقولهم

 .فكذلك هاهنا  )والسعا�ة والرما�ة
�فتح العین فاحتج �أنــه وجــد فــ�عال �فــتح العــین لــه نظیــر  )العَ �ْ فَ (من قال إن أصله   أما

ح العــین ثــم �ســر ال�ــاء �مــا ال �فــت ًال �كسر العین فجعله فــ�عَ ، ولم �جدوا ف�عِ   فى �الهم
 )أخــت( :و�مــا قــالوا )مــوى أَ   - مــوى أُ ( :و�مــا قــالوا فــى )صــرى �ِ     -  صــرى �َ (  :قالوا فــى

�الضـــم للرجـــل المســـن  )ى ر هْـــ دُ ( :و�مـــا قـــالوا )أخـــوه(ألن أصـــلها  ؛واألصـــل فیهـــا الفـــتح
 لـ المعت  اوقد جاء فى �عض هذ )٢(والق�اس الفتح  ، قد أتى عل�ه الدهر الذى

 
 
 
 
  )٣(عر:قال الشا  )لعَ �ْ فَ (   

 
  ٧٩٨اإلنصاف  - )١(
خـت مـوى وقـالوا أُ صـرى وقـالوا أَ قال سیبو�ه غیرت الحر�ة آلن الحر�ـة تقلـب إذا غیـر االسـم أال تـراهم قـالوا �ِ  -  )٢(

  ٣٦٥/ ٤الكتاب ینظر وأصله الفتح ..... 
و�نظـر  ١٦٠هذا بیت من الزجر المشطور وهـو مـن أرجـوزة لرؤ�ـة بـن العجـاج ، ینظـر أراجیـز رؤ�ـة ص     -  )٣(

والمخصــــــــص  ٣/٢١٤،  ٢/٤٨٥والخصــــــــائص  ٤٧٢واالقتضــــــــاب  ٤٦٧اتــــــــب وأدب الك ٤/٣٦٦الكتــــــــاب 
 ٦١وشرح شواهد الشاف�ة  ١٠/٩٥وشرح المفصل  ٢/٨٠١واإلنصاف  ١٧/٥،  ١٦/٦٤

: الشـــعیب : المـــزاد الصــغیرة أو القر�ـــة ، والعــین : الخلـــق ال�ال�ـــة ، شــ�ه عینـــه �ســیالن دمعهـــا �القر�ـــة  اللغــة
 الها وقدمها. الخلق فى سیالن مائها من بین خرزها لب
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 )1(ما �ال عینى �الشعیب العین
 .)٢(ه " فعیل " �فتح العینأن فدل على  

ألنــه مــن مــات �مــوت فقلبــوا الــواو �ــاء وادغمــوا  )میــوت(أصــله  )میــت( :ىالثمــانین قــال
ــالوا  و�جــوز الحــذف ف�قــال ســید ومیــت فــإن قیــل فــأى  )٣(تســید ومیــ ال�ــاء فــى ال�ــاء فق
قیل له ال�اء التى انقلبت عــن الــواو ألنهــا لمــا تغیــرت �القلــب   ف ؟ال�اءین حذفوا للتخف� 

من الواو هذا التغیر غیرت بتغیر الثانى �الحذف ألنه أنســهم هــذا التغییــر �ــالتغیر فــإذا 
قالوا سید ومیت فوزنه " فیل" ألن المحــذوف هــو عــین الكلمــة ف�قــى وزن الكلمــة " فیــل" 

لحذف والتخف�ف لطول االسم ألنهــم إذا �ــانوا فإن زاد االسم على أر�عة أحرف ألزموه ا
ء اقد خیروا فى اإلتمام والحذف لزمهم ف�ما زاد على األر�عة الحذف لطــول االســم وســو 

ــار  ــدودة وصـ ــاد قیـ ــة وقـ ــان �ینونـ ــالوا " �ـ ــن وقـ ــم تكـ ــواو أو لـ ــن الـ ــة عـ ــاء منقل�ـ كانـــت ال�ـ
 .)٥(د�مومة واألصل " �ینونة وقیدودة وصیرورة ود�مومة)٤(صیرورة ودام

قــولهم أن أصــل �ینونــة: �ینونــة : وقــال لــو �انــت �ــذلك  نال�صــر�یعلــى  الفــراء وأنكــر
ت " إذا جــاء �ــالوجهین تامــًا ت والمیِّــ لوجــدت تامــة فــى شــعر أو ســجع �مــا وجــد " المیْــ 

   .)٦(ومخففا

 
فى بناء العین على ف�عل وهو شاذ فى المعتل إذ لم �سمع إال فى هذه الكلمة و�ان ق�اسها عـین �مـا   الشاهد

قیل سید وهین ولین وهو بناء �ختص �ه المعتل وال �كون فى الصـح�ح �مـا اخـتص الصـح�ح �ف�عـل مفتوحـة 
  العین 

 ٨٠١/ ٢ینظر اإلنصاف  - )1(
   ٨٠٢/ ٢اإلنصاف  - )٢(
  ٤٧٦ص   ىینظر شرح التصر�ف للثمانین - )٣(
  ٤٧٧شرح التصر�ف  - )٤(
یـرى  والفـراءهذه مصادر ألفعالها المذ�ورة معها وهى على وزن �ختص �ه المعتل األجـوف دون التصـح�ح  -  )٥(

حمــال علــى  ءالعــین فقلبــت �ال�ــا او العــین علــى �ــاءأن هــذه المصــادر إنمــا اخــتص بهــا �ــأتى العــین ثــم حمــل و 
وات ال�اء، و�رى الفراء أن هذه المصادر إنما جـاءت فـى األصـل مضـمومة الفـاء قـال ثـم فتحـت لـئال تنقلـب ذ

مــا قبلهــا وحملــت بنــات ال�ــاء علــى بنــات ال�ــاء فــى فــتح الفــاء أ�ضــا ألنهــا داخلــة  مال�ــاء واوا لســكونها وانضــما
  ٤٧٨  لیها . ینظر شرح التصر�ف للثمانینىع

وشـرح     ٢/٣٣٩واالقتضـاب ٩/ ٢والمنصف  ٢٣٧ومجالس العلماء  ٦١٠ قتی�ةبن ال الكتابینظر: أدب   -  )٦(
  ١٥٤/ ٣الشاف�ة 



 
 ٥۲۷ أصل "میت" ووزنھ      

إال أنهــم أعلــوا عــین  )یــلعِ فَ (إن وزنــه  :" أمــا قــولهم الكــوفیینعــن �لمــات  الجــواب وأمــا
قلنــا هــذا �اطــل ألن هــذا التقــد�م والتــأخیر ال نظیــر لــه فــى  وقلبــوا أخــرواو الفعــل وقــدموا 

ــح�ح ــن الصـ ــىء مـ ــى شـ ــة فـ ــى عینـ ــدم علـ ــل ال تتقـ ــاء فعیـ ــح�ح ألن �ـ ــاز أن  الصـ و�ذا جـ
�خــتص المعتــل مــن التقــد�م والتــأخیر �مــا ال یوجــد مثلــه فــى الصــح�ح جــاز أن �خــتص 

 وأما قولهم إنا حذفنا األلف وعوضنا ال�اء مكانها لــئال اء ال یوجد مثله من الصح�حن بب 
، ألنــه لــو �ــان األمــر علــى مــا زعمــتم  قلنــا: وهــذا أ�ضــا �اطــل ) فعیــل �فعــل (یلتــ�س 

ألنــه یــؤدى إلــى  )نت وهــیْ د ومیْــ ســیْ ( :ف�ــه التخف�ــف ف�قــال )١(لكــان ین�غــى أن ال �جــوز
ذهبــتم إل�ــه وأمــا قــول مــن االلت�ــاس ، فلمــا جــاز ذلــك ف�ــه �اإلجمــاع دل علــى فســاد مــا 

صــرى: قلنــا �فتح العین إال أنــه �ســر العــین �مــا �ســر ال�ــاء فــى �ِ   "ف�عل"قال إن أصله  
�ــالفتح  )ســید وهــین ومیــت: (هذا �اطل ، ذلك ألنه لــو �ــان فــ�عال لكــان ین�غــى أن �قــال

 �فتح العین فلما �ســر دل )٣()وهی�ان) ٢(عین وت�جان(  :ولم �غیروا إلى الكسر �ما قالوا
على فساد ما ذهبتم إل�ه وأما قولهم فى النسب إلى ال�صرة �صرى �كســر ال�ــاء و�ــذلك 

فــال �قــاس عل�ــه علــى أنهــم قــد قــالوا إنمــا  ، جم�ع ما استشهدوا �ه فعلى خــالف الق�ــاس
كســـرت ال�ـــاء ألن ال�صـــرة فـــى األصـــل الحجـــارة الرخـــوة فـــإذا حـــذفت تـــاء التأنیـــث ل�ـــاء 

   ، فلذلك قیل : �صرى �كسر ال�اء .النسب فكسرت ال�اء لحذفت التاء 
ل�ســت  أبن�ــة� المعتــل �خــتص  أنقد بینــا    :فى �المهم قلنا  )لف�عِ (: إنه لم یوجد  وقولهم

إلــى أن تجعــل فــ�عال مثــل عــین مــع شــذوذه ونــدوره فــى �ا�ــه وقــد ، فــال حاجــة  للصــح�ح
 ، ولــو جــاز أن �عتــد �قــولهم عــین �فــتح إلــى أن تجعــل فــ�عال علــى لفظــهوجــدنا ســبیال 

، قـــال: حـــدثنى �عـــض  صـــمعىاألونـــدوره لجـــاز أن �عتـــد �مـــا حكـــى  العـــین مـــع شـــذوذه
ن وجههــا امرأة �أ و�ذا –القاف �كسر  )٤( لأصحابنا قال سمعتهم �قولون جاءت الص�قِ 

 
  ٨٠٢/ ٢اإلنصاف  - )١(
  ..الت�جان : هو الذى �عترض فى �ل شىء -)٢(
 ..الهی�ان : الذى یهاب �ل شىء  - )٣(
�كسر القاف وهو شاذ الن  "صقیل"أنه سمع من �عض أصحا�ه أن قومًا من العرب �قولون   ىحكى األصمع - )٤(

هذا الوزن لم �جـىء فـى صـح�ح العـین و�نمـا �جـىء �سـر العـین فـى معتـل العـین . والخالصـة أن العـرب قـد 
�المجئ على زنة ف�عل �كسر العین �ـ" سید ومیـت وهـین و�ـین ولـین  خصت معتل العین المز�د ف�ه �عد الفاء



 
 ٥۲۸ أصل "میت" ووزنھ      

ت البرقــع فقلــت یرحمــك هللا إنــا ســفر وفینــا أجــر فلــو منحتنــا مــن ف فلمــا رأتنــا أرخــ ســ�ِّ 
فــى الشــذوذ وفــى الصــح�ح  –كســر العــین " � فصــ�قل، وجهــك ، فانصــاعت فتضــاحكت 
 .)١(فكذلك فى عین لشذوذهفى الص�قل   �عتد �ه�منزلة عین فى المعتل و�ما ال  

 التعقیب والرأى الراجح
 )ف�عــل( ) میت وســید وصــیب (ذهبوا إلى أن وزن مثل  الكوفیینخلص مما سبق أن ن 

 .ألن له نظیر فى �المهم  میوت )  سیود و (ألن أصله 
هــــو الظــــاهر مــــن وزنــــه  ألنــــه )لف�عــــِ ( األصــــلإلــــى أن وزنــــه فــــى  ن ال�صــــر�ووذهــــب 

   .والتمسك �الظاهر أمكن وأولى
 .لما جاز إدغامه �ما ال �جوز إدغام نظائره  الكوفیون ولو �ان �ما قال 

   �هللا أعلم 

 
رف وحیـدر وهـذا هـو األصـل یالعین نحو صـ المجيء على وزن ف�عل �فتحوصیب " وخصت صح�ح العین �

  ٨٠٤/ ٢ینظر اإلنصاف من اإلنصاف  .الذى جرى عل�ه فى �المهم
  ٨٠٤/ ٢ینظر اإلنصاف  - )١(



 
 ٥۲۹ أصـل آیة ووزنھـا      

 )1(ووزنها    آية أصل  
 

اتٌ ﴿:عنــد قولــه تعــالى وفیینالكــ مــن  والفــراء الكســائىلــرأى  ابــن خالو�ــهتعــرض   آ�ــَ

اِئِلیَن  ــرقــرأ  «فقــال: )٢(﴾لِّلســَّ ــن �ثی ــةآ( اب ــات (وال�ــاقون  ) � ألن أمــر  ؛)٣(جمعــاً  ) آ�
 ؛ومن وحد جعل �ــل أمــوره عبــرة واحــدة ،وشأنه وحدیثه �ان ف�ه عبر وآ�ات  یوسف  
ُرواْ  ﴿ :�ما قال تعالىحدة تنوب عن الجمع  ألن الوا فمــن  )٤(﴾َأِو الّطْفِل اّلِذیَن َلْم َ�ْظهــَ

قــرأ �التــاء: احــتج �أنــه �تــب فــى المصــحف �التــاء فهــذه التــاء عالمــة الجمــع والتأنیــث، 
، و�ن �ــان الخــط تاء التأنیث فقط وقیل ال�اء ألفان لفظــاً   ابن �ثیراءة  والتاء التى فى قر 

   :فاء الفعل أصل�ة والثان�ة اختلفوا فیها األولى  األلفأن   النحو�ون مع ف واحدة فأج ل�أ
 )٥(ال�اء ألفا �راهة التشدید افقلبو   )  ی�ةآ(  :  )  آ�ة(   فى  األصل  قال الفراء

 ) داب�ـــة(  و  ) ةی�ـــ آ(  واألصـــل ) دا�ـــة( علـــى وزن  ) فاعلـــة( : وزنهـــا وقــال الكســـائى
 )٦(فى ضار�ة  �األلف  محمولةالثان�ة   فاأللف

 .)٨(» ما قبلها  وانفتاحألفًا لتحر�ها   األولى�ة فقلبوا ال�اء آی :  األصل  )٧(سیبو�ه وقال
 
 
 
 

 الدراسة والتقویم 

 
ــألة فـــى الكتـــاب  - )1( ــائى و  ٣٩٩و ٣٩٨/ ٤تنظـــر المسـ ــانى القـــرآن للكسـ شـــرح  و ٢٨٩/ ١والمقتضـــب  ١٦٦معـ

  ٣١٧/ ٤شمونى واأل ٣٠٠/ ١رتشاف واال ٥٢٢نى  التصر�ف للثمانی
 سورة یوسف  ٧من اآل�ة  - )٢(
و�مـــالء مــا مـــن �ـــه  ١٩٣والحجـــة البــن خالو�ـــه  ٢٩٩/ ١تنظــر القـــراءة فــى إعـــراب القـــراءات الســ�ع وعللهـــا  - )٣(

  ٤٩/ ٢الرحمن 
  ١٣النور  - )٤(
 ١/١٠٠١واالرتشـــاف ٢٩٩ /١و�عـــراب القـــراءات الســـ�ع  ١٩٣الحجـــة البـــن خالو�ـــه  :ینظـــر رأى الفـــراء فـــى - )٥(

  ١١٠٠/ ٣وشفاء والعلیل  ٥٨٣/ ٢والممتع  ١١٨/ ٣وشرح الشاف�ة للرضى 
والبرهـان فـى علـوم القـرآن  ٦٧ومختصـر شـواذ القـرآن  ١٦٦معـانى القـرآن للكسـائى   :رأى الكسائى فىینظر    –  )٦(

 ١/٣٠٠االرتشاف  ٥٢٣وشرح التصر�ف للثمانینى ص  ٢٦٦/ ١
  ٣٩٨/ ٤لكتاب رأى سیبو�ه فى ا - )٧(
  ٢٩٩/ ١ینظر : إعراب القراءات الس�ع وعللها وحججها البن خالو�ه  - )٨(



 
 ٥۳۰ أصـل آیة ووزنھـا      

الكســائى یتضــح لنــا أنــه قــد ذ�ــر رأى  ابــن خالو�ــهمــن الــنص الســابق الــذى أشــار إل�ــه 
فــى هــذه  الصــرفیینو�ل�ــك أراء  ســیبو�هثــم خــتم �المــه �قــول  ) آ�ــة (فى أصــل    والفراء

 منها. مع ب�ان الرأى الراجح لمسألةا
  الكوفیینرأى 
اتٌ  ﴿ و�ــین أصــلها وذلــك عنــد قولــه  ) آ�ــة (وزن  الكســائى ذ�ــر اِئِلینَ  آ�ــَ  )١(﴾ لِّلســَّ
 ) داب�ـــه(  و  ) آی�ـــه ) واألصـــل ( ةدا�ـــ  (علـــى وزن  ) فاعلـــة (وزنهـــا  ) آ�ـــة(  «:فقـــال

�ــاءین  ىلعــین اســتثقاال لتــوالفقــد حــذفت ا )٢(فاأللف الثان�ة محمولة �ــاأللف فــى ضــار�ة
ورد �أنه �الم یلــزم  )٣(نها فالهز أولهما مكسور ولذلك �انت أولى �الحذف من الثان�ة فو 

   .)٤(»  ىُ آقلب ال�اء همزة لوقوعها �عد ألف زائدة فى قولهم 
ه( أَ وأصــلها   )  هلَــ عْ فَ   (وزنهــا    )  آ�ــة  (إلــى أن    الفراء  وذهب  )ح�هـ(�ســكون العــین �ــ )  ْی�ــَ

 �شرط العلة وهو فــتح مــا قبلهــا فقــط دون تحر�كهــااكتفاًء ألفا  األولىقلب ال�اء  فأعلت � 
تـــــوتبى و  ىتـــــ طیئ (  :والق�ـــــاس ) اللهـــــم تقبـــــل تـــــابتى وصـــــامتى ( :طـــــائى �مـــــا قـــــالوا ،

 )٥()صو�ه وثو�ة(فى    )صا�ه وثا�ة(، و�ما قالوا: )  وصومتى
   )٦(سیبو�هوقد عزى هذا القول إلى 

 رأى البصریین
 (ـ �ــ  )ةلَــ عَ فَ (علــى وزن  األولــى�فتح ال�اء  )ة �َ یَ أَ   (أصلها    )  آ�ة(  إلى أن    الخلیلب  وذه

، لكــن عكســوا شــذوذا  فتصــح العــین وتعــل الــالم ) �ــاهأ (فالق�ــاس فــى إعاللهــا    )  قص�ة
 .)٧(لتحر�ها وانفتاح ما قبلها دون الثان�ة األولىفأعلوا ال�اء 

 
  ٧یوسف  - )١(
/ ١و�عـراب القـراءات السـ�ع لـه  ١٩٣والحجـة البـن خالو�ـه  ١٦٦ لـه ینظر رأى الكسائى فى : معانى القـرآن  -  )٢(

وشفاء العلیل  ٣٠٠/ ١تشاف واالر   ٥٨٣/ ٢والممتع البن عصفور    ١١٨/  ٣وشرح الشاف�ة للرضى    ٢٩٩
  ٥٢٣ ىو�نظر شرح التصر�ف للثمانین ١١٠٠/ ٣

  ٣٨٩/ ٢التصر�ح و  ٤/١٦٩والمساعد ٣٠٠/ ١االرتشاف  - )٣(
  ٢/٣٨٩التصر�ح  – )٤(
 ١١٠٠/ ٣وشفاء العلیل  ٣٠١/ ١واالرتشاف  ١١٨/ ٣لرضى اوشرح  ٥٨٣/ ٢ینظر رأى الفراء فى الممتع  - )٥(
  ٣٩٩و  ٩٨٣/ ٤ینظر الكتاب  - )٦(
  ١/٣٠٠  واالرتشاف  ٥٨٣/  ٢والممتع   ٢٨٩/  ١والمقتضب    ٣٩٩و   ٣٩٨/ ٤ینظر رأى الخلیل فى الكتاب  - )٧(

  ٥١٧/ ٦والخزانة  ٣١٧/ ٤شمونى واأل ١١٠٠/ ٣وشفاء العلیل 



 
 ٥۳۱ أصـل آیة ووزنھـا      

ــرد وقــال فــى  )لــهعْ فَ (م �ــان �قــول هــى ولــم �ســمه الخلیــلأن غیــر  ســیبو�ه: وزعــم المب
�راه�ــة  ألفــاولكــن لمــا التقــت �ــاءان قلبــوا إحــداهما  ) ة�َّ آَ  (و�ان حقها أن تكون   األصل

وهــذا مــا أشــرت إل�ــه فــى رأى  )١(علــى فعــل راســم غیــر جــا ألنــهالتضــع�ف وجــاز ذلــك 
 .الفراء
 )٢(أحب إلینا  الخلیل" وقول    الخلیلرأى   المبرد  و�قول
علــى الق�ــاس إذا  األولــىة �ضــم العــین �ســمرة فأعلــت لَــ عُ علــى فَ  ) ة�َــ یُ أّ  (أصــلها وقیــل

 )٣(الثان�ة مضموم ما قبلها
علــى الق�ــاس  األولــىفأعلــت  )ن�قة(ـ �كسر العین �ــ  ) ةلَ عِ فَ  (على  )ة  �َ یِ أَ   (أصلها    وقیل

   .)٤(كسا�قة
ر لــه �كســ عِ " علــى وزن فَ  �ــةأأن إجراءها على الق�اس أن تكون "  األن�ارى ابن    وقد ذ�ر

 .)٥(العین فتقلب العین ألفا لتحر�ها وانفتاح ما قبلها فتصیر أ�ة
   .)٦("  ىّ ح ى و �ـ " حی �أن ما �ان �ذلك �جوز ف�ه الفك واإلدغام   ورد

قــدمت الــالم علــى  ) �ــاهأ( فأعلــت الثان�ــة علــى الق�ــاس فصــارت   )  ی�ــةأ  (أصلها    وقیل
 ذلك �قوله: إلى  ابن مالكوقد أشار ،   )٧(هعَ لَ العین قل�ًا مكان�ًا فصارت بوزن فَ 

 )٨(وعكس قد �حق  أولصحح     استحق  اإلعاللو�ن لحرفین ذا 
معــًا لــئال  إعاللهمــاز ج إذا �ان فى �لمة حرفا عله �ل واحد متحرك مفتوح ما قبله لم � 

منهمــا  واألحــق األخــرأحــدهما وتصــح�ح  إعــاللیتوالى فى �لمة واحدة اعــالالن ف�جــب 
 فوجــد فــى �ــل ) هــوىُ  - حیــىُ  ( :واألصــل ) الهــوى  - االح�ــ  ( :الثــانى نحــو  �ــاإلعالل

 
   ٢٨٩/ ١المقتضب  - )١(
  ٢٨٩/ ١المرجع السابق – )٢(
م اإلعــالل علــى اإلدغــام �قـدتوف�ــه شــذوذ  ٥١٨/ ٦انـة والخز  ٣٨٩/ ٢والتصــر�ح  ٣٠١/ ١ینظـر: االرتشــاف  -)٣(

  ٩٢د. أمین سالم ص أ.ینظر فصل المقال فى اإلعالل واإلبدال 
  ٣١٧ /٤شمونى واأل ٣٠١/ ١االرتشاف  - )٤(
  ٣٣/ ٢الب�ان البن األن�ارى    - )٥(
  ٧٣٢/ ٢التصر�ح  - )٦(
وفصل المقال فى اإلعالل واإلبدال د.  ٣١٧ /٤شمونى واأل ٧٣٢ /٢والتصر�ح  ٣٠١  /١ینظر االرتشاف    -  )٧(

  ٩٢أمین سالم ص 
  ٦٥األلف�ة  - )٨(



 
 ٥۳۲ أصـل آیة ووزنھـا      

محــل  واألطــراف العــین والــالم ســبب اإلعــالل فعمــل �ــه فــى الــالم وحــدها لكونهــا طرفــا
 .)١(العین وتصح�ح الالم نحو غا�ة   إعاللالتغییر، وشذ  

فأعلــت العــین شــذوذا إذا الق�ــاس  ) �هی أ( أصلها  الخلیلعند  )  آ�ة(    :«األشمونى  قال
 .)٢(الثان�ة وهذا أسهل الوجوه �ما قال فى التسهیلإعالل  

 .ال�اء الثان�ة  إعاللفیلزمه  األولى�سكون ال�اء   )  أی�ه( من قال أصلها   أما
 .ه حذف العین لغیر موجبفیلزم  ) فاعله( على وزن    )  �هی أ(    :من قال وأما
والمعــروف العكــس  اإلدغــامعلــى  اإلعــاللفیلزمــه تقــد�م  ) ن�قــةـ( �ــ  ) �ــهأی ( قــال  ومــن

  .)٣(» بدلیل إبدال همزة أئمة �اًء ال ألفا
 

 التعقیب والرأى الراجح
 

إذ  أی�ـــة فأعلـــت العـــین شـــذوذا اأ�ـــة أصـــله�ـــأن  الخلیـــلقـــول ممـــا ســـبق یتضـــح لنـــا أن 
 )٤(أحــب إلینــا الخلیــلول ـ " وقــ  الخلیــلرأى  عــن المبــردقــال و الثان�ــة ،   الق�ــاس إعــالل

   .)٥() إنه أسهل الوجوه(   فى التسهیل  :ابن مالكوقال 
لنا أسهل منه وهو قــول �عضــهم ف األقوالو�ذا �ان هذا هو أسهل   زهرى الش�خ األ   وقال

 ألنهــاعلــى الق�ــاس  ذحینئــ �قلبهــا ألفــا وهــو  األولــىفــى  اإلعــاللقــه فــإن � لــه �ن عَ إنهــا فِ 
ــا مفتـــوح  ــدم  عالثان�ـــة ممتنـــ  و�عـــاللمتحر�ـــة وقبلهـ ــاحلعـ ــا إذا قیـــل  انفتـ ــا وأمـ ــا قبلهـ إن مـ

�ه �سكونها أو أی�ه على وزن فاعلــه فإنــه یلــزم علــى ی أو أ  األولىأی�ه �فتح ال�اء    أصلها
�ــأن أصــلها أی�ــه �فــتح ال�ــاء  الخلیــلر أمــا علــى قــول و محــذ الثالثــةكــل قــول مــن هــذه 

دون الثــانى وهــو شــاذ �مــا تقــدم وأمــا علــى القــول  األولفإنه یلزم إعالل الحرف   األولى
 األولــىإعــالل الحــرف الســاكن وهــو ال�ــاء فإنــه  األولــىال�ــاء �ــأن أصــلها أی�ــه �ســكون 

مــا قبلهــا ولــم یوجــد  وانفتــاحها ألفًا والقاعدة أن علة القلب مر��ة من شیئین تحر�ها ب ل�ق

 
  ٢٣١/ ٤وشرح ابن عقیل  ٨٥٧ابن مالك البن الناظم ص  ةألف� ینظر: شرح - )١(
  ٧٣٢/ ٢والتصر�ح  ٣١٠التسهیل  - )٢(
  ٣١٧/ ٤ینظر حاش�ة الص�ان على شرح األشمونى على ألف�ة ابن مالك  - )٣(
  ٢٨٩/ ١نظر : المقتضب ی - )٤(
  ٣١٠التسهیل    - )٥(



 
 ٥۳۳ أصـل آیة ووزنھـا      

علــى وزن فاعلــه فإنــه یلــزم حــذف  ) هآی�ــ  (أمــا علــى القــول �ــأن أصــلها  ، أحــدهما إال
   .لغیر موجب لحذفها األولى ءوهى ال�االعین  

�ــه �ن�قــه ســالم مــن ذلــك قلــت و�لــزم علــى هــذا القــول ألولــى وهــو أن أصــلها أی قــول اوال
شــىء أخــر وهــو تقــد�م اإلعــالل وهــو قلــب ال�ــاء األولــى ألفــًا علــى اإلدغــام وهــو إدغــام 

اإلعــالل وهــو تحــرك ال�ــاء وانفتــاح مــا قبلهــا  ال�اء فى ال�اء وذلك أنه اجتمع ف�ه موجب
ن الســاكن أولهمــا وقــدم ف�ــه اإلعــالل علــى اإلدغــام اإلدغام وهو اجتمــاع المثلــی   وموجب

والمعروف العكس وهو تقد�م اإلدغام على موجب اإلعالل بدلیل إبدال همــزة أئمــة �ــاء 
 )١(ألفا 

 �هللا أعلم 

 
  ٧٣٣/ ٢التصر�ح    - )١(



 
 ٥۳٤ حـذف الھمـزة تخفیفـا      

  
ً
 ) ١( حذف اهلمزة ختفيفا

 

ــه تعــالى ائىالكســ لــرأى  ىالفارســ تعــرض  ُتُكم  ﴿:وذلــك عنــد قول ــْ ْل َأَرَأی ــُ ْل  ﴿و )٢(﴾ق قــُ
ُتْم  َت  ﴿و  )٣(﴾َأَرَأیــْ  عمــرو وابــن عــامر وأبــوابــن �ثیــر وعاصــم قــرأ  «:فقــال )٤(﴾َأَرَأیــْ
  - یــتكماأر (: عنــاففى �ل القرآن �الهمزة وقرأ   ألف�   )أرأیت    -  أرأیتم  -  أر�تكم(  :وحمزة

   ... �ألف فى �ل القرآن من غیر همزة  ) یتاأر   -یتم   اأر 
 .)٥(�غیر همزة وال ألف  ) أر�ت  – أر�تم –  أر�تكم(   :الكسائىوقرأ 

فإنه حذف الهمــزة حــذفا علــى غیــر التخف�ــف أال )  أر�ت    -أر�تم  (  :  الكسائىوأما قول  
وهــذا حــذف للتخف�ــف  نــافعرأ ها أن تجعل بــین بــین �مــا قــ ی ف  الق�اسيترى أن التخف�ف  

 أ.هـ   )٦(» كما قالوا و�لمه
 

 
 

 ٣/٣٧وشـرح الشـاف�ة  ٣٧/ ٣ومعـانى الفـراء  ١٣١ومعـانى القـرآن للكسـائى  ٥٤٥/ ٣تنظر المسألة الكتاب   -  )١(
  ٤٣٢،  ٤٣١/ ١والهمع  ٣٩٣ ىوشرح التصر�ف للثمانین ٣٨، 

 : : أن الهمزة تحذف ق�اسًا إذا  تحققت فیها وف�ما قبلها شروطا وهى  وذ�ر الصرفیون 
   أن �كون ما قبلها ساكنا -٢        أن تكون الهمزة متحر�ة -١
 أال �كون نون انفعال -٥أال �كون �اء تصغیر      -٤أال �كون هذا الساكن مدا زائدًا    -٣

قبلها ثم تحذف الهمـزة �عـد النقـل والهمـزة التـى تخفـف والحذف �كون ینقل حر�ة الهمزة إلى الحرف الساكن 
 -} :الفاء والعین والالم {إما أن تكون أصل�ة أو زائدة فاألصل�ة لها ثالثة مواضع 

فالفــاء : مثــل أب وأرض فــإذا تقــدم علــى هــذین االســمین ســكن تحققــت ف�ــه شــروط الحــذف حــذفت  -١
  ٥٤٥/ ٣همزتها تقول " من بوك" ینظر الكتاب 

�ســأل واســأل فتنقـل فتحــة الهمــزة إلــى السـین قبلهــا ثــم تحــذف الهمـزة ألنــه تحققــت شــروط  العـین مثــل -٢
 "" �سل وسل فتصیر الحذف

المــرة "ل قــالــالم مثــل المــرأة والكمــأة تنقــل فتحــة الهمــزة فیهمــا إلــى الســاكن قبلهــا ثــم تحــذف الهمــزة فت -٣
 ٣٩٣ ىلثمانینا حوشر  ٥١، ٢٠/ ٣و�نظر شرح الشاف�ة  ٤٣٢،  ٤٣١/ ١ینظر الهمع  "والكلمة

 ٤٠األنعام  - )٢(
 ٤٦األنعام  - )٣(
 ٦٣الكهف  - )٤(
ــ�عة البـــن مجاهـــد  - )٥(  ١٣٩والحجـــة البـــن خالو�ـــه  ٣/٣٠٧ة والحجـــة للقـــراء الســـ�ع ٢٥٧تنظـــر القـــراءة فـــى السـ

  ٢٤٨واإلقناع البن ال�اذش 
  ٣٠٧و  ٣٠٦/ ٣ ىالحجة للقراء الس�عة للفارس - )٦(



 
 ٥۳٥ حـذف الھمـزة تخفیفـا      

 والتقویم الدراسة 
 رأى الكوفیین

قد قرأ " أر�ــتكم" �حــذف الهمــزة  الكسائىیتضح لنا أن   ىالفارسمن النص السابق ذ�ره  
 .)١(الثان�ة
  -:  لغتان ومعن�ان )أر�ت  ( : للعرب فى  الفراء وقال

فهــذه مهمــوزة فــإذا أوقعتهـــا  )ز�ــدا �عینــك ؟ أر�ــت ( :: أن �ســأل الرجــل الرجــلأحــدهما
هــل رأیــت  :تر�ــد )أر�تــك علــى غیــر هــذه الحــال ؟ ( :علــى الرجــل منــه قلــت

 )كمــاأر�تما( نفسك علــى غیــر هــذه الحــال ثــم تثنــى وتجمــع فتقــول للــرجلین: 
تخفــــض  ) یتــــكأأر (  :وللمــــرأة )  یــــتكنأأر (  :وللنســــوة) رایتمــــو�م أ(  :وللقــــوم

  .ذلك  إالالتاء والكاف ال �جوز  
أن تقول: أرأیتك وأنت تر�د أخبرنى وتهمزها وتنصب التاء منهــا وتتــرك   والمعنى اآلخر

 .)٢(�الم العرب  روهو أكث الهمز إن شئت  
ــن ال�ــاذشوقــال  وشــبهه  ) أرأیــتكم –أرأیــتم   -أرأیــت  (: األصــل المطــرد فــى قولــه اب

بتخف�ـــف الهمـــزة  جم�ـــع هـــذا نـــافع، قـــرأ  حیـــث وقـــع إذا �ـــان فـــى أولـــه ألـــف االســـتفهام
جم�ــع ذلــك �حــذف الهمــزة الثان�ــة  الكســائىوقــد قــرأ  واأللــفالثان�ــة �جعلهــا بــین الهمــزة 

 )٣(وهو مسموع فى هذا الفعل من العرب 
 رأى البصریین
أن الهمـــزة ال تحـــذف مـــن الفعـــل " رأى " ق�اســـًا لعـــدم تحقیـــق  نال�صـــر�یذ�ـــر جمهـــور 

كن وال ینقل مــن متحــرك إلــى متحــرك شروط الحذف فالهمزة متحر�ة وما قبلها غیر سا
فــال حــذف حینئــذ ، بیــد أنــه إذا ســبق الفعــل بهمــزة االســتفهام جــاز حــذف همــزة الفعــل 

 تشبیها لهمزة االستفهام بهمزة أفعل فكأن الراء قد سكنت ومن ذلك قال الشاعر :
 )٤(نى خلیًال ذأتانى فقال أتخ  أر�ت أمرأ �نت لم أبله

 
  ٢٤٨واإلقناع  ١٣١فى معانى القرآن له ینظر رأى الكسائى  - )١(
 ٣٣٣/ ١ینظر معانى القرآن للفراء  -)٢(
 ٢٤٨،/  ٧٢٤ینظر اإلقناع   - )٣(
البیت من المتقارب ألبى األسود الدؤلى وهو ضمن أب�ات قالها ألهل زوجته حین هم �طالقها ألنها خدعتـه   -  )٤(

فناء امرأة �ال�صرة یتحدث إلیها و�انت جمیلـة وأظهرت من قولها ما ل�س من ط�عها ، فقد �ان �جلس إلى 



 
 ٥۳٦ حـذف الھمـزة تخفیفـا      

  )١(جواز لتقدم همزة االستفهام عل�ه فقد حذف الهمزة من " أر�ت "
ــه " أرى وتــرى و�ــرى ســیبو�هقــال  ــه ســاكن قول : وممــا حــذف فــى التخف�ــف ألن مــا قبل

ــد  ــن رأیـــت فقـ ــل مـ ــوى ألـــف الوصـ ــدة سـ ــه زائـ ــى أولـ ــان فـ ــىء �ـ ــل شـ ــر أن �ـ وتـــرى " غیـ
والفعــل " رأى " إن دخــل عل�ــه  )٢(اســتعمالهم إ�ــاه لكثــرة تخف�فــهعلــى  باجتمعــت العــر 

فــى جم�ــع مــا أولــه  الكســائىفهام مثــل أرأیــت قــالوا ف�ــه "أر�ــت" وهــى قــراءة همــزة االســت 
ّذُب ِ�الــّدینِ  ﴿همزة االستفهام من "رأى " المتصــل �ــه التــاء والنــون نحــو  ِذي ُ�كــَ َت الــّ  َأَرَأیــْ

 : األسودأبى  ومنه قول     )٣(﴾
 )٤( أتانى فقال أتخذنى خلیالً    أر�ت أمرأ �نت لم أبله

 :رؤ�ةوقول  
 لوداـاءت �ه أمـن جت إــأر�
 روداـالب   سـو�لب  ًال ــرجـم

 )٥(ودا ـروا الشهــن أحضــأقاتل
 "هــل ر�ــت"فتقــول  "رأى"االستفهام �الهمزة فتحــذف معهــا الهمــزة مــن   "هل"ور�ما شبهت  

 :إسماعیل بن �سارومنه قول  "هل رأیت"فى 
 )١(رد فى الضرع ما قرى فى العالب       سمعت براع    أوصاح هل ر�ت  

 
وفى أثناء حدیثها قالـت لـه یومـًا �ـا أ�ـا األسـود هـل لـك فـى أن أتتزوجـك قـال نعـم فلمـا تزوجهـا أسـرعت فـى 

 .ماله وأفشت سره و�دت فى أعمالها على غیر ما �انت تقول فطلقها
و  ٣/٣٧شـرح الشـاف�ة  :ینظـر .هام عل�ـهلتقدم همزة االستف افى البیت حذف الهمزة من رأیت جواز   والشاهد

  ٢٨٣/ ١والخزانة  ٢٩٣/  ١٤واللسان رأى  ٣٨
  ٣٧/ ٣ینظر شرح الشاف�ة  - )١(
 ٥٤٦/ ٣ینظر الكتاب لسیبو�ه   - )٢(
 ٣٧/ ٣وشـرح الشـاف�ة  ١٥٧/ ١و�عـراب القـراءات السـ�ع البـن خالو�ـه  ٣٩٨و�نظـر التـذ�رة    ١الماعون آ�ة    -  )٣(

  ١٨٠عض�مة ) خ للش�والمغنى (  ٣٨ –
  تخر�جهالبیت سبق  - )٤(
وشـرح  ١٣٦/ ١والخصـائص  ١٩٣/ ١والمحتسـب  ٣٠٨/ ٣ ىالرجز: لرؤ�ـة ینظـر فـى ذلـك الحجـة للفارسـ  -  )٥(

وأوردة الســكري فــى  ٣٢/ ٦د. �حیــرى وشــرح أب�ــات المغنــى  ١٦٧،  ٤٢/ ١والتصــر�ح  ٤٨٨/ ٤الكاف�ــة 
ود: لـــمواأل ١٧٣�ـــة وهـــو مـــن ملحقـــات دیوانـــه لرؤ  ٤/٣٣٤،  ١١٨/ ١،  ٦٥١/ ٢لین  ذشـــرح أشـــعار الهـــ

ــالنــــاعم والمرجــــل المــــز�ن والبــــرود ث ــة�ــ ــان (رأى ) والخزانــــینظــــر  اب معروفــ شــــرح الكامــــل  ٥٧٤/ ٤ ةاللســ
  ٩٧/ ١للمرصفى 



 
 ٥۳۷ حـذف الھمـزة تخفیفـا      

 .لتقدم هل عل�ها فقد حذف همزة " رأیت" جواز   )٢(أى هل رأیت 
یــت" عــن معنــاه �الكل�ــة فقــالوا : أرأیتــك وأر�تــك أ: إن العرب أخرجت " أر   األخفش  وقال

لــم تحــذف  "أ�صــرت"�حــذف الهمــزة الثان�ــة إذا �ــان �معنــى أخبرنــى و�ذا �انــت �معنــى 
أرانــي "لمعنى فال تقول بــدءًا  همزتها وشذت وشذت أ�ضًا فألزمتها الخطاب على هذا ا

هذا على معنى أعلم وشذت أ�ضا فأخرجتهــا عــن موضــعها �الكل�ــة   "ز�د عمرا ما صنع
ْخَرةِ  ﴿لمعنى إما بدلیل دخول الفاء �عــدها �قولــه تعــالى  ى الصــّ آ ِإلــَ َت ِإْذ َأَوْ�نــَ  )٣(﴾ َأَرَأیــْ

الصــخرة فــاألمر �ــذا فما دخلت الفاء إال وقد خرجت لمعنى أمــا والمعنــى إذا أو�نــا إلــى 
 .)٤(و�ذا وقد أخرجتها أ�ضا إلى معنى أخبرنى

ُتُكم  ﴿فــى  خالو�ــهابــن وقــال  ومــا �ــان مثلــه مــن االســتفهام فــى القــرآن �قــرأ  )٥(﴾َأَرَأیــْ
 .�إث�ات الهمزة الثان�ة وطرحها وتلینها  

 .فى رأیت  ثابتةأنها عین الفعل وهى    أثبتهاة لمن  جفالح
الهمــزة لمــا �انــت تســقط مــن الفعــل المضــارع فــى �ــالم أن هــذه والحجــة لمــن طرحهــا 

 ال فى ضرورة شاعر �قوله:إفصحاء العرب وال تستعمل  
 )٦(اتـالم �الترهـكالنا ع  رأ�اه  ـم تـى ما لـأرى عین

 
مــا قــرى فــى البیــت مــن الخف�ــف إلســماعیل بــن �ســار مــولى بنــى تمــ�م بــن مــرة بــن تــ�م قــر�ش وروى البیــت "  - )١(

ة الرضــى �ــوروا فلمهملــة بــدل العــین مصــدر حلــب و�ــذا رواه المیــداني فــى نزهــة الطــر " �الحــاء االحــالب
 :غانى �قولهن جلد وقیل من خشب ورواه صاحب األ" وهو وعاء م�ة�العین المهملة جمع " عل

 راع ـت بـرت أو سمعـاح أ�صـص
 ف�ه حینئذ إال فى حذف همزة االستفهام قبل أ�صرت وروى فى اللسان وال شاهد

 اح هل سمعت براع ـ �ا صاح ــص
 ونزهــة الطــرف فــى علــم ٣/٣٨"رأى" و�نظــر شــرح الشــاف�ة  ٤/٢٩٢ أ�ضــا ینظــر اللســان فــال شــاهد ف�ــه 

 تحقیق أ.د. السید درو�ش  ٣٠٨الصرف للمیدانى 
  ٣٨/ ٣شرح الشاف�ة  - )٢(
  ٣٦الكهف  - )٣(
  ٥٨/ ٤وحاش�ة الشهاب على الب�ضاوي  ١٢٦/ ٤وال�حر  ٤٨٩/ ٢معانى األخفش  -)٤(
 سورة األنعام ٤٠من اآل�ة  -)٥(
ن عبیــد الثقفــى بــ �خاطــب بهــا المختــار ةس ال�ــارقى مــن قصــیدة ظر�فــاالبیــت مــن الــوافر وهــو لســراقة بــن مــرد -)٦(

عنــدما أســره المختــار فأوهمــه عنــد إت�اعــه أن الــذین أســروه المالئكــة لینجــو مــن القتــل بهــذه الحیلــة، ونســب 
  ١٧٨�ات وهو فى ملحق دیوانه ص البیت لعبید هللا بن ق�س الرق



 
 ٥۳۸ حـذف الھمـزة تخفیفـا      

 الماضى فى الق�اس �المضارع إذا قار�ه همزة االستفهامكان  
ین لخفــف الثان�ــة �ــالت : أنــه �ــره اجتمــاع همــزتین فــى �لمــة واحــدة فحــذفهاوالحجــة لمــن 

 .)١(ألنها حرف جاء لمعنى    األولى  وحقق
 

 التعقیب والرأى الراجح
ــا أن الكســائىمــ م ــه همــزة اســتفهام مــن "رأى" المتصــل  ا ســبق لن قــد قــرأ جم�ــع مــا أول

ِذي َأرَ  ﴿ ومنــه قــراءة)٢(�التــاء أو النــون �حــذف الهمــزة التــى فــى موضــع العــین  َت الــّ �ــْ
 هى قراءة س�ع�ة معتمدةف )3(﴾  ُ�َكّذُب ِ�الّدینِ 

 �هللا اعلم 
 

 
الترهات : جمع ترهة �ضم التاء المثناة وتشدید الراء المفتوحـة الطـرق الصـغیرة المتفرعـة مـن الجـادة :  اللغة

ل فـى ج�شـك وأنـت تعلـم �ـاذب ف�مـا ادعیـت فكالنـا تـ�قول له إننى أكـذب عل�ـك �ادعـائي رؤ�ـة المالئكـة تقا
 �خادع اآلخر 

وأمــالى الزجــاجى  ٤٩٦والبیــت فــى نــوادر أبــى ز�ــد   اء المضــارع مــن رأى مصــححاً " ترأ�ــاه" إذ جــ والشــاهد
 ثالثـین سـورة البـنو�عـراب  ٣٢٢وشـرح شـواهد الشـاف�ة  ١١٠/ ٩وابـن �عـ�ش  ٤٤٢ودئقاق التصـر�ف   ٨٧

  ٤٠١وشرح التصر�ح للثمانینى د/ إبراه�م ال�ع�مى ص  ٧٥خالو�ه 
  ١٣٩الحجة البن خالو�ه  -)١(
 ٣٧/ ٣ح الشاف�ة ینظر : شر  -)٢(
 سورة الماعون اآل�ة األولى  - )3(



 
 ٥۳۹ جـواز اإلدغام والفك      

 

 ) ١( والفك   اإلدغام جواز  
 

نْ  ﴿:عند قوله جل شأنه الفراءلرأى  ابن خالو�هتعرض  َى مــَ ةٍ  َوَ�ْحیــَ ن َبّینــَ ّي عــَ ) ٢(﴾حــَ

حیــى عــن "مــن  البــزى بروا�ــة  أبــى �كــر وابــن �ثیــر  روا�ــةفــى    نــافع وعاصــمقرأ    «:فقال
و�ن �ــان غیــر معتــل علــى المضــارع واســم  نــى الماضــىب ، ی  مبینــة" ب�ــاءین غیــر مــدغ

قــال  )٤( األجــودوهــو  �اإلدغام "" من حى عن بینةوقرأ ال�اقون    )٣(عل نحو المحىالفا
 الشاعر :

 �ضتها الحمامة  بت بعیـ  اـرهم �مـوا �أمـعی
 )٥(م وآخر من ثمامةـنش نـجعلت لها عودین م

ــدثنى  ــدوحـ ــن مجاهـ ــن  ابـ ــمرى عـ ــن  السـ ــراءعـ ــل  )٦(الفـ ــى الفعـ ــن یبنـ ــرب مـ ــن العـ أن مـ
ْوَتىَ  َأَلْ�َس ﴿غم ف�قول "المستقبل على الماضى فید ـَي اْلمــَ َى َأن ُ�ْحیــِ  )٧(﴾َذِلَك ِ�َقاِدٍر َعلــَ
 بتشدید ال�اء قال الشاعر: 

 
 )١( ها فتعىُّ تتمشى �سدة بی و�أنها بین النساء سب�كة

 
و  ٤١١/ ١ومعانى القـرآن للفـراء  ٣١٧/ ١والمقتضب  ٣٩٧،  ٣٩٦،  ٣٩٥/ ٤فى الكتاب   ةتنظر المسأل  -  )١(

 ١٨٢/ ١والهمع  ٣٩١/ ٨وال�حر المح�ط  ٥١١ ىوشرح التصر�ف للثمانین ٢١٣/ ٣
 سورة األنفال  ٤٢من اآل�ة  - )٢(
 ٢٧٦/ ٢ر شــــوالن ٣٠٦والســــ�عة البــــن مجاهــــد  ٤٣٤والتــــذ�رة  ١١٦تنظــــر القــــراءة فــــى : الت�ســــیر للــــداني  - )٣(

 ٨٠/ ٢اف واإلتح
  ٢٢٥/ ١ها جینظر : إعراب القراءات الس�ع وعللها وحج - )٤(
�مــا نســ�ا  ١٢٦ســدى وهمــا فــى دیوانــه األ وقــد نســ�ا لعبیــد بــن األبــرص رفــلالبیتــان مــن مجــزوء الكامــل الم - )٥(

  ٢٤٤و�ما نس�ا لیز�د بن مفرغ الحمیرى فى مالحق دیوانه ٢٤٨لسالمة بن جندل وهما فى مالحق دیوانه
ینظـر  .�طـول ، والثمام نبت ضـع�ف لـه خـوص وهـو الىلى تتخذ من عیدانه القسنشم : شجر جب: الغةالل

  ٥٧٦،  ٨١/ ١٢لسان العرب 
ــاهد ــه " والشـ ــى قولـ ــت: فـ ــوا وعیـ ــرى  عیـ ــا مجـ ــوازا وأجراهـ ــة جـ ــى الثان�ـ ــا فـ ــى وأدغمهـ ــاء األولـ ــكن ال�ـ " إذ سـ

ــام ــا اإلدغـ ــا لحقهـ ــذف لمـ ــدال والحـ ــن االعتـ ــلمت مـ ــح�ح فسـ ــاعف الصـ ــاب  المضـ ــى الكتـ ــت فـ  ٣٩٦/ ٤والبیـ
وشــرح  ٨٩٨/ ٢و��ضــاح شــواهد اإل�ضــاح  ٦٧/ ٣واالقتضــاب  ١٥٣/ ٣والحیــوان  ٣١٨/ ١٢والمقتضــب 

 ١٠/١١٥وشرح المفصل  ٣٥٦وشرح شواهد الشاف�ة  ٥٧٨والممتع  ٥١٢  ىالتصر�ف للثمانین
 ٤١١/ ١و�عراب القراءات الس�ع  ٤١١/ ١ینظر معاني القرآن  -)٦(
  ٠٤الق�امة  -)٧(
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فك�ــف  اإلدغــامهــذا غلــط ألن الصــح�ح إذا ســكن الحــرف لــم �حــز  : ال�صــر�ون قــال   
   )٢(المعتل »

 الدراسة والتقویم 
حــى "أن أكثــر العــرب یــدغم العــین فــى الــالم إذا تحر�ــت الــالم نحــو  الصــرفیون ذ�ــر 
ألن هــذه  اإلظهــارواإلظهــار جــائز و�نمــا جــاز  أجــروه فــى ذلــك مجــرى نحــو شــدَّ  "وعــى

الالم قد تعتل وتسكن فــى الرفــع وتحــذف فــى الجــزم نحــو هــو �ح�ــا ولــم �حــى ، فلمــا لــم 
فى الرفع وال تحذف علــى وجــه فــإذا  متحر�ة ألنهاتلزمها الحر�ة انفصلت من دال شد 

رأى الفــراء  إلــى وأشــار الــنص )٣(ز�ــد قلــت فــى الجمــع قــد حیــوا  فقلــت قــد حیــى أظهــرت
   الفراءمن رأى   نال�صر�یفى هذه المسألة وموقف  الصرفیینل�ك آراء و�

 رأى الكوفیین
ب�ــاء  اإلدغــامعلــى �تابتهــا  )٤(﴾ َحّي َعن َبّیَنةٍ  َوَ�ْحَیَى َمنْ  ﴿فى قوله تعــالى الفراءقال 

و�نمــا  )٥(" �إظهارهــا ةواحدة وهى أكثر قراءة القراء وقد قرأ �عضهم " من حیــى عــن بینــ 
لزمهــا النصــب فــى  رةیــ خ األادغموا ال�اء مع ال�اء و�ان ین�غــى لهــم أال �فعلــوا ألن ال�ــاء 

فــى االثنــین  اإلدغــامو�جــوز  ، من جــنس واحــد ندغموا لما التقى حرفان متحر�اأفعل ف
ــَّ ( رة فتقـــول للـــرجلین : یـــ خ ل�ـــاء األ�ـــة الالزمـــة لللحر  و�ن�غـــى للجمـــع أال  )ا وحی�ـــاقـــد ح�ـ

�صــیبها الرفــع ومــا قبلهــا مكســور فین�غــى لهــا أن تســكن فتســقط بــواو  )٦(یــدغم ألن �ــاءه
وأن تكــون �لهــا  األفعــالفــى الجمــع إرادة تــأل�ف  اإلدغــامالجمــع ور�مــا أظهــرت العــرب 

 
 ٢٦٩/ ٢والمحتســــب  ٣١٢/ ٣و  ٤١٢/ ١البیــــت مــــن الكامــــل وهــــو بــــال نســــ�ة فــــى معــــانى القــــرآن للفــــراء  - )١(

 ٤/٣٤٩واالشمونى  ١٨٢/ ١والهمع  ٥٨٧و  ٥٨٥/ ٢والممتع فى التصر�ف  ٢٠٦/ ٢والمنصف 
محبو�تـه  �هوالمعنى : أن الشاعر شـ فناؤه  :دة  البیتس: السب�كة : القطعة المستطیلة من الفضة ، و اللغة

 لدار�ا�ه و�ذلك سدة ا :البیت�السب�كة وهى القطعة من الفضة وغیرها إذا استطالت. وسدة 
�قاس عل�ه بل طعن على قائله ألن اإلدغام فـى مثـل  " حیث جاء مدغما وهو شاذ ال  ف�ه " فتعىّ   والشاهد

وقــد جــوز الفــراء ف�ــه  بهــذا إنمــا �ــأتى إذا �ــان ماضــ�ا وأمــا إذا �ــان مضــارعًا فالفــك ف�ــه أظهــر بــل واجــ
 ٤/٣٤٩ینظر فى ذلك شرح الشواهد للعیني  .اإلدغام واستدل �ه

  ٢٢٦/ ١ خالو�هینظر : إعراب القراءات الس�ع وعللها وحججها البن  - )٢(
 ١١٦/ ١٠ینظر شرح المفصل  -)٣(
  ٤٢األنفال  - )٤(
  ٨٠/ ٢واإلتحاف  ٢٧٦/ ٢والنشر  ٠٦٣والس�عة  ٤٣٤والتذ�رة ١١٦للداني  رتنظر القراءة فى : الت�سی - )٥(
 ٤١١/ ١ینظر معانى القرآن للفراء  - )٦(
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، وقـــد اجتمعـــت العـــرب )عیـــوا( ):عییـــت(وفـــى  )یـــواح (:  )حییـــت(مشـــددة ، فقـــالوا فـــى 
 " عــى وحــى إدغــامفیهــا �مــا اســتحبوا  األخیرةالتح�ة والتح�ات �حر�ة ال�اء  إدغامعلى  

ال�ــاء وال�ــاء فــى �ح�ــا و�ع�ــا وهــو أقــل مــن  تــدغم�الحر�ة الالزمة فیها وقــد �ســتق�م أن   "
فالحر�ة فیها ل�ســت  ألن �ح�ا �سكن �اؤها إذا �انت فى موضع رفع "فى "حى  اإلدغام

َى ﴿الزمة ، وجواز ذلك أنك إذا نصــبتها �قــول هللا ت�ــارك وتعــالى اِدٍر َعلــَ َك ِ�قــَ ْ�َس َذلــِ َألــَ
زمــه ثــم تؤلــف الكــالم ف�كــون فــى رفعــة وج   هاهنــااستقام إدغامها    )١(﴾َأن ُ�ْحِیـَي اْلَمْوَتىَ 

 :أنشدنى �عضهم  )هو �ح�ة و�میت(  :فتقول  �اإلدغام
 )٢(ا فتعى هتتمشى �سدة بی  اء سب�كةو�أنها بین النس 

ــون " ــان و�حیـ ــذلك �ح�ـ ــال،  )٣(و�ـ ــه قـ ـَي ﴿وفـــى قولـ ــِ َى َأن ُ�ْحیـ ــَ اِدٍر َعلـ ــَ َك ِ�قـ ــِ ْ�َس َذلـ ــَ َألـ
قال تظهر ال�اءین وتكسر األولى وتجزم الحــاء و�ن �ســرت الحــاء ونقلــت     )٤(﴾اْلَمْوَتىَ 

 لشاعر:إلیها إعراب ال�اء األولى التى تلیها �ان صوا�ا �ما قال ا
 )٥(تمشى �سدة بیتها فتعى   و�أنها بین النساء سب�كة

  )٦(أراد فتع�ا 
ســواء أكــان ماضــ�ا أم مضــارعًا واســتدل  واإلظهــار اإلدغــامقــد جــوز الــوجهین  فــالفراء

لوجــوب  اشــترطواجــائزان فــى اللغــة فقــد  واإلدغــام�ــرت والوجهــان الفــك ذعلــى قولــه �مــا 
 شروطا منها: اإلدغام

فــإن �ــان �ــذلك جــاز  ) حــى وعیــى( :ن �اءین الزما تحر�ك ثانیهــا نحــو أال �كون المثال
 ( :و�قــرأ أ�ضــا �اإلدغــام )٧(﴾ َحّي َعن َبّیَنةٍ  َوَ�ْحَیَى َمنْ  ﴿قال هللا تعالى واإلدغامالفك 

�الفــك فمــن أدغــم نظــر إلــى أنهــا مــثالن فــى �لمــة ، ومــن فــك نظــر إلــى أن   ن حیى )م

 
 ٤٠الق�امة  - )١(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٢(
  ٤١٢/ ١ینظر معانى القرآن للفراء  - )٣(
  ٤٠الق�امة  - )٤(
  تخر�جهالبیت سبق  - )٥(
  ٢١٣/ ٣معاني القرآن للفراء  - )٦(
  ٤٢األنفال  - )٧(
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دون المضـــارع  ي�الماضـــ ارض لكونـــه مختصـــا اجتمـــاع المثلـــین فـــى �ـــاب "حیـــى" �العـــ 
 )١(فى �المهم  أكثرواألمر والعرض ال �عتد �ه غال�ا و�الهما فص�ح والفك 

 نالبصرییرأى 
فك�ــف  اإلدغــام: هــذا غلــط ألن الصــح�ح إذا ســكن الحــرف لــم �جــز ال�صــر�ون وقــال 
   )٢(المعتل

وحییــت  یــتعی  ( :وذلــك نحــو  ) �ــاب التضــع�ف فــى بنــات ال�ــاء( : فــى  ســیبو�ه قــال
واعلـــم أن أخـــر المضـــاعف مـــن بنـــات ال�ـــاء �جـــرى مجـــرى مـــا لـــ�س ف�ـــه  ):«وأحییـــت 

ألنهــا إذا �انــت  مــن غیــر ال�ــاء المضــاعفتضــع�ف مــن بنــات ال�ــاء وال تجعــل �منزلــة 
 :فكــذلك إذا �انــت مضــاعفة وذلــك نحــو وحدها الما لم تكن �منزلة الالم من غیر ال�اء 

خشــى فــإذا وقــع شــیىء مــن �َ و  ىخشــ ذلك مجرى �ُ  أجر�ت  )  �ع�ا و�ح�ا و�عیى و�حیى  (
ف�ــه الحر�ــة و�ــاء یرمــى ال تفارقهمــا فــإن   ىالتضع�ف �ال�اء فــى موضــع تلــزم �ــاء �خشــ 

ن الــالم مــن یرمــى و�خشــى قــد صــارتا �منزلــة غیــر المعتــل ، فلمــا  جــائز ف�ــه أل اإلدغــام
ضاعفت صرت �أنك ضاعفت فى غیر بنات ال�ــاء حیــث صــحت الــالم علــى األصــل 

أكثـــر،  واإلدغـــام ) �ـــأمره ىَّ عـــ قـــد  -فـــى هـــذا المكـــان   قـــد حـــىَّ  ( :ها وذلـــك قولـــكوحـــد
فإنمــا وقــع التضــع�ف ألنــك إذا  )  قــد أرحــى البلــد  (  :ومثــل ذلــك  .  �ثیرةواألخرى عر��ة  

 )٣(وصـــارت هـــذه األحـــرف علـــى األصـــل هقلـــت خشـــى أو رمـــى �انـــت الفتحـــة ال تفارقـــ 
ــارت �م ــاعفت صـ ــا ضـ ــد فلمـ ــرد وأطـــرد وحمـ ــة طـ ــز �منزلـ ــال هللا عـ ــد وود قـ ــد وأمـ ــة مـ نزلـ

نْ  ﴿وجــل َى مــَ ةٍ  َوَ�ْحیــَ ن َبّینــَ ّي عــَ حیــوا ( قلــت :  ) فعلــوافعلــوا وأُ (  :فــإذا قلــت )٤(﴾ حــَ
 قال الشاعر:  ) خشواأخشوا و :(  ألنك قد تحذفها فى   )  وأحیوا

 
 )٥(حیوا �عد ما ماتوا من الدهر أعصر      و�نا حسبناهم فوارس �همس

 
  ٤٠٠/ ٢والتصر�ح �مضمون التوض�ح  ٢٤٤علل القراءات لالزهرى ینظر  - )١(
 ٣٩١/ ٨وال�حر المح�ط  ٢٢٦/ ١ینظر : إعراب القراءات الس�ع وعللها البن خالو�ه  - )٢(
  ٣٩٥/ ٤الكتاب لسیبو�ه   -)٣(
  ٤٢األنفال  -)٤(
راء الدولــة  األمو�ــة ، �مــا البیــت مــن الطو�ــل وهــو منســوب ألبــى حزا�ــه الولیــد بــن حن�فــة الحنظلــى أحــد شــع - )٥(

 رى بالعن دنسب لمودو 
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لمـــا رأوهـــا فـــى الواحـــد واالثنـــین والمؤنـــث إذا قـــالوا  ) وا وعیـــواحیـــ ( وقـــد قـــال �عضـــهم : 
 :، أجروا الجمع على ذلك قال الشاعر حیت المرأة �منزلة المضاعف من غیر ال�اء

 )١(الحمامة عیت بب�ضتها    رهم �ماـوا �أمـعی
 �حی�ــه و�ر�ــد أن اً �ــ النصــب فقلــت رأیــت معی  أدر�ــهثم  ) عىمُ  (أو  )  حیى�ُ   (  :و�ذا قلت

فهــو أحســن  غیــر الزمــة ولكــن تخفــى وتجعلهــا �منزلــة المتحر�ــة تــدغم ألن الحر�ــةلــم 
والــدلیل علــى أن هــذا ال یــدغم قولــه عــز وجــل  وأكثــر و�ن شــئت بینــت �مــا بینــت حیــى

 .)٢(  ﴾َأَلْ�َس َذِلَك ِ�َقاِدٍر َعَلَى َأن ُ�ْحِیـَي اْلَمْوَتىَ ﴿
فأنـــت ف�ـــه  ) حیـــى �ـــافتى(  :فقلـــت ) حییـــت( إذا بنیـــت الماضـــى مـــن  «:المبــرد وقــال

قد حیــى  - فى هذا الموضع قد حىَّ (  مخیر و�ن شئت أدغمت و�ن شئت بینت تقول:  
وأنــه قــد صــار �الحر�ــة �منزلــة  )فعــل  (، أمــا اإلدغــام ف�جــب للــزوم الفتحــة آخــر ) ف�ــه

غیر المعتل نحو رد و�ر وأما تــرك اإلدغــام فألنهــا ال�ــاء التــى تعتــل فــى �حیــى و�حیــى 
ــا ح  ــال تلزمهـ ــول : فـ ــك تقـ ــة ، أال تـــرى  أنـ ــى( ر�ـ ــم �حیـ ــدا ولـ ــو �حیـــى ز�ـ ، فتجعـــل ) هـ

قـــال  ) �ـــا فتـــى حـــىَّ (  :.. ومـــن قـــالمحذوفـــة �مـــا تحـــذف الحر�ـــة و�ـــذلك �ح�ـــا ونحـــوه
فبــین  )حیــى( :مثل رد ودوا ألنه قد سار �منزلــة الصــح�ح ومــن قــال  )  واحیَّ (  للجم�ع :  

هــا لــم تــدخلها الضــمة �مــا ال تقــول قال حیوا للجماعة وذلك ألن ال�اء إذا انكســر مــا قبل
وزن علمــوا فســكنت والــواو هو �قضى �ــا فتــى وال هــو قاضــى و�ــان أصــلها حییــوا علــى 

نْ  ﴿قراءة �عض النــاس اإلدغامفمثل  �عدها ساكنة فحذفت اللتقاء الساكنین َى مــَ  َوَ�ْحیــَ

 
/ ٣: �همس : هو �همس بن طلیق الصر�مى أحد الخـوارج قتـل مـع بـالل بـن مـرداس ینظـر الكامـل   اللغة

" و�نائـه بنـاء خشـوا ألنهـا جـاءت علـى غیـر لغـة اإلدغـام حیـوافـى "  والشاهد  ٢١٧/  ١والعقد الفر�د    ١١٧٥
إلسناد ما لحـق خـش عنـد إسـنادها  لـواو الجماعـة ، ومـن أدغـم " حـى" فلحقها من االعتالل والحذف عند ا

وشـــرح أب�ـــات  ٣١٨/ ١والمقتضـــب  ٣٩٦/ ٤حیـــوا " ینظـــر الكتـــاب "ســـلمت منـــه ال�ـــاء عنـــد اإلســـناد وقـــال 
وشرح  ٦٣٤وشرح شواهد اإل�ضاح  ٢٩٩/ ٢واإل�ضاح البن برى  هوالتنب� ٤٣٤/ ٢سیبو�ه البن السیرافى  

 ٣٨١/ ١وشــرح الجمــل البــن عصــفور  ١١٦/ ١٠ش �وشــرح المفصــل البــن �عــ ٥١٤ ىالتصــر�ف للثمــانین
  ٣٦٣وشرح شواهد الشاف�ة 

  ٣٩٦/ ٤و�نظر الكتاب   تخر�جهالبیت سبق   -)١(
  ٣٩٧/ ٤الكتاب و  ٤٠الق�امة  – )٢(



 
 ٥٤٤ جـواز اإلدغام والفك      

ا جم�عــًا بهــ  قــرئ من حیى عن بینه " وقــد  "اإلدغاموهو أكثر وترك  )١(﴾  َحّي َعن َبّیَنةٍ 
 :  اإلدغامو�ذلك قیل فى )٢(

 )٣(ضتها الحمامة�عیت بب  أمرهم �ماـوا بـعی 
 :اإلدغاموقال فى ترك 

   )٤(عصرا أحیوا �عدما ماتوا من الدهر         همس�رس او�نا حسبناهم فو  
 "لــن �عیــى ز�ــدا ولــن �حیــى أحــد"وذلــك قولــك  البتــة اإلدغامفإذا قلت: هو �فعل لم �جز 

و�ــذلك  ت بالزمة و�نما تدخل للنصب و�نما یلزم اإلدغام بلزوم الحر�ةل�س  ألن الحر�ة
ْوَتىَ ﴿قــول هللا عــز وجــل ـَي اْلمــَ َى َأن ُ�ْحیــِ اِدٍر َعلــَ َك ِ�قــَ ْ�َس َذلــِ  اإلدغــامال �جــوز   )٥(﴾َألــَ

 )٦(»  كما ذ�ر
 )حیــى �حیــى -عیــى �عیــى  ( :فــإن �ــان فــى الماضــى �ــاءان نحــو  «:الثمــانینىوقــال 

(  :ال�اءین و�قول ل�ســت ال�ــاء األخیــرة الزمــة أال تراهــا تنقلــب إذا قلــتفمنهم من �ظهر 
فلمـــا �ـــان  ) حییـــت –عییـــت  ( :وأ�ضـــًا فـــإن الســـكون یـــدر�ها فتقـــول ) �حیـــى – �عیـــى

لــم تكــن الزمــة لــم یلــزم إدغامهــا و�نمــا  السكون یدر�ها والقلب یدر�ها لم تكن الزمة و�ذا
نْ  ﴿قــد قــرأ �عــض القــراءاجتمع مثالن متحر�ان و  یلزم اإلدغام إذا َى مــَ ن  يیــ حَ  َوَ�ْحیــَ عــَ

ةٍ  وقــد أدغمهــا قـــوم فــرارًا مـــن اجتمــاع المثلـــین وشــبهوها �حر�ـــة  )٨(�اإلظهـــار )٧( ﴾ َبّینــَ
 عــىَّ  :فقــالوا  )٩(اإلعراب من حیث �انت هاء السكت ال تلحقها �ما ال تلحق المعــرب 

 
 ٤٢األنفال  - )١(
 والقراءتان س�عیتان �ما سبق أن أشرنا ٣١٧/ ١ینظر المقتضب   -)٢(
 خر�جهتالبیت سبق  - )٣(
  تخر�جهأ�ضا سبق  - )٤(
  ٤٠الق�امة  - )٥(
  ٣١٨/ ١المقتضب  - )٦(
 ٤٢األنفال  - )٧(
زى و�عقــوب والمفضــل ینظــر : الســ�عة والبــین أظهــروا مــن القــراء هــم : عاصــم فــى روا�ــة أبــى �كــر ونــافع ذالــ - )٨(

  ٢٧٦/ ٢والنشر  ٤٣٤/ ٢والتذ�رة البن غلبون  ٣١١له نجوالحجة البن ز  ٣٠٦
  ٥١١مي ص �ع�د/ إبراه�م بن سل�مان ال  ىشرح التصر�ف للثمانین - )٩(



 
 ٥٤٥ جـواز اإلدغام والفك      

وفــى الجمــع  "وتقول فــى التثن�ــة "ع�ــا وح�ــا )١(عن بینة" " وقد قرأ �عضهم "من حىَّ وحىَّ 
 قال الشاعر :  "" عیوا وحیوا
 الحمامة  بب�ضهاعیت    رهم �ماـوا �أمـعی

 )٢(»  ثمامةنشم وآخر من   جعلت لها عودین من
 وأصــحا�ه سیبو�ه -ز أهل ال�صرة جی ال �   فقال :  نال�صر�یرأى    ح�ان  أبو  وقد وضح

 إعــرابة وال �عتدون �الفتحة فى ال�اء ألنــه حر�ــة "�حیى" قالوا لسكون ال�اء الثان�   إدغام
 :فاحتج �قول الشاعر  الفراءوأما   .غیر الزمة

   )٣(تمشى �سدة بیتها فتعى   سب�كةو�أنها بین النساء  
 .مجوزًا ذلك فى "فتعى " )٤(یر�د فتع�ا  

 . ما استشهد �ه الفراء ثم قال والجمهور على منع ذلك السیوطى وقد ذ�ر
ــال ــان ق ــو ح� الصــح�ح أنــه ال �قــال �عــى بــل إنــه �قــال �عیــى هكــذا الســماع وق�ــاس  أب

التصر�ف ألن المعتل العین والــالم تجــرى عینــه مجــرى الصــح�ح فــال تعــل قــال والبیــت 
 )٥(الذى أنشده ال �عرف قائله فلعله مصنوع أو شاذ ال �عتد �ه

 التعقیب والرأى الراجح
فــى حالــة النصــب فقــال "  إلدغــاما�جــوز  الكوفیینمــن  الفراءخلص مما سبق إلى أن ن 

 ال�اء  رابـ إعت إلیها ـ یى" ونقلو�ن �سرت الحاء فى "�حِ 
 التى تلیها �ان صوا�ا قال الشاعر :
   )٦(تمشى �سدة بیتها فتعى  و�أنها بین النساء سب�كة  

 .فقلب األلف �اء وأدغمها )٧(أراد فتع�ا 

 
الذین أدغموا من القراء هم ابن �ثیر فى روا�ـة قنبـل وأبـو عمـرو وابـن عـامر وحمـزة والكسـائى ینظـر السـ�عة   -  )١(

  ٢٣٤ع فوغیث الن ٢٧٦/ ٢والنشر  ٣١١له نجوالحجة البن ز  ٣٠٦
  ٥١٢ ىالتصر�ف للثمانین ا و�نظر : شرحمالبیتان سبق توث�قه - )٢(
 البیت سبق توث�قه   - )٣(
 ٣٩١/ ٨ال�حر المح�ط  - )٤(
  ١٨٢/ ١الهمع  - )٥(
 البیت سبق   -)٦(
 ٢١٣/ ٣معاني الفراء  - )٧(



 
 ٥٤٦ جـواز اإلدغام والفك      

حر�ـــة الفعـــل إن �انـــت  فقـــد ذ�ـــروا أن ال�صــر�ون ف�ـــه  صـــح�حًا غلطـــه الفــراء رآه ومـــا 
إعرا�ًا  لم تدم ألن إعراب العارض یزول فى حالــة الرفــع والخفــض ف�ســكن الحــرف فــال 

علــى الرفــع والخفــض وذلــك نحــو  اإلدغامف�ه ف�جمل النصب فى امتناع   اإلدغام�مكن  
 .)١(ك� ی ح لن �حیى ورأیت محی�ا فال تدغم �ما ال تدغم فى هو �حیى وال فى هو م

إن �ان هذا الفعل مرفوعًا ألن ال�اء الثان�ــة فــى  اإلدغامع على عدم و�ذلك اتفق الجم� 
ذلـــك إلـــى اجتمـــاع  ألدى الفــراء�مـــا قـــال  اإلدغـــامن ســـاكنة فلـــو جـــاز هـــذه الحالـــة تكـــو 

إنمـــا �كـــون �إدغـــام ســـاكن فـــى متحـــرك ولـــ�س ســـاكنا فـــى ســـاكن وال  واإلدغـــام ســـاكنین
ة حر�ـــة إعـــراب فـــال �جـــوز فـــى حالـــة النصـــب ألن الحر�ـــة الثان�ـــ  اإلدغـــام�جـــوز أ�ضـــا 

وهــذه المســألة مــن المســائل التــى " على أن �حیــى"   الفراءالتى ذ�رها    اآل�ةفى    اإلدغام
هــذا غلــط الن الصــح�ح إذا  ال�صــر�ون فقــال قــال  ال�صــر�ینرأى  خالو�ــه ابــنرد فیهــا 

رضــى هللا  عبــد هللا بــن خالو�ــه أبوسكن الحرف لم �جز اإلدغام فك�ف المعتل ؟ قال 
عندى جائز ألن المعتل فرع للصح�ح فإذا حاز فــى الصــح�ح تحــرك الحــرف  عنه وهو 

یدغم المعتــل و�حــرك الحــرف الثــانى  أنجاز  )٢( ﴾مْ كُ نْ مِ  دَّ تَ رْ یَ  نْ مَ  ﴿الثانى فیدغم نحو 
   )٣(علیل وهذا واضح جداال�اء إذا سكن فصار غیر   أنوالس�ما  

اللفــظ بهــا وال�ــاء الثان�ــة  وقال فى الموضــع نفســه ب�ــاءین األولــى مكســورة فلــذلك صــعب
زعمـــوا أن إدغامـــه لحـــن فـــى  ال�صـــر�ینمفتوحـــة وهـــو اتفـــاق الســـ�عة و�نمـــا ذ�رتـــه ألن 

 .)٤(الفراءالعر��ة ول�س لحنا عندى وقد حكاه  
 ف�ما زعموا   ال�صر�ینف�ما ذهب إل�ه و�غلط    الفراء�عضد    فابن خالو�ه

 �هللا اعلم  

 
/ ٢والب�ــان  ٥٧٧/ ٢والممتــع  ١٦٦وشــواذ القــرآن البــن خالو�ــه  ٣٩٧،  ٣٩٦،  ٣٩٥/ ٤ینظــر : الكتــاب  - )١(

 ٣٩١/ ٨وال�حر المح�ط  ٤٧٩
   ٥٤المائدة  - )٢(
 ١/٢٢٦ینظر إعراب القراءات الس�ع وعللها وحججها البن خالو�ه  -  )٣(
 ٣/٢١٣ومعانى الفراء  ٢/٤١٨ینظر إعراب القراءات الس�ع   - )٤(



 
 ٥٤۷ أول المضارع تخفیفا  حذف إحدى التاءین من    

 

 ن ـاءين م ـ دى الت ـ ذف إح ـح 

 ) ١(   أول املضارع ختفيفا   
 

تخف�فــا،  نصین مختلفــین فــى حــذف إحــدى التــاءین مــن أول المضــارع  ابن خالو�هذ�ر  
ث حیــ  -الحجــة  -وذلــك فــى  لسیبو�ه هشامورأى   "هشام الكوفىـ"لــ   سیبو�هناس�ًا رأى  

 .)٣(�ف�قرأ �التشدید والتخف«   )  ٢(﴾َتَظاَهُرونَ ﴿  :فى قوله تعالى  :قال
أنــه أراد " تتظــاهرون " بتــاءین فأســكن الثان�ــة وأدغمهــا فــى الظــاء  شــددفالحجــة لمــن 
 فشددها لذلك.

 لإلدغــامو�راه�ــة   تخف�فــاأنه أراد " تتظاهر" فأسقط إحدى التــاءین   والحجة لمن خفف
 ؟  فإن قیل فأى التاءین الساقط،  وثقله
   .)٥(انىالث   هشاموقال   )٤(: الساقط األول   سیبو�هقال   فقل

 .)٧(»  أحدهما �غیر تعینها ولكل حجة ودلیل  :)٦(الفراء وقال
 والنص الثانى:

هِ  ﴿عنــد قولــه تعــالى ) الســ�ع تالقــراءاإعــراب  (فــى   خالو�ــهبن  اقــال   آَءُلوَن �ــِ  )٨(﴾َتســَ
خیــر فـــى �  عمــرو أبــومخففــة و�ـــان  ) تســاءلون �ــه ( حمــزة والكســائى وعاصــمقــرأ 

 
شـــرح  ٥٢٠/ ٢وأمــالى ابــن الشــجرى  ٢٨٤/ ١معـــانى الفــراء و  ٤٧٧،  ٤٧٦/ ٤تنظــر المســألة فــى الكتــاب  -)١(

ــ�ع الجاهل�ــــات  ــة للع ٦٤٨/ ٢واإلنصــــاف  ٨٠٩والمغنــــى  ١٤٣القصــــائد الســ ــائل الخالف�ــ  ١٦٧كبــــرى والمســ
  ٣٥١/ ٤ونى شمواأل ١٣١وائتالف النصرة 

 سورة ال�قرة  ٨٥من اآل�ة  - )٢(
بتخف�ــف الظــاء وقــرأ ال�ــاقون �التشــدید أى تشــدید  ) تظــاهرون  (قــرأ الكوفیــون وهــم عاصــم وحمــزة والكســائى  - )٣(

فـأدغم التــاء فــى الظــاء لقـرب المخــرج ومــن رأ �ــالتخف�ف  صــل ف�ــه " تتظــاهرون" فاألفمــن قــرأ �التشـدید  الظـاء
 ٢٢٦واإلرشــاد  ٣٧٥و  ١١٩ة الجتمــاع تــاءین ینظـر: الم�ســوط ن فحــذفت التــاء الثان�ـفاألصـل ف�ــه تتظـاهرو 

/ ١ حوالموض ١٦٦/ ١ومعانى الزجاج  ٥٣/ ١وعلل القراءات  ٢١٨/ ٢والنشر  ٤١٢/ ٢وغا�ة االختصار 
  ٨٤و�نظر الحجة  ٢٨٧

  ٤٧٦/ ٤ذ�ر سیبو�ه  أن الثان�ة هى األولى �الحذف �ما س�أتى ینظر الكتاب  - )٤(
 ١٤٣رأى هشام أن المحذوف هـى التـاء األولـى �مـا سـ�أتى ینظـر رأ�ـه فـى شـرح القصـائد السـ�ع الجاهل�ـات   -  )٥(

  ٣٥١/ ٤شمونى واأل ٨٠٩والمغنى 
  ٨٤٢،  ٥٣٢/ ١رأى الفراء فى معانى القرآن  - )٦(
  ٨٤ینظر : الحجة البن خالو�ه  -)٧(
 النساء اآل�ة األولى -)٨(



 
 ٥٤۸ أول المضارع تخفیفا  حذف إحدى التاءین من    

فـــى القـــراءتین "تتســـاءلون" بتـــاءین  واألصـــل )١(مشـــدداً  التشـــدید والتخف�ـــف وقـــرأ ال�ـــاقون 
،  لالســتق�ال األولىفمن خفف أسقط تاء ، ومن شدد أدغم التاءین فى السین ، فالتاء 

 والثان�ة هى التى �انت مع الماضى.
 )٢(المحذوفة الثان�ة –رضى هللا عنه   –  سیبو�هقال 

 )٥(ا حذفتأیه  ال ت�الى)4(  الفراءوقال   )٣(األولى:   هشاموقال 
ذلــك مــن  سیتضــح�مــا  ألصــحابها اآلراءوهــذا الــنص هــو الــذى أراه صــح�حًا فــى نســ�ة 

 خالل دراسة المسألة وذ�ر اآلراء 
 الدراسة والتقویم 

فــى  الكــوفیینمــن  هشــامإلــى رأى   أشــار  ابــن خالو�ــهمن النص السابق یتضــح لنــا أن  
فقــال  )٧( ﴾َتَسآَءُلوَن  ﴿ :هوفى قول   )٦(﴾َتَظاَهُرونَ ﴿  :دى التاءین فى قولهـ ذف  إح ـ ح 

  .)٨(إن المحذوفة  هى األولى
المســألة هــذه فــى  الصــرفیینو�ل�ــك أراء  )٩(هــى الثان�ــة المحذوفــةإن التــاء  سیبو�هوقال  
 ها.من الراجح   و��ان

 
 

 
 ١٥٣�ثیــر وأبــو عمــرو وابــن عــامر بتشــدید الســین وقــرأ حفــص بتخف�فهــا . ینظــر الم�ســوط قرأنــا نــافع وابــن  - )١(

قـال أبـو علـى : مـن ثقـل  ٥٠١/ ١واإلتحاف  ٢٤٧/ ٢والنشر  ٢٢٢والغا�ة فى القراءات العشر لالصبهانى 
 فــأدغم التــاء فــى الســین و�دغامهــا فــى الســین حســن الجتماعهــا فــى أنهــا مــن تتســاءلون " أراد   تســاءلون " 

" حـــذف تـــاء " تســـاءلون ا فـــى الهمـــس ومـــن خفـــف فقـــال " مـــاللســـان وأصـــول الثنا�ـــا واجتماعه فحـــروف طـــر 
ــاءلون و�ذا اجتمعـــت  ــال تسـ ــا �اإلدغـــام مـــن قـ ــا أعلهـ ــة فأعلهـــا �الحـــذف �مـ ــاع حـــروف متقار�ـ تتفـــاعلون" الجتمـ

 ٢/٢والزجـاج  ٢٥٣/ ١و�نظر معـانى الفـراء  ١١٩/ ٣ینظر الحجة  والبدل المتقار�ة خفف �الحذف واإلدغام
  ٣٧٥/ ١والكشف 

 ٤٧٦ /٤ینظر الكتاب  - )٢(
  ٣٥١/ ٤واالشمونى  ٨٠٩ینظر : المغنى  - )٣(
  ٢٨٤/ ١معانى الفراء  - )4(
  ١٢٧/ ١ینظر إعراب القراءات الس�ع وعللها  -)٥(
  ٨٥ال�قرة  -)٦(
  ٣٧٥/ ١و�نظر الكشف  ١النساء  - )٧(
  ٨٤والحجة  ١٢٧/ ١لها ینظر : إعراب القراءات الس�ع وعل - )٨(
 ٤/٤٧٦الكتاب  – )٩(



 
 ٥٤۹ أول المضارع تخفیفا  حذف إحدى التاءین من    

 رأى الكوفیین
   )١(الكوفى أن المحذوف هى التاء األولى ال الثان�ة  هشام یرى 

 "  هشامـ" والصح�ح أنه ل )٢(عامة نكوفییالإلى  الرأيهذا  مكي  وقد نسب
ا  ﴿: قــال هللا عــز وجــل  القاســم األن�ــارى أبو �كر    قال ُة َوالــّروُح ِفیهــَ ّزُل اْلَمَالِئكــَ  )٣(﴾َتنــَ

 فحذف إحداهما.  تاءین، فاستثقل الجمع بین    معناه: تتنزل المالئكة
 )٤(متفقــه �جــوز أن �حــذف األولــى، و�جــوز أن �حــذف الثان�ــة ألن حر�تهــا الفــراء قــال

 )٥(المحذوفة هى األولى  هشاموقال 
ذ�ـــرًا �أنـــه �جـــوز حـــذف إحـــدى  الفـــراءفـــى النصـــین إلـــى رأى  ابـــن خالو�ـــهأشـــار وقـــد 

 .  )٦(خالو�ه ابنت�الى أیهما حذفت هذا ما قاله   التاءین دون تعین أحداهما أو ال
اُهُم اْلمَ  ﴿د قولــه تعــالى ـ هــذا عنــ  الفــراءوقــد ذ�ــر  ِذیَن َتَوفــّ ةُ ِإّن الــّ إن  :«فقــال )٧(﴾ آلِئكــَ

 ِإنَّ ﴿مر تاء مع التاء ف�كون مثل قولهشئت جعلت "توفاهم" فى موضع نصب ولم تض

رَ  اَ�هَ  الَ�قــَ ا َتشــَ و�ن شــئت جعلتهــا رفعــًا تر�ــد إن الــذین تتوفــاهم المالئكــة و�ــل  )٨(﴾َعَلْینــَ
َذكّ  ﴿مثــل قولــه  إحــداهما موضــع اجتمــع ف�ــه تــاءان جــاز ف�ــه إضــمار ْم تــَ  )٩(﴾ُرونَ َلَعّلكــُ

 )١٠(»  ﴾َفِإن َتَوّلْوْا َفَقْد َأْبَلْغُتُكمْ ﴿قوله و 
إلــى أنــه إذا اجتمــع فــى أول المضــارع تــاءان تــاء   الكوفیــون ذهــب  :  األن�ــارى ابــن    وقال

وتتلــون" فــإن المحــذوف منهمــا تــاء  المضــارعة "المضارعة وتــاء أصــل�ة نحــو " تتنــاول" 
   .دون األصل�ة نحو تناول وتلون 

 
والتســهیل  ١/١٠٣ومشــكل إعـراب القــرآن لمكـى  ١٤٣ینظـر رأى هشــام فـى شــرح القصـائد الســ�ع الجاهل�ـات  - )١(

 ٤٥٥وما فات اإلنصاف من مسائل الخالف  ٤/٣٥١واألشمونى  ٨٠٩والمغنى  ٣٢٤
 ١٠٣/ ١مشكل إعراب القرآن  - )٢(
  ٤القدر  - )٣(
 ١/٢٨٤المعانى ینظر  هما ف�ه إضمار احد جاز ال الفراء  �ل موضع اجتمع ف�ه تاءانق - )٤(
  ٣٥١/ ٤واالشمونى  ٨٠٩والمغنى  ١٤٣ینظر : شرح القصائد الس�ع الجاهل�ات  - )٥(
  ١٢٧/ ١و�عراب القراءات الس�ع وعللها  ٨٤ینظر الحجة البن خالو�ه  - )٦(
 على الفتح وقد عبر الفراء عن الفتح �النصب  (توفى ) فعل ماض مبنى ٩٧النساء  - )٧(
  ٧٠ال�قرة  - )٨(
 ١٥٢األنعام  - )٩(
  ٢٨٤/ ١و�نظر معانى القرآن للفراء  ٥٧هود  - )١٠(



 
 ٥٥۰ أول المضارع تخفیفا  حذف إحدى التاءین من    

: إنما قلنا ذلك ألنه لمــا أجتمــع فــى أول هــذا الفعــل حرفــان متحر�ــان الواواحتجوا �أن ق
ــا  ــتثقلوا اجتماعهـ ــل�ة  اسـ ــاء األصـ ــارعة والتـ ــدة للمضـ ــاء المز�ـ ــا التـ ــد وهمـ مـــن جـــنس واحـ
فوجــب أن تحــذف إحــداهما فــال �خلــوا إمــا أن تحــذف الزائــدة أو األصــل�ة فكــان حــذف 

،  صلي، واألصــلي أقــوى مــن الزائــدالزائدة أولى من األصل�ة ألن الزائد أضعف من األ
 .)١(فلما وجب حذف  أحدهما �ان حذف األضعف أولى من حذف األقوى 

إن المحــذوف هــى التــاء األولــى ال الثان�ــة �أنــه  :قــال الكــوفى هشــام ومن هنــا نــرى أن
، هــذا وقــد نســب  نالكــوفییو�ــذا النحــاة یوافــق  بــن خالو�ــهاقولــه هــذا الــذى أشــار إل�ــه � 

بــدلیل قــول  لهشــاموالصح�ح أنه  )٣(ح�ان أبوو�ذا   )٢(عامة  نللكوفییهذا الرأى    مكى
ــّروُح  ﴿عنــد قولــه تعــالى  أبــو �كــر القاســم األن�ــارى  ُة َوال ّزُل اْلَمَالِئكــَ ــَ فمعنــاه   )٤( ﴾َتن

 �جــوز أن �حــذف الفراءحدهما ، قال أتنزل المالئكة فاستثقل الجمع بین تاءین فحذف 
 ن حر�تها متفقهأل  األولى و�جوز أن �حذف الثان�ة

 )٦(�جوز الوجهین  والفراء  )٥(المحذوفة هى األولى  هشاموقال 
 نالبصرییرأى 
 .إلى أن المحذوف منهما التاء األصل�ة دون تاء المضارعة  ال�صر�ون   وذهب

 .)٧(أن الزائد دخل لمعنى وهو المضارعة فحذف ما دخل لغیر معنى أولى وحجتهم
ــال  ــیبو�هقـ ــاءان  «:سـ ــت التـ ــإن التقـ ــو فـ ــون وتترسـ ــى تتكلمـ ــئت  ن فـ ــار إن شـ ــت �الخ�ـ فأنـ

ْیِهُم ﴿ه عــــز وجــــلولـ ذلــــك قــــ  وتصــــدیق اإحــــداهمو�ن شــــئت حــــذفت  أثبتهمــــا ّزُل َعلــــَ َتَتنــــَ
ةُ  اِجعِ ﴿و  )٨(﴾اْلَمَالِئكــَ ِن اْلَمضــَ وُ�ُهْم عــَ اَفَى ُجنــُ و�ن شــئت حــذفت التــاء الثان�ــة  )١(﴾َتَتجــَ

 
  ١٦٧والمسائل الخالف�ة للعكبرى  ١٣١وائتالف النصرة  ٦٤٨/ ٢ینظر اإلنصاف  - )١(
  ١٠٣/ ١شكل إعراب القرآن لمكى مینظر  - )٢(
  ٣٣٩/ ١ان ف ألبى ح�االرتشا - )٣(
  ٤القدر  - )٤(
  ١٤٣ینظر شرح القصائد الجاهل�ات  - )٥(
ــذین توفــاهم المالئكــة ﴿قــال الفــراء قولــه تعــالى  - )٦( إن شــئت جعلــت توفــاهم فــى موضــع  ٩٧النســاء  "﴾ إن ال

ا إن و�ن شـئت جعلتهـا رفعـ ٧٠" ال�قـرة ﴾إن ال�قـر تشـا�ه علینـا ﴿نصب ولم تضر تاء مع التاء ف�كـون مثـل 
  ٢٨٤/ ١معانى الفراء  .الذین تتوفاهم المالئكة و�ل موضع اجتمع ف�ه تاءان جاز إضمار أحدهما

 ١٣١وائتالف النصرة  ١٦٧والمسائل الخالف�ة فى النحو للعكبرى  ٦٤٨/ ٢ینظر : اإلنصاف  - )٧(
  ٣٠فصلت  - )٨(



 
 ٥٥۱ أول المضارع تخفیفا  حذف إحدى التاءین من    

َوَلَقْد ُ�ْنُتْم  ﴿وقولــه )٢(﴾َكُة َوالّروُح ِفیَها َتَنّزُل اْلَمَالئِ ﴿قوله ت�ارك وتعالىوتصدیق ذلك  
ْوَت  ْوَن اْلمــَ ــّ وتــدغم فــى  و�انــت الثان�ــة أولــى �الحــذف ألنهــا هــى التــى تســكن )٣(﴾َتَمن

وهى التى �فعــل بهــا ذلــك فــى "یــذ�رون" فكمــا   )٥(﴾َواّزّ�َنْت    ﴿  )٤(﴾َفاّداَرْأُتمْ ﴿قوله تعالى
 .)٦(»  أعلت هنا �ذلك تحذف هناك

َذّكُرونَ  ﴿وها ـ ونحــ  )تتــذ�رون (ن شــئت قلــت فــى �و : لثــم �قــو   ﴿ت فــىـ ا قلــ ـ �مــ  )٧(﴾ تــَ
 .)٩(وهى قراءة أهل الكوفة ف�ما بلغنا  )٨(﴾  تَُكلُّمونِ 

َذّكُرونَ ﴿أنــه تحــذف التــاء الثان�ــة فــى قــراءة مــن قــرأ   ابن الشــجرى   وذ�ر خف�ــف  )١٠(﴾تــَ
التــاء الثان�ــة مــن "  التــاء الثان�ــة مــن تتــذ�رون ، و�مــا حــذفوا �إجمــاع )١١(الــذال حــذف
 .)١٢(﴾َتَنّزُل اْلَمَالِئَكُة َوالّروُح ِفیَها    ﴿�لهم ا تتنزل " وقرأو 

  التاءین فقال: إحدىإلى حذف    ابن مالكوقد أشار 
 )١٣(تتبین العبرـ �ء  ف�ه على تا   وما بتاءین ابتدى قد �قتصر

ــم تتبــین  )١(وفــىتتــزل تتنــزل" "وفى "وهــو �عنــى بــذلك أنــه قــد �قــال فــى نحــو " تــتعلم تعل
ــین و�مــا مــن  ــًا إمــا مــن تــوالى مثل الوصــل وهــذا  ألــفوج إلــى ز�ــادة حــ �  إدغــامتبــین هر�

 .)٢(التخف�ف �كثر فى التاء جدًا 

 
  ١٦السجدة  - )١(
  ٤القدر  - )٢(
 ١٤٣آل عمران  - )٣(
  ٧٢ ال�قرة - )٤(
  ٢٤یونس  - )٥(
  ٤٧٦/ ٤الكتاب لسیبو�ه  - )٦(
وهى قـراءة حفـص وحمـزة والكسـائى وقـد ذ�ـر سـیبو�ه أنهـا قـراءة أهـل الكوفـة وهـؤالء الثالثـة قـم  ١٥٢األنعام   -  )٧(

ــ�عة  ــر السـ ــة ینظـ ــراء الكوفـ ــف  ٢٧٣،  ٢٧٢قـ ــع  ٤٥٧/ ١والكشـ ــ�ط  ٥١٣/ ١والموضـ ــر المحـ  ٤/٢٥٣وال�حـ
 ٢٦٦/ ٢والنشر 

 ١٠٨مؤمنون ال - )٨(
  ٤٧٧/ ٤الكتاب لسیبو�ه  - )٩(
 واآل�ة سبق توثیق القراءة فیها  ١٥٢األنعام  - )١٠(
  ٥١٩/ ٢ینظر امالى ابن الشجرى  - )١١(
  ٥٢٠/ ٢وأمالى ابن الشجرى  ٤٧٦/ ٤و�نظر الكتاب  ٤القدر  - )١٢(
  ٦٧ألف�ة ابن مالك ص  - )١٣(



 
 ٥٥۲ أول المضارع تخفیفا  حذف إحدى التاءین من    

أمــا مــن قــال إنهــا تحــذف فهــذا فاســد   ال تحــذفإن أحــرف المضــارعة    :وقال ابن هشام
 نإم الكــوفى ثــ  هشــاموهــو قــول الجمهــور. والمخــالف فــى ذلــك  ألن المحــذوف الثان�ــة

ىَ  ﴿التنز�ل مشتمل على مواضع �ثیرة من ذلك الشك فیها نحــو  ْد ﴿ )٣(﴾ َنارًا َتَلظــّ َوَلقــَ
 .)٤(﴾ُكْنُتْم َتَمّنْوَن اْلَمْوَت  

 -فقالوا:  الكوفیینعلى �لمات   ال�صر�ون وقد أجاب 
 فكان حذفه أولى" األصليإن الزائد أضعف من  "   أما قولهم:

   لذائد على ضر�ین:هذا مطلقًا فإن ا  ال نسلمقلنا :  
 .لمعنى  �جيءوزائد لم   -زائد لمعنى  

 .أقوى منه  األصليأن  )٥(فأما الزائد الذى جاء لمعنى فال نسلم ف�ه
وأما الزائد الذى ما جاء لمعنى فمسلم أنه أقوى ولكــن ال نســلم أنــه قــد وجــد هاهنــا وهــذا 

قـــد جـــاءت ألن التـــاء هاهنـــا جـــاءت لمعنـــى المضـــارعة فقـــد جـــاءت لمعنـــى و�ذا �انـــت 
لمعنى ف�جیب أن تكون ت�قیتها أقوى وأولى ألن فى حــذفها إســقاطًا لــذلك المعنــى الــذى 

والــذى یــدل علــى صــحة هــذا ثبــوت التنــو�ن فــى   جاءت من أجلــه وذلــك خــالف الحكمــة
ا مــ المنقوص والمقصور وحذف حرف العلــة منهــا اللتقــاء الســاكنین و�ن �ــان أصــل�ا فیه

 ( :واألصــل ف�ــه ) مــررت �قــاضٍ (  و )  هــذا قــاضٍ (    :أال ترى أنك تقول فى المنقوص
إال أنهــم لمــا حــذفوًا الضــمة والكســرة اســتثقاًال لهمــا  ) مــررت �قاضــىٌ (  و )  هــذا قاضــىٌ 

ــوا  ــاكنین و�قـ ــاء السـ ــاء اللتقـ ــذفوا ال�ـ ــاكنًا فحـ ــو�ن سـ ــاكنة والتنـ ــاء سـ ــت ال�ـ ــاء �قیـ ــى ال�ـ علـ
فكــأن ت�قیتــه أولــى فكــذلك ، والتنــو�ن جــاء لمعنــى ،   التنو�ن ألن ال�اء ما جــاءت لمعنــى

فلمــا  ) وعصــوُ  رحــىُ (  :واألصــل ف�ــه )هــذه رحــًا وعصــًا  ( :أ�ضــا تقــول فــى المقصــور
ا ثم حــذفت ما وانفتاح ما قبلهما ألفا لتحر�هما قلبوهمتحر�ت ال�اء والواو وانفتح ما قبله

ف مــا جــاءت لمعنــى والتنــو�ن ، ألن األلــ  األلف اللتقاء الســاكنین و�قــى التنــو�ن �عــدهما
 ته أولى فكذلك هاهنا.جاء لمعنى فكأن ت�قی 

 
 ٨٧١ن الناظم بینظر شرح األلف�ة ال - )١(
 ٢٥٢،  ٢٥١/ ٤وشرح ابن عقیل  ٨٧٢ینظر شرح األلف�ة  - )٢(
  ١٤اللیل  - )٣(
 د. مازن  قیقتح ٨٠٩و�نظر المغنى البن هشام  ١٤٣آل عمران  - )٤(
  ٦٤٩/ ٢ینظر : اإلنصاف  - )٥(
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و�ـــذلك  ) لـــق ومغ�ســـلی مط( : ) منطلـــق ومغتســـل( ولهـــذا �ـــان الواجـــب فـــى تصـــغیر 
�إث�ــات المــ�م وحــذف النــون مــن منطلــق والتــاء مــن   )  مطــالق ومغاســل(    :التكسیر نحو 

ا جاءتــ عــل والنــون والتــاء مــا مغتسل ألن الم�م جاءت لمعنى وهو الداللة علــى اســم الفا
و�ذلك الق�اس فى �ــل  ،  ى من حذف الم�م ألنها جاءت لمعنىلمعنى فكان حذفها أول

حرفین اجتمعــا فوجــب حــذف أحــدهما فــإن حــذف مــا لــم �جــيء لمعنــى أولــى مــن حــذف 
الذى جاء لمعنى قد تنزل فى الداللــة علــى  )١(ما جاء لمعنى والسر ف�ه هو أن الحرف

، �خـــالف الحـــرف  ر الكلمـــة التـــى تـــدل �جم�ـــع حروفهـــا علـــى معنـــىمعنـــى �منزلـــة ســـائ 
الذى لم �جيء لمعنى فإنه ل�س ف�ه داللة علــى معنــى فــى نفســه البتــة، فكمــا �متنــع أن 
تحـــذف الكلمـــة �أســـرها لشـــىء ال معنـــى لـــه فـــى نفســـه فكـــذلك هاهنـــا �متنـــع أن �حـــذف 

ف التـــاء الحـــرف الـــذى جـــاء لمعنـــى ألجـــل حـــرف لـــم �جـــيء لمعنـــى فـــدل علـــى أن حـــذ
  .)٢(األصل�ة أولى من الزائدة
 التعقیب والرأى الراجح

 ةفــى إعــراب القــراءات الســ�ع مــن نســ�  ابــن خالو�ــهمــا ســبق یتضــح لنــا أن مــا ذ�ــره مف
 .هو الصواب  ألصحابهاآلراء ا

ــد ذ�ـــــر  ــر�ون فقـــ ــیبو�ه وال�صـــ ــة ألن األول جـــــاء  ســـ ــة هـــــى الثان�ـــ أن التـــــاء المحذوفـــ
 للكــوفیینهــذا الــرأى  مكــىوفة هى األولى وقد نسب أن التاء المحذ  هشامورأى  .لمعنى
 .قد جوز الوجهین أث�ات التاء األولى أو الثان�ة  والفراءعامة  
راجحــًا هــو أن المحــذوف التــاء الثان�ــة األصــل�ة دون األولــى الزائــدة  یــراه ال�حــثوالــذى 

حــذف ألن األولــى الزائــدة دخلــت لمعنــى والثان�ــة األصــل�ة لــم تــدخل لمعنــى فلمــا أرادوا 
 أحدهما �ان حذف ما لم یدخل لمعنى أولى 

 �هللا أعلم  

 
  ٦٤٩/ ٢اإلنصاف  - )١(
  ٦٥٠/ ٢نفسه المرجع  – )٢(



 
 ٥٥٥ الخـاتمـة     

 

 اخلامتة 
الحمد � الــذى هــدانا لهــذا ومــا �نــا لنهتــدى لــوال أن هــدانا هللا ، والصــالة والســالم علــى 

 .رسوله ومجت�اه محمد بن عبد هللا

 وبعد 
 لفصــاحة العر��ــة ، ومحــورًا للدراســات العر��ــة �لهــالفالقرآن الكر�م �عد النموذج األعلى  

ولهــذا لــم یتــرك اللغو�ــون العــرب  الذى من أجله قامــت تلــك الدراســات ،  األساسوهو    ،
صــــغیرة وال �بیــــرة مــــن الدراســــات اللغو�ــــة إال تناولوهــــا �ال�حــــث والتــــأل�ف خدمــــة للغــــة 

 .  لكتاب الكر�ما
مـــن العلـــوم التـــى ین�غـــى االعتمـــاد علیهـــا فـــى دراســـة العر��ـــة  تالقـــراءاولمـــا �ـــان علـــم 

نــــت عل�ــــه هــــى أوثــــق الشــــواهد علــــى مــــا �ا آ�اتهــــاألن  ؛وشــــاذهامشــــهورها  .الفصــــحى
   .  ظواهرها النحو�ة والصرف�ة واللغو�ة �عامة فى مختلف األلسنة

�تــاب مخصــص فــى النحــو یــدرس قواعــد النحــو والصــرف علــى  للكوفــة ولمــا لــم �كــن
  .فى النحو البن السراجسیبو�ه ، أو المقتضب للمبرد أو األصول  شاكلة �تاب  

 :بل �انت آراؤهم متناثرة فى �طون الكتب. �انت

 بع وعللها الس   ت القراءا اة الكوفة فى كتب  أراء حن 

 
ً
 ودراسة وتقوميا

ً
 مجعا

 تالقراءا، وذلك لما آلرائهم من أهم�ة عظمى فى    موضوعا لهذا ال�حث
فــى موســوعات النحــو والصــرف والقــراءات دراســة هــذا الموضــوع والتطــواف معــه  عــدو�

 :  بنتائج أجملها ف�ما یلىقد�مها وحدیثها خرجت من هذه الدراسة 
الســـ�عة فـــى «  هـــى التــــى جمعهـــا ابـــن مجاهـــد فــــى �تا�ـــه  الســـ�عة: تالقـــراءاًال: أو 

،  اخت�ـــارهوقـــد ارتضـــى العلمـــاء الـــذین جـــاءوا �عـــده مـــا فعلـــه وأقـــروا  » تالقـــراءا
الســ�ع هــو �ثــرة أهــل األهــواء ،  تالقــراءاوالســبب فــى إجمــاع العلمــاء علــى هــذه 

 . اإلمامن المصحف  وأصحاب البدع الذین �قرؤن �ما ال تحل قراءته تار�ی 
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: هــى التــى جــاء بهــا الحــدیث واألحــرف الســ�عة  ،هى األحرف  تالقراءابینت أن  :  ثان�اً 
إن هــذا القــرآن  ﴿إلیهــا فــى قــول النبــى صــلى هللا عل�ــه وســلم  �اإلشــارةالشــر�ف 

، ووافــق فكــل مــا صــح ســنده  )١(﴾أنزل على س�عة أحرف فاقرؤوا ما ت�سر منــه
ط المصـــــحف فهـــــو مـــــن الســـــ�عة األحـــــرف وجهـــــًا مـــــن وجـــــوه النحـــــو، ووافـــــق خـــــ 

  . المنصوص علیها فى الحدیث الشر�ف
ألن النحــاة األول  ؛أذهان النحــاة منــذ نشــأة النحــو وذلــك  القرآن�ة  تشغلت القراءا:  ثالثاً 

بــن  ىالــذین نشــأ النحــو علــى أیــدیهم �ــانوا قــراء �ــأبى عمــرو بــن العــالء ، وع�ســ 
ــى ــر الثقفــ ــامهم  عمــ ــل اهتمــ ــل ولعــ ــونس والخلیــ ــراءا، و�ــ ــذه القــ ــى  تبهــ ــم إلــ وجههــ

، و�ــین مــا ســمعوا ورووا مــن  والعر��ــة تالدراســات النحو�ــة لیالئمــوا بــین القــراءا
 . وما سمعوا ورووا من �الم العرب ةالقراء

ألن القــراءة �انــت ال تخــرج عــن  ؛وأشــهر رواتهــم تحــدثت عــن القــراء الســ�عة -را�عــًا:
 واحد من هؤالء الس�عة .

الس�عة تعد مــن أهــم القضــا�ا ، فمــا  تفى �تب القراءا  تعلیل: بینت أن قض�ة الخامسا
من رأى �وفى یذ�ر إال و�علل النحاة له ، حیث ال �مكن إث�ــات الحقــائق وتقر�ــر 
ــق  ــن طر�ـ ــوم إال عـ ــن العلـ ــم مـ ــرح أى علـ ــا صـ ــوم علیهـ ــى �قـ ــادئ التـ ــد والم�ـ القواعـ

 التعلیل.
 : لكومن ذ تفى �تب علل القراءا  : �ثرت المصطلحات الكوف�ةسادسا

والخــــــالف ،  ، والنســــــق ، ، والمرافــــــع ، والخفــــــض ، والنعــــــت مصــــــطلح العمــــــاد
  . ، واو الصرف واإلجراء

و�نـــوا علیهـــا �ثیـــرا مـــن قواعـــدهم وذلـــك  : اســـتخدم الكوفیـــون األصـــول النحو�ـــةســـا�عا
 كالسماع والق�اس وغیرهما.

ــا ــون  -:ثامنـ ــهد الكوفیـ ــر�فاستشـ ــوى الشـ ــدیث النبـ ــد النح  �الحـ ــات القواعـ ــى إث�ـ و�ـــة فـ
 والصرف�ة .

 
 ٥٤١٩رقم  ٣٣/ ٥وفتح ال�ارى  - �اب فضائل القرآن - الخصومات –ك  –�خارى  - )١(
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وت ى تطور الفكر النحوى الصرفى فقــد حــ �شكل متمیز ف  نحاة الكوفة  أسهم  -:تاسعا
ر أو التـــأثیر والتـــأث  ،حیـــث االخـــتالف �ثیـــرا مـــن آرائهـــم مـــن تالقـــراءاكتـــب علـــل 

 -: وذلك على النحو التالى
ولــم   فــى �ثیــر مــن المســائل النحو�ــة والصــرف�ة  اختلف ال�صــر�ون والكوفیــون   -أ

هــا رأى فقمــت �ــالترج�ح ومــن ذلــك: مــا تعــرض لــه مكــى فــى أصــل یــرجح فی 
ضمیر المتكلم المنفصــل( أنــا ) فقــال: واأللــف زائــدة عنــد ال�صــر�ین واالســم 
المضــمر عنــدهم الهمــزة والنــون وز�ــدت األلــف للتقو�ــة، وقیــل ز�ــدت للوقــف 

 لتظهر حر�ة النون. واالسم عند الكوفیین ( أنا ) �كماله.
ــراه ال�حـــث مـــن والـــذى ــول  یـ ــوفیین حـ ــین ال�صـــر�ین والكـ ــابق بـ الخـــالف السـ

وهــــو ( أنــــا ) رأى الكــــوفیین أصــــل ضــــمیر المــــتكلم المنفصــــل ( أنــــا ) هــــو 
�كمالها هو االسم؛ ألننا لو قلنا ( أن ) لوقعنا فــى اللــ�س بینهــا و�ــین ( أن) 

إلـــى ذلــــك: أنهــــا قـــد وردت فــــى القــــراءات المصـــدر�ة أو المخففــــة. �ضــــاف 
 ى تأو�لها، هذا وقد اختار ابن مالك رأى الكوفیین.القرآن�ة، وال سبیل إل

فى �ثیر من المسائل النحو�ــة والصــرف�ة وقــد   اختلف ال�صر�ون والكوفیون   -ب
رجــح رأى الكــوفیین فــى �عضــها ومــن ذلــك مــا تعــرض لــه ابــن خالو�ــه فــى 
مســــألة ( تخف�ــــف إن المكســــورة وحكــــم عملهــــا �عــــد التخف�ــــف ) عنــــد قولــــه 

ــال لمــا لتعــالى ﴿  ــالهمو�ن � ــك أعم ــوفینهم ر� فقــال: والكوفیــون إذا  )١(﴾ ی
خففوا ( إن ) لم �عملوا فعلى هــذا نصــب ( �ــال ) بـــ( لیــوفینهم ) واستشــهدوا 
ــذهب  ــدى مـ ــح عنـ ــارى: واألصـ ــن األن�ـ ــال ابـ ــه. قـ ــوا إل�ـ ــا ذهبـ ــحة مـ علـــى صـ

 الكوفیین.
الذى �عد علما من أعالم الكوفــة  ىالرؤاساهو  هف  نیتأثر الكوفیون �ال�صر�  -جـ 

أنــه  ) منــع االســم المصــروف مــن الصــرف (وائل یروى عنه فــى مســألة األ
ل لســت أدرى مــا هــو: والعــرب تتــرك فقــا ) س�أسأل أ�ا عمرو عن إجراء ( 

 .جراء االسم المجهول  إ

 
 ١١١هود  - )١(



 
 ٥٥۸ الخـاتمـة     

أنه سأل أ�ا عمرو فقال لست أدرى مــا هــو   ى: وزعم أبو جعفر الرؤاسقال الفراء
   .  وقد ذهب مذهب تر�وا إجرائه

أن  روى أ�ضــاً  )أداة شــرط وحــذف الفــاء فــى جوابهــا أن مجــيء( :وفــى مســألة
" فقد جاء أشــراطها" أ�ا عمرو بن العالء عن الفاء فى قوله   سأل  ىالرؤاس
جـــــواب الجـــــزاء و�ن تـــــأتهم �كســـــر الهمـــــزة وهـــــى �ســـــنة واحـــــدة فـــــى  : فقـــــال

 مصاحف الكوفیین ولم �قرأ بها أحد منهم.  
 ر الكسائى برأى الخلیلتأث

إلــى أن   الكســائىذهــب  )    وضع أن وأن" �عد حذف حرف الجر( م  :ففى مسألة
حــرف الجــر، ولكثــرة حذفــه مــع أن فكأنــه  �إضــمارفــى موضــع جــر  ( أن )

ــه ــوظ �ـ ــى  ملفـ ــب إلـ ــول نسـ ــذا القـ ــذوف وهـ ــو محـ ــه وهـ ــدهم عملـ ــن عنـ ، فحسـ
  .  أنها موضع نصب �عد حذف حرف الجر  وعند الكوفیین  .الخلیل

الذ�ر فقــد ذ�ــر  ةفى المسألة السا�ق  الكسائى  أستاذه  الفراء: وقد خالف  هذا
   .أن موضع أن وأن نصب مخالف بذلك الكسائى

 القرآن�ة ورماها �الوهم والق�ح تالقراءا�عض    خطأ الفراء  -:عاشرا
ِرِخّي  ﴿:فــى قولــه تعــالى  )  �سر �ــاء المــتكلم  (  :ففى مسألة آ َأنــُتْم ِ�ُمصــْ  )١(﴾َومــَ

عمــش و�حیــى بــن وثــاب قــال: وقــد خفــض ال�ــاء مــن قــولهم " �مصــرخى" األ
 .  وهم القراءجم�عًا ولعلها من  

ــى مســألة ــى الضــمیر المجــرور(  :وف ِه  ﴿:رد القــراءة فــى قولــه ) العطــف عل �ــِ
امَ   األعمــشقــال حــدثنى شــر�ك بــن عبــد هللا عــن  األرحــامجــر �  )٢(﴾َواألْرحــَ

 ؛وف�ــه قــ�ح .�ــا� والــرحم :قــال هــو �قــولهم  "ماألرحــا"أنه خفــض    إبراه�معن  
نمــا �جــوز هــذا مخفوضا على مخفــوض وقــد �نــى عنــه و� ب ال تردألن العر 

   .  فى الشعر لض�قه
ــراء -:حــادى عشــر ورماهــا �ــالوهم والقــ�ح �ــذلك غلطــه  تالقــراءا�عــض  و�مــا رد الف

 . ال�صر�ون فى �عض آرائه
 

 ٢٢إبراه�م  - )١(
 ١النساء  - )٢(



 
 ٥٥۹ الخـاتمـة     

ــى مســألةف ــر  ( :ف أجــاز الفــراء : " مــا جــاءنى  ) والوصــف بهــا االســتثنائ�ةغی
 رحمــه –قــال ال�صــر�ون: غلــط الفــراء  حجــة .غیرك" �النصــب وأنشــد لــذلك  

 . إنما فتحت ألنها بنیت مع أن ن غیر هاهناأل –هللا  
له مــن آراء ومــن أمثلــه  ىآیتر ما  ولحن وغلط ابن خالو�ه وعضدحسن  -:عشر  ثانى

 : ذلك
ــه  حســنفقــد  - رأى الكــوفیین فــى التعلیــل الــذى ذ�ــره ثعلــب فــى تــذ�یر الفعــل فــى قول

قال ومن أنث : قــال النســوة جمــع قلیــل والعــرب   )١(﴾َوٌة  َوَقاَل ِنسْ   ﴿تعالى
إذا �ن �ثیرات وهــذا ) وقامت ( ،  إذا �ن قلیالت  )  قام الجوارى (    :تقول

القلیــل ألن  :فقــال ؟ فقیــل لثعلــب لــم ذ�ــر إذا �ــان قلــیالً  .مــذهب الكــوفیین
وهـــذا .  لـــألولقبـــل الكثیـــر، �مـــا أن المـــذ�ر قبـــل المؤنـــث فجعلـــوه األول 

 .  لط�ف حسن
نْ  ﴿فــى قولــه تعــالى اإلدغــامذهب إل�ه من جــواز رأى الفراء ف�ما  وعضد - َى مــَ  َوَ�ْحیــَ

 ولحن ال�صر�ین ف�ما ذهبوا إل�ه . )٢(﴾َحّي َعن َبّیَنٍة  
الكــوفیین فــى مســألة " اإلت�ــاع فــى حر�ــة همــزة الوصــل وجــواز نقلهــا إلــى مــا  وغلــط -

َوْا أَ  ﴿:فقـــــال فـــــى قولـــــه تعـــــالى "قبلهـــــا ن َأِن اْقُتلـــــُ وْا مـــــِ ُكْم َأِو اْخُرجـــــُ ْنُفســـــَ
: إنمــا حر�ــوا �الضــم إت�اعــًا لضــم التــاء والــراء قال أهل الكوفة  )٣(﴾ِدَ�اِرُ�مْ 

ولكــن  ألن ألف الوصل تســقط مــع حر�تهــا وال تنقــل حر�تهــا.  ؛وذلك غلط
أنهــم �رهــوا أن �خرجــوا مــن �ســر إلــى  نال�صــر�ی الحجــة لمــن ضــم عنــد 

 .)اخرج(و   )  ادخل(   :ولك، فضموا لیت�عوا الضم الضم �ق ضم
وذلــك إن �ــان  جــوز أبــو عمــرو و�ــونس والكوفیــون اجتمــاع ســاكنین -:عشــر ثالــث

 )٤( ﴾ َوَمْحَ�ايْ  ﴿الساكن الثانى غیر مشدد واستدلوا �قراءة نافع
 .التاءین تخف�فًا من أول المضارع إحدىفى مسألة حذف   -:عشر  را�ع

 
 ٣٠یوسف  -)١(
 ٤٢األنفال  - )٢(
 ٦٦النساء  - )٣(
 ١٦٢األنعام  - )٤(



 
 ٥٦۰ الخـاتمـة     

 ى الحجــة رأى ســیبو�ه لهشــام الكــوفىنصین مختلفین فى ذلك ناس�ًا فــ   خالو�هابن  ذ�ر  
ــیبو�ه ــ�ةالســــ�ع لــــه �انــــت  تالقــــراءاعــــراب إ فــــى و  ، ، ورأى هشــــام لســ هــــى  النســ

 الصح�حة ألنى أثبت ذلك فى الدراسة.

 ...   وبعد 
 فھا ھى ذى 

 أھم النتائج التى استطعت استخالصھا 
 ـ ل من خالل دراستى

 

 »  السبع وعللھا اتأراء نحاة الكوفة فى كتب القراء «
 

إنـــى رأیـــت أنـــه ال  «:�حضـــرنى وأنـــا أخـــتم ال�حـــث قولـــة العمـــاد األصـــفهانى المشـــهورةو 
�تا�ــًا فــى یومــه إال قــال فــى غــده " لــو غیــر هــذا لكــان أحســن، ولــو ز�ــد  اإلنســان�كتــب 

كــذا لكــان �ستحســن، ولــو قــدم هــذا لكــان أفضــل، ولــو تــرك هــذا لكــان أجمــل، وهــذا مــن 
 )١(»على سائر ال�شر إال من عصم هللا إستیالء النقص أعظم العبر، وهو دلیل على

 وفى الختام
أضرع إلى هللا صاحب العطاء والجود أن ال �جعل حظى من هذا العمل مجرد  

 .   ، وهو حسبى ونعم الو�یل النصب، وأن �منحنى رضاه
وصلى اللهم على سیدنا محمد ، وسائر األنب�اء والمرسلین وعلى آله وصح�ه ومن  

 .   دینإلى یوم ال  ن�إحسات�عهم 
 یوم لقائك �ارب العالمین  ا أ�امناللهم أجعل خیر أعمالنا خواتمها وخیر 

 )٢(﴾ َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ّ�ِ َرّب اْلَعاَلِمینَ  ﴿

 الباحث  

 أمين غباشى حممود 

 
 لم أعثر عل�ه فى �تب العماد ألنه قد ضاع ف�ما ضاع من �ت�ه وهو موجود بنصه فى �تاب / معجم  - )١(

 مقدمة الكتاب   –األد�اء ل�اقوت الحموى        
 یونس سورة  ١٠من اآل�ة  - )٢(



 
 
 
 
 

 الفھارس العامة
 
 
 
 
 



 
 الفھارس العامة

 ـ  فھرس اآلیات القرآنیة .   أوالً 

 ـ فھرس القراءات القرآنیة .   ثانیا

 ـ فھرس األحادیث النبویة الشریفة .  ثالثا

 ً  ـ فھرس األمثال وأقوال العرب . رابعا

 ً  ـ فھرس الشواھد الشعریة . خامسا

 ـ األشعار .  أوالً         

         ً  ـ األرجاز . ثانیا

 ً  ـ فھرس األعالم .  سادسا

 ً  ـ فھرس المصادر والمراجع . سابعا

 ً  فھرس المحتویات ( الموضوعات ) ـ  ثامنا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :أوًالً 
  فھرس اآلیات القرآنیة 

 

 
 
 
 

 
 



 

 سورة الفاتحة 

 الصفحة  رقمھا  اآلیة             
 مالك یوم الدین 
 صراط الذین أنعمت علیھم 
  غیر المغضوب علیھم 

٤ 
۷ 
۷ 

٦۲  ,۳۰٦ 
۲۲٥ 
۲۲٥ 

 سورة البقرة                                        

 الصفحة  رقمھا  اآلیة           
   
 وال تنسوا الفضل بینكم 
 وما لنا أالَّ نقاتل في سبیل هللا 
 وانظر إلى العظام كیف ننشزھا 
 أنا أُحي 
 
 فمن جاءه موعظة من ربھ 
واتقوا یوماً ترجعون فیھ إلى هللا   
 أن تضل إحداھما فتذكر 
 إالَّ أن تكون تجارة 
 فإنھ آثم قلبھ 

۲۳۷ 
۲٤٦ 
۲٥۹ 
۲٥۸ 

 
۲۷٥ 
۲۸۱ 
۲۸۲  
۲۸۲ 
۲۸۳  

٤۹۷  ,٥۰۰   
٤٤٦  

۱۷ 
۱۰۹ ,۱۱۱ ,۱۱٤٬۱۱٥ 

٦٥ ,۱۸۷  ,۱۸۹   
۲٦۷ 
٤٤۹  ,٤٥۱  ,٤٥۲ 

٤٥  ,۱٥۰  
۲٤٥ 

 سورة آل عمران                                        

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
آلم هللا ال إلھ إال ھو الحي القیوم  
للذین اتقوا عند ربھم جنات   
 وتخرج الحي من المیت وتخرج

 المیت من الحي 
  ال یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء 
 إذ قالت امرأة عمران 
  ما كان لبشر أن یؤتیھ هللا الكتاب

والحكم والنبوة ثم یقول للناس كونوا 
 عباداً لي من دون هللا 

  وإن تصبروا وتتقوا ال یضركم كیدھم
 شیئاً 
جاھدوا منكم   ولما یعلم هللا الذین

 والصابرین 
 ولقد كنتم تمنون الموت 

۱ 
۱٥ 
۲۷ 

 
۲۸ 
۳٥ 
۷۹ 

 
 

۱۲۰ 
 

۱٤۲ 
 

۱٤۳ 

٥۱٥,  ٤۱٥ 
۳۳۱ 
٥۲۲ 

 
٥۰۰ 
۱۸۸ 
۳٥٦ 

 
 

٤٥۷ 
 

۸٤,  ٦۲٤, ٥۳۱ ,٤۳۲  
٥٥۱ ,٥٥۲   
۳۳۷ 



 حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر
 وعصیتم 

 فبما رحمة من هللا  
  وال یحسبن الذین یبخلون بما آتاھم

 هللا من فضلھ ھو خیراً لھم 
 

۱٥۲ 
 

۱٥۹ 
۱۸۰ 

 
۲۷۲ 
۱۲۰  ,۱۲۲ 

                        

 سورة النساء                                 

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
   واتقوا هللا الذي تساءلون بھ

 ... واألرحام
 
 
 
 
 فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
 فألُمھ الثلث 
  ولو أنا كتبنا علیھم أن اقتلوا أنفسكم

 أو اخرجوا من دیاركم ما فعلوه 
 ما فعلوه إال قلیل منھم 
 
 یا لیتني كنت معھم 
 أینما تكونوا یدركم الموت 
  ولو كان من عند غیر هللا لوجدوا فیھ

 اختالفاً كثیراً 
 أو جاؤوكم حصرت صدورھم 
  ال یستوي القاعدون من المؤمنین

 غیر أولي الضرر
 إن الذین توفاھم المالئكة 
  ویستفتونك في النساء قل هللا یفتیكم

 فیھن وما یتلى علیكم 
.وترغبون أن تنكحوھن    
  لكن الراسخون في العلم منھم

والمؤمنون یؤمنون بما أنزل إلیك وما  
  قبلك والمقیمین الصالة .أنزل من 

۱ 
 
 
 
 
 

۳ 
۱۱ 
٦٦ 

 
٦٦ 

 
۷۳ 
۷۸ 
۸۲ 

 
۹۰ 

 
۹٥ 
۹۷  

۱۲۷ 
 

۱۲۷ 
۱٦۲ 

 

٤۰  ,٥۹  ,٦۱ ,۷۰  ,
۹٤ ,۳۰٤  ,۳٦۲ ,۳٦۳ 

 ,۳٦٥  ,۳۷۲  ,۳۷٥ ,
٥٤۷  ,٥٤۷  ,٥٤۸   ,
٥٥۸ 

 
۱٦۲ 
٥۰۹ 
٥۰۸ ,٥۱۱ ,٥۱۸  

,٥٥۹  
٤۲  ,٦۳  ,۷۱ ,۲۱۱   ,

۲۱۹  ,۲۲٦ 
۳۹۹  ,٤۰۰ 
۱٤٤ 

۱٥ 
 

۲۳۳  ,۲۳۷  ,۲۳۹ 
  

٦۹  ,۲۲٦ 
٥٤۹  , ٥٥۰   
۳٦٥  ,۳٦۹   

 
۱۹۹  
۳٦٥ 

 



 

 سورة المائدة                                     

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
 وال یجرمنكم شنأن قوم أن صدوكم 
  وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

 ..الكعبین 
  وإن كنتم جنباً فاطھروا 

 .. فال تخشوا الناس
فیھا ھدى ونور..  
 
  وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس

والعین بالعین واألنف باألنف واألذن 
باألذن والسن بالسن والجروح 

 قصاص
 
  ومن یرتد منكم 
  إن الذین آمنوا والذین ھادوا

   والصابئون والنصارى  
 وحسبوا أال تكون فتنة 
 
 فجزاء مثل ما قتل من النعم 
یا عیسى ابن مریم 
 وإذ قال هللا یا عیسى ابن مریم 
  أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي

 إلھین من دون هللا 
 كنت أنت الرقیب علیھم 
ھذا یوم ینفع الصادقین     
 

۲ 
٦ 
 

٦ 
٤٤ 
٤٤ 

 
٤٥ 

 
 
 
 

٥٤  
٦۹  

 
۷۱ 

 
۹٥ 

۱۱۰ 
۱۱٦ 
۱۱٦ 

 
۱۱۷ 
۱۱۹ 

۱۹۸  ,٤٤۹  ,٤٥۱ 
۳۸۱  ,۳۸٥   
۱٦۲ 
۳۲۱ 
٤۹٥ 
۳۳٥ ,۳٤۳  ,۳٤٤  ,
۳٥۰ 

۳٥  ,۳٥۲  ,۳٥۳   ,
۳٥٤  ,۳٥٦  ,۳٥۷   ,
۳٦۰   

 
  

٥٤٦  
۳٥٥  ,۳٥۸   

 
٤٤۱ ,٤٤۲ ,٤٤۳  

,٤٤٦, ٤٤٥, ٤٤٤ 
۳۱۲  ,۳۱۳  , 
۳۹٤  
۲۳٥  ,۲٦۳   
٤٥۸ 

 
۱۲۲ 
۲٦۳  ,۲٦٦  ,۲٦۷   ,
۲٦۸  ,۲٦۹  ,۲۷۰   

 

 

 

 

                                 



 سورة األنعام                                       

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
 ثم قضى أجالَ وأجل مسمى عنده  
  ولو ترى إذ وقفوا على النار 
وللدار اآلخرة   
   وما من دابة في األرض وال طائر

 یطیر بجناحیھ إال أمم أمثالكم 
   قل أرأیتكم 
   قل أرأیتم 
  وال رطب وال یابس 
  وإسماعیل والیسع  
 
    فبھداھم اقتده قل ال أسألكم 
   وما یشعركم أنھا إذا جاءت ال 

  یؤمنون
 ًأو من كان میتا  
   وكذلك زین لكثیر من المشركین قتل

 أوالدھم شركاؤھم 
  لعلكم تذكرون  
ومحیاي  
 
 

۲ 
۲۷ 
۳۲ 
۳۸ 

 
٤۰ 
٤٦ 
٥۹ 
۸٦ 

 
۹۰ 

۱۰۹ 
 

۱۲۲ 
۱۳۷ 

 
۱٥۲ 
۱٦۲ 

 

 ۳٥۲ 
۳٤٤ 

٦٦٬۱۸۸ ,۲٤٤ , 
۸۱  ,۲۲۱ 

 
٥۳٥, ٤۳۷   
٥۳٤ 
۲۲۱ 
۱۲٥ ,۱۲۸ ,۱۳۱  ,
۱۳۲ ,۱۳۳   
۱۱٤ 

٥٥ ,۱۹۳  ,٥۰٦   
 

٥۲۲ 
۹۳  ,۲۸۲  ,۲۸۳  

,۲۸٤  
٥٤۹  ,٥٥۱   
٥۰۲ ,٥۰۳  ,٥۰٦   ,
٥٥۹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سورة األعراف                                   

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
  فریقا ھدى وفریقاً  كما بدأكم تعودون .

  حق علیھم الضاللة 
  أن لعنة هللا على الظالمین 
 
إن رحمة هللا قریب من المحسنین  
 مالكم من إلھ غیره  
   وھو الذي یرسل الریاح بشراً بین

 یدي رحمتھ 
 وإن وجدنا أكثرھم لفاسقین  
   إن كنا نحن الغالبین 
 ولكن انظر إلى الجبل  
 وأنا أول المؤمنین  
 وأن عسى أن یكون قد اقترب أجلھم 
   سواء علیكم أدعوتموھم أم أنتم

 صامتون 
  خذ العفو  
 

۲۹ ,۳۰ 
 

٤٤ 
 

٥٦ 
 

٥۷ 
 

۱۰۲ 
۱۱۳ 
۱٤۳ 
۱٤۳ 
۱۸٥ 
۱۹۳ 

 
۱۹۹    

 ۱۸۹ 
 

۱۷۰  ,۱۷۲  ,۱۷۳   ,
۱۷٤ 

 ٤۹  ,۲٥۳  ,۲٥٤   ,
۲٥۸  ,۲٥۹  ,۲٦۱   
۲٦۱ 

 
۱٦٥  ,۱٦۷    
۱۱٦  ,۱۱۷  ,۱۲۱   
٥۰۰ 
۱۱٥ 
۱۷٥ 
٤٥٦ 

 
٤۹۹ 

 سورة األنفال                                             

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
ذلكم فذقوه وأن للكافرین عذاب النار 
  ذلكم وأن هللا موھن كید الكافرین 
  یا أیھا الذین آمنوا ال تخونوا هللا

والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم  
   تعلمون 
 إن كان ھذا ھو الحق   
   وإذ قالوا اللھم إن كان ھذا ھو الحق

 من عندك 
  إذ أنتم بالعدوة الدنیا وھم بالعدوة

   القصوى
 من حي عن بین ویحیي 
 

۱٤ 
۱۸ 
۲۷ 

 
 

۳۲ 
۳۲ 

 
٤۲ 

 
٤۲    

 ۱۹۳ 
۱۹۳ 
٤۲۸ 

 
 

۱۲۲ 
۱۱۸ 

 
٥۱۹  ,٥٥۹   

 
۱۰٥,  ٥۳۹  ,٥٤۰   ,
٥٤۱  ,٥٤۲  ,٥٤٤ 

 



 

 سورة التوبة                              

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
 فإذا انسلخ األشھر الحرم  
 ویوم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم  
 ثم یتوب هللا من بعد ذلك على من یشاء 
 لو استطعنا  
 فریضة من هللا  
  وهللا ورسولھ أحق أن یرضوه  
 

٥ 
۲٥ 
۲۷ 
٤۲ 
٦۰ 
٦۲  

 ٤۹  ,۱۸٥  
٤۲۰ 
٤۲٦ 
٤۹۸  ,٥۰۰ ,٥۰۱ 

۳۹ 
۲٥٦    

 سورة یونس                                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   الر 
  وآخر دعواھم أن الحمد � رب العالمین 
  وازینت 
  ً  كأنما أغشیت وجوھھم قطعا
  فأجمعوا أمركم وشركاءكم 
 
 
   ما جئتم بھ السحر 
  وال تتبعان 
  اآلن وقد عصیت قبل 
 

۱ 
۱۰ 
۲٤ 
۲۷ 
۷۱ 

 
 

۸۱ 
۸۹ 
۹۱  

٤٦  ,۹۲  ,٤٦۲   
۱۷۳  ,۱۷٥٦,  ٤۰   
٥٥۱ 
٤۷۳ 

٤۱  ,٤۲  ,۲۰۳  ,۲۰٤ 
 ,۲۰٥  ,۲۰٦  ,۲۱۰ 

٤٥۳  ,٤٥,  ٤٥٤۸   
٥۰۳  ,٥۰٥,  ٤۰٦ 
۱۳٤  ,۱۳٥    

 

 

 

 

 

 

 



 سورة ھود                                     

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
  ولقد أرسلنا نوحاَ إلى قومھ إني لكم نذیر

 مبین  
   أنلزمكموھا وأنتم لھا كارھون 
 فإن تولوا فقد أبلغتكم   
  ومن خزي یومئذ 
 
  وأخذ الذین ظلموا الصیحة 
 أال إن ثمود كفروا ربھم أال بعدا لثمود 
  وال یلتفت منكم أحد إال امرأتك 
  وما ھي من الظالمین ببعید 
  وما توفیقي إال با� علیھ توكلت وإلیھ

 أنیب  
  وإن كالً لما لیوفینھم ربك أعمالھم 
 
 

 ۲٥ 
 

۲۸ 
٥۷ 
٦٦ 

 
٦۷ 
٦۸ 
۸۱ 
۸۳ 
۸۸ 

 
۱۱۱ 

۱۹٤  
 

٤۳٦ 
٥٤۹ 
۲٦٥ ,۲۷۳  ,۲۷۷  ,
۲۸۱ 

٦٥  ,۱۸۷  
٤۲۱ 
۲۱۹  
۲۹۹ 

۹ 
 

٥٦  ,۱۰٦ ,۱٥٦   ,
۱٥۸  ,۱٥۹  ,۱٦۰  ,
۱٦٤  ,۱٥٥, ٦٦۷    

    سورة یوسف                                         

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
 یا أبت 
  وكذلك یجتبیك ربك ویعلمك من تأویل

 األحادیث   
  آیات السائلین    
  فلما ذھبوا بھ وأجمعوا أن یجعلوه في

 غیابة الجب وأوحینا إلیھ 
 مكنا لیوسف في األرض  
 وإن كان قمیصھ قد من دبر فكذبت  
 وقال نسوة  
 
   وقالت أخرج علیھن 
  ھذه بضاعتنا ردت إلینا 
 فلما جھزھم بجھازھم جعل السقایة 
  یا أسفى 
 أنا ومن اتبعني 
  ولدار اآلخرة خیر 
 

 ٤ 
٦ 
 
۷ 

۱٥ 
 

۲۱ 
۲۷ 
۳۰ 

 
۳۱ 
٦٥ 
۷۰ 
۸٤  

۱۰۸ 
۱۰۹      

 ٤, ٤٦۸٤, ٥۸٦   
۲۳٦  ,۲٤۲ 

 
٥۲۹  ,٥۳۰   
۳٤۰  ,۳۳٦   

 
۳٤۰  
۲۳۷ 

٤۹  ,۱۸۰  ,۱۸۲   ,
۱۸٥  ,۱۹۰  ,٥٥۹   
٥۰۰  ,٥۱۷   
۲۳٥ 
۳۳٦  
٤۸۹ 
۱۰۹  
۲٤٤  ,۲٤۹     



 سورة الرعد                                      

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   السحاب الثقال 
  ولو أن قرآناً سیرت بھ الجبال أو قطعت بھ

 األرض أو كلم بھ الموتى   
 

۱۲ 
۳۱ 

  

٦٦  ,۱۸۸  ,۱۸۹    
۳٤۷  

 سورة إبراھیم                                      

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   قالت رسلھم 
 وما أنتم بمصرخي 
 

۱۰ 
۲۲ 

  

۱۸۸  
 ٤۰  ,٥۹  ,۷۰  ,۱۰٤  

۳۰۱  ,۳۰۳  ,۳۷٥   ,
٥٥۸  

 سورة الحجر                                  

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   ذرھم یأكلوا ویتمتعوا 
 إال ولھا كتاب معلوم 
 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون 
   وجعلنا لھم فیھاً معایش ومن لستم لھ

 برازقین 
   جنات وعیون . ادخلوھا 
 
 
  فأسر بأھلك بقطع من اللیل 
   فأخذتھم الصیحة مشرقین 
 

۳ 
٤ 
۹ 

۲۰ 
 

٤٥ 
٤٦ 

 
٦٥ 
۷۳ 

٤۳۸ 
۳٤۰  

۱٥  ,۱۲۱  
۳٦٦ 

٤۱  ,٤۲  ,۲۰۳  , 
٥۱۷ 

 
 

٤۷۳ 
۱۸۷ 

 سورة النحل                                

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوھا 
 ولدار اآلخرة خیر   
 ما ترك علیھا من دابة   
  ویعبدون من دون هللا ما ال یملك لھم رزقا

 من السموات واألرض شیئاً 
 

۱۸ 
۳۰ 
٦۱ 
۷۳ 

 

٤٦۸ 
۲٤۹ 
٥۰٥ 
۳۱۲  ,۳۱٥ 

  

                               



 سورة اإلسراء                             

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    ویدع اإلنسان بالشر 
   عما یقولون تسبح لھ السماوات السبع 
  تسبح لھ السماوات 
  وقل لعبادي یقولوا التي ھي أحسن 
   وآتینا ثمود الناقة مبصرة 
 وإن كادوا لیفتنونك    
أیاما تدعوا فلھ األسماء الحسنى   
 

۱۱ 
٤۲٬٤٤ 

٤٤ 
٥۳ 
٥۹ 
۷۳ 

۱۱۰ 
 

٤۳٥   
۱۸٥ 

٤۹ 
٤۹٥ 
٤۲۳ 

 ۱٦٥ 
۱٤۳ 

 سورة الكھف                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  فلعلك باخع نفسك على آثارھم إن لم

 یؤمنوا  
   لكنا ھو هللا ربي 
 
   ًإن ترن أنا أقل منك ماال 
  أرأیت إذ أوینا إلى الصخرة 
   قبل أن تنفد كلمات ربي 
 
 

٦ 
 

۳۸ 
 

۳۹  
٦۳ 

۱۰۹   

٤٥۰ 
  

۱۱۱ ,۱۱۲ ,۱۱٥  , 
 ۳۹٦  

۱۱۲  ,۱۱٥   ,۱۲۲   
٥۳٥,  ٤۳۷   
۱۸۳  

 سورة مریم                                    

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  وھو علي ھین 
  فإما ترین من البشر أحدا 
   كیف نكلم من كان في المھد صبیا 
 
  وإن هللا ربي وربكم 
  ھل تعلم لھ سمیاً . ویقول 
 
  ألُوتین ماالً وولدا 
  ًتؤزھم أزا 
  وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
  أن دعوا للرحمن ولدا 
  وما ینبغي للرحمن أن یتخذ ولدا 

۲۱ 
۲٦ 
۲۹ 

 
۳٦ 
٦٥ 

,٦٦ 
۷۷ 
۸۳ 
۸۸ 
۹۱ 
۹۲  

۳۰٥ 
٤۹۸ 
۱٥۰  ,۱٥۲  ,۱٥۳   ,
۱٥٤  ,۱٥٥ 
۱۹٦ 
۳٥۲ 

 
۳۲ ,٤٦, ٤٦٦۹ ,٤۷۰ 
۳۱  

٤٦٦ 
٤٦٦ 
٤٦٦  



 سورة طھ                                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  إني أنا ربك 
 إن ھذان لساحران 
  أتبعھم فرعون بجنوده 
  ًأال یرجع إلیھم قوال  
  یا بن أم 
 وأنك ال تظمأ فیھا   
  

۲۱ 
٦۳ 
۷۸ 
۸۹ 
۹٤  

 ۱۹۹ 

۱۲۱ 
۱٦٤ 
٥۰۸ 
٤٤۱ ,٤٤۲ ,٤٤٤ 
۳۹۷ 
۱۹۳ 

  
 سورة األنبیاء                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   ًضیاء وذكرا 
 
 إن ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم

 فاعبدون   
   حتى إذا فتحت یأجوج ومأجوج وھم من

 كل حدب ینسلون , واقترب الوعد الحق 
 
 ال یحزنھم الفزع األكبر  
 

٤۸ 
        

۹۲  
 

۹٦٬۹۷ 
 
 

۱۰۳  

۸۲ ,۳۳٥ ,۳۳۷   ,
۳٤۳ ,۳٥۰   
۱۹٤  

 
۳۳۷ 

 
 

٤۳٦  

 سورة الحج                                   

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   لنبین لكم ونقر في األرحام ما نشاء 
  والبدن جعلناھا لكم من شعائر هللا 
  لن ینال هللا لحومھا وال دماؤھا 
 
  النار وعدھا هللا  

٥ 
۳٦ 
۳۷ 

 
۷۲   

۳٥۲  ,۳٥٦   
٤۷۷ ,٤۷۹  ,٤۸۱   
۱۷۹ 

 
٦٦ ,۱۸۸   

 سورة المؤمنون                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   قد أفلح 
 والذین ھم ألماناتھم وعھدھم راعون 
 وشجرة تخرج من طور سیناء 
 
  عما قلیل 

۱  
۸  

۲۰ 
 

٤۰  

۱۳٤ ,۱۳٥   
۱٦  

۱۸۸ 
 

۲۷۲ 



  فأخذتھم الصیحة بالحق 
 وأنا ربكم فاتقونوإن ھذه أمتكم أمة واحدة   
 
 تكلمون 
 أنھم ھم الفائزون 

٤۱  
٥۲ 

 
۱۰۸ 
۱۱۱ 

۱۸۷ 
۲۰۰ 

 
٥٥۱   
۱۲۱ 

 سورة النور                                 

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  والخامسة أن غضب هللا علیھا 
لوال فضل هللا علیكم ورحمتھ وأن هللا  و

 رؤوف رحیم 
 
  أو الطفل الذین لم یظھروا 
 
 

۹ 
۲۰ 

 
 

۳۱   

۱۷۲  ,۱۷۳   
۳٤۱  

 
 

٥۲۹   

 سورة الفرقان                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  أساطیر األولین 
  وعاداً وثمود وأصحاب الرس 
  ًبلدة میتا 

٥ 
۳۸ 
٤۹   

٦۷  
۳۲٤  
٥۲۲   

 سورة الشعراء                                      

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    فظلت أعناقھم لھا خاضعین  
  في الفلك المشحون 
 
  وإن نظنك لمن الكاذبین 

٤ 
۱۱۹ 

 
۱۸٦ 

   

۲٤۳  ,۲٤۸ ,۲٦۰   
٤۷۱  

 
۱٥٦  ,۱٦٦ 

   
 سورة النمل                                 

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   فلما جاءھا نودي أن بورك من في النار

 ومن حولھا  
 
  إنھ أنا هللا 
 
  وجئتك من سبإ بنبإ یقین 

۸ 
 
 

۹ 
 

۲۲ 

۱۷٦  
 
 

۱۱۸  ,۱۲۰   
 

۸٤, ٤۱۸  ,٤۱۹   ,



 
أال یسجدوا � الذي یخرج الخبء 
 قل عسى أن یكون ردف لكم بعض الذي

 تستعجلون 
تكلمھم أن الناس   
  وھم من فزع یومئذ آمنون 

 
۲٥  
۷۲  

 
۸۲ 
۸۹ 

٤۲۱ ,٤۲۳   
۳۸۷  ,٤۰۰   
۲۳۸   

 
۱۹۷  
۲۳۱  ,۲۸۰   

 سورة القصص                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 وقالت ألختھ قصیھ فبصرت بھ عن جنب 
  حتى یصدر الرعاء 
  وما كنت بجانب الغربي 
 ویكأن هللا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر

لوال أن من هللا علینا لخسف بنا ویكأنھ ال  
  یفلح الكافرون 

 ویكأن هللا   
 یكأنھ ال یفلح الكافرون و  

۱۱ 
۲۳ 
٤٤ 
۸۲  

 
 

۸۲ 
۸۲ 

٦٦ ,۱۸۸  
٤۸۲ 
۲٤٥ ,۲٥۰   , 
٤۰٦ 

 
  

٤۰٤,  ٥۰۹ 
٤۰۲  ,٤۰۳  ,٤۰٥    

 سورة العنكبوت                                     

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  ولما أن جاءت 
 
   وعاداً وثمود وقد تبین لكم 
 

۳۳ 
 

۳۸ 
 

٤٤٦  
 

٤۲۳ 
  

 سورة الروم                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   ومن آیاتھ خلق السماوات واألرض

واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آلیات  
 للعالمین  

  وإن تصبھم سیئة بما قدمت أیدیھم إذا ھم
  یقنطون  

۲۲ 
 
 

۳٦ 
 

۱  
 
 

٤٥٦ 
 
 
  

                           

 

 



 سورة األحزاب                                        

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    وأزواجھ أمھاتھم 
 
   وتظنون با� الظنونا 
 
  ًوكان هللا قویاً عزیزا 
 
 ال یحل لك النساء من بعد 
 إن هللا ومالئكتھ یصلون على النبي 
 وما یدرك لعل الساعة تكون قریبا   
  یا لیتنا أطعنا هللا وأطعنا الرسوال 
 فأضلونا السبیال 

٦ 
 

۱۰ 
 

۲٥ 
 

٥۲  
٥٦ 
٦۳ 
٦٦ 
٦۷  

۱٤٦  
 

٤۱۲ 
 

۱٥۱ 
 

٤٥ ,۱۷۸ ,۱۸۰ ,۱۸۱  
۳٥۸  
۲٥٥ 
٤۱۲ 
٤۱۲ 

 سورة سبأ                                    

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   أن اعمل سابغات  
 لقد كان لسبإ في مسكنھم آیة 
 فقالوا ربنا باعد بین أسفارنا 

۱۱ 
۱٥ 
۱۹ 

   

۲٥۸  
٤۲۳  

۱٦ 
   

 سورة فاطر                                

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  ھل من خالق غیر هللا  
  وغرابیب سود  
  صالحاً غیر الذي كنا نعمل 
ومكر السیئ   

۳ 
۲۷ 
۳۷ 
٤۳ 

 
 

۲۲۲  ,۲۲۳    
۲٤۷ 
۲۲٥ 
۲٤٦  

 
  

 سورة یس                             

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
إن كل لما جمیع لدینا محضرونو  
األرض المیتة   
 قال من یحي العظام وھي رمیم 
   ًمن الشجر األخضر نارا 

۳۲ 
۳۳ 
۷۸ 
۸۰ 

 

۱٥۹ ,۱٦۰ ,۱٦٤     
٥۲۲ 
۲٥۹ 

٦٦ 



 سورة الصافات                         

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  إنا زینا السماء الدنیا 
 بزینة الكواكب 
  ال إلھ إال هللا 
إن كدت لتردین   
 فلما أسلما وتلھ للجبین . ونادیناه    
 
  ونادیناه أن یا إبراھیم . قد صدقت

 الرؤیا 
  إنا لنحن الصافون . وإنا لنحن

 المسبحون 

٦ 
٦ 

۳٥ 
٥٦ 

۱۰٤٬۱۰۳ 
 

۱۰٤٬۱۰٥ 
 

۱٦٦٬۱٦٥  

٥۲۱ 
۳۱۰ ,۳۲۱ ,۳۱٥ 
۲۲٦ 
۱٦۷ 

 ۳۳۷ ,۳۳۸ ,۳٤٦  
,۳٤۸  

۱۷۳  ,۱۷٤   
 

۱۲۲  

 سورة ص                                       

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 أن امشوا واصبروا 
 واصبروا على ألھتكم  
  وعذاب اركض 
  فاضرب بھ وال تحنث 
 ً       أتخذناھم سخریا

٦ 
٦ 

٤۱  ,٤۲  
٤٤ 
٦۳ 

 

۱۷۰ ,٤٤٦ 
۱۲۷ 
٤۹۷ 
۳٤۰ 

 ۸۲ 

 سورة الزمر                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 یا عباد فاتقون 
  إنك میت 
  یا حسرتى 
  حتى إذا جاؤوھا فتحت أبوابھا 
 
 
  حتى إذا جاؤوھا وفتحت أبوابھا وقال

   لھم خزنتھا   

۱٦ 
۳۰ 
٥٦  
۷۱ 
٦۳ 

 
۷۳ 

٤۸۸ 
٥۲۲ 
٤۸۹ 
۳۳۷ ,۳٤٤ ,۳۳۹   ,
۳٤۲ ,۳٤٤ ,۳٤٥   

 ۸۲ 
۳٤۷  ,۳٤۸ ,۳٤۹   ,
۳٥۱  

 سورة غافر                                

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 ال یخفى على هللا منھم شيء 
 أولم یسیروا في األرض 

۱٦ 
۲۱ 

۱۹۰ 
۱۱٦ 



   كانوا ھم أشد منھم قوة 
  على كل قلب متكبر جبار 

۲۱ 
۳٥ 

 

۱۱٦ 
۲٤۳ ,۲٤٥  ,۲٤۹ 

 سورة فصلت                            

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  حم تنزیل من الرحمن الرحیم 
    وأما ثمود فھدیناھم 
  وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم 
   تتنزل علیھم المالئكة   

۱  ,۲ 
۱۷ 
۲۳ 
۳۰ 

 

۱٤۲ 
٤۲۳ 
۲۳٤  ,۲٤۰   
٥٥۱ 

 سورة الشورى                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
یك لعل الساعة قریب وما یدر 
 
ویعف عن كثیر ویعلم الذین یجادلون 
 ویعلم الذین یجادلون   
  

۱۷ 
 

۳٤ ,۳٥ 
۳٥ 

۲٥۳ ,۲٥٤ ,۲٥٥  ,
۲٥۸  ,۲٥۹   
٤۲٦ 
۸٤,  ٦۲٤,  ٥۳۲ 

 سورة الزخرف                          

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  ًأفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوما

 مسرفین  
 
 ًُسقُفَا   
  الدنیاوإن كل ذلك لما متاع الحیاة  
 وما ظلمناھم ولكن كانوا ھم الظالمین  
 ٌقل إن كان للرحمن ولد      
 فذرھم یخوضوا    
 

٥ 
 
 

۳۳ 
۳٥ 
۷٦ 
۸۱ 
۸۳ 

۱۹۷  ,٤٥۱ 
 
 
 

 ۱٦٤ـ  ۱٦۱
۱۱۹  
٤٦٦ 
٤۳۸ 

 سورة الجاثیة                                     

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   وإذا قیل إن وعد هللا حق والساعة ال ریب

  فیھا 
 

۳۲ 
  

۳٥٤   

                                 



 سورة األحقاف                                

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   ًووصینا اإلنسان بوالدیھ إحسانا  
  وعد الصدق 
 

۱٥ 
۱٦ 

   

٤٦  ,۳۱۷   
۲٤۷  

   
 سورة محمد                                 

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   فھل ینظرون إال الساعة أن تأتیھم بغتة

  فقد جاء أشراطھا   
۱۸ 

   
۳۱ ,٤٤۸  ,٤٤۹   

   
 سورة الحجرات                             

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  َلحم أخیھ میتا 
 قالت األعراب 

۱۲ 
۱٤ 

   

٥۲۲  
۱۸۲  

   
 سورة ق                             

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    جناٍت وحب الحصید  
  والنخل باسقات 
  َبلدة میتا 
 حبل الورید 
وجاءت سكرت الموت بالحق   
  مناع للخیر معتد مریب . الذي  
  لمن كان لھ قلب 
  فذكر بالقرآن من یخاف وعید 

۹  
۱۰ 
۱۱ ۱٦ 

 ۱٦ 
۱۹ 
۲٥ ,۲٦ 
۳۷ 
٤٥ 

۲٤٤ ,۲٤۷  ,۲٤۹    
٦٦ ,۱۸۸ ,۱۸۹    

٥۲۲ 
۲٤۷ 

۱۷  
٥۱٥, ٤۱٦    
۱٥۲ 

٦۷  ,۱۸۹ 
 سورة الذاریات                                  

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   إنھ لحق مثل ما أنكم تنطقون 
 
 
عجوز عقیم قالت و 

۲۳ 
 
 

۲۹ 

٥٤ ,۲۳۱ ,۲۷۲  
,۲۷٦  ,۲۷۷ ,۲۷۹   ,

۲۸۰    
۲٥٤  

                              

 



    سورة الطور                                       

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 والطور وكتاب مسطور   ۱  ,۲ 

 
۳۷۳  

 سورة النجم                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  الالت والعزى ومناة الثالثة  أفرأیتم

     األخرى 
   وأنھ ھو أضحك وأبكى . وأنھ ھو أمات

 وأحیا 
  وأنھ خلق الزوجین   
   وأنھ ھو أغنى وأقنى 
  ًوأنھ ھو رب الشعرى . وأنھ أھلك عادا

 األولى 
 وثمود فما أبقى 
 

۱۹ ,۲۰  
۳۹ 
٤۳ ,٤٤ 

 
٤٥ 
٤۸ 
٤۹ ,٥۰ 

 
٥۱ 

٦۷ ,۱۲۷  
۱۷٥ 
۱۲۳ 

 
 

۱۲۳ 
۱۱۷  ,۱۲۳ 

 
٤۲۳ 

 سورة القمر                             

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  فدعا ربھ أني مغلوب فانتصر 
 كأنھم أعجاز نخل منقعر 
 

۱۰ 
۲۰ 

 

۱۹٤  
٦٦  ,۱۸۹ 

 سورة الرحمن                          

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  یسألھ من في السموات واألرض 
 سنفرغ لكم أیھا الثقالن 
  فیومئذ ال یسأل عن ذنبھ إنس وال جان 
 
 

۲۹ 
۳۱ 
۳۹ 

٤۹۱  
٤۹۱ 
٤۹٥ 

 سورة الواقعة                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   . وبست الجبال بساً . فكانت ھباًء منبثا

  وكنتم أزواجاً ثالثة    
   أولئك المقربون في جنات النعیم 
   یطوف علیھم ولدان مخلدون . بأكواب

٦, ٥ ,۷  
۱۱ ,۱۲ 
۱۱ ۱٦ 

 ۱۸٬۱۷ 

۱٤٥ 
 

۳۷۷ 
 



 وأباریق وكأس من معین  
   وفاكھة مما یتخیرون . ولحم طیر مما

 وحور عین یشتھون 
حور عین و 
 
  إن� ھذا لھو حق الیقین 
 

۲۰ ,۲۱ 
۲۲ 
۲۲  

 
۹٥ 

۳۸٦ 
۸۰  ,۳۷۷  

 
۷۹  ,۸۰ ,۳۷۷  , 

۳۷۹  
۲٤٤  ,۲٤۷  ,۲٤۹ 

 سورة الحدید                             

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    وما لكم أال تنفقوا في سبیل هللا  
   ال یؤخذ منھم فدیة 
   فإن هللا ھو الغني 
  أال یقدرون على شيء     
 

۱۰ 
۱٥  
۲٤ 
۲۹   

٤٤٦ 
۱۹۰ 
۱۲۰  ,۱۲۲ 
٤٤۱  ,٤٤۲  ,٤٤۳   ,
٤٤٥ 

 سورة الحشر                                

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  والذین تبوؤوا الدار واإلیمان ۹ ۲۰۸  

 
 سورة الممتحنة                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  یا أیھا الذین آمنوا ال تتخذوا عدوي

 وعدوكم أولیاء تلقون إلیھم بالمودة 
۱ 
 

٥۰۰ 

 سورة المنافقون                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  كأنھم خشب مسندة 
 فأصدق وأكن من الصالحین 
 

٤ 
۱۰ 

 

٤۷۷ ,٤۷۸  ,٤۷۹   
٤۱۰ ,٤۳۳ ,٤۳٥   ,
٤۳٤,  ٦۳۷  ,٤۳۸   

 سورة التحریم                            

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  فإن هللا ھو مواله وجبریل وصالح

 المؤمنین
 والمالئكة بعد ذلك ظھیر 
   كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین

 فخانتاھما 

٤ 
 

٤ 
۱۰ 

 

۳٥٤ 
 

۳۲۱ 
٦٦ ,۱۸۸ 

 



  وقیل ادخال النار   
    ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجھا
 

۱۰ 
۱۲ 

٤۹٥ 
۱٦٦ ,۱۸۸ 

  
 سورة الملك                             

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح 
 ًقل أرأیتم إن أصبح ماؤكم غورا 
 

٥ 
۳۰ 

 

۳۱۳  
۳۱۹ 

 سورة القلم                                

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   وإن یكاد الذین كفروا لیزلقونك 
 

٥۱ 
 

۱٦٥  ,۱٦٦   

 سورة الحاقة                                

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   كأنھم أعجاز نخل خاویة 
  یومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافیة 
 

۷ 
۱۸ 

 

٦٦  ,۱۸۸  ,۱۸۹   
۱۹۰   

 سورة المعارج                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 من عذاب یومئذ  ۱۱ 

 
۲۳۲  ,۲٦٥  ,۲۷۳   ,
۲۸۱  

 سورة نوح                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   مالھ وولده 
 
 وال یغوث ویعوق 
  مما خطیئاتھم أغرقوا 
 

۲۱ 
 

۲۳  
۲٥ 

۳۲  ,٤٦,  ٤٦٦۷   ,
٤۷۰  
٤۱٦  
۲۷۲ 

 سورة الجن                            

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  وألوا استقاموا على الطریقة 
 وأن المساجد � فال تدعوا مع هللا أحدا 
 

۱٦  
۱۸ 

 

٤۹۷ 
۱۹٤٤,  ٤۲   



                                                 

 سورة المزمل                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  قم اللیل 
 أرسلنا إلى فرعون رسوالً , فعصى كما

  فرعون الرسوال 
  ًیوماً یجعل الولدان شیبا  
 وما تقدموا ألنفسكم من خیر تجدوه عند

    هللا ھو خیراً وأعظم أجراً 
 علم أن سیكون منكم مرضى    

۲ 
۱٥  ,۱٦ 

 
۱۷ 
۲۰ 

 
۲۰ 

٤۹۹ 
۱۳۷ 

 
٤۷۲ 
۱۲۲ 

 
٤٤٤  

 سورة القیامة                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    بلى قادرین  
 تظن أن یفعل بھا فاقرة 
  والتفت الساق بالساق 
 یس ذلك بقادر على أن یحیي الموتى أل    
 

۱۰ 
۲٥  
۲۹ 
٤۰    

۱۷ 
٤٤۳ 

٦٦ ,۱۸۸ 
٥۳۹  ,٥٤۱  ,٥٤۲   ,
٥٤٤   

 نسان سورة اإل                                    

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   سالسال 
 
 
قواریرا  
  قواریرا من فضة  

٤ 
 
 

۱٥  
۱٦ 

 

۳٦, ٦۰  ,٦۹  ,۹۲  ,
٤۱۱ ,٤۱۳ ,٤۱٥   ,
٤۱٤,  ٦۱۷   
٤۱٤,  ٥۱٦   
٤۱٥   

 سورة المرسالت                                  

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  ھذا یوم ال ینطقون  ۳٥  

 
۲٦٦ ,۲٦۹    

                                

 

 



 سورة النبأ                                     

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  وفتحت السماء فكانت أبواباً , وسیرت

  الجبال فكانت سراباً  
۱۹  ,
۲۰ 

۱٥٤  
 

 سورة النازعات                                 

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 فإذا جاءت الطامة  ۳٤ 

 
٥۰٥  

 سورة عبس                             

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 أن جاءه األعمى   ۲ 

 
۱۹۸  

 سورة التكویر                             

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   وإذا الموؤودة سئلت   ۸ 

 
۳۱  

 سورة االنفطار                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 یوم ال تملك  ۱۹ 

 
۲٦٦  

 سورة االنشقاق                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   إذا السماء انشقت , وأذنت لربھا

  وحقت 
 وإذا األرض مدت  
 فأما من أوتي كتابھ بیمینھ   

۱  ,۲ 
 

۳ 
۷ 

۳٤٦ 
 

۳٤٦ 
۳٤٦  

 سورة الطارق                             

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    إن كل نفس لما علیھا حافظ ٤ 

 
۱٥۷  ,۱٦۱  ,۱٦۳   

 
                                    



 سورة األعلى                                      

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
     سبح اسم ربك األعلى ۱ 

 
۲٦۱ 

 
 سورة البلد                                         

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    فك رقبة أو إطعام في یوم ذي مسغبة

 یتیماً 
۱۳ ,۱٤ 

,۱٥  
 

۳۱۱ ,۳۱۲  ,۳۱٥   
 

 سورة اللیل                                        

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    واللیل إذا یغشى 
 وما خلق الذكر واألنثى 
  ناراً تلظى 

۱  
۳ 

۱٤ 

۳۷۳ 
۱۷ 

٥٥۲  
 سورة العلق                                       

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   إذا السماء انشقت , وأذنت لربھا

 وحقت  
۱۸ 

 
٤۳٥  

 سورة القدر                                   

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    تنزل المالئكة والروح فیھا ٤ 

 
٥٤۹ ,٥٥۰ ,٥٥۱  

 سورة البینة                                  

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   وذلك دین القیمة ٥ 

 
۲٤۹  

 سورة القارعة                                 

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    وما أدراك ماھیھ ,  نار حامیة ۱۰  ,۱۱ 

 
۱۱٤  

                                



 سورة التكاثر                                   

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    لترونَّ الجحیم ٦ 

 
٤۹۸  

 سورة العصر                                  

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    إن اإلنسان لفي خسر ۲ 

 
۱۳۷  

 سورة الماعون                                 

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    أرأیت الذي یكذب بالدین ۱ 

 
٥۳٦  

 سورة الكوثر                                

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    إنَّ شانئك ھو األبتر ۳ 

 
۱۱٦  ,۱۲۳    

 سورة المسد                                

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  تبت یدا أبي لھب وتب ۱ 

 
٤٥  ,۲۳۳  ,۲۳٦   ,

۲٤۱   
 سورة اإلخالص                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    قل ھو هللا أحد 
   ولم یكن لھ كفواً أحد 
 
 

۱ 
٤ 

۱۱۸  ,۱۱۹  ,۱۲۰  
۸۳  ,۳۲٦  ,۳۲۷   ,

۳۲۸  ,۳۲۹  ,۳۳۲   ,
۳۳٤,  ٤۹٤, ٥۹۷  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ثانیاً :

 فھرس القراءات القرآنیة               

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

                



 سورة الفاتحة  

 الصفحة  رقمھا  اآلیة             
  �ِ الحمِد 
   مالك یوم الدین 
 وال الضالین 

۱ 
٤ 
۷ 

۳۰٥, ٦۱۰  ,٥۱۷   
٦۲  ,۳۰٦   

٤۹٥ 

 سورة البقرة                                        

 الصفحة  رقمھا  اآلیة           
   
 اشتروا الضاللة 
 وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا 
  وال تقبل منھا شفاعة 
  تظاھرون 
  یأمركم 
  إال أن یخافا 
 أنا أُحي وأمیت 
 وانظر إلى العظام كیف ننشزھا 
 وال یضار كاتب وال شھید   
 

۱٦  ,۱۷٥ 
۳٤ 
٤۸ 
۸٥ 

۱٦۹ 
۲۲۹ 
۲٥۸ 
۲٥۹ 
۲۸۲ 

 

٤۹٥,  ٥۰۱   
٥۱٤  

٥۸  ,٦٤  
٥٤۷ 
٥۰٦ 
۱۹۲  ,۱۹٤ 
۱۱۱  

۱۷ 
۱۷ 

 
                        

 سورة النساء                                 

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
 تساءلون بھ واألرحام ... 
   واتقوا هللا الذي تساءلون بھ

 واألرحام
 فألُمھ الثلث 
  حصرة صدورھم 
 ما فعلوه إال قلیل منھم 

۱ 
۱ 
 

۱۱ 
۹۰ 

۳ 

٥۷٤ 
۳٦٥ ,۳٦۳  ,۹٤  ,۷۰ 

 ,٦۱  ,٥۹  ,٤۰  
٥۰۹ 
۲۳٤ 

٤۲  ,٦۳  ,۷۱ ,۲۱۱   , 
 

 

 

 

 



 

 سورة المائدة                                     

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
 وحسبوا أال تكون فتنة  

  وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس
والعین بالعین واألنف باألنف واألذن 

باألذن والسن بالسن والجروح 
 قصاص
 فجزاء مثل ما قتل من النعم 

۷۱  
٤٥ 

 
 
 

۹۰ 
 
 
 

٤٤۲  ,٤٤٤ 
۳٥۰  ,۳٥۲   

 
 
 

۳۱۲  ,۳۱٥   

 سورة األنعام                                       

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
   وكذلك زین لكثیر من المشركین قتل

 أوالدھم شركاؤھم 
 والیسع 
  وما یشعركم أنھا 
   یشعركم 
 ومحیاي 
 

۱۳۷ 
 

۸٦  
۱۰۹ 
۱۰۹ 
۱٦۲ 

۹۳  ,۲۸۲  
 
 ۱۲۸   

٥٥ 
٥۰٦ 
٥۰۲  ,٥۰۳  ,٥۰٤   

 سورة یونس                                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  فأجمعوا أمركم وشركاءكم 
 
   ما جئتم بھ السحر 
  

۷۱ 
 

۸۱ 
 

٤۱  ,٤۲  ,۲۰۳  ,۲۰٤ 
 ,۲۰٥  

٤٥۳  
 

 

 

 

 



 

 

 سورة ھود                                     

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
  ومن خزي یومئذ 
  وال یلتفت منكم أحد إال امرأتك 
  وإن كالً لما لیوفینھم ربك أعمالھم 
 
 

٦٦ 
۸۱ 

۱۱۱ 

۲۷۷ 
۲۱۹ 

٥٦   ,۱٥٦  

 سورة یوسف                                            

 الصفحة  رقمھا  اآلیة            
 یا أبت 
  آیة للسائلین   
   وقالت أخرج علیھن 
 فلما جھزھم بجھازھم جعل السقایة 

 ٤ 
۷ 

۳۱ 
۷۰ 

 

  ٤۸٥   
٥۲۹ 
٥۰۰  ,٥۱۷   
۳۳٦  ,۳۳۷ 

 
 سورة إبراھیم                                        

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  ٍوما أنتم بمصرخّي 

 
۲۲ 

  
٤۰  ,٥۹  ,۷۰  ,۱۰٤  

 
 سورة اإلسراء                             

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  یسبح لھ السماوات 
 

٤٤ 
 

٤۹ 

 سورة الكھف                                            

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   لكنَّا ھو هللا ربي   ۳۸ 

 
  

٤٥۰ 

                                   

 



 

 سورة مریم                                           

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 ھو علي ھین 
   ماالً وولدا 

۲۱ 
۷۷ 

۳۰٥ 
٤٦٦  

 سورة الحج                                   

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  والبدن جعلناھا لكم من شعائر هللا 
 

۳٦ 
 

٤۷۹   

 سورة المؤمنون                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 والذین ھم ألماناتھم وعھدھم راعون 
 

۸  
 

۱٦ 

 سورة النمل                                             

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
  وجئتك من سبإ بنبإ یقین 
تكلمھم أن الناس   
  وھم من فزع یومئذ آمنون 

۸ 
۸۲ 
۸۹ 

۱۷٦  
۱۹۷ 
۲۸۰ 

  
 سورة سبأ                                    

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 فقالوا ربنا باعد بین أسفارنا ۱۹    ۱٦   

 سورة الزخرف                          

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   ًُسقُفَا 
  وما ظلمناھم ولكن كانوا ھم الظالمین 

۳۳ 
۷٦ 

٤۸۱ 
۱۱۹ 

 سورة األحقاف                                      

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   ًووصینا اإلنسان بوالدیھ إحسانا  
   ًبوالدیھ إحسانا  
 

۱٥ 
۱٥ 

   

۳۱۷   
٤٦  

   



                                

 سورة ق                                         

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   مناع للخیر معتد مریب . الذي 
   وجاءت سكرة الموت 
  فذكر بالقرآن من یخاف وعید 

۲٥ ,۲٦  
۱۹   
٤٥ 

٥۱٤ 
۱۷ 

 سورة الذاریات                                  

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   إنھ لحق مثل ما أنكم تنطقون 
 

۲۳ 
 

 ۲۷۷ 

 سورة الرحمن                          

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 سنفرغ لكم أیھا الثقالن 
  فیومئٍذ ال یسأل عن ذنبھ إنس وال جان 
 

۳۱ 
۳۹ 

٤۹۱  
٤۹٥ 

 سورة الواقعة                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 وحوِر عیٍن  ۲۲ ۳۸٦ 

 
 سورة المنافقون                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 فأصدق وأكن من الصالحین 
 

۱۰ 
 

٤۳۳ ,٤۳٤,  ٥۳٦   
  

 سورة المعارج                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 من عذاب یومئذ  ۱۱ 

 
۳۷۷  

 سورة نوح                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   مالھ وولده 
 ًوال یغوثاً ویعوقا 

۲۱ 
۲۳  

۳۲  ,٤۷۰  
٤۱٦ 



 
                             

 سورة القیامة                               

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    بلى قادرین  ٤    ۱۷  

 سورة اإلنسان                                     

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
   ًسالسالً وأغالالً وسعیرا 
 

٤ ٤۱۳ 

 سورة اللیل                                        

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
 وما خلق الذكر واألنثى 
  والذكر واألنثى 

۳ 
۳ 

۱۷ 
۱۷  

 سورة الماعون                                 

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    أرأیت الذي یكذب بالدین  ۱ 

 
٥۳۸  

 سورة اإلخالص                              

 الصفحة  رقمھا   اآلیة            
    قل ھو هللا أحد 
   ولم یكن لھ كفواً أحد 

۱ 
٤ 

٤۹٥ 
۳۲٦  

 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً  : 
 فھرس األحادیث النبویة الشریفة

 وأقوال الصحابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الصفحة        الحدیث  
   اذكروا هللا رجالً سمع النبي  ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ قال

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلھا شاف كاف لما قام  
فقاموا حتى لم یحصوا فشھدوا بذلك فقال عثمان ـ رضي 

 قول عثمان ـ رضي هللا عنھ ـ  هللا عنھ ـ وأنا أشھد معھم 
 ه أقرأني جبریل على حرف فراجعتھ فلم أزل أستزید

 ویزیدني حتى انتھى إلى سبعة أحرف 
  إن هللا یأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف فقال

 أسأل هللا معافاتھ ومغفرتھ  
  إن هللا یأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف فقال

أسأل هللا معافاتھ ومغفرتھ وإن أمتي ال تطیق ذلك , ثم أتاه  
الثانیة فقال إن هللا یأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفین 

فقال أسأل معافاتھ ومغفرتھ وإن أمتي ال تطیق , ثم جاء  
قرآن على ثالثة  الثالثة فقال إن هللا یأمرك أن تقرئ أمتك ال

أحرف فقال أسأل هللا معافاتھ ومغفرتھ وإن أمتي ال تطیق  
ذلك , ثم جاء الرابعة فقال : إن هللا یأمرك أن تقرئ أمتك 

القرآن على سبعة أحرف فأیما حرف قرأوا علیھ فقد 
 أصابوا 
  إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم

 وال تجادلوا   أصبتم فال تماروا أي ال تشكوا 
   إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا منھ ما

 تیسر   
    روا القرآن  قول ابن مسعود   ذّكٍ
  ربنا ولك الحمد 
    فإن جاء صاحبھا وإال استمتع بھا 
  ًقد علمت إن كنت لمؤمنا 
    لو صلى فیھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم , لكتب

 علیكم صالة فیھ كما كتب علیكم صالة في البیت العتیق 
  من أسدى إلیكم معروفاً فكافئوه فإن لم تستطیعوا

 فاشكروه   
  نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن قیل وقال

 وكثرة السؤال 
  ھل أنتم تاركوا لي صاحبي 
 نتم تاركوا لي أمرائي  ھل أ 
  یا نساَء المؤمناِت 
 

۱۲ 
 
 
 

۱۳ 
 

۱۳ 
 

۱۳ 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۳  ,۱٤  
 

۱۲  ,٥٥٦ 
 

٦٥  ,۹٥  
۳٤۱ 
٤٥۹ 
۱٦۹ 
۱۹۰  

 
۸ 
 

۹٥  ,۱۳٤  ,۱۳۷ 
 

۲۹٦ 
۲۹٦ 
۲٤٦ 



 

 

 

 

 

 

 : رابعاً  
 األمثال وأقوال العرب فھرس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الصفحة  األقوال واألمثال  

 ربة ما یا ھذااسقني شَ 
  

 ا البطان  قتَ لَ التقت حَ 
 

 والطیالسة َ  جاء البردُ 
 

   خیٍر عافاك هللاُ 
 

 من شب� إلى دبَّ 
 

 ھذا جحُر ضٍب خربٍ 
 

 ھ نَ ردي أَ ھذا فَ 
 
    كَ بُ قٍ ي عَ من دمَّ  كَ لدُ وُ 
 

 
 

۹۲  ,۲٤٦,  ٥ 
 

۰۳ ٥ ٦,   ٥۰  
 

۲۰۸  ,۲۱٤ 
 

٥۹۰ 
 

۱۳۷  
 

۳۸۲  ,۳۸٤   
 

۱۱٥  
 

۳۲  ,٤٦٦  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 : خامساً  
 الشواھد الشعریة واألرجاز فھرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوالً األشعار                                    

 حرف الھمزة                                 

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
  ۱۷۸ الوافر  زھیر  ھداء  

 حرف الباء                                  

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
  ٤۷۷ الوافر  جریر   والخشابا 

 ٤۱۹ الطویل   األعشى  كبكبا 
 ۳۹۸ الطویل   األسود بن یعفر  أم تصوبا  

 ۲۹۰ البسیط   عامر بن وائلة   كلبا  
 ۱۳٥ الطویل   نصیب بن رباح   تعربُ 
    ۲۰۲, ۲۰۰ الطویل   الفرزدق  طالبھ  
 ۱۸۷ الطویل   الفرزدق  أقاربھ 
 العجیر السلولي  نجیب  

 والمخلب الھاللي  
 ٤۲۲ الطویل  

 
,  ۳۳۸, ۳۳٦ الكامل   األسود بن یعفر  الخب  

۳٤٦  
 ۲۹۷ الطویل   المتنبي   السحائب  

 ۲۳٥ الطویل   امرئ القیس   المذأب  
 ۳۰٥ الطویل   النابغة الذبیاني   عقارب 

 ۱٤۱ خفیف  بال نسبة   النصابي 
 ٥۳۷ الخفیف  اسماعیل بن یسار   العالب  

   ۳۹۸, ۳۸۸ الطویل   النمر بن تولب   وأصیبي
 ۳٦۲ البسیط   مجھول   عجب  

 حرف التاء                                  

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
 ۳۱٦ الوافر  الفرزدق   راسیات  

سراقة بن مرداس  بالترھات  
 البارقي 

  ٥۳۸ الوافر 

 حرف الجیم                                  

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
 ٤۲۳ الطویل    النابغة    دحاریج 

 ۲۸۸ البسیط   ذي الرمة  الفراریج 



 حرف الحاء                                  

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
,  ۲۰٥,  ۲۰٤ الكامل   عبد هللا الزبعري  ورمحا 

۲۰٦ ,۲۰۷  ,
۲۰۸   

معاویة بن أبي   األباطح  
 سفیان  

 ۲۸٥ الطویل  

 ۲٦٦ الكامل   زید األعجم   سائح  
 ۲٥۷ الكامل   زید األعجم   الواضح  

 حرف الدال                                  

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
,  ٤۳۷, ٤۳٤ الوافر  عقبة األسدي    الحدیدا 

٤۳۸  
,  ۲۸۳,  ۲۸۲ مجزوء الكامل   مجھول   مزاده 

۲۹۲ 
 ۱٥۱ الوافر  بال نسبة   الجیاد

 ۱٦٥ الكامل   عاتكة بنت زید   المتعمد  
 ۱۸۲ الكامل   النابغة الزبیاني   متسرد 
 ۳۲۸, ۳۲٦ الطویل   مجھول   تشھد 

  ۳۱٦ الطویل   مجھول   كا الموارد 
 ۲۸٦ الوافر  أبو زید الطائي  الھوادي
 ۱۲۷ الكامل   ابن أحمر  یھتدي 

 حرف الراء                                 

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
 ۲٥۹ البسیط   بال نسبة   تنویرا
أبو حزابة الولید   أعصرا

 بن حنیفة الحنظلي  
 الطویل  

 
٥٤۳ ,٥٤٤ 

 ۲۸٦ الوافر  مجھول   الكفارا 
ذو الرمة غیالن   الجأذر

 بن عقبة  
,   ۳۳۰, ۳۲۸ الطویل  

۳۳۱  
,  ۳۹۳,  ۳۹۰ الطویل   ذو الرمة  القطرُ 

۳۹۷ 
 ۳٦٦, ۳٥۹ الطویل   الفرزدق  والخمُر 
  ۲۳٤ الطویل   أبو صخر الھذلي  القطُر 
 ۱٤۱ الطویل   أبو صخر الھذلي  عّصُر 



 ٤٥۱ البسیط   مجھول   تذُر 
 ٤۲۰ الكامل   األخطل  غدورُ 

 ۱۸٤ البسیط   بال نسبة   لمغرور
 ۷۰ الكامل   بال نسبة   األبصارٍ 

  ۱۲۹, ۱۲٦ الكامل   بال نسبة   األوبر
,۱۳۰  

 ۳۲٦ الطویل   مجھول   نخبر
 ٤٦۳ السریع   األقیش األسدي   األشقر
   ۳٥۱,  ۳٤۲ الطویل   مختلف في نسبتھ   كْسرى

,  ۳۹۸,  ۳۸۹ البسیط   ذو الرمة  من جار 
٤۰۰ 

 ۳۹۰ الطویل   األخطل  الدھر 
زید بن عمرو بن   ضر 

 نفیل  
,   ٤۰٥, ٤۰۲ الخفیف 

٤۰٤,  ٦۰۸   
  ٤۱۲ الكامل   الفرزدق  األبصار
,  ٤٦۷,  ٤٦۹ الطویل   بال نسبة   حمار 

٤, ٤٦٦۷۰   ,
٤۷۱ 

 حرف السین                                

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
,  ٤۱۹,  ٤۱۸ البسیط   جریر  الجوامیس   

٤٦۸  
 حرف الصاد                                  

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
 ٤٦۸ الوافر  مجھول    خمیص  

 حرف العین                                

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
,   ۲٦۹, ۲٦٥ الطویل   النابغة الذبیاني   وازُع 

۲۷٦  ,۲۷۸   
 ٤٥۱ البسیط   العباس بن مرداس  الضبُع  
 ۱۰۲ رمل  الكسائي   ینتقُع  

 حرف الفاء                                   

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
 ۲۸٥ البسیط   جریر   الرصُف  



 ۳٦۷ الطویل   مسكین الدارمي   نفانف  
 حرف القاف                                  

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
,  ۱٦۲,  ۱٥٦ الطویل   بال نسبة   صدیق ُ  

۱۷۰  ,۱۷۱  
,۱۷٦  ,۱۷۷   

 ٥۲۱ الطویل   ذو الرمة  یترقرقُ 
 حرف الكاف                                  

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
 ۲٤۷ الطویل   تأبط شراً  فاتِك 

 حرف الالم                                 

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
  ۳۳۹ الكامل   أبو كبیر الھذلي   یفعِل  
  ۱۸۳ الطویل   بال نسبة   مرحال

 ۲۸٤ المنسرح   األعشى نجال
 ٥۳٦ المتقارب   أبو األسود الدؤلي  خلیال

 ۲۷۸ الرمل  النابغة الجعدي   الجبل 
  ۲۸٥ الوافر  أبو حیة النمیري  یزیل 
,  ۳۳۰,  ۳۲۸ مجزوء الوافر  كثیر عزة  ِخلُل 

۳۳۲ 
  ۳٦۳ الخفیف  جمیل   َجلَِلْھ  
النجاشي الحارثي   فَْصلُ 

قیس بن عمرو بن  
 مالك  

 ٤۹٥ الطویل  

 ۲٦٥ الطویل   بال نسبة   رسائلُھ  
,   ۱۲۸, ۱۲٥ الطویل   ابن میاده   كاھلُھ  

۱۲۹  ,۱۳۱  ,
۱۳۲  

,  ۱۷٤,  ۱۷۳ البسیط   األعشى  وینتعُل  
۱۷٥  

   ۱۱۹,  ۱۱۸ كامل   القطامي   األوُل 
المرار بن منفد   المقبل  

 التمیمي  
  ۳۱٥ الوافر 

,  ۳۳۷,  ۳۳٦ الطویل   امرؤ القیس   عقنقِل  
۳۳۸  ,۳٤۰  ,



۳٤٥   
   ۳٤۲,  ۳۳۹ الكامل   تمیم بن أبي مقبل   بخیالِ 

 ۳۹۹ الطویل الشماخ   وأجاِل 
  ٤۲۰ الكامل   حسان بن ثابت   األبطال 

,  ۲۲٦,  ۲۳۱ البسیط   الكناني   أوقالِ 
۲۲٤  ,۲۲۲  ,
۱۰٤  ,۲۳۲  ,
۲۷۷ ,۲۷۸   ,
۲۸۰  

  ۱۱۱ الطویل   أبو ثروان  ال أقلي 
 حرف المیم                                   

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
ابن صریم  السلم   

 الیشكري 
  ۱٦۲ الطویل  

 الحمامھ  
 ثمامھ  

عبید بن األصرم 
 األسدي 

,  ٥٤۳,  ۱۰٥ مجزوء الكامل  
٥۳۹  ,٥٤٤  ,
٥٤٥ 

حمید بن حریث بن   السناما  
 مجدل 

 ۱۱۰ وافر  

 ۲۷۸, ۲۷٤ الطویل   حمید بن ثور   واینما  
   ٤۲۳,  ٤۲۱ المنسرح   النابغة   العرما  
,  ٤۲۹,  ٤۲۸ البسیط   أبو األسود الدؤلي  عظیم 

٤۳۰  
 ٤٦٤ الطویل   السموأل   وقدیم 
 ۱۸٤ الوافر  جریر   وشام  
,  ٤٥۰,  ٤٤۹ الطویل   الفرزدق  حازم 

٤٥۱  
   ٤۳۲,  ٤۲٥ الوافر  النابغة   سنام  

  ۳۱٦ الوافر  الفرزدق  الدمام  
  ۲۸٥ الطویل   العیني   العزم 
 ۲٦٦ الطویل   بال نسبة   حلیم 

 ۲٦۰ الطویل   ذو الرمة  النواسم  
  ۱۳٤, ۹۹ الوافر ابن أحمر  جنونا  

  ۳۷۸,  ۲۰۹ الوافر  الراعي النمیري  والعیونا  
,۳۷۹  

 ٤۰۰  البسیط   جریر  َمن كانا  



,  ۱٦۰,  ۱٥٦ الھزج  بال نسبة   ُحقّان 
۱٦۱  ,۱۷۰  ,
۱۷۱  ,۱۷٦   

  ۲۳٥ الھزج  الفند الزماني   مآلن  
,   ٤٥٦, ٤٥٥ البسیط   حسان بن ثابت   مثالن  

٤٥۸  
,  ۳٤۳,  ۳٤۲ الكامل   أبو العیال الھذلي  یبغیني  

۳٥۱  
  ۲۸٤ الطویل    الطرماح بن حكیم   الكنائِن  

  ۲٦۷ الوافر  بال نسبة   دانٍ 
 حرف الھاء                                   

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
,  ۳۷۸,  ۲۰۷ الكامل    ذو الرمة  عیناھا   

۳۸۰  
درنا بنت عبعبة   فدعاھا  

 من بني قیس  
 ۲۸۷ الطویل  

 ۳٦٦ الوافر  العباس بن مرداس   أم سواھا  
  ٤٦۳ الكامل   األعشى  قذالھا 

األحوص الریاحي   غرابھا 
 وقیل الفرزدق 

  ۳۷٤ الطویل  

,  ۱٥۲,  ۱٥۰ الطویل    ابن أحمر  بیوضھا  
۱٥۳  ,۱٥٤  ,
۱٥٥  

  ۲۲٤ الطویل   بال نسبة   عیونھا  
  ۲۸۷ السریع   عمرو بن قمینة   المھا  

 حرف الیاء                                   

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  
عمرو بن ملفظ  وافیھ  

 الطائي 
 ۱۸٦ الوافر 

,  ٤۳٦,  ٤۳۳ الوافر  ابي دؤاد  نویَّا  
٤۳۸  

زھیر بن أبي   جائیا  
 سلمى  

,  ٤۳۹,  ٤۳۷ الطویل  
٤٤۰  

 حرف الواو                                 

 الصفحة  البحر  القائل   القافیة  



سعد بن مالك بن   فاستراحوا
 ضیعة القیسي  

  ۲۸۹ مجزوء الكامل  

 

 ثانیاً األرجاز                              
 حرف الباء                                   

 الصفحة            القائل   قافیة الرجز  
                 ۱۷۲   رؤبة  حلبٍ 

 ۱۲٦ بال نسبة   الركائب  
 حرف الجیم                                   

 الصفحة            القائل   قافیة الرجز  
   ٤۹٤,  ٤۹۱ العجاج  بھرجا 

 حرف الدال                                   

 الصفحة            القائل   قافیة الرجز  
                  ٥۳٦ رؤبة  أملودا ـ البرودا ـ الشھودا

  ۳۸۰ مجھول   وبددا 
 ٤۰۰ مجھول   البذا 

 حرف الراء                                 

 الصفحة            القائل   قافیة الرجز  
 ۲۸۷ مجھول    الدار 

  ٤٦٤ مجھول   السفر 
,  ۳۱۸,  ۳۱۷ بال نسبة   الزور ـ حور

۳۲۰ ,۳۲۳   
  ۱۱۰ أبو نجم  صدري  

 حرف المیم                                    

 الصفحة            القائل   قافیة الرجز  
                   ۲۷۳   رؤبة  زیزیزما
  ۱۳٥ أبو مھدي العدوي   اللھازما  
 ۲۸٦ مجھول   باللجام  

 



 حرف النون                                   

 الصفحة            القائل   قافیة الرجز  
 ۱۱۲ بال نسبة   أنھ 

 ٥۲٤ رجل من بني نھشل   كینونھ  
أكلم بن صیفي وقیل لسعید بن  ربعیون 

 مالك  
۳۰٥ 

   ۲۷۹, ۲۷۳ مجھول   القرنین  
  ٥۲٦ رؤبة  العین  

 حرف الھاء                                   

 الصفحة            القائل   قافیة الرجز  
   ۱۳۰,  ۱۲۹ أبو نجم  قصورھا 

 حرف الیاء                                  

 الصفحة            القائل   قافیة الرجز  
  ۱۸ ابن الجزري   یحوي 

معافرّيْ ـ الخفّيِ ـ تافّيِ ـ 
 المرضّيِ 

, ۳۰۱ـ  ۱۰٤ األغلب العجلي   
 ۳۰۳ـ  ۳۰۲

,۳۰٤  ,۳۰٥   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

ً سادس                      :    ا
 فھرس األعالم                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فھرس األعالم المترجم لھا              
 الصفحة      العلم                     

ـ ابن الباذش :ھو أحمد بن علي بن أحمد بن خلف األنصاري 
 ھـ  ٥٤۰الغرناطي المعروف بابن الباذش المتوفى سنة 

ـ ابن برھان : ھو عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن  
 ھـ  ٤٥٦برھان , توفي سنة 

ـ ابن بزیزة : ھو عبد العزیز بن إبراھیم بن أحمد القرشي 
 ھـ  ٦٦۲المتوفي سنة 

ـ ابن الخباز : ھو شمس الدین بن الخباز المتوفى سنة 
 ھـ  ٦۳۷

ـ ابن الھائم : ھو أحمد بن محمد بن عماد بن على القرافي 
 ھـ   ۸۱٥توفى سنة 

ـ ابن یسعون : یوسف بن یبقى بن یوسف بن یسعون  
 ھـ  ٥٤۰المتوفى سنة 

ـ األخفش األصغر: على بن سلیمان بن الفضل المتوفى سنة  
 ھـ  ۱۳٥

 ھـ  ۲۲٥ـ األخفش األوسط : سعید بن مسعدة المتوفى 
 ـ أبو بكر شعبة بن عیاش .

 ھـ  ٥۱٤ـ أبو الحسن بن األخضر المتوفى 
ثنى التیمي النحوي المتوفى سنة  ـ أبو عبیدة : معمر بن الم

 ھـ  ۲۱۰
 ـ أبو عمرو بن العالء .  

ـ البزي : أحمد بن محمد بن عبد هللا بن القاسم بن نافع بن  
 أبي بزة .

ـ ثعلب : أبو العباس أحمد بن یحیى بن زید بن سیار الشیباني  
 الكوفي المعروف بثعلب.  

 ھـ   ۲۰۳ـ الجعفي : ھو الحسین بن على الجعفي المتوفى سنة 
 

ـ الحسن : بن أبي الحسن یسار السید اإلمام أحد القراء  
 ھـ  ۱۱۰السبعة توفى سنة 

ـ حفص : أبو عمرو بن أبي داود سلیمان بن المغیرة األسدي 
 الغاضري موالھم الكوفي . 

ـ حمزة : أبو عمارة حمزة بن حبیب بن عمارة بن عمارة بن  
 إسماعیل الزیات .  

 مزة الكوفي مقرئ كبیر . ـ حمران بن أعین : أبو ح
ـ ابن خالویھ : أبو عبد هللا الحسین بن أحمد بن خالویھ ت  

٤۰۳ 
 

۳٤۱ 
 

٥۲۹ 
 

۲۸۳ 
 

۳٤۳ 
 

٤۷٥ 
 

۱٦۸ 
 

۱٦۸  
۲۱ 

۱٦۸  
۲٥۳ 

 
۲۲ ,۳۱  
۲۰  

 
٤۳  ,٤٥, ٤٤  ,
٤٦  
۷۹  ,۱۰٤  ,

۳۰۳ 
۳۳۹ 

 
۲۱ 

 
۲۳ 

 
۳۰۲   

٥۷  



 ھـ   ۳۷۰
 ـ خالد : ھو أبو عیسى خالد بن خالد . 

ـ خلف : ھو أبو محمد خلف بن ھشام بن طالب بن غراب بن  
 ثعلب البزار. 

ـ الدوري : أبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزیز بن 
 .   صھبان األزدي النحوي

 ـ ابن ذكوان : عبد هللا بن أحمد بن بشیر بن ذكوان . 
 ـ الرؤاسي : أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة . 

ـ السوسي : أبو شعیب صالح بن زیاد بن عبد هللا بن  
 إسماعیل بن إبراھیم بن الجارود الرستبي السوسي .

ـ شعبة : شعبة بن عیاش بن سالم األزدي الكوفي المتوفي 
 ھـ    ۱۹۳ سنة

ـ صاحب حماه : ھو الملك المؤید عماد الدین بن أبي الفداء  
إسماعیل بن األفضل على األیوبي الشھیر بصاحب حماة  

 ھـ  ۷۳۲المتوفى سنة 
 ـ عاصم بن أبي النجود .

 ـ عبد هللا بن كثیر المكي الداري .
 ـ عبد هللا بن عامر الیحصبي .

ـ الفارسي : أبو على الحسن بن عبد الغفار الفارسي المتوفى 
 ھـ  ۳۷۷سنة 

ـ الفراء : أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد هللا بن منظور 
 الفراء .  

ـ القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود 
 ھـ  ۱٥۷المتوفى سنة 

ـ قالون : ھو أبو موسى عیسى بن مینا بن وردان بن عیسى  
 عبد الصمد بن عمرو بن عبد هللا المدني .   بن

 ـ قطرب : محمد بن المستنیر المعروف بقطرب .
ـ قنبل : ھو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن 

 سعید بن جرحھ المكي المخزومي .  
ـ الكسائي : ھو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد هللا بن  

 نھمن بن فیروز الكوفي النحوي . 
 

 ـ اللیث بن خالد البغدادي . 
 ـ محمد بن القاسم األنباري . 

ـ المزني : ھو إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل أبو إبراھیم  
 المزني , صاحب الشافعي . 

 الھراء .  ـ معاذ الھراء : أبو مسلم معاذ بن مسلم

 
۲۳ 
۲٤ 

 
۲۲ ,۲٥  

 
۲۰  
۲۹  ,۳۰ ,۳۱  
۲۲ 

 
۱٦٤ 

 
۱٤۹  ,٤٤٥   

 
 

۲۱ 
۲۰  
۱۹ 
٦۰ ,٦۱   

 
۳۷  ,۳۸  ,۳۹  ,
٤۰  ,٤۱  ,٤۲  

۱۰٤  
 

۲٤  
 

۳۰۱  
۲۰  

 
۲٥ ,۲۹ ,۳۰  ,
۳۱  ,۳۳ ,۳٤  ,
۳٥  ,۳٦  
۲٥  
٤۷  ,٤۸  ,٤۹  

۹  
 

۳۱  ,۳۲   



بن حموش بن محمد بن مختار القیسي  مكي بن أبي طالب   ـ 
 ھـ  ۳٥٥المتوفي سنة 

 ـ نافع : ھو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم .  
 ـ ھشام بن عمار بن نصیر .

ـ ورش : ھو عثمان بن سعید بن عدي بن غروان بن داود 
 بن سابق .  

 
 
   

٦۸  
 

۲٤  
۱۹  
۲٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :
ً
ابعا

َ
 س

 فهرس املصادر واملراجع 

   

 

 

 

 

 



 القرآن الكريم 

:
ً
 املخطوطات    -أوال
 ) نحو مكتبة األزھر. ۲۰شرح الجمل البن الضائع مخطوط برقم ( •

 الغرة البن الدھان مخطوط بدار الكتب الجزأین الثاني والثالث.  •

:
ً
 الرسائل العلمية    -ثانيا
ــة • ـــاھرة أســرار العربی ــة بالقــ ــة  العربی ــة اللغ ــتیر كلی ــالة ماجس ــاري رس ــن األنب           الب

 لـألسـتاذ الدكتور / عبد المعطي جاب هللا سالم..

ــماعیة  • ــو السـ ــتح هللا أصـــول النحـ ــود فـ ــد رفعـــت محمـ ــدكتور محمـ ــتاذ / الـ لألسـ

نســخة خطیـــة محفوظــة بمكتبــة كلیــة اللغــة العربیــة بالقــاھرة جامعــة األزھــر رقـــــــم 

۸۳٥۱  

لألســـتاذ الـــدكتور / غریـــب عبـــد المجیـــد نـــافع رســـالة أصـــول النحـــو القیاســـیة  •

 دكتوراه كلیة اللغة العربیة بالقاھرة جامعة األزھر

ــل  • ــذییل والتكمی ـــق ألالت ــاني تحقیـ ــھیل الجــزء الث ــاب التس ــي شــرح كت ــان ف ــي حی ب

 األزھر –أ.د/ السید عید (دكتوراه) كلیة اللغة العربیة بالقاھرة 

ــل  • ــذییل والتكمی ـــق الت ـــوراه ) تحقیــ ــاب التســھیل الجــزء الســادس ( دكتــ شــرح كت

 م۱۹۸۲ھـ ۱٤۰۲أ.د/عبد الحمید حسان الوكیل 

 اه كلیة اللغة العربیة باألزھرالبن بابشاذ رسالة دكتورشرح الجمل  •

ــدكتور / أحمــد صــالح دقمــاق رســالة شــرح كتــاب ســیبویھ للســیرافي  • لألســتاذ ال

 دكتوراه بكلیة اللغة العربیة بالقاھرة الجزء األول 

ــاب ســیبویھ للســیرافي  • ــالة شــرح كت ــور / ســعید ھــالل حســنین رس ــتاذ الكت لألس

 لث دكتوراه بكلیة اللغة العربیة بالقاھرة الجزء الثا



ــة الطــالب  • ــة تحف ــنة شــرح منظوم ــوفى س ــائم المت ــن الھ ـــضمنة  ۸۱٥الب ـــ المت ھ

لكتــاب اإلعــراب عــن قواعــد اإلعــراب البــن ھشــام تحقیــق الباحــث/ ھــالل عبــد 

 م ۱۹۹٤الحمید رسالة ماجستیر بكلیة اللغة العربیة بالقاھرة سنة 

لعمــرو بــن عیســى الھرمــي الیمنــي دراســة وتحقیــق أ.د/أمــین المحــرر فــي النحــو  •

 اه بكلیة اللغة العربیة بالقاھرةعبد هللا سلم رسالة دكتور

 :
ً
 الدوريات واالت    -ثالثا

 م۱۹٦۱ھـ دیسمبر  ۱۳۸۱مجلة األزھر عدد رجب سنة  •

  ۱۹۸٥ – ۱٤۰٥مجلة كلیة اللغة العربیة بأسیوط العدد الخامس  •

 مجلة كلیة اللغة العربیة بالزقازیق العدد العشرون  •

 ث عشرمجلة كلیة اللغة العربیة بالمنوفیة العدد الثال •

القــاھرة  ۱۹۳٥ھـــ مــایو  ۱٤٥۳مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة الملكــي صــفر ســنة  •

  ۱۹۳٦المطبعة األمیریة ببوالق 

ــاً  • ــین عامــ ــي خمســ ــة فــ ــرارات العلمیــ ــة القــ ــا  ۱۹۸٤ – ۱۹۳٤مجموعــ أخرجھــ

وراجعھــا أ/ محمـــد شـــوقي أمــین , و أ / إبـــراھیم التـــرزي القــاھرة الھیئـــة القومیـــة 

 م ۱۹۸٤ھـ  ۱٤۰٤ة لشئون المطابع األمیریة سن

 الكتب المطبوعة  -رابعاً:

ــة والبصــرة • ــاة الكوف ــتالف نح ــي اخ ــتالف النصــرة ف ــف  ائ ــد اللطی ــألیف عب ت

 م  ۱۸۹۷ھـ سنة  ۱٤۰۷بیروت  –الشرحي تحقیق د/ طارق الجناني 

ھـــ  ٤۳۷لمكــي بــن أبــي طالــب القیســي ســنة  اإلبانــة عــن معــاني القــراءات •

 م  ۱۹۸٥تحقیق د/ عبد الفتاح إسماعیل شلبي الطبعة الثالثة سنة 

ــدال  • ــة اإلب ــة العربی ــع اللغ ــات مجم ــریف مطبوع ــین ش ــق د/ حس ــكیت تحقی ــن الس الب

 م ۱۹۷۸بالقاھرة سنة 

ــدال • ــوحي دمشــق ســنة  اإلب ــدین التن ــق عــز ال ــب اللغــوي تحقی ــي الطی  -ھـــ ۱۳۷۹ألب

 م ۱۹٦۰

ألبــي شــامة المقــدس  بــراز المعــاني مــن حــرز األمــاني فــي القــراءات الســبعإ •

 م  ۱۹۸۲ -ھـ ۱٤۰۲مطبعة مصطفى البابي بمصر  –الدمشقي 



منشـــــورات مكتبیـــــة         –د/ خدیجـــــة الحـــــدیثي أبنیــــة فــــي كتــــاب ســــیبویھ  •

 م ۱۹٦٥ -ھـ  ۱۳۸٥بغداد الطبعة األولى سنة  –النھضة 

ــھ االستشــھاد  • ــا یصــح ب ــي م ــاد ف ــاف األمج ــي إتح ــكري  األلوس ــود ش د/ محم

ــداد  ۱۳٤۲ت  ــاد بغـ ــة اإلرشـ ــدوري مطبعـ ــرحمن   الـ ــد الـ ــدنان عبـ ــق عـ ـــ تحقیـ ھـ

 م ۱۹۸۲

للعكبــري تحقیــق  إتحــاف الحثیــث بــإعراب مــا بشــكل مــن ألفــاظ الحــدیث  •

 محمد إبراھیم سلیم مكتبة ابن سینا بدون

ربعـــة عشـــر المســـمى منتھـــى إتحـــاف فضـــالء البشـــر بـــالقراءات األ •
ــراءات  ــوم الق ــا األمــاني والمســرات فــي عل ــد البن ــن محم ــد ب ــألیف الشــیخ أحم ت

    ۱۹۸۷تحقیـــق د/شـــعبان محمـــد إســـماعیل عـــالم الكتـــب مكتبـــة الكلیـــات األزھریـــة 

 (مجلدان)

للبنــا تحقیــق الصــباغ إتحــاف فضــالء البشــر فــي القــراءات األربــع عشــر  •

 ھـ  ۱۳۰٦مصر سنة 

 للزبیدى تصویر بیروت المتقین  إتحاف السادة  •

ــرآن • ــوم الق ــي عل ــان ف ــق  اإلتق ــیوطي تحقی ــدالرحمن الس ــدین عب ــالل ال ــافظ ج للح

 محمد أبو الفضل إبراھیم دار التراث بالقاھرة ( أربعة أجزاء في مجلدین )

ــرآن  • ــوم الق ــي عل ــان ف ــاقالني ط اإلتق ــرآن للب ــاز الق ــامش أعج ــیوطي وبالھ  ۳للس

 م  ۱۹٥۱ھـ  ۱۳۷۰مطبعة الحلبي بمصر 

تــألیف د/ عفیــف دمشــقیة أثــر القــراءات القرآنیــة فــي تطــور الــدرس النحــوي  •

  ۱۹۷۸لیبیا سنة  –معھد اإلنماء العربي 

ــة  • ــي الدراســات النحوی ــة ف ــراءات القرآنی ــر الق ــالم أث ــال س ــد الع ــألیف د/ عبی ت

  ۱۹۷۸مكرم سنة 

ــویین البصــریین للســیرافي  • ــار النح ــراھیم البأخب ــد إب ــدكتور / محم ــق ال ــا تحقی ن

 م ۱۹۸٥ -ھـ  ۱٤۰٥القاھرة  –

ــب  • ــدالي أدب الكات ــد ال ــد أحم ــق محم ــة تحقی ــن قتیب ــروت  –الب ــالة بی ــة الرس مؤسس

  م۱۹۸۲ھـ  ۱٤۰۲سنة 



 

ــب • ــاھرة   أدب الكاتـ ــد القـ ــد الحمیـ ــدین عبـ ــي الـ ــیخ / محـ ــق الشـ ــة تحقیـ ــن قتیبیـ البـ

 م ۱۹٦۳ھـ ۳۸۲

ــي  • ــب ألب ــري أدب الكات ــت األث ــد بھج ــق محم ــر الصــولي تحقی ــلفیة بك ــة الس المطبع

  ھـ ۱۳٤۱بمصر سنة 

ــرب • ــاف الضـ ــرح  ارتشـ ــق وشـ ــي تحقیـ ــان األندلسـ ــي حبـ ــرب ألبـ ــان العـ ــن لسـ مـ

ــواب –ودراســة د/ رجــب عثمــان  ــد الت ــة  –مراجعــة د/ رمضــان عب الناشــر :    مكتب

  م ۱۹۹۸ھـ سنة  ۱٤۱۸الخانجي  بالقاھرة ط أولى سنة 

ــراب  • ــم اإلع ــى عل ــاد إل ــاإلرش ــد الحس ــق د/ عب ــي تحقی ھ للكیش ــُ ــاتي طبع ین البرك

  م۱۹۸۹ھـ / ۱٤۰۰معھد البحوث بمكة 
ــة األدب  • ــى معرف ــب إل ــاقوت الحمــوي ط مصــریة إرشــاد األری ــاء) ی (معجــم االدب

 م ۱۹۹۳و ط دار الكتب بیروت ط أولى سنة  ۱۹۲٥ – ۱۹۰۷
ــریم  • ــا القـــرآن الكـ ــلیم إلـــى مزایـ ــل السـ ــاد العقـ ــیر أبـــى الســـعود إرشـ  –تفسـ

 م  ۱۹۲۸المطبعة المصریة ط أولى سنة 
تــألیف اإلمــام / أبــى إرشــاد المبتــدى وتــذكرة المنتھــى فــي القــراءات العشــر  •

ـــ ) تحقیـــق عمـــر حمـــدان الكبیســـي ٥۲۱العـــز محمـــد بـــن الحســـین القالنســـي (  ھـ

 م مجلد واحد  ۱۹۸٤جامعة أم القرى الطبعة األولى 

ــام االســتثناء • ــي أحك ــنة  االســتغناء ف ــراف س ــق د / طــھ محســن الع ــي تحقی للقراف

 م ۱۹۸۲سنة ھـ  ۱٤۰۲

 م۱۹۲۲ -ھـ  ۱۳٤۱للزمخشري القاھرة سنة   أساس البالغة •

ألبـــي البركـــات عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن أبـــي ســـعید بـــن  أســـرار العربیـــة •

ــاري ســنة  ــة  ٥۷۷األنب ــد بھجــت البیطــار مطبع ــق / محم التركــي بدمشــق  –ھـــ تحقی

۱۹٥۷  

ــائر  • ــرم األشــباه والنظ ــالم مك ــال س ــد الع ــق عب ــیوطي تحقی ــالة  –للس ــة الرس مؤسس

 م وطبعة دار المعارف العثمانیة ط ثانیة ۱۹۸٥بیروت ط أولى 

 

 



 

ــة • ــاد  –للســیوطي  األشــباه والنظــائر النحوی ــدر آب ــد  –حی ــة  ۱۳٦۱الھن ـــ وطبع ھ

ــق  ــة بدمشـ ــة العربیـ ــع اللغـ ــازي  ۱۹۸٥ – ۱٤۰٦مجمـ ــان , وغـ ــدهللا نھـ ــح عبـ م تـ

 مختار طلبان وإبراھیم عبدهللا , وأحمد مختار الشریف

ــال • ــل إصـ ــي الجمـ ــع فـ ــل الواقـ ــدهللا ح الخلـ ــزة عبـ ــق أ.د/ حمـ ــي تحقیـ للبطلیوسـ

 م ۱۹۷۹ -ھـ ۱۳۹۹النشرتي الریاض 

ــد الســالم ھــارون إصــالح المنطــق  • ــد شــاكر وعب ــق أحمــد محم ــن الســكیت تحقی الب

 م ۱۹٤۹القاھرة 

ــارون دار األصـــمعیات  • ــد الســـالم ھـ ــاكر وعبـ ــد شـ لألصـــمعي تحقیـــق أحمـــد محمـ

 م ۱۹۷۰المعارف بمصر 

 األردن  –البن السراج تحقیق د / عبد الحسین الفتلى في النحو  األصول •

ــراھیم األضــداد  • ــل إب ــو الفض ــد أب ــق محم ــاري تحقی ــن األنب ــر ب ــي بك ــت  –ألب الكوی

 م۱۹٦۰

ــداد  • ــت األض ــق / أوغلس ــداد ) تحقی ــي االض ــب ف ــة كت ــجتاني ( ثالث ــاتم الس ــي ح ألب

 م۱۹۱۳بیروت سنة  –ھفتر 

ــوي األضــداد  • ــب اللغ ــي الطی ــع ألب ــات مجم ــن مطبوع ــزة حس ــدكتورة / ع ــق ال تحقی

 م ۱۹٦۳ –ه  ۱۳۸۲اللغة العربیة بدمشق 

ــورة  • ــین سـ ــراب ثالثـ ــة إعـ ــن خالویـ ــنة  –البـ ــریة سـ ــب المصـ ــة دار الكتـ مطبعـ

 م لحساب دائرة المعارف العثمانیة حیدر آباد الھند  ۱۹٤۱ -ھـ ۱۳٦۰

ــا  • ــراءات الســبع وعللھ ــن أحإعــراب الق ــین م ــد هللا الحس ــي عب ــألیف أب ــن ت ــد ب م

ــذاني (  ــھ الھم ــة ۳۷۰خالوی ــرى ) مكتب ــین ( أم الق ــرحمن العثیم ــد ال ــق عب ـــ ) تحقی ھ

 ( مجلدان ) ۱۹۹۲الخانجي بالقاھرة الطبعة األولى سنة 

ــواذ  • ــراءات الش ــراب الق ــنة إع ــري س ــاء العكب ــي البق ــد  ٦۱٦ألب ــق محم ـــ تحقی ھ

 مجلدان  ۱۹۹٦سعید عزوز عالم الكتب بیروت الطبعة األولى سنة 



ألبــي جعفــر النحــاس أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل النحــاس ســنة القــرآن إعــراب  •

عــالم الكتــب بیــروت الطبعــة الثانیــة  –ھـــ تحقیــق د / زھیــر غــازي زاھــر  ۳۳۸

 خمسة مجلدات  ۱۹۸٥سنة 

 الطبعة الرابعة دار العلم للمالیین  –بیروت  –لخیر الدین الزركلي األعالم  •

 م ۱۹۲۷- ۱۳٤٥تب المصریة دار الك –ألبي الفرج األصبھاني األغاني  •

ــراب  • ــدل اإلعـ ــي جـ ــراب فـ ــاري ( اإلغـ ــاني  ٥۷۷لألنبـ ــعید األفعـ ــق سـ –) تحقیـ

 م ۱۹٥۷مطبعة الجامعة السوریة 

تــألیف د. محمــد ســالم محــیش اإلفصــاح عمــا زادتــھ الــدرة عــن الشــاطبیة  •

 المكتبیة األزھریة للتراث 

ــراب  • ــكلة اإلعـ ــات مشـ ــرح أبیـ ــي شـ ــاح فـ ــعید اإلفصـ ــق أ/ سـ ــارقي تحقیـ للفـ

  ۱۹۷٤ھـ  ۱۳۹٤لیبیا  –جامعة بنغازي  –األفغاني 

للســـــیوطي تحقیـــــق د/ محمـــــود   االقتــــراح فـــــي أصـــــول النحـــــو وجدلـــــھ  •

 م ۱۹۸۹ھـ  ۱٤۰۹فجال

ــاب  • ــرح أدب الكتـ ــي شـ ــاب فـ ــياالقتضـ ــقا  للبطلیوسـ ــطفى السـ ــق د/ مصـ تحقیـ

  م ۱۹۸۱ید القاھرة سنة والدكتور حامد عبد المج

ــب  • ــن الحاج ــالي اب ــة  –أم ــالي النحوی ــن حمــودي أواألم ــق د. ھــادي حس تحقی

 م ۱۹۸٥ -ھـ  ۱٤۰٥مكتبة النھضة العربیة بیروت  –عالم الكتب 

تحقیـــق د / محمــد إبـــراھیم البنـــا مطبعــة الســـعادة بمصـــر ســـنة أمــالي الســـھیلي  •

 م ۱۹۷۰ -ھـ ۱۳۹۰

ن محمــد حمــزة العلــوي تحقیــق د/ محمــود ھبــة هللا بــن علــي بــأملــي ابــن الشــجري  •

 م ثالثة أجزاء كبیرة  ۱۹۹۲مكتبة الخانجي الطبعة األولى  –محمد الطناحي 



 م ۱۹۸۷ھـ  ۱٤۰۷ط بیروت  –ألبي علي القالي األمالي   •

ــراھیم اإلمتــاع والمؤانســة  • ــزین وإب ــي/ أحمــد أمــین ال ــدي تحقیق ــان التوحی ألبــي حی

  م ۱۹٥۳ھـ  ۱۳۷۳التألیف والترجمة والنشر القاھرة األنباري مطبعة لجنة 

ــال  • ــد قطــامش األمث ــد المجی ــق د/ عب ــن ســالم تحقی ــد القاســم ب ــي عبی  –دمشــق  –ألب

 م ۱۹۸۰ -ھـ ۱٤۰۰
ــرب  • ــال العـ ــبي أمثـ ــل الضـ ــان عبـــاس –للمفضـ ــھ د/ إحسـ ــق علیـ ــھ وعلـ ــدم لـ قـ

 م۱۹۸۱ھـ۱٤۰۱
ــع • ــي جمی ــراءات ف ــراب والق ــوه اإلع ــن وج ــرحمن م ــھ ال ــن ب ــا م ــالء م  إم

ــرآن  ــري الق ــن الحســین العكب ــد هللا ب ــاء عب ــي البق ــألیف أب ــراھیم ٦۱٦ت ــق إب ـــ تحقی ھ

 عطوة عوض (مجلدان)
ــاه النحــاة  • ــى أنب ــرواة عل ــاه ال ــراھیم  –للقفطــي إنب ــو الفضــل إب ــد أب ــق /محم تحقی

 ھـ ۱۳۹٦بیروت  –دار الكتب المصریة  –
ــوفیین  • ــریین والكـ ــویین البصـ ــین النحـ ــالف بـ ــائل الخـ ــي مسـ ــاف فـ اإلنصـ

) تحقیـــق محمـــد  ٥۷۷كمـــال الـــدین أبـــي البركـــات عبـــدالرحمن األنبـــاري (  تـــألیف

 محي الدین عبدالحمید دار الفكر ( مجلدان )
ــك  • ــن مال ــة ب ــى ألفی ــق الشــیخ محمــد محــي أوضــح المســالك إل ــن ھشــام تحقی الب

ھــــ  ۱۳۹۹بیـــروت  –الـــدین عبـــد الحمیـــد دار الفكـــر الطبعـــة الخامســـة دار الجیـــل 

 المصریةم مصورة عن الطبعة  ۱۹۷۹
ــاھرة اإلیضــاح العضــدي للفارســي  • ــق د/ حســن شــاذلي فرھــود الق ھـــ ۱۳۸۹تحقی

 م۱۹٦۹
ــي  • ــاح للقیسـ ــواھد اإلیضـ ــاح شـ ــدعجابي            إیضـ ــود الـ ــن حمـ ــد بـ ــق د/ محمـ تحقیـ

 م۱۹۸۷ھـ سنة  ۱٤۰۸بیروت  –ط دار الغرب االسالمي 
ــي شــرح المفصــل  • ــرو المعــروف اإلیضــاح ف ــن عم ــان ب ــرو عثم ــي عم للشــیخ أب

      –ھــــ تحقیـــق د/ موســـى بنـــاي العلیلـــي مطبعـــة الصـــافي ٦٤٦الحاجـــب  بـــابن

 م مجلدان ۱۹۸۲بغداد سنة 



ــو  • ــل النحـ ــي علـ ــاح فـ ــارك اإلیضـ ــازن المبـ ــق د/ مـ ــاجي تحقیـ ــروت  –للزجـ بیـ

 م۱۹۷۹ھـ /۱۳۹۹
ــرآن  • ــكالت الق ــاني مش ــي مع ــان ف ــاھر البرھ ــوفي ب ــابوري المت ـــ  ٥٥۳للنیس ھ

 –وقــــاف والشــــئون اإلســــالمیة طبعــــة وزارة األ –تحقیــــق ســــعاد بنــــت صــــالح 

 السعودیة 
مطبعــــة الســــعادة  ۱۹۷۸ھـــــ  ۱۳۹۸بیــــروت البحــــر المحــــیط ألبــــي حیــــان  •

 ھـ ۱۳۲۸بمصـــر 
ــان  • ــي حی ــنة البحــر المحــیط ألب ــع ۷٤٥س ــر والتوزی ــة والنش ــر للطباع ـــ دار لفك ھ

 ( ثمانیة أجزاء ) ۱۹۸۳الطبعة الثانیة  –
ــة  • ــیم الجوزی ــن الق ــد الب ــدائع الفوائ ــروت  –ب ــة  –بی ــن طبع ــخة مصــورة ع نس

 المنیریة بمصر

ــر المتــواترة مــن طریــق الشــاطبیة  • ــدور الزاھــرة فــي القــراءات العش الب
ــي (  ــاح القاض ــد الفت ــیخ / عب ــألیف الش ــورة ۱٤۰۳ت ــة المن ــدار بالمدین ــة ال ـــ ) مكتب ھ

 ھـ ( مجلد واحد )۱٤۰٤الطبعة األولى سنة 

لإلمــام بــدر الــدین محمــد بــن عبــد هللا الزركشــي ي علــوم القــرآن البرھــان فــ •

ــة     ۷۹٤( ــدین) مطبعـ ــي مجلـ ــزآن فـ ــراھیم (جـ ــل إبـ ــو الفضـ ــد أبـ ــق محمـ ـــ) تحقیـ ھـ

 م  ۱۹٥۷ھـ / ۱۳۷٦عیسى البابي الحلبي القاھرة 

 م۱۹۹۱ھـ /۱٤۱۱البن كثیر القاھرة البدایة والنھایة   •

 ھـ۱۳٤۸القاھرة سنة  –للشوكاني البدر الطالع   •

ــیط  • ــروت البسـ ــد بیـ ــن عبیـ ــاد بـ ــق د/ عیـ ــع تحقیـ ــي الربیـ ــن أبـ ـــ  /  ۱٤۰۷البـ ھـ

 ھـ ۱۹۸٦

الفارســــي دراســــة تحقیــــق /صــــالح الــــدین عبــــد هللا الســــنطاوي     –البغــــدادیات  •

 م  ۱۹۸۳بغداد 

للســـیوطي تحقیـــق محمـــد أبـــو بغیـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات اللغـــوین والنحـــاة  •

 م۱۹٦٤ھـ / ۱۳۸٤الفضل ابراھیم مطبعة عیسى البابي الحلبي 



تحقیـــق / محمـــد  –للفیروزابـــادي  –البلغـــة فـــي تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة  •

 م۱۹۷۲ھـ / ۱۳۹۲المصري دمشق 

ــرب • ــة الع ــي لغ ــواو ف ــي ال ــوغ األرب ف ــد  بل ــد عب ــید محم ــد الس ت د . عبدالحمی

 الحمید جامعة أسیوط طبعة مكتبة الكلیات األزھریة 

ــرآن  • ــب الق ــي إعــراب غری ــان ف ــالبی ــي البرك ــدكتور / ألب ــق ال ــاري تحقی ات األنب

ــھ  ــد طـ ــد الحمیـ ــھ عبـ ــي  –طـ ــاب العربـ ــع دار الكتـ ــقا طبـ ــطفى السـ ــة / مصـ مراجعـ

 م۱۹٦۹ھـ / ۱۳۸۹القاھرة

ــین  • ــان والتبی ــارون  –البی ــالم ھ ــد الس ــق / عب ــاحظ تحقی ــاھرة –للج ـــ / ۱۳۸۰الق ھ

 م۱۹٦۰

للمرتضــى الزبیــدي طبعــة القـــاھرة  –تــاج العــروس مــن جــواھر القــاموس  •

 م ۱۹٦٥ھـ / ۱۳۸٥ة الكویت ھـ وطبع۱۳۰٦

نشــر دار مكتبـــة الحیـــاة فـــي  –لـــ جرجـــي زیـــدان تــاریخ آداب اللغـــة العربیـــة  •

 م مطبعة فؤاد بیان  ۱۹٦۷بیروت 

 –) مطبعـــة الرســـالة ۲٥أحمـــد حســـن الزیـــات طبعـــة ( –تـــاریخ األدب العربـــي  •

 دار النھضة مصر للطبع والنشر ( القاھرة ) 

ــاریخ األدب العربـــي  • ــانتـ ــم الثـ ــیف ( القسـ ــوقي ضـ ــر االســـالمي د / شـ ي ) العصـ

 م۱۹٦۳طبعة دار المعارف بمصر سنة 

ــي  • ــاریخ األدب العرب ــرین ت ــار وآخ ــیم النج ــد الحل ــة د/ عب ــان ترجم ــارل بروكلم ك

 م ۱۹۷۷ھـ / ۱۳۹۷القاھرة  –

 ھـ ۱۳٤۹طبع بمصر  –للخطیب البغدادي تاریخ بغداد  •

ــاریخ الفلســفة فــي اإلســالم  • عبــد الھــادي دي بــور ترجمــة د. محمــد  –ت ج ت

 م۱۹٥۷أبو ریده مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر الطبعة الرابعة 

ــي  • ــل فـ ــنھج كـ ــراءاتھم ومـ ــواتر قـ ــم وتـ ــرة ورواتھـ ــراء العشـ ــاریخ القـ تـ
ــراءة  ــد الق ــق أ/ صــفوت جــودة أحم ــدیم وتعلی ــاح القاضــي تق ــد الفت ــألیف الشــیخ عب ت

 م ۱۹۹۸ھـ / ۱٤۱۹مكتبة القاھرة الطبعة األولى 



ــكل  • ــل مش ــرآن تأوی ــنة الق ــة س ــن قتیب ــقر دار ۲۷٦الب ــد ص ــید أحم ــق الس ـــ تحقی ھ

 م ۱۹۷۳م / ۱۹۳۳التراث القاھرة 

البــن قتیبــة تحقیــق عمــر عبــد العزیــز الطبعــة األولــى ســنة تأویــل مشــكل القــرآن  •

 م ۱۹۸۹

تحقیــق د / فتحــي أحمــد مصــطفى علــي الــدین  التبصــرة والتــذكرة للصــیمري •

جامعــــة أم القـــرى مكــــة   –مي مركـــز البحـــث العلمــــي وإحیـــاء التــــراث اإلســـال

 م ۱۹۸۲ھـ / ۱٤۰۲المكرمة 

ــراءات  • ــي الق ــدین رمضــان التبصــرة ف ــق د. محــي ال ــب تحقی ــي طال ــن أب ــي ب لمك

 م ۱۹۸٥سنة 

ــرآن  • ــراب القـ ــي إعـ ــان فـ ــري التبیـ ــین العكبـ ــن الحسـ ــد هللا بـ ــاء عبـ ــي البقـ البـ

ــاوي ٦۱٦( ــد البیجـ ــى محمـ ــق علـ ـــ) تحقیـ ــدان )  –ھـ ــي ( مجلـ ــابي الحلبـ ــى البـ عیسـ

 م ۱۹۷۹ھـ / ۱۳۹٦القاھرة 

ــذاھب النحــویین  • ــین عــن م ــروت التبی ــین بی ــرحمن العثیم ــد ال ــري ت د. عب للعكب

 م۱۹۸٦ھـ / ۱٤۰٦

قــق محمــد بــن یوســف لإلمــام المحتحبیــر التیســیر فــي قــراءات األئمــة العشــرة  •

 بیروت  –ھـ دار الكتب العلمیة ۸۳۳الجزري المتوفى 

تحقیــق د. علــي تحفــة األقــران فیمــا قــرئ بالتثلیــث مــن حــروف القــرآن  •

 م۱۹۸۷دار المنارة بالسعودیة  –البواب 

ــد  • ــیص الشــواھد وتلخــیص الفوائ ــروت تخل ــاس الصــالحي بی ــام د. عب ــن ھش الب

 م الطبعة األولى۱۹۸٦ھـ / ۱٤۰٦

تــألیف أبــي الحســن طــاھر بــن عبــدالمنعم بــن غلبــون ة فــي القــراءات التــذكر •

ــرئ ( ــالمیة ) ۳۹۹المق ــة اإلس ــري ( الجامع ــراھیم بحی ــاح إب ــد الفت ــق د. عب ـــ) تحقی ھ

 مجلدان  –

ھــــ ۱٤۰٦بیـــروت  –ألبـــي جبـــان تحقیـــق د. عفیـــف عبـــدالرحمن تـــذكرة النحـــاة  •

 م ۱۹۸٦/



ــل المقاصــد  • ــد وتكمی ــات تســھیل الفوائ ــل برك ــد كام ــق د. محم ــك تحقی ــن مال الب

 م۱۹٦۷ھـ / ۱۳۷۷القاھرة 

فصــــیح ثعلــــب ) ألبــــن درســــتویھ تحقیــــق د . عبــــد هللا تصــــحیح الفصــــیح (  •

 م ۱۹۷٥ھـ / ۱۳۹٥الجبوري دیوان األوقاف بغداد 

للشــــیخ خالـــد األزھـــري طبعـــة دار الفكــــر مضـــمون التوضـــیح التصـــریح ب •

 للطباعة والنشر بدون

ــة  • ــة العربی ــوي للغ ــور النح ــدي  –التط ــد حم ــة محم ــن الطباع ــر ع ج برجشتراس

 -م تقــــدیم وتحقیــــق د. محمــــد شــــریف۱۹۲۹البكــــري مطبعــــة الســــماح القــــاھرة 

م المملكـــــــة المغربیـــــــة وزارة األوقـــــــاف        ۱۹۸۲ھــــــــ ۱٤۰۲الطبعةالثانیـــــــة 

 والشئون اإلسالمیة 

ــرح  • ــمى شـ ــة المسـ ــي كتابـ ــة فـ ــى الخالفیـ ــائل الرضـ ــى مسـ ــات علـ تعلیقـ
بقلـــم د. حمـــدي عبـــدالحلیم المقـــدم كلیـــة اللغـــة العربیـــة بالقـــاھرة مطبعـــة الكافیـــة 

 م۱۹۸٥ھـ سنة  ۱٤۰٦األمانة الطبعة األولى 

ــیط  • ــر المحـ ــیر البحـ ــنة تفسـ ــاھرة سـ ــي القـ ــان األندلسـ ــي حبـ ـــ ۱٤۰۳ألبـ     -ھـــ

 م۱۹۸۳

ــري تف • ــیر الطبـ ــر سـ ــارف بمصـ ــة دار المعـ ــاكر طبعـ ــد شـ ــود محمـ ــق / محمـ تحقیـ

 ھـ۱۳۷٤

 م۱۹٥۲ھـ /  ۱۳۷۲طبعة دار الكتب المصریة تفسیر القرطبي   •

 لإلمام الفخر الرازي دار الكتب العلمیة بطھران التفسیر الكبیر  •

ھـــ تحقیــق د. إبــراھیم ۸۳۳ألبــن الجــزري تقریــب النشــر فــي القــراءات العشــر  •

 م طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ۱۹٦۱أولى سنة  عطوة عوض طبعة

 تحقیق د. حسن شاذلي فرھود الریاض التكملة للفارسي   •

 م۱۹۸۱ھـ/۱٤۰۰العراق  –د. كاظم بحر المرجان التكملة للفارسي   •

ــذیل والصــلة • ــد  التكملــة وال ــیم الطحــاوي ومحم ــد العل ــق عب للصــاغاني تحقی

عـــات مجمـــع اللغـــة أبـــو الفضـــل إبـــراھیم وإبـــراھیم األبیـــاري ومطبو 

  م۱۹۷۰العربیة بالقاھرة 



 

 

 

 

تــألیف أبــي علــي تلخــیص العبــارات بلطیــف اإلشــارات فــي القــراءات الســبع  •

بیــروت  )  –ھـــ ) تحقیــق ســبیع حمــزة حــاكمي ( جــدة ٥۱٤الحســن بــن خلــف ( 

 ھـ مجلد ۱۹۸۸الطبعة األولى 

التوجیھـــات النحویـــة والصـــرفیة للقـــراءات القرآنیـــة فـــي مغنـــى اللبیـــب  •
 ھـ۷٦۱ألبن ھشام اآلنصاري ت 

ــة  • ــریج ودارس ــع وتخ ــتاذ جم ــزازي أس ــي الع ــزین عل ــد ال ــدكتور / أحم ــتاذ ال األس

ــة األولــــى  ــة بالزقــــازیق الطبعــ ــة اللغــــة العربیــ ـــ /     ۱٤۱۹اللغویــــات فــــي كلیــ ھــ

 م ۱۹۹۸

صــرفیة للقــراءات الثالثــة بعــد الســبعة التوجیھــات واألثــار النحویــة وال •
ھـــــ       ۲۰٥ھـــــ ویعقــــوب البصــــري ۱۳۰ألصــــحابھا أبــــي جعفــــر المــــدني ســــنة 

ھــــ لألســـتاذ الـــدكتور / علـــي محمـــد فـــاخر كلیـــة اللغـــة     ۲۲۹وخلـــف الكـــوفي 

 م۱۹۹۹ھـ / ۱٤۲۰العربیة بالمنصورة مكتبة وھبة الطبعة األولى 

ــلیمان للمـــرادي تحقیـــق د توضـــیح المقاصـــد والمســـالك  • . عبـــدالرحمن علـــي سـ

 م ۱۹۷٦ھـ / ۱۳۹٦القاھرة 

ــة  • ــت التوطئ ــوع الكوی ــد المط ــف أحم ــق د. یوس ــلوبین تحقی ــي الش ــي عل ألب

  ھـ۱٤۰۱م /۱۹۸۱

تــألیف أبــي عمــرو عثمــان بــن ســعید الــداني التیســیر فــي القــراءات الســبع  •

ھـــــــ      ۱٤۰٦م وبیــــــروت ۱۹۳۰ھـــــــ تصــــــحیح أوثــــــورتزل (اســــــتنابول) ٤٤٤

 م۱۹۸٥

ألبـــن ھشـــام د. محمـــد محمـــود الھرمیـــل القـــاھرة غیر فـــي النحـــو الجـــامع الصـــ •

 م۱۹۸۰ھـ ۱٤۰۰

ــع  • ــع الجوام ــر أو جم ــامع الكبی ــة دار الكتــب الج ــن مخطوط ــورة ع ــخة مص نس

 ھـ۱۹۷۸) مطابع المصریة العامة للكتاب ۹٥المصریة رقم (



ــرآن  • ــام القـ ــة ألحكـ ــي ( الجامعـ ــریة ٦۷۱للقرطبـ ــب المصـ ــة دار الكتـ ـــ ) طبعـ ھـ

 م۱۹٦٦

ألبـــن الحمیـــدي تحقیـــق الكـــوثري تصـــحیح محمـــد بـــن تاویـــت جـــذوة المقتـــبس  •

 م۱۹٥۲ھـ ۱۳۷۱القاھرة  –الطبخي 

د.محمــد بــن الخطــاب القرشــي جمھــرة أشــعار العــرب فــي الجاھلیــة واإلســالم  •

 م        ۱۹۸٦- ۱۲دمشق طبعة  –تحقیق / محمد علي الھاشمي طبعة دار القلم 

بطھ وكتـــب ھوامشـــھ / أحمـــد عبـــد ألبـــي ھـــالل العســـكري ضـــجمھـــرة األمثـــال  •

ــب  ــول دار الكت ــیوني زغل ــن بس ــعید ب ــد س ــاجر محم ــو ھ ــھ أب ــرج أحادیث ــالم وخ الس

 م۱۹۸۸ -۱العلمیة بیروت طبعة

ألبـــي ھـــالل العســـكري تحقیـــق / محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراھیم   جمھـــرة األمثـــال  •

ــة  ــة الحدیثــ ــة العربیــ ــامش المؤسســ ــد قطــ ــد المجیــ ــاھرة  –وعبــ ـــ /      ۱۳۸٤القــ ھــ

 م ۱۹٦٤

ــة  • ــرة اللغ ــي جمھ ــر البعلبك ــھ / رمــزي منی ــدم ل ــد حققــھ وق ــن دری دار العلــم –ألب

 ھـ ۱٤۰۷ –م ۱۹۸۷للمالیین بیروت 

ــي النحــو  • ــروت الجمــل ف ــاوة بی ــدین قب ــق د. فخــر ال ــدي تحقی ــد الفراھی ــل أحم للخلی

 ھـ ۱٤۰۷ –م ۱۹۸۷

 م ۱۹۸٥ھـ / ۱٤٥للزجاجي تحقیق د. علي توفیق الحمد الجمل في النحو  •

ــدا • ــى ال ــاني الجن ــي حــروف المع ــاوة د./ ني ف ــدین قب ــق د. فخــر ال ــرادي تحقی للم

 م۱۹۸۳محمد ندیم فاضل دار الكتب العلمیة بیروت 

ــرب  • ــالم الع ــة ك ــي معرف ــواھر األدب ف ــل ج ــد نبی ــد أحم ــق د. حام ــي تحقی لإلربل

 م۱۹۸٤ھـ سنة ۱٤۰٤القاھرة 

ــیم  • ــف هللالج ــد خل ــة محم ــاري مراجع ــراھیم اإلبی ــق /إب ــیباني تحقی ــرو الش ــي عم  ألب

 م۱۹۷٤ھـ / ۱۳۹٤القاھرة  –أحمد 

طبــع مــع المغنــي بمطبعــة عیســى الحلبــي بمصــر  –حاشــیة األمیــر علــي المغنــي  •

 بدون تاریخ

 ھـ۱۲۸٦مطبعة بوالق بمصر حاشیة البغدادي علي مغني اللبیب   •



 /حاشــیة الخضــري علــى شــرح ابــن عقیــل ألفیــة بــن مالــك ضــبط وتشــكیل •
ــاعي ــف البقــ ــر     -یوســ ــة دار الفكــ ــات طبعــ ــوث والدراســ ــب البحــ ــراف مكتــ إشــ

 م ۱۹۹٥-ھـ۱٤۱٥
حاشـــیة الصـــبان علـــي األشـــموني علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك ومعـــھ شـــرح  •

 مطبعة عیسى العالي الحلبي –دار إحیاء الكتب العربیة  –الشواھد للعیني  

 بیروت  –القاھرة حاشیة یس العلیمي على التصریح   •

لإلمـــام أبـــي زرعـــة عبـــدالرحمن بـــن أحمـــد بـــن زنجلـــة ســـنة حجـــة القـــراءات   •
الطبعــــة  –بیــــروت  –مؤسســــة الرســــالة  –ھـــــ تحقیــــق ســــعید األفغــــاني ۱٤۰۳

 م " مجلد كبیر "۱۹۹۷الخامسة 

ھـــ تحقیــق وشــرح د/ ۳۷۰لإلمــام ابــن خالویــة الحجــة فــي القــراءات الســبع  •
  ۱۹۹۰الطبعة الخامسة بیروت  –عبــد العال سالم مكرم, مؤسسة الرسالة 

ــار  • ــة األمصـ ــبعة أئمـ ــراء السـ ــة للقـ ــذین الحجـ ــام الـ ــراق والشـ ــاز والعـ : الحجـ
ھـــ ۳۷۷ذكــرھم ابــن مجاھــد تــألیف أبــي علــي الحســن بــن عبــد الغفــار الفارســي ســنة 

ــرین  ــوجي وآخـ ــدین قھـ ــدر الـ ــق بـ ــراث  –تحقیـ ــأمون للتـ ــنة  –دار المـ ــق سـ دمشـ
 م۱۹۹۲

لبطلیوســي تحقیــق د. مصــطفى البــن الســید االحلــل فــي شــرح أبیــات الجمــل  •
 م۱۹۷۹القاھرة  –إمام مطبعة الدار المصریة للطباعة والنشر 

ألبــي تمــام الطــائي تحقیــق د. عبــد هللا عبــد الــرحیم عــیالن الســعودي الحماســة  •
 م۱۹۸۱ھـ سنة ۱٤۰۱

ــریة  • ــة البصـ ــام الحماسـ ــد إمـ ــدین أحمـ ــار الـ ــق د. مختـ ــحیح وتعلیـ ـــ ۱۳۸۳تصـ ھـ
 م۱۹٦٤

ــات األ • ــاء وطبقـ ــة األولیـ ــفیاء حلیـ ــعادة صـ ــة السـ ــن طبعـ ــورة عـ ــخة مصـ نسـ
 م۱۳٥۷والخانجي بمصر سنة 

  م۱۹٦٦ھـ / ۱۳۸٥للدكتورة / خدیجة الحدیثي أبو حیان النحوي  •
تــألیف أبــي محمــد عبــدهللا بــن علــي الحنبلــي االختیــار فــي القــراءات العشــر  •

ــاط (  ــابن الخی ــز        الســبر ٥٤۱البغــدادي المعــروف ب ــد العزی ــق د. عب -ھـــ ) تحقی

 ھـ۱٤۱۷الدین بالریاض  أصول
ــرب  • ــان الع ــاب لس ــب ألب ــة األدب ول ــدادي خزان ــر البغ ــن عم ــدالقادر ب ــألیف عب ت

ھـــ) تحقیــق وشــرح عبــد الســالم ھــارون مكتبــة الخــانجي بالقــاھرة والرفــاعي ۱۰۹۳(

  م۱۹۸۳بالریاض طبعة أولى سنة 
ــد الخــالق عضــیمة ( الكــریم دراســة ألســلوب القــرآن • م) ۱۹۸٤للشــیخ / محمــد عب

 حدیث بالقاھرة مطبعة السعادة بمصردار ال



للشــیخ: محمــد الخضــر حســین جمعــة وصــححھ دراســات فــي العربیــة وتاریخھــا  •

ــتح  / ــة دار الفـ ــالمي مكتبـ ــب اإلسـ ــي المكتـ ــا التونسـ ــي رضـ ــة  –علـ ــة الثانیـ الطبعـ

 م۱۹٦۰
ألحمـــد بـــن یوســـف المعـــروف الـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون  •

 م۱۹۸٦ھـ / ۱٤۰٦دمشق  –راط دار العلم بالسمین الحلبي تحقیق د. أحمد الخ
ھــــ مكبعـــة ۱۳۲۸القـــاھرة  –للشـــنقیطي الـــدرر اللوامـــع علـــى ھمـــع الھوامـــع  •

 كردیتان
تحقیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل  –للحریـــري درة الغـــواص فـــي أوھـــام الخـــواص  •

 إبراھیم نھضة مصر
المفســـر د / لبیـــب دفـــاع عـــن القـــراءات المتـــواترة فـــي مواجھـــة الطبـــري  •

 م ۱۹۷۸دار المعارف بالقاھرة سنة  –السعید 
تحقیــق / محمــد نعنــاع وحســین عطــوان دیــوان إبــراھیم بــن ھرمــھ القرشــي  •

 م۱۹٦۹دمشق 
 م۱۹۹۱نشر انطول صالحان بیروت  –دیوان األخطل  •

ھـــ ۱۳۸٤تحقیــق الشــیخ محمــد آل یاســین بغــداد ســنة دیــوان أبــي األســود الــدؤلي  •

 م۱۹٦٤سنة 
ــوان األعشــي  • ــدین دار صــادر ۷(دی ــد ناصــر ال ــھ / مھــدي محم ــدم ل ھـــ) شــرحھ وق

 م۱۹۸۷بیروت 
ــیس  • ــرؤ الق ــوان ام ــافي دی ــطفى عبدالش ــتاذ مص ــححھ األس ــبطھ وص ــروت  –ض بی

 ھـ۱٤۰۳ –م ۱۹۸۳
 م ۱۹٦۰بیروت  –د إبراھیم نجم تحقیق / محمدیوان أوس بن حجر  •

جمـــع وتحقیـــق وشـــرح /علـــي ذو الفقـــار شـــاكر دار الغـــرب دیـــوان تـــأبط شـــراً  •

 م۱۹۸٤الطبعة األولى سنة  –اإلسالمي 
ــزي  • ــام بشــرح التبری ــي تم ــوان أب ــدون دی ــاھرة ب ــزام الق ــد ع ــد عب ــق / محم تحقی

 تاریخ
 م۱۹۸۱ھـ سنة ۱٤۰۱بیروت  –دیوان حاتم الطائي  •



ــ • ــن ثابـ ــان بـ ــوان حسـ ــارف  –ت دیـ ــنین  –دار المعـ ــي حسـ ــید حنفـ ــق د. سـ تحقیـ

 م۱۹۸۳القاھرة 
ــن الســكیت  • ــة وشــرح اب ــة بروای ــوان الخطیئ ــین دی ــد أم ــان محم ــق د. نعم تحقی

 م۱۹۸۷القاھرة سنة  –طھ 
 ھـ) دار صادر بیروت ۲٤( دیوان الخنساء   •

 تحقیق عمر عبد الرسول دار المعارفدیوان درید بن الصمھ   •

ــن دیــوان ذو الرمــة  • ــة العــدوي ( غــیالن ب ــو ۱۱۷عقب ــدوس أب ــق / عبدالق ھـــ ) تحقی

 م۱۹۷۳ھـ / ۱۳۹۳الطبعة الثالثة  –مؤسسة الرسالة  –صالح 
ــن العجــاج  • ــة ب ــوان رؤب ــورد دی ــن ال ــیم ب ــرب ) تصــحیح ول ــعار الع ــوع أش ( مجم

 بیروت  –دار األفاق الحدیثة 
ــري  • ــي النمی ــوان الراع ــروت  –دی ــاییرت بی ــرت ف ــھ راینھ ــھ وحقق ـــ ۱٤۰۱جمع ھ

 م۱۹۸۰ -
ــي الحســحاس  • ــد بن ــوان ســحیم عب ــب دی ــي دار الكت ــز المیمن ــد العزی ــق / عب تحقی

  ۱۹٥۰المصریة 
ــنفري  • ــي دیـــوان الشـ ــاب العربـ ــل یعقـــوب دار الكتـ ــع وتحقیـــق وشـــرح أمیـ  –جمـ

 م۲/۱۹۹۱بیروت طبعة 
ــدالعزیز المیمنــيدیــوان الشــنفري  • ــق / عب ــة ) تحقی ــة  ( الطرائــف األدبی مطبعــة لجن

 م۱۹۳۷التألیف والترجمة والنشر القاھرة سنة 
 م۱۹٥۸ھـ / ۱۳۷۸تحقیق د. علي الجندي القاھرة دیوان طرفة  •
ــة  • ــوان طرف ــروت دی ــدین بی ــر ال ــد ناص ــدي محم ــھ / مھ ــدم ل ــرحھ وق ـــ  ۱٤۰۷ش ھ

 م۱۹۸۷
ــوان الطرمــاح  • ــة واألرتشــاف دمشــق دی ــدكتورة / عــزة حســن وزارة الثقاف ــق ال تحقی

 م۱۹٦۸ھـ/ ۱۳۸۸
دراســـة وجمـــع وتحقیـــق دیـــوان عبـــدهللا بـــن رواحـــة األنصـــاري الخزرجـــي  •

 م۱۹۷۲حسن محمد باحوده مكتبة التراث القاھرة طبعة أولى شنة 



جمــع وتحقیــق یحیــي الجیــوري نشــر مدیریــة الثقافــة دیــوان العبــاس بــن مــرداس  •

 م۱۹٦۸العامة في وزارة الثقافة واإلعالم في الجمھوریة العراقیة 
 م۱۹۷۱( روایة األصمعي ) تحقیق د. عزة حسن بیروت دیوان العجاج  •

ــة  • ــي ربیع ــن أب ــرو ب ــوان عم ــد دی ــد الحمی ــدین عب ــي ال ــد مح ــیخ / محم ــرح الش ش

 م۱۹٦۰ھـ / ۱۳۸۰مطبعة السعادة بمصر 
 م۱۹۷۰صنعھ ھاشم الطحان بغداد دیوان عمرو بن معد یكرب   •

مطلـــوب مطبعـــة  تحقیـــق إبـــراھیم الســـامرئي وأحمـــد دیـــوان قـــیس بـــن الخطـــیم  •

ــروت  ــة بی ــاس طبعــة دار الثقاف ــق د. إحســان عب ــر عــزه تحقی ــوان كثی العــاني بغــداد دی

 م۱۹۷۱ھـ / ۱۳۹۱
ــویرة  • ــن ن ــتمم ب ــوان م ــام  –دی ــألیف / ابتس ــوعي ت ــویرة الیرب ــا ن ــتم ابن ــك وم مال

 م۱۹٦۸الصفار مطبعة اإلرشاد بغداد 
 ۱۹۳۰بشرح / عبد الرحمن البرقوني القاھرة دیوان المتنبي   •

 م۱۹٦۲ھـ / ۱۳۸۱تحقیق د. عزة حسن دمشق ان ابن مقبل  دیو •

ــري  • ــرغ الحمی ــن مف ــد م ــوان یزی ــة دی ــالح طبع ــو ص ــدوس أب ــد الق ــق د. عب تحقی

 م۱۹۷٥/  ۱۳۹٥بیروت 
البــن الســید البطلیوســي تحقیــق أ.د حمــزة عبــدهللا النشــرتي ذكــر األحــرف الخمســة  •

 القاھرة بدون –
ــة  • ــات الحنابل ــى طبق ــذیل عل ــن رجــب ال ــروت  –الب ــذھبي بی ــر لل ــول العب ــدون ذی ب

 بیروت 
ــاة  • ــى النح ــرد عل ــنة ال ــاھرة س ــوقي ضــیف الق ــق د. ش ــي تحقی ــن مضــاء القرطب الب

 م۱۹٤۷ھـ /۱۳٦٦
ــي اإلیضــاح  • ــأ ف ــن الخط ــاء م ــا ج ــبعض م ــرواة رســالة اإلفصــاح ب ــن الط الب

 م ۱۹۹٦ھـ / ۱٤۱٦  ۲النحوي تحقیق د. حاتم صالح الضامن عالم الكتب طبعة 
ــالقي  • ــاني للم ــنة تحرصــف المب ــق س ــراط دمش ــد الخ ــد محم ــق د. أحم ـــ ۱۳۹٥قی ھ

 م ۱۹۷٥
ــاني  • ــروت روح المعـ ــي بیـ ــراث العربـ ــاء التـ ــة دار أحیـ ــي طبعـ ـــ ۱٤۰٥لأللوسـ ھـ

 م مصورة من طبعة إدارة الطباعة المنیریة بمصر۱۹۸٥
 



ــروض األنــف  • ــاھرة  –للســھیلي ال ــدالرؤوف ســعد الق ــھ / طــھ عب ــق علی ــھ وعل ــدم ل ق
 م۱۹۷۲

 ھـ۱۳۹۱یق أسد هللا إسماعیل لألصبھانب تحقروضات الجنات   •
ــاس  • ــات الن ــاني كلم ــي مع ــر ف ــم الزاھ ــن القاس ــد ب ــر محم ــو بك ــاري أب ــن األنب الب

 م ۱۹۷۹ھـ / ۱۳۹۹تحقیق د. حاتم صالح الضامن بیروت 
البــن مجاھــد تحقیــق د. شــوقي ضــیف الطبعــة الثانیــة طبعــة الســبعة فــي القــراءات  •

 م ۱۹۸۰ھـ سنة ۱٤۰۰دار المعارف بمصر 
( وھــــو شــــرح ابــــن القاصــــح علــــى الشــــاطبیة )     ســــراج القــــارئ والمبتــــدئ  •

 م۱۹۳٤القاھرة 
ھـــ ۱٤۰٥البــن جنــي تحقیــق د. حســن ھنــداوي دمشــق ســر صــناعة اإلعــراب  •

 م۱۹۸٥
 م۱۹۳٦ألبي عبید البكري تخقیق / عبد العزیز المیمني القاھرة سمط الآللئ   •
 ھـ۱۳٥٦تحقیق وشرح / أحمد شاكر القاھرة سنة سنن الترمزي  •
ــدارمي  • ــنن ال ــروت س ــي بی ــبع العلم ــد الس ــي وخال ــد رمرل ــواز أحم ــق ف  ۱٤۰۷تحقی

 م۱۹۸۷ھـ / 
 م ۱۹٦۹ھـ /  ۱۳۷۹تحقیق / عزت الدباس حمص سنن أبي داوود   •
 تحقیق / محمد فؤاد عبد الباقي القاھرة بدون سنن ابن ماجة   •
 بدون  –بیروت سنن النسائي  •
ت د. أحمـــد مكـــي األنصـــاري ســـیبویھ والقـــراءات دراســـة تحلیلـــة معیاریـــھ  •

 م۱۹۷۲دار المعارف بمصر 
ــبالء  • ــیر أعـــالم النـ ــعیب سـ ــاء وإشـــراف شـ ــق / جمھـــرة مـــن العلمـ ــذھبي تحقیـ للـ

 م۱۹۸۱ھـ / ۱٤۰۱األرنؤوط مؤسسة الرسالة بیروت 
د. / خدیجــة الحــدیثي طبعــة جامعــة الشــاھد وأصــول النحــو فــي كتــاب ســیبویھ  •

 الكویت 
 د الحمالوي بیروت للشیخ / أحمشذا العرف في فن الصرف  •
 ھـ ۱۳٥۰م / ۱۹۳۲البن العماد الحنبلي القاھرة شذرات الذھب   •
ــات ســیبویھ  • ــات شــرح أبی ــلطان مطبوع ــي س ــد عل ــق د. محم ــیرافي تحقی ــن الس الب

 م۱۹۷٦ھـ / ۱۳۹٦مجمع اللغة العربیة بدمشق 
ــیبویھ  • ــات س ــر شــرح أبی ــازي زاھ ــر غ ــق زھی ــاس " تحقی ــن النح " المختصــر الب

 م۱۹۷٤راق الع –مطبعة النجف 
 –للنحـــاس تحقیـــق وتعلیـــق د. وھبـــھ متـــولي عمـــر ســـالم شــرح أبیـــات ســـیبویھ  •

 م ۱۹۸٥ھـ / ۱٤۰٥القاھرة 
للبغــدادي تحقیــق / عبــد العزیــز ربــاح وأحمــد یوســف شــرح أبیــات مغنــي اللبیــب  •

 م ۱۹۷۳ھـ / ۱۳۹۳دار المأمون للتراث دمشق  –الدقاق 
 بدون  –مید السید بیروت لبدر الدین بن الناظم ت د. عبد الحشرح األلفیة   •

 



ــة  • ــى األلفی ــابي  –شــرح األشــموني عل ــة عیســى الب ــیة الصــبان مطبع ــھ حاش ومع
 القاھرة بدون -الحلبي

ــاظم  • ــن الن ــك الب ــن مال ــة اب ــد شــرح ألفی ــد عب ــید محم ــد الس ــد الحمی ــق د. عب تحقی
 الحمید بیروت بدون

الــثالث المكملــة  ھـــ) علــى مــتن الــدرة فــي القــراءات ۸٤۸( شــرح اإلمــام الزبیــدي  •
للعشــرة البــن الجــزري تحقیــق عبــد الــرازق علــي موســى المكتبــة           العصــریة 

  بیروت 
ــك  • ــن مال ــون شــرح التســھیل الب ــدوي المخت ــد ب ــرحمن الســید ومحم ــد ال ــق عب تحقی

 م۱۹۹۰ھـ / ۱٤۱۰القاھرة  –
تحقیــق أ.د أحمــد محمــد عبــد هللا كلیــة اللغــة العربیــة شــرح التســھیل للمــرادي  •

 .األزھر جامعة
ھـــ ۹۰٥للشــیخ خالــد بــن عبــدهللا األزھــري شــرح التصــریح علــى التوضــیح  •

ــوفي  ــام المت ــن ھش ــدین ب ــال ال ــي النحــو شــرح جم ــك ف ــن مال ــة ب ــى ألفی ـــ ۷٦۱ –عل ھ
 طبعة دار الفكر للطباعة والنشر

ھـــ تحقیــق د. إبــراھیم البعیمــي مكتبــة الرشــد ٤٤۲شــرح التصــریف للثمــانیني  •
 م۱۹۹۹ھـ / ۱٤۱۹الریاض طبعة أولى 

البـــن ھشـــام األنصـــاري تحقیـــق د. علـــي محســـن عیســـى القـــاھرة شـــرح الجمـــل  •
 م۱۹۸٥

تحقیـــق الشـــیخ / محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد شـــرح الحماســـة للتبریـــزي  •
 ھـ۱۳٥۸القاھرة  –مطبعة حجازي 

ــي  • ــي المغنــ ــدمامیني علــ ــرح الــ ــي شــ ــي المغنــ ــمني علــ ــامش الشــ ــع بھــ طبــ
 ھـ ۱۳۰٥مصر

 م ۱۹۷۸سف حسن عمر طبع في لیبیا تحقیق یوشرح الرضى على الكافیة  •
ھـــــ تحقیــــق     ۱۳۱۰المطبعــــة العثمانیــــة بأســــتنبول  شــــرح الرضــــى علــــى الكافیــــة •

الشــــیخ یوســــف عمــــر مطبوعــــات جامعــــة بنغــــازي مطــــابع الشــــروق بیــــروت      
 م۱۹۷۳ھـ /  ۱۳۹۳

تحقیــــق المشــــایخ / محمــــد أبــــو الحســــن , ومحمــــد     شــــرح الشــــافیة للرضــــى  •

 ھــ۱۳٥٦دین عبد الحمید مطبعة حجازي القاھرة     الزفزاف , ومحمد محي ال
منشـــور مـــع شـــرح الشـــافیة الســـابق وھـــو  –للبغـــدادي شـــرح شـــواھد الشـــافیة  •

 الجزء الرابع منھ
ــة • ــة الوردی ــواھد التحف ــرح ش ــدادي  -ش ــھ  –البغ ــد خراج ــف محم ــحیح / نظی تص

 م۱۹۷۸ھـ /۱۳۹۸مطبعة كلیة اآلداب جامعة استنبول  –
ــاح  • ــواھد اإلیض ــرح ش ــطفى لل –ش ــد مص ــق عبی ــدیم وتحقی ــري تق ــن ب ــي الب فارس

ــة  ــة العربی ــع اللغ ــدي عــالم مطبوعــات مجم ــد مھ ــة / محم ــش مراجع ــاھرة  –دروی الق

 م۱۹۸٥



ــة بمصــر شــرح شــواھد المغنــي  • ھـــ ونشــره أحمــد ۱۳۲۲للســیوطي المطبعــة البھی

 م۱۹٦٦ھـ / ۱۳۸٦ظافر كوجان دار مكتبة الحیاة بیروت 
مكتبـــة التـــراث الطبعـــة العشـــرون شـــرح ابـــن عقیـــل علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك  •

 م۱۹۸۰ھـ / ۱٤۰۰
ــظ  • ــدة الالف ــافظ وع ــدة الح ــق / شــرح عم ــك تحقی ــن مال ــد ب ــدین محم ــال ال د. جم

رشــید عبــد الــرحمن العبیــدي نشــر لجنــة إحیــاء التــراث فــي وزارة األوقــاف فــي 

 م۱۹۷۷الجمھوریة العراقیة الطبعة األولى 
ــل الصــدى  • ــدى وب ــاب ســشــرح قطــر الن ــھ كت ــن ھشــام ومع ــق الب بل الھــدى بتحقی

شــرح قطــر النــدى ت محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد المكتبــة التجاریــة الكبــرى 

 م۱۹٦۳الطبعة الحادیة عشر 
ــیرافي  • ــیبویھ للسـ ــاب سـ ــرح كتـ ــد شـ ــان عبـ ــق / د. رمضـ ــع تحقیـ ــزء الرابـ الجـ

 م۱۹۸٦التواب ود. محمود فھمي حجازي القاھرة 
ــاني  • ــیبویھ للرمـ ــاب سـ ــرح كتـ ــان أشـ ــولي رمضـ ــق د. المتـ ــاھرة تحقیـ ــد القـ حمـ

 م۱۹۸۸ھـ / ۱٤۰۸
للشــیخ / محمــد بــن أحمــد األھــدل علــى متممــة األجرومیــة شــرح الكواكــب الدریــة  •

 م۱۹۳۷ھـ /  ۱۳٥٦مطبعة عیسى البابي الحلبي 
 م۱۹۸٤البن ھشام د. صالح راوي القاھرة شرح اللمحة البدریة  •

 م ۱۹۸٤ھـ / ۱٤۰٥البن برھان العكبري حققھ د. فائز فارس شرح اللمع   •

 البن یعیش عالم الكتب بیروت مكتبة الخانجي القاھرةشرح المفصل   •

ــة  • ــن بابشــاذ شــرح المقدمــة النحوی ــوح شــریف ٤٦۹الب ــو الفت ــد أب ــق محم ھـــ تحقی

 م الجھاز المركزي للكتب الجامعیة ۱۹۷۸
ــرب  • ــرح المقـ ــعادة شـ ــة السـ ــاخر مطبعـ ــي فـ ــفور د. علـ ــن عصـ ـــ /  ۱٤۰۰البـ ھـ

 م۱۹۹۰
 ھـ۱۳۰۱ على ألفیة ابن مالكشرح المكودي  •

ــة شــرح الملــوكي فــي التصــریف  • ــاوة المكتب ــدین قب ــن یعــیش تحقیــق د. فخــر ال الب

 م ۱۹۷۳ھـ / ۱۳۹۳العربیة حلب 



البـــن الحاجـــب تحقیـــق د. مرســـي بنـــاني علـــوان شـــرح الوافیـــة نظـــم الكافیـــة  •

 م۱۹۸۰ھـ /۱٤۰۰البعلبكي النجف 
جمـــع وتـــألیف وتحقیـــق د. محمـــد شـــروح األعـــالم أللفیـــة اإلمـــام ابـــن مالـــك  •

 م ۱۹۸۷ھـ / ۱٤۰۷فوت مرسي مطبعة حسان الطبعة األولى ص
تحقیـــق األســـاتذة مصـــطفى الســـقا وعبـــد الـــرحیم محمـــود , شـــروح ســـقط الزنـــد  •

 م۱۹۸۷ھـ /  ۱٤۰۱وعبد السالم ھارون وإبراھیم اإلبیاري القاھرة  
ــي إیضــاح شــرح التســھیل  • ــل ف ــفاء العلی ــد ش ــریف عب ــق د. الش ــیلي تحقی للسلس

 م ۱۹۸٦ھـ / ۱٤۰٦رمة هللا الحسیني مكة المك
 م ۱۹۷۷البن فارس تحقیق السید أحمد صقر القاھرة الصاحبي  •

 ھـ۱۳۷۱بیروت  –للجوھري تحقیق /  أحمد عبد الغفور عطا الصحاح  •

 مطبعة عیسى البابي الحلبي  صحیح البخاري بحاشیة السندي •

ــووي  • ــلم بشــرح الن ــة صــحیح مس ــاقي طبع ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــیخ / محم ــق الش تحقی

  بیروت ومكتبة أسامة اإلسالمیة 

ــدلس  • ــة األن ــاریخ أئم ــي ت ــوت الصــلة ف ــید ع ــره /  الس ــي بنش ــكوال عن ــن بش الب
 م۱۹۹٥ھـ / ۱۳۷٤القاھرة  –العطار 

ــالم  • ــین  –ضـــحى اإلسـ ــد أمـ ــر  –أحمـ ــة والنشـ ــألیف والترجمـ ــة التـ ــة لجنـ  –مطبعـ
 م۱۹٦٤القاھرة الطبعة السابعة 

 م ۱۹۸۰القاھرة  –البن عصفور تحقیق السید إبراھیم محمد ضرائب الشعر  •
 بیروت بدون –للسخاوي الضوء الالمع   •
ــرى  • ــافعیة الكبـ ــات الشـ ــو طبقـ ــود الحلـ ــدالفتاح محمـ ــق د. عبـ ــي تحقیـ ــن القبلـ البـ

 م۱۹٦٤ھـ ۱۳۸۳ومحمود محمد الطناحي مطبعة عیسى البابي الحلبي القاھرة 
ــرین • ــات المفسـ ــر  طبقـ ــد عمـ ــي محمـ ــق /علـ ــداودي تحقیـ ــاھرة  –للـ ـــ ۱۳۹۲القـ ھـ

 م ۱۹۷۲
 م۱۹۷۳البن قاض شھبھ تحقیق محسن عیاض  طبقات النحاة واللغویین   •
 للزبیدي تحقیق / محمد أبو الفضل إبراھیم القاھرة  طبقات النحوین واللغوین •

 



د. فھمـــي النمـــر مطبعـــة الســـعادة  ظـــاھرة المجـــاورة فـــي الدراســـات النحویـــھ •
 بالقاھرة 

 
ــر • ــن عب ــر م ــي خب ــر ف ــؤاد ســید  العب ــد وف ــدین المنج ــالح ال ــق / ص ــذھبي تحقی لل

 م ۱۹٦۹ھـ / ۹٦۰وزارة االرشاد واألنباء الكویت  
 

ــدة الحـــافظ وعـــدة الالفـــظ • تحقیـــق / عـــدنان عبـــدالرحمن الـــدوري بغـــداد  عـ
 م ۱۹۷۷ھـ / ۱۳۹۷

 
ألبـــي طـــاھر بـــن خلـــف األنصـــاري األندلســـي  العنـــوان فـــي القـــراءات الســـبع •

تحقیــق زھیــر زایــد وخلیــل العطیــة عــالم الكتــب بیــروت الطبعــة الثاانیــة ھـــ ٤٥٥
 م۱۹۸٦

ــامرائي  العـــین • ــراھیم السـ ــدي المخزومـــي ود. إبـ ــد تحقیـــق / د. مھـ ــن أحمـ للخلیـــل بـ
 م ۱۹۸۸ھـ / ۱٤۰۸مؤسسة األعلمي للمطبوعات بیروت 

ــار  • ــة األمص ــرة أئم ــراءات العش ــي الق ــار ف ــة االختص ــالء غای ــي الع ــألیف أب ت

 ھـ تحقیق د. أشرف محمد طلعت  ٥٦۹مد الھمذاني العطار ت الحسن بن أح
ألبــي بكــر بــن الحســین بــن مھــران األصــبھاني الغایــة فــي القــراءات العشــر  •

 ھـ۳۸۱
لشــمس الــدین أبــي الخیــر محمــد بــن الجــزري غایــة النھایــة فــي طبقــات القــراء  •

 ھـ عنى بنشره برجستراسر دار الكتب العلمیة بیروت ۸۳۳
تحقیـــق د. ســـلیمان بـــن إبـــراھیم العابـــد مركـــز البحـــث للحربـــي غریـــب الحـــدیث  •

ــة  ــة المكرمـ ــرى مكـ ــة أم القـ ــالمي جامعـ ــراث اإلسـ ــاء التـ ــي وإحیـ ـــ ۱٤۰٥العلمـ  -ھـ

   م۱۹۸٥
ــدیث  • ــب الح ــة غری ــاف العراقی ــوري وزارة األوق ــدهللا الجب ــق د. عب ــة تحقی ــن قتیب الب

 م ۱۹۷۷ھـ /  ۱۳۹۷
رج أحادیثـــھ عبـــد للخطـــابي تحقیـــق / عبـــد الكـــریم الغربـــاوي خـــغریـــب الحـــدیث  •

القیــوم النبــي مركــز البحــث العلمــي وأحیــاء التــراث اإلســالمي جامعــة أم القــرى مكــة 

 م ۱۹۸۲ھـ / ۱٤۰۲المكرمة 
 م ۱۹٦٤ھـ / ۱۳۸٤للھروي غریب الحدیث  •



ـــ  ۱۳۷۸البـــن قتیبـــھ مطبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي القـــاھرة غریـــب القـــرآن  • ھـ

 م ۱۹٥۸
ــدیث  • ــب الح ــائق غری ــالف ــق / عل ــري تحقی ــو للزمخش ــد أب ــاوي ومحم ــد البج ي محم

 م۱۹۷۱الفضل إبراھیم مطبعة عیسى الحلبي الطبعة الثانیة القاھرة 

ــال   • ــة الفــاخر فــي األمث ــیم الطحــاوي مطبع ــد العل ــق / عب ــن ســلیمھ تحقی للمفضــل اب

 م ۱۹٦۰ھـ / ۱۳۸۰القاھرة  –عیسى البابي الحلبي 

البــن حجــر العســقالني رقــم كتبــھ وأبوابــھ فــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري  •

وأحادیثـــھ / محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي وصـــححھ وأخرجـــھ / محـــب الـــدین الخطیـــب 

 ھـ۱۳۷۹المكتبة السلفیة القاھرة 

تـــألیف الفـــتح الربـــاني فـــي القـــراءات الســـبعة مـــن طریـــق حـــرز األمـــاني  •
ھـــ تحقیــق د. عبــد العزیــز ناصــر ۱۳۳٥العالمــة محمــد البیــومي الشــھیر بــابن عیاشــة 

 ھـ۱٤۱۷السید الطبعة األولى 
 لإلمام الشوكاني فتح القدیر  •

 
ــة  • ــدقائق الخفیـ ــین للـ ــیر الجاللـ ــیح تفسـ ــة بتوضـ ــات اإللھیـ ــألیف الفتوحـ تـ

ــي الشــھیر بالجمــل (  ــن عمــر العجل ــابي ا ۱۲۰٤ســلیمان ب ــي ) مطبعــة عیســى الب لحلب
 بمصر

آلبــي ھــالل العســكري تحقیــق لجنــة إحیــاء التــراث العربــي دار الفــروق فــي اللغــة  •
 م۱۹۸۳بیروت الطبعة الخامسة  –األفاق الحدیثة 

ــدال  • ــالل واإلبـ ــي اإلعـ ــال فـ ــل المقـ ــة فصـ ــالم طبعـ ــدهللا سـ ــین عبـ ــنة  ۲أ.د أمـ سـ
 م۲۰۰۲ھـ / ۱٤۲۲

القـــاھرة البـــن معطـــي تحقیـــق د. محمـــود محمـــد الطنـــاحي الفصـــول الخمســـون  •
 م۱۹۷۷

ــة  • ــول العربیـ ــروت الفصـ ــارس بیـ ــائز فـ ــق د. فـ ــدھان تحقیـ ــن الـ ـــ / ۱٤۰۹البـ ھـ
 م۱۹۸۸

تــألیف الــدكتور أحمــد الــزین علــي العــزازي كلیــة الفصــول والفــروق عنــد النحــاة  •
 م ۱۹۹۳ -ھـ ۱٤۱۳اللغة العربیة بالزقازیق الطبعة األولى 

 م۱۹٦٤بیروت  –البن الندیم الفھرست   •



 
شــرح كافیــة ابــن الحاجــب للجــامي ) تحقیــق د. أســامھ طــھ  (الفوائــد الضــیائیة  •

 م۱۹۸۳/  ۱٤۰۲الرفاعي العراق 
البــن شــاكر الكتبــي تحقیــق / محمــد محــي الــدین عبدالحمیــد القــاھرة فــوات الوفیــات  •

 م۱۹٥۱ -ھـ ۱۳۷۱ومطبعة السعادة بمصر  –بدون تاریخ 
ة د. مھــدي المخزومــي منشــورات المكتبــنقــد وتوجیــھ  –فــي النحــو العربــي  •

 م۱۹٦٤بیروت الطبعة األولى  –العصریة صیدا 
م ۱۹۹۳ھـــــ / ۱۳٥۲للفیــــروز آبــــادي المطبعــــة المصــــریة القــــاموس المحــــیط  •

 ومطبعة دار الجیل بیروت وطبعة دار الحدیث 
 للسیوطي نشر دار المعارف لسوریااالقتراح في علم أصول النحو  •

ــدرھا  • ــا ومصـ ــراءات أحكامھـ ــة القـ ــة لرابطـ ــة العامـ ــماعیل األمانـ ــعبان إسـ د. شـ

 ھـ  ۱٤۰۲العالم اإلسالمي ( مكة المكرمة ) 
ــا مـــن لغـــة العـــرب  • ــاح القـــراءات الشـــاذة وتوجیھھـ ــیخ عبـــد الفتـ تـــألیف الشـ

 طبعة عیسى البابي الحلبي  –القاضي 
د. محمـــود أحمـــد الصـــغیر طبعـــة دار القـــراءات الشـــاذة وتوجیھھـــا النحـــوي  •

 م۱۹۹۹ھـ / ۱٤۱۹طبعة األولى الفكر دمشق سوریا ال
تـــألیف د. عبـــد الھـــادي القصـــلي دار القـــراءات القرآنیـــة تـــاریخ وتعریـــف  •

 م ۱۹۷۹المجمع العلمي بجدة 
د. عبــد العــال ســالم مكــرم القــراءان القرآنیــة وأثرھــا فــي الدراســات النحویــة  •

أســتاذ الدراســات النحویــة بجامعــة الكویــت طبعــة مؤسســة الرســالة الطبعــة الثالثــة 

 م ۱۹۹٦ھـ /  ۱٤۱۷
د. القــراءات المتــواترة وأثرھــا فـــي الرســم القرآنــي واألحكــام الشـــرعیة  •

 م۱۹۹۹ھـ / ۱٤۱۹طبعة دار الفكر المعاصر الطبعة األولى  –محمد الحبشي 
تــألیف د. محمــد ســـالم محیســن مكتبـــة القــراءات وأثرھــا فـــي علــوم العربیـــة  •

 الكلیات األزھریة 
ألبـــي منصـــور القـــراءات وعلـــل النحـــویین فیھـــا المســـمى علـــل القـــراءات  •

 م۱۹۹۱ھـ) تحقیق / نوال إبراھیم الحلوة / ۳۷۰محمد بن أحمد األزھري ( 



ــي  • ــي النحــو العرب ــاس ف ــة نشــأتھ وتطــوره –القی ــدي طبع د. ســعید جاســم الزبی

 م۱۹۹۷دار الشروق 
 م ۱۹۸٥ھـ /  ۱٤۰٥بیروت  –البن الحاجب الكافیة في النحو  •

ــرد  • ــل للمبـ ــر الكامـ ــة مصـ ــراھیم نھضـ ــل إبـ ــو الفضـ ــد أبـ ــق / محمـ م ۱۹٥٦تحقیـ

 م۱۹۹٦ھـ /  ۱٤۰٦بیروت  –وتحقیق / محمد أحمد الدالي مؤسسة الرسالة 

ــیبویھ  • ــاب لس ــاب الكت ــة للكت ــریة العام ــة المص ــارون الھیئ ــالم ھ ــد الس ــق / عب تحقی

   م ۱۹۸۸ھـ / ۱۳۸٥مكتبة الخانجي القاھرة 

للملــك المؤیــد عمــاد الــدین أبــي الفــداء لنحــو والصــرف كتــاب الكنــاش فــي فنــي ا •

ــاة  ــاحب حمـ ــھیر بصـ ــوبي الشـ ــل األیـ ــن األفضـ ــماعیل بـ ــق د.  –إسـ ــة وتحقیـ دراسـ

 المكتبة العصریة صیدا بیروت  –ریاض بن حسن الخوام 
ــل  • ــي وجــوه التأوی ــل ف ــون األقاوی ــل وعی ــائق التنزی ــألیف الكشــاف عــن حق ت

ــنة  ــري س ــرو الزمخش ــن عم ــود ب ــم محم ــي القاس ــي ٥۳۸أب ــابي الحلب ـــ مصــطفى الب ھ

 م۱۹٦٦
ــون  • ــب والفن ــامي الكت ــن أس ــون ع ــتنابول كشــف الظن ــة اس ــة طبع ــاجي خلیف لح

 م۱۹٤۱
ــا  • ــا وحججھ ــبع وعللھ ــراءات الس ــوه الق ــن وج ــد الكشــف ع ــي محم ــألیف أب ت

ھـــ تحقیــق د. محــي الــدین رمضــان مؤسســة  ٤۳۷مكــي بــن أبــي طالــب القیســي 

وعـــات مجمـــع اللغـــة العربیـــة م ومطب۱۹۹۷الرســـالة بیـــروت الطبعـــة الخامســـة 

 م۱۹۷٤ھـ / ۱۳۹٤بدمشق 
ــازي اللبـــاب فـــي علـــل البنـــاء واإلعـــراب  • ألبـــي البقـــاء العكبـــري تحقیـــق / غـ

 م۱۹۹٥طلیمات دار الفكر المعاصر بیروت دمشق الطبعة األولى 
ــي لســان العــرب   • ــن منظــور اإلفریق ــن مكــرم ب ــد ب ــدین محم ــال ال ــي الفضــل جم ألب

 لمعارف بدونالقاھرة طبعة دار ا –المصري 
ھـــ تحقیــق د. ۷۷٥ألبــي بركــات األنبــاري ت لمــع األدلــة فــي أصــول النحــو  •

 م۱۹٦۳بیروت  –عطیة عامر المطبعة الكاثولیكیة 



عـــالم الكتـــب  –تحقیـــق حســـین محمـــد شـــرف اللمـــع فـــي العربیـــة البـــن جنـــى  •

 م۱۹۷۹القاھرة طبعة أولى 

تاذ ت د. فتحـــي بیـــومي حمـــودة أســـمـــا فـــات اإلنصـــاف مـــن مســـائل الخـــالف  •

 النحو المشارك بجامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمیة بأبھا 

ــة مــا ینصــرف ومــا ال ینصــرف  • للزجــاج تحقیــق / ھــدى محمــود قراعــة نشــر لجن

ــة  ــي الجمھوری ــالمیة ف ــئون اإلس ــى للش ــس األعل ــي المجل ــالمي ف ــراث اإلس ــاء الت إحی

 م۱۹۷۱العربیة المتحدة طبعة أولى 

بكـــر أحمـــد بـــن الحســـین بـــن مھـــران  ألبـــيالمبســـوط فـــي القـــراءات العشـــر  •

ــرآن ۳۸۱األصــفھاني  ــوم الق ــدة ) عل ــة ( ج ــاكمي دار القبل ــزة ح ــبیع حم ــق س ـــ تحقی ھ

 م۱۹۸۸بیروت الطبعة الثانیة 
مصــطفى  –ألبــي حیــان األندلســي تحقیــق وتعلیــق المبــدع المخلــص مــن الممتــع  •

 م۱۹۸۳ھـ / ۱٤۰۳النماس مكتبة األزھر 
المســـمى حـــرز األمـــاني ووجـــھ التھـــاني فـــي القـــراءات  مـــتن الشـــاطبیة •

 ھـ)٥۰۹للقاسم بن فیره الشاطبي (السبع  

ألبـــي عبیـــدة معمـــر بـــن المثنـــي تحقیـــق د. فـــؤاد ســـرجین مكتبـــة مجـــاز القـــرآن  •

 م۱۹٥٤ھـ / ۱۳۷٤القاھرة  –الخانجي 
 ٥تحقیــق / عبــد الســالم ھــارون طبعــة دار المعــارف بمصــر طبعــة مجــالس ثعلــب  •

 م۱۹۸۷ /
ــع • ــال  مجم ــة األمث ــد مطبع ــد الحمی ــدین عب ــي ال ــد مح ــیخ / محم ــق الش ــداني تحقی للمی

 م۱۹٥۹ھـ / ۱۹۷۰السعادة بمصر 
ھـــ ۱٤۰٦البــن فــارس تحقیــق /  زھیــر عبــد المحســن ســلطان بیــروت مجمــل اللغــة  •

 م ۱۹۸٦ /



ــاح  • ــراءات واإلیض ــواذ الق ــوه ش ــین وج ــي تب ــب ف ــي الفــتح المحتس ــا ألب عنھ

لـــي النجـــدي ناصـــف وعبـــدالفتاح شـــلبي ھــــ تحقیـــق ع۳۹۲عثمـــان بـــن جنـــى ســـنة 

 المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة

ھـــ وجھــوده فــي النحــو والصــرف ۳۲۸-۲۷۱تحقیــق محمــد بــن القاســم األنبــاري  •

 طبعة دار الفكر المعاصر بیروت لبنان –واللغة د. محمد عطا موعد 
ھـــ عنــى ۳۷۰البــن خالویــھ مختصــر فــي شــواذ القــرآن مــن كتــاب البــدیع  •

 بنشره برجستراسر مكتبة التبني بالقاھرة
البـــن ســـیدة تحقیـــق / محمـــد محمـــود التـــرزي الشـــنتیطي ومعاونیـــھ / المخصـــص  •

 ھـ۱۳۲۱مطبعة بوالق بمصر سنة  –عبدالغني محمود 
بمصـــر طبعـــة دار المعـــارف  –للـــدكتور شـــوقي ضـــیف المـــدارس النحویـــة  •

 م۱۹٦۸
ــي مصــر والشــام  • ــة ف ــرم المدرســة النحوی ــال ســالم مك ــد الع دار  –لألســتاذ / عب

 م۱۹۸۰الشروق الطبعة األولى 
ــو  • ــة والنح ــة اللغ ــي دراس ــا ف ــة ومنھجھ ــة الكوف ــي مدرس ــدي المخزوم د. مھ

 م۱۹٥۸ھـ / ۱۳۷۷الطبعة الثانیة مطبعة الحلبي وأوالده 
ــد • ــد والتجدی ــین التقلی ــو ب ــي النح ــد ف ــد المری ــي جــاب هللا  مرش ــد المعط د. عب

 م۱۹۸٦ھـ / ۱٤۰٦سالم مطبعة األمانة الطبعة األولى 
للســیوطي تحقیــق محمــد أحمــد جــاد المــولى وعلــي محمــد البجــاوي ومحمــد المزھــر  •

ــروت  ــة بیـ ــراھیم طبعـ ــل إبـ ــو الفضـ ــي ۱۹۸٦أبـ ــابي الحلبـ ــى البـ ــة عیسـ  –م ومطبعـ

 ھـ۱۳٦۱القاھرة 
ــریات  • ــائل البصـ ــق المسـ ــي تحقیـ ــي الفارسـ ــي علـ ــة ألبـ ــاطر مطبعـ ــد الشـ د. محمـ

 م ۱۹۸٥ھـ / ۱٤۰٥المدني بالقاھرة 
ألبــي علــي الفارســي تحقیــق د. حســن ھنــداوي دار القلــم دمشــق المســائل الحلبیــات  •

 م۱۹۸۷ھـ /  ۱٤۰۷دار المنارة بیروت  –
ــو  • ــي النح ــة ف ــائل خالفی ــلیم مس ــاح س ــد الفت ــق د. عب ــري تحقی ــاء العكب ــي  البق ألب

 كتبة األزھرم م۱۹۸۳ھـ / ۱٤۰۳الطبعة األولى 



للفارســــي  تحقیــــق د. محمــــد الشــــاطر مطبعــــة المــــدني المســــائل العســــكریات  •

 م۱۹۸۲ھـ / ۱٤۰۳بالقاھرة 
للفارســـي تحقیـــق د. علـــي جـــابر المنصـــوري عـــالم الكتـــب المســـائل العضـــدیات  •

 م ۱۹۸٦ھـ / ۱٤۰٦مكتبة النھضة العربیة بیروت 
ــدایات  • ــة بالبغ ــق / صــالمســائل المشــكلة المعروف ــد للفارســي تحقی ــدین عب الح ال

 م۱۹۸۳هللا السكري وزارة األوقاف العربیة ببغداد 
ــورة  • ــائل المنثـ ــع المسـ ــات مجمـ ــدري مطبوعـ ــطفى الحـ ــق د. مصـ ــي تحقیـ للفارسـ

 م۱۹۸٦اللغة العربیة بدمشق 
البــن عقیــل تحقیــق د. محمــد كامــل بركــات المســاعد علــى تســھیل الفوائــد  •

ــي  ــث العلمـ ــز البحـ ــة –مركـ ــالمي جامعـ ــراث اإلسـ ــاء التـ ــة  وإحیـ ــرى مكـ أم القـ

 م۱۹۸۰ھـ / ۱٤۰۰المكرمة 
 م  ۱۹٦۲للزمخشري حیدر آباد الھند المستقصي في أمثال العرب   •

 البن فرخان تحقیق / محمد عبد الجواد القاھرة بدون المستوفي في النحو  •

 ھـ ۱۳۱۳المطبعة المیمنیة بمصر مسند اإلمام أحمد بن أحمد بن حنبل   •

ــرآن  • ــراب القــ ــكل إعــ ــي ت مشــ ــب القیســ ــي طالــ ــن أبــ ــي بــ ـــ            ٤۳۷لمكــ ھــ

 م ۱۹۸۷ھـ / ۱٤۰۷تحقیق د. حاتم صالح الضامن 
ت د . عبـــدهللا مصـــطلحات النحـــو الكـــوفي دراســـاتھا وتحدیـــد مـــدلوالتھا  •

 الحثران مطبعة ھجر
للســــیوطي تحقیــــق طــــاھر ســــلیمان حمــــودة اإلســــكندریة    المطــــالع الســــعیدة  •

 م۱۹۸۳
ــاني  • ــرآن مع ــن مســعدة ت الق ــش ( ســعید ب ــر ۲۱٥لألخف ــد األمی ــق / عب ـــ ) تحقی ھ

 عالم الكتب  –محمد أمین الورد 

ــھ  • ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــلبي معـ ــدالجلیل شـ ــق د. عبـ ــاج تحقیـ ـــ/ ۱٤۰۸للزجـ ھـ

 م۱۹۹٤م طبعة دار الحدیث ۱۹۸۸



ــرآن  • ــاني الق ــراء مع ــد یوســف نجــاتي والشــیخ /  –للف ــق / أحم الجــزء األول بتحقی

محمــد علــي النجــار , والثــاني بتحقیــق الشــیخ / محمــد علــي النجــار والثالــث بتحقیــق 

 الدكتور / عبد الفتاح اسماعیل طبعة دار السرور 

ــرآن  • ــاني الق ــائي مع ــزة الكس ــن حم ــي ب ــن عل ــي الحس ــائي أب ــع ۱۸۹للكس ـــ جم ھ

 ر غریب للطباعة والنشروتألیف / عیسى شحاتھ دا

 لیاقوت الحموي القاھرة بدون تاریخ معجم األدباء   •

 لیاقوت الحموي بیروت بدونمعجم البلدان   •

ــم المفھـــرس  • ــاقي المعجـ ــد البـ ــؤاد عبـ ــد فـ ــریم وضـــعھ محمـ ــاظ القـــرآن الكـ أللفـ

 بیروت  –مؤسسة جمال للنشر 
ــراءات  • ــھر الق ــراءات وأش ــي الق ــة ف ــع مقدم ــة م ــراءات القرآنی ــم الق معج

تــألیف د. أحمــد مختــار قرآنیــة مــع المقدمــة فــي القــراءات وأشــھر القــراء ال

 م۱۹۸۲عمر جامعة الكویت الطبعة األولى 
ــار  • ــات واإلعص ــى الطبق ــار عل ــراء الكب ــم الق ــدین أبــي معج ــمس ال ــام ش لإلم

ھـــ تحقیــق بشــار معــروف وزمیلیــھ ۷٤۸عیــد هللا محمــد بــن عثمــان الــذھبي ت 

 م۱۹۸٤مؤسسة الرسالة الطبعة األولى 
ــد الخــالق عضــیمة دار المغنــي فــي تصــریف األفعــال  • ــألیف الشــیخ / محمــد عب ت

 الحدیث بالقاھرة 
ــألیف محمــد ســالم محیســن المغنــي فــي توجیــھ القــراءات العشــر المتــواترة  • ت

 م۱۹۸۸الكلیات األزھریة  –
ــب األعاریــب  • ــب عــن كت ــي اللبی ــن ھشــام ســنة مغن ــق الشــیخ / ۷٦۱الب ھـــ تحقی

یـــد مكتبـــة محمـــد علـــي صـــبیح وطبعـــة دار الفكـــر محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحم
 م بتحقیق د/ مازن المبارك ومحمد علي حمد هللا۱۹٦٤بیروت 

 بیروت بدون تاریخ  –للزمخشري المفصل   •
ــة  • ــروح األلفی ــواھد ش ــرح ش ــي ش ــة ف ــد النحوی ــي المقاص ــدین العین ــدر ال لب

 ھـ۱۲۹۹طبع بھامش الخزانة طبعة بوالق 
 



ــاح  • ــرح اإلیض ــي ش ــاییس ف ــر مق ــاظم بح ــق د. ك ــاني تحقی ــاھر الجرج ــد الق لعب
 م۱۹۸۲بغداد  –المرجان 

ھـــ ) تحقیــق الشــیخ / ۲۸٥ألبــي العبــاس المبــرد محمــد بــن یزیــد ( المقتضــب  •
 ھـ۱۳۹۹محمد عبد الخالق عضیمھ المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة القاھرة 

ــد الوھــاب محمــد  شــرح وتحقیــق د. /المقدمــة الجزولیــة فــي النحــو  • شــعبان عب
 م۱۹۸۸القاھرة 

ــرب  • ــؤمن ( المق ــن م ــي ب ــن عصــفور عل ــواري  ٦٦۹الب ــد الج ــق / أحم ـــ ) تحقی ھ

 وعبدهللا الجبوري مطبعة العاني بغداد 
ــي التصــریف   • ــع ف ــاوة الممت ــدین قب ــر ال ــق د. فخ ــن عصــفور تحقی ـــ ۱۳۹۹الب ھ

 م۱۹۷۹
ــ • ــع الھج ــث والراب ــرنین الثال ــي الق ــذاھبھم ف ــرفین وم ــاھج الص ت ریین من

 م ۱۹۸۹ھـ / ۱٤۰۹د. حسن ھنداوي دار القلم 
ــد منجــد المقــرئین ومرشــد الطــالبین  • ــن محم ــي محمــد ب ــدین أب لإلمــام شــمس ال

 ھـ۱۳٥۰ھـ تحقیق الشیخ محمد الشنقیطي مكتبة القدسي ۸۳۳الجزري 
( شــرح تصــریف المــازني ) البــن جنــى تحقیــق / إبــراھیم مصــطفى المنصــف  •

 م۱۹٥٤ھـ / ۱۳۷۳لبابي الحلبي القاھرة وعبدهللا أمین مطبعة مصطفى ا
تــألیف المھــذب فــي القــراءات العشــر وتوجیھھــا مــن طریــق طیبــة النشــر  •

 م۱۹۷۸د. محمد سالم محیسن مكتبة الكلیات األزھریة الطبعة الثانیة 
 سعید األفغاني دار الفكر بیروت من تاریخ النحو   •

ــارض  • ــي اللغــة ظــاھرة التق ــد مــن ظــواھر التوســع ف ــة  أ.د أحم دراســة نحوی

 م۱۹۹۳ھـ / ۱٤۱٤الزین عي العزازي 
ــا  • ــراءات وعللھـ ــوه القـ ــي وجـ ــح فـ ــي الموضـ ــن علـ ــر بـ ــام نصـ ــألیف اإلمـ تـ

تحقیـــق د. عمـــر  ٥٦٥الشـــیرازي الفارســـي النحـــوي المعـــروف بـــابن أبـــي مـــریم 

 م۱۹۹۳الكبیسي الطبعة األولى 
ــالموطــأ  • ــاء لإلمــام مال ــدالباقي مطبعــة دار إحی ك مــن أنــس تحقیــق / محمــد فــؤاد عب

 الكتب العربییة فیصل عیسى البابي الحلبي



ــوفي  • ــو الكـ ــي النحـ ــوفي فـ ــتانبولي المـ ــراوي االسـ ــدین الكنغـ ــدر الـ ــید صـ للسـ

ــنة  ــوفي س ــة ۱۳٤۹المت ــع اللغ ــات مجم ــار مطبوع ــت البیط ــد بھج ــرحھ / محم ـــ ش ھ

 بدون –العربیة بدمشق 

ــرح  • ــار لش ــائج األفك ــو نت ــي النح ــرار ف ــار اإلس ــزة إظھ ــطفى حم ــیخ مص للش

ــدعوة ــة ال ــورات كلی ــدة منش ــلیمان زبی ــر س ــراھیم عم ــق إب ــة وتحقی ــوي دراس  األطھ

اإلســالمیة ولجنـــة الحفـــاظ علـــى التـــراث اإلســـالمي طـــرابلس طبعـــة أولـــى ســـنة  

 م۱۹۹۲ھـ / ۱٤۰۱
ــو  • ــي النح ــر ف ــائج الفك ــھیلينت ــود  للس ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــیخ / ع ــق الش تحقی

ھـــ / ۱٤۱۲  ۱خ / علــي محمــد معــوض طبعــة دار الكتــب بیــروت طبعــة والشــی

 م۱۹۹۲

ــائج  الفكــر  • ــاض للنشــر نت ــا طبعــة دار الری ــراھیم البن ــق د. محمــد إب للســھیلي تحقی

 م۱۹۸٤ھـ / ۱٤۰٤والتوزیع 
ــاھرة  • ــوك مصــر والق ــي مل ــب النجــوم الزاھــرة ف ــردى دار الكت ــرى ب ــن تغ الب

 م ۱۹۳۲المصریة 
 د. خدیجة أحمد مفتي الفیصلیة مكة المكرمة نحو القراء الكوفیین  •

ــیر  • ــب التفسـ ــو وكتـ ــا النحـ ــة لیبیـ ــدار الجماھیریـ ــدة الـ ــد هللا رفیـ ــراھیم عبـ د. إبـ

 م ۱۹۹۰ھـ / ۱٤۱۱الطبعة الثالثة سنة 
ــرف  • ــم الص ــي عل ــرف ف ــة الط ــنزھ ــة د. أحم ــق دراس ــام تحقی ــن ھش ــد الب د عب

 م ۱۹۹۰ھـ /  ۱٤۱۰المجید ھریدي القاھرة 
ــرف  • ــم الص ــرف فــي عل ــة الط ــق أ.د الســید محمــد نزھ للمیــداني تحقیــق وتعلی

 م۱۹۸۲ھـ / ۱٤۰۲عبد المقصود درویش 
ــاة  • ــھر النحـ ــاریخ أشـ ــو وتـ ــأة النحـ ــاھرة نشـ ــاوي القـ ــد الطنطـ ــیخ / محمـ للشـ

  م الطبعة الخامسة ۱۹۸۷ھـ / ۱٤۰۸م وطبعة المنار ۱۹۹۱ھـ / ۱٤۱۲
البـــن الجـــزري تصـــحیح الشـــیخ محمـــد علـــي النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر  •

 بدون تاریخ –الصباغ المكتبة التجاریة بمصر 



ــیبوبھ  • ــاب سـ ــیر كتـ ــد النكـــت فـــي تفسـ ــق زھیـــر عبـ ــمنتري تحقیـ ــم الشـ لألعلـ

 م ۱۹۸۷ھـ / ۱٤۰۷المحسن سلطان منشورات معھد المخطوطات بالكویت 
ن الصــفدي تحقیــق / أحمــد زكــي لصــالح الــدینكــت الھیمــان فــي نكــت العمیــان  •

 م۱۹۱۱ھـ / ۱۳۲۹باشا مطبعة الجمالیة بمصر 
ــر  • ــب الحــدیث واألث ــي غری ــة ف ــود النھای ــق / محم ــر تحقی ــن األثی ــدین ب لمجــد ال

 م۱۹٦۳ھـ / ۱۳۸۳محمد الطناحي مطبعة عیسى البابي  الحلبي القاھرة 
ھـــــ /    ۱۳۸۷ألبــــي زیــــد األنصــــاري دار الكتــــاب العربــــي بیــــروت النــــوادر  •

ــروت ۱۹٦۷ ــروق بی ــة دار الش ـــ / ۱٤۰۱م وطبع ــد  ۱۹۸۱ھ ــد   عب ــق محم م بتحقی

 القادر أحمد 
 م  ۱۹٤٥ھـ / ۱۳٦٥بیروت عن طبعة استنابول  –للبغدادي ھدیة العارفین  •

ــال ســالم ھمــع الھوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع  • ــد الع ــق عب للســیوطي تحقی

 م۱۹۸۰مكرم دار البحوث العلمیة في الكویت طبعة أولى سنة 
ــ • ــع ھم ــع الجوام ــرح جم ــي ش ــع ف ــمس ع الھوام ــد ش ــق / أحم ــیوطي تحقی للس

 م۱۹۹۸ھـ / ۱٤۱۸بیروت لبنان الطبعة األولى  –الدین دار الكتب العلمیة 
 م ۱۹۷۰ھـ / ۱۳۸۹للصفدي باعتناء س. دیدریینع الوافي بالوفیات   •

ــیظ شــلبي الوافیــة فــي شــرح الكافیــة  • ــد الحف ــق عب ــن شــرف تحقی ــدین ب ــركن ال ل

 م۱۹۸۳ھـ / ۱٤۰۳عمان 
ــان  • ــروت وفیــات األعی ــاس طبعــة بی ــق د. احســان عب ــن خلكــان تحقی ھـــ ۱۳۹۸ألب

 .م دار صادر۱۹۷۸
)  ۷٥سلســـلة أعـــالم العـــرب (  –للـــدكتور / حســین نصـــار یــونس بـــن حبیـــب  •

 م۱۹٦۸لعربي للطباعة والنشر القاھرة      دار الكتاب ا
 
 
 
 
 



 فھرس الموضوعات                           

 الصفحة        الموضـــــــــــوع                           
 المقدمة  
   القراءات واألحرف السبعة , والقراء السبعة , وأشھر رواتھم:  التمھید

 .  نحاة الكوفة وكتب علل القراءات السبع  :  الباب األول
 .   نحاة الكوفة في كتب علل القراءات السبع: الفصل األول        
التعلیل في كتب القراءات السبع وعللھا     : الفصل الثاني       

 وحججھا 
المصطلحات الكوفیة في كتب علل   الفصل الثالث :        

 القراءات السبع . 
 .   األصول النحویة عند الكوفیینالفصل الرابع :       

 اآلراء النحویة الكوفیة في كتب علل القراءات السبعالباب الثاني : 
 ـ أصل ضمیر المتكلم المنفصل .          
 ـ ضمیر الفصل والعماد .         
 ـ دخول األلف والالم على األعالم .          
   ـ خالف النحاة في أصل اآلن .         
 ـ رافع المبتدأ والخبر .          
 ـ مجیئ كان بمعنى صار.        
 ـ تخفیف إن المكسورة وحكم عملھا بعد التخفیف .           
 ـ تخفیف أن المفتوحة وحكم عملھا بعد التخفیف .         
 ـ جواز تذكیر الفعل مع الفاعل .         
 مواضع أْن وأنَّ بعد حذف حرف الجر .   ـ       

 ـ المفعول معھ وإضمار الفعل بعد الواو .       
 ـ العامل في المستثنى وحكم المستثنى بعد االستثناء التام المنفي      
 ـ غیر االستثنائیة والوصف بھا .     
 ـ وقوع الفعل الماضي حاالً دون قد .       
 ة .  ـ إضافة الموصوف إلى الصف     
 ـ اكتساب المضاف التذكیر من المضاف إلیھ .      
 ـ إضافة الزمان إلى غیر المتمكن .       
 ـ بناء مثل وأشباھھا مع ما الزائدة على الفتح .      
 ـ الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ .      
 ـ كسر یاء المتكلم المضاف إلیھا جمع المذكر السالم .      
 ر المنون .  ـ عمل المصد     
 ـ الوصف بالمصدر.    
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 الصفحة        الموضـــــــــــوع                           
 ـ تقدیم النعت على المنعوت .         
 ـ الواو الزائدة .        
 ـ واو العطف واالستئناف .         
 ـ العطف على الضمیر المجرور .         
 ـ الخفض على الجوار في العطف .  .         
 ـ حذف المنادى .         
 ـ ویكأن بین البساطة والتركیب .         
 ـ صرف ما ال ینصرف . ذ       
 ـ منع االسم المصروف من الصرف .        
 ـ واو الصرف .       
 ـ العطف على المحل .        
 ـ الفصل بین أن المصدریة والفعل .        
 ـ ھل تأتي أْن المفتوحة الھمزة أداة شرط .       
 ـ مجيء ما شرطیة وإضمار التاء في جوابھا .       

وفیة في كتب علل القراءات  : اآلراء الصرفیة الك الفصل الثالث
 السبع .

 ـ قصر الممدود .        
 ـ الجمع السماعي .     
 ـ من أبنیة القلة وزن " أفعال "  ومن أبنیة الكثرة وزن " فِعَل"      
 ـ من أبنیة الكثرة وزن " فُعل"      
 ـ من أوزان الكثرة وزن " فُعَلة "      
 ـ الوقف على التاء في یا أبت      
 ـ باب فَعَل  َیْفعَُل      
 ـ التخلص من التقاء الساكنین بالضم .      
 ـ ھل یجوز الجمع بین ساكنین .      
 ـ اإلتباع في حركة ھمزة الوصل وجواز نقلھا إلى ما قبلھا .     
 ـ إعالل دنیا وقصوى .    
 ـ أصل مّیت ووزنھ .     
 ـ أصل آیة ووزنھا .    
 ـ حذف الھمزة تخفیفاً .    
 ـ جواز اإلدغام والفك .    
 ـ حذف إحدى التاءین من أول المضارع تخفیفاً .     

 الخاتمة      
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 الصفحة        الموضـــــــــــوع                           
 الفھارس العامة        

 أوالً ـ فھرس اآلیات القرآنیة .  
 ثانیاً ـ فھرس القراءات القرآنیة .  

 ثالثاً ـ فھرس األحادیث النبویة الشریفة . وأقوال الصحابة .  
 رابعاً ـ فھرس األمثال واألقوال . 

 خامساً ـ فھرس الشواھد الشعریة واألرجاز . 
 أوالً ـ األشعار                   
 ثانیاً ـ األرجاز .                    

 سادساً ـ فھرس األعالم .
 لمراجع .  سابعاً ـ فھرس المصادر وا

 ثامناً ـ فھرس الموضوعات .  

 ٦۰٥  
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 القرآن الكريم 

:
ً
   املخطوطات   -أوال
 . ) نحو مكتبة األزھر۲۰بن الضائع مخطوط برقم (شرح الجمل ال •

 الغرة البن الدھان مخطوط بدار الكتب الجزأین الثاني والثالث.  •

:
ً
 الرسائل العلمية    -ثانيا
ــة • ــار أســرار العربی ــن األنب ــة  يالب ــة اللغ ــتیر كلی ــالة ماجس ــة بالق رس ـــالعربی           اھرةــ

 تاذ الدكتور / عبد المعطي جاب هللا سالمـألسـل..

ــماعیة  • ــو السـ ــتح هللا أللأصـــول النحـ ــود فـ ــد رفعـــت محمـ ــدكتور محمـ ــتاذ / الـ سـ

نســخة خطیـــة محفوظــة بمكتبــة كلیــة اللغــة العربیــة بالقــاھرة جامعــة األزھــر رقـــــــم 

۸۳٥۱  

المجیـــد نـــافع رســـالة  كتور / غریـــب عبـــد د لألســـتاذ الـــأصـــول النحـــو القیاســـیة  •

 دكتوراه كلیة اللغة العربیة بالقاھرة جامعة األزھر

ــل  • ــذییل والتكمی ــالت ـــق ألب ــاني تحقیـ ــھیل الجــزء الث ــاب التس ــي شــرح كت ــان ف ي حی

 األزھر –أ.د/ السید عید (دكتوراه) كلیة اللغة العربیة بالقاھرة 

ــل  • ــذییل والتكمی ـــق الت ـــوراه ) تحقیــ ــاب التســھیل الجــزء الســادس ( دكتــ شــرح كت

 م۱۹۸۲ھـ ۱٤۰۲أ.د/عبد الحمید حسان الوكیل 

 رسالة دكتوراه كلیة اللغة العربیة باألزھر البن بابشاذ شرح الجمل  •

ــدكتور / أحمــد صــالح دقمــاق رســالة شــرح كتــاب ســیبویھ للســیرافي  • لألســتاذ ال

  دكتوراه بكلیة اللغة العربیة بالقاھرة الجزء األول

ــاب ســیبویھ للســیرافي  • ــورشــرح كت ــتاذ الكت ــالة  لألس / ســعید ھــالل حســنین رس

 دكتوراه بكلیة اللغة العربیة بالقاھرة الجزء الثالث 
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ــة الطــالب  • ــة تحف ــنة شــرح منظوم ــوفى س ــائم المت ــن الھ ـــضمنة  ۸۱٥الب ـــ المت ھ

قواعــد اإلعــراب البــن ھشــام تحقیــق الباحــث/ ھــالل عبــد لكتــاب اإلعــراب عــن 

 م ۱۹۹٤ الحمید رسالة ماجستیر بكلیة اللغة العربیة بالقاھرة سنة

لعمــرو بــن عیســى الھرمــي الیمنــي دراســة وتحقیــق أ.د/أمــین المحــرر فــي النحــو  •

 عبد هللا سلم رسالة دكتوراه بكلیة اللغة العربیة بالقاھرة

 :
ً
 الدوريات واالت    -ثالثا

 م۱۹٦۱ھـ دیسمبر  ۱۳۸۱مجلة األزھر عدد رجب سنة  •

  ۱۹۸٥ – ۱٤۰٥مجلة كلیة اللغة العربیة بأسیوط العدد الخامس  •

 مجلة كلیة اللغة العربیة بالزقازیق العدد العشرون  •

 مجلة كلیة اللغة العربیة بالمنوفیة العدد الثالث عشر •

القــاھرة  ۱۹۳٥ھـــ مــایو  ۱٤٥۳مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة الملكــي صــفر ســنة  •

  ۱۹۳٦المطبعة األمیریة ببوالق 

ــمجمو • ــرارات العلمیــ ــة القــ ــاً عــ ــین عامــ ــي خمســ ــا  ۱۹۸٤ – ۱۹۳٤ة فــ أخرجھــ

أ / إبـــراھیم التـــرزي القــاھرة الھیئـــة القومیـــة  وراجعھــا أ/ محمـــد شـــوقي أمــین , و

 م ۱۹۸٤ھـ  ۱٤۰٤لشئون المطابع األمیریة سنة 

 الكتب المطبوعة  -رابعاً:

ــة والبصــرة • ــاة الكوف ــتالف نح ــي اخ ــتالف النصــرة ف ــف  ائ ــد اللطی ــألیف عب ت

 م  ۱۸۹۷ھـ سنة  ۱٤۰۷بیروت  – يتحقیق د/ طارق الجنان يالشرح

ھـــ  ٤۳۷لمكــي بــن أبــي طالــب القیســي ســنة  اإلبانــة عــن معــاني القــراءات •

 م  ۱۹۸٥تحقیق د/ عبد الفتاح إسماعیل شلبي الطبعة الثالثة سنة 

ــدال  • ــة اإلب ــة العربی ــع اللغ ــات مجم ــریف مطبوع ــین ش ــق د/ حس ــكیت تحقی ــن الس الب

 م ۱۹۷۸بالقاھرة سنة 

ــدال • ــوحي اإلب ــدین التن ــق عــز ال ــب اللغــوي تحقی ــي الطی  -ھـــ ۱۳۷۹دمشــق ســنة  ألب

 م ۱۹٦۰

ألبــي شــامة المقــدس  إبــراز المعــاني مــن حــرز األمــاني فــي القــراءات الســبع •

 م  ۱۹۸۲ -ھـ ۱٤۰۲مطبعة مصطفى البابي بمصر  –الدمشقي 
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منشـــــورات مكتبیـــــة         –د/ خدیجـــــة الحـــــدیثي أبنیــــة فــــي كتــــاب ســــیبویھ  •

 م ۱۹٦٥ -ھـ  ۱۳۸٥بغداد الطبعة األولى سنة  –النھضة 

ــ • ــھ االستشــھاد إتح ــا یصــح ب ــي م ــاد ف ــكرياف األمج ــود ش ــي   د/ محم األلوس

ــد  ۱۳٤۲ت  ــدنان عبـ ــق عـ ـــ تحقیـ ــرحمن  ھـ ــداد   الـ ــاد بغـ ــة اإلرشـ ــدوري مطبعـ الـ

 م ۱۹۸۲

للعكبــري تحقیــق  إتحــاف الحثیــث بــإعراب مــا بشــكل مــن ألفــاظ الحــدیث  •

 محمد إبراھیم سلیم مكتبة ابن سینا بدون

عـــة عشـــر المســـمى منتھـــى إتحـــاف فضـــالء البشـــر بـــالقراءات األرب •
ــراءات  ــوم الق ــا األمــاني والمســرات فــي عل ــد البن ــن محم ــد ب ــألیف الشــیخ أحم ت

    ۱۹۸۷د/شـــعبان محمـــد إســـماعیل عـــالم الكتـــب مكتبـــة الكلیـــات األزھریـــة تحقیـــق 

 )(مجلدان

للبنــا تحقیــق الصــباغ إتحــاف فضــالء البشــر فــي القــراءات األربــع عشــر  •

 ھـ  ۱۳۰٦مصر سنة 

 للزبیدى تصویر بیروت إتحاف السادة المتقین   •

ــرآن • ــوم الق ــي عل ــان ف ــق  اإلتق ــیوطي تحقی ــدالرحمن الس ــدین عب ــالل ال ــافظ ج للح

 محمد أبو الفضل إبراھیم دار التراث بالقاھرة ( أربعة أجزاء في مجلدین )

ــرآن  • ــوم الق ــي عل ــان ف ــازاإلتق ــامش أعج ــیوطي وبالھ ــاقالني ط  للس ــرآن للب  ۳الق

 م  ۱۹٥۱ھـ  ۱۳۷۰مطبعة الحلبي بمصر 

د/ عفیــف دمشــقیة  تــألیفأثــر القــراءات القرآنیــة فــي تطــور الــدرس النحــوي  •

  ۱۹۷۸لیبیا سنة  –معھد اإلنماء العربي 

ــة  • ــي الدراســات النحوی ــة ف ــراءات القرآنی ــر الق ــالم أث ــال س ــد الع ــألیف د/ عبی ت

  ۱۹۷۸مكرم سنة 

ــویین ا • ــار النح ــا لبصــریین للســیرافي أخب ــراھیم البن ــد إب ــدكتور / محم ــق ال تحقی

 م ۱۹۸٥ -ھـ  ۱٤۰٥القاھرة  –

ــب  • ــدالأدب الكات ــد ال ــد أحم ــق محم ــة تحقی ــن قتیب ــر – يالب ــالة بی ــة الرس وت مؤسس

  م۱۹۸۲ھـ  ۱٤۰۲سنة 
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ــب • ــة أدب الكاتـ ــن قتیبیـ ــاھرة   البـ ــد القـ ــد الحمیـ ــدین عبـ ــي الـ ــیخ / محـ ــق الشـ تحقیـ

 م ۱۹٦۳ھـ ۳۸۲

ــي  • ــب ألب ــر الصــولأدب الكات ــلفیة  يبك ــة الس ــري المطبع ــت األث ــد بھج ــق محم تحقی

  ھـ ۱۳٤۱بمصر سنة 

ــرب • ــاف الضـ ــرح  ارتشـ ــق وشـ ــي تحقیـ ــان األندلسـ ــي حبـ ــرب ألبـ ــان العـ ــن لسـ مـ

ــواب –ودراســة د/ رجــب عثمــان  ــد الت ــة    الناشــر :  –مراجعــة د/ رمضــان عب مكتب

  م ۱۹۹۸ھـ سنة  ۱٤۱۸بالقاھرة ط أولى سنة  ي الخانج

ــراب  • ــم اإلع ــى عل ــاد إل ــاإلرش ــات يللكیش ــین البرك ــد الحس ــق د/ عب ــُ  يتحقی ھ طبع

  م۱۹۸۹ھـ / ۱٤۰۰معھد البحوث بمكة 
ــة األدب  • ــى معرف ــب إل ــاقوت الحمــوي ط مصــریة إرشــاد األری ــاء) ی (معجــم االدب

 م ۱۹۹۳و ط دار الكتب بیروت ط أولى سنة  ۱۹۲٥ – ۱۹۰۷
ــریم  • ــا القـــرآن الكـ ــلیم إلـــى مزایـ ــل السـ ــاد العقـ ــیر أبـــى الســـعود إرشـ  –تفسـ

 م  ۱۹۲۸المطبعة المصریة ط أولى سنة 
تــألیف اإلمــام / أبــى وتــذكرة المنتھــى فــي القــراءات العشــر  إرشــاد المبتــدى •

ـــ ) تحقیـــق عمـــر حمـــدان الكبیســـي ٥۲۱العـــز محمـــد بـــن الحســـین القالنســـي (  ھـ

 م مجلد واحد  ۱۹۸٤جامعة أم القرى الطبعة األولى 

ــام االســتثناء • ــي أحك ــنة  االســتغناء ف ــراف س ــق د / طــھ محســن الع ــي تحقی للقراف

 م ۱۹۸۲ھـ سنة  ۱٤۰۲

 م۱۹۲۲ -ھـ  ۱۳٤۱للزمخشري القاھرة سنة   غةأساس البال •

ألبـــي البركـــات عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن أبـــي ســـعید بـــن  أســـرار العربیـــة •

ــاري ســنة  ــة  ٥۷۷األنب ــد بھجــت البیطــار مطبع ــق / محم التركــي بدمشــق  –ھـــ تحقی

۱۹٥۷  

ــائر  • ــرم األشــباه والنظ ــالم مك ــال س ــد الع ــق عب ــیوطي تحقی ــالة  –للس ــة الرس مؤسس

 م وطبعة دار المعارف العثمانیة ط ثانیة ۱۹۸٥بیروت ط أولى 
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ــة • ــاد  –للســیوطي  األشــباه والنظــائر النحوی ــدر آب ــد  –حی ــة  ۱۳٦۱الھن ـــ وطبع ھ

ــق  ــة بدمشـ ــة العربیـ ــع اللغـ ــازي  ۱۹۸٥ – ۱٤۰٦مجمـ ــان , وغـ ــدهللا نھـ ــح عبـ م تـ

 مختار طلبان وإبراھیم عبدهللا , وأحمد مختار الشریف

ــل  • ــي الجمـ ــع فـ ــل الواقـ ــالح الخلـ ــدهللا إصـ ــزة عبـ ــق أ.د/ حمـ ــي تحقیـ للبطلیوسـ

 م ۱۹۷۹ -ھـ ۱۳۹۹الریاض  يالنشرت

ــد الســالم ھــارون إصــالح المنطــق  • ــد شــاكر وعب ــق أحمــد محم ــن الســكیت تحقی الب

 م ۱۹٤۹القاھرة 

ــارون دار صـــمعیات األ • ــد الســـالم ھـ ــاكر وعبـ ــد شـ لألصـــمعي تحقیـــق أحمـــد محمـ

 م ۱۹۷۰المعارف بمصر 

 األردن  –د / عبد الحسین الفتلى  البن السراج تحقیقاألصول في النحو  •

ــراھیم األضــداد  • ــل إب ــو الفض ــد أب ــق محم ــاري تحقی ــن األنب ــر ب ــي بك ــت  –ألب الكوی

 م۱۹٦۰

ــداد  • ــجتانياألض ــاتم الس ــي ح ــت  ألب ــق / أوغلس ــداد ) تحقی ــي االض ــب ف ــة كت ( ثالث

 م۱۹۱۳بیروت سنة  –ھفتر 

ــع األضــداد  • ــات مجم ــن مطبوع ــزة حس ــدكتورة / ع ــق ال ــوي تحقی ــب اللغ ــي الطی ألب

 م ۱۹٦۳ –ه  ۱۳۸۲اللغة العربیة بدمشق 

ــورة  • ــین سـ ــراب ثالثـ ــة إعـ ــن خالویـ ــنة  –البـ ــریة سـ ــب المصـ ــة دار الكتـ مطبعـ

 ارف العثمانیة حیدر آباد الھند م لحساب دائرة المع ۱۹٤۱ -ھـ ۱۳٦۰

ــا  • ــراءات الســبع وعللھ ــن إعــراب الق ــد ب ــن أحم ــین م ــد هللا الحس ــي عب ــألیف أب ت

ــذاني (  ــھ الھم ــة ۳۷۰خالوی ــرى ) مكتب ــین ( أم الق ــرحمن العثیم ــد ال ــق عب ـــ ) تحقی ھ

 ( مجلدان ) ۱۹۹۲الخانجي بالقاھرة الطبعة األولى سنة 

ــواذ  • ــراءات الش ــراب الق ــاء العكإع ــي البق ــنة ألب ــري س ــد  ٦۱٦ب ــق محم ـــ تحقی ھ

 مجلدان  ۱۹۹٦سعید عزوز عالم الكتب بیروت الطبعة األولى سنة 

ألبــي جعفــر النحــاس أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل النحــاس ســنة إعــراب القــرآن  •

عــالم الكتــب بیــروت الطبعــة الثانیــة  –ھـــ تحقیــق د / زھیــر غــازي زاھــر  ۳۳۸

 خمسة مجلدات  ۱۹۸٥سنة 
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 الطبعة الرابعة دار العلم للمالیین  –بیروت  –الزركلي  لخیر الدیناألعالم  •

 م ۱۹۲۷- ۱۳٤٥دار الكتب المصریة  –ألبي الفرج األصبھاني األغاني  •

ــراب  • ــدل اإلعـ ــي جـ ــراب فـ ــاري ( اإلغـ ــاني  ٥۷۷لألنبـ ــعید األفعـ ــق سـ –) تحقیـ

 م ۱۹٥۷مطبعة الجامعة السوریة 

تــألیف د. محمــد ســالم محــیش اإلفصــاح عمــا زادتــھ الــدرة عــن الشــاطبیة  •

 المكتبیة األزھریة للتراث 

ــراب  • ــكلة اإلعـ ــات مشـ ــرح أبیـ ــي شـ ــاح فـ ــعید اإلفصـ ــق أ/ سـ ــارقي تحقیـ للفـ

  ۱۹۷٤ھـ  ۱۳۹٤لیبیا  –جامعة بنغازي  –األفغاني 

للســـــیوطي تحقیـــــق د/ محمـــــود   االقتــــراح فـــــي أصـــــول النحـــــو وجدلـــــھ  •

 م ۱۹۸۹ھـ  ۱٤۰۹فجال

ــاب اال • ــرح أدب الكتـ ــي شـ ــاب فـ ــيقتضـ ــقا  للبطلیوسـ ــطفى السـ ــق د/ مصـ تحقیـ

  م ۱۹۸۱والدكتور حامد عبد المجید القاھرة سنة 

ــب  • ــن الحاج ــالي اب ــال –أم ــة  يأواألم ــن حمــود النحوی ــق د. ھــادي حس  يتحقی

 م ۱۹۸٥ -ھـ  ۱٤۰٥مكتبة النھضة العربیة بیروت  –عالم الكتب 

تحقیـــق د / محمــد إبـــراھیم البنـــا مطبعــة الســـعادة بمصـــر ســـنة أمــالي الســـھیلي  •

 م ۱۹۷۰ -ھـ ۱۳۹۰

ھبــة هللا بــن علــي بــن محمــد حمــزة العلــوي تحقیــق د/ محمــود أملــي ابــن الشــجري  •

 م ثالثة أجزاء كبیرة  ۱۹۹۲الطبعة األولى  مكتبة الخانجي –محمد الطناحي 
 م ۱۹۸۷ھـ  ۱٤۰۷ط بیروت  –ألبي علي القالي األمالي   •

ــراھیم اإلمتــاع والمؤانســة  • ــزین وإب ــي/ أحمــد أمــین ال ــدي تحقیق ــان التوحی ألبــي حی

  م ۱۹٥۳ھـ  ۱۳۷۳األنباري مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر القاھرة 
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ــال األ • ــد قطــامش مث ــد المجی ــق د/ عب ــن ســالم تحقی ــد القاســم ب ــي عبی  –دمشــق  –ألب

 م ۱۹۸۰ -ھـ ۱٤۰۰
ــرب  • ــال العـ ــبي أمثـ ــل الضـ ــان عبـــاس –للمفضـ ــھ د/ إحسـ ــق علیـ ــھ وعلـ ــدم لـ قـ

 م۱۹۸۱ھـ۱٤۰۱
ــع  • ــي جمی ــراءات ف ــراب والق ــوه اإلع ــن وج ــرحمن م ــھ ال ــن ب ــا م ــالء م إم

ــرآن  ــري الق ــن الحســین العكب ــد هللا ب ــاء عب ــي البق ــألیف أب ــراھیم ھــ٦۱٦ت ــق إب ـ تحقی

 عطوة عوض (مجلدان)
ــاه النحــاة  • ــى أنب ــرواة عل ــاه ال ــراھیم  –للقفطــي إنب ــو الفضــل إب ــد أب ــق /محم تحقی

 ھـ ۱۳۹٦بیروت  –دار الكتب المصریة  –
ــوفی • ــریین والكـ ــویین البصـ ــین النحـ ــالف بـ ــائل الخـ ــي مسـ ــاف فـ ن یاإلنصـ

تحقیـــق محمـــد )  ٥۷۷تـــألیف كمـــال الـــدین أبـــي البركـــات عبـــدالرحمن األنبـــاري ( 

 محي الدین عبدالحمید دار الفكر ( مجلدان )
ــك  • ــن مال ــة ب ــى ألفی ــق الشــیخ محمــد محــي أوضــح المســالك إل ــن ھشــام تحقی الب

ھــــ  ۱۳۹۹بیـــروت  –الـــدین عبـــد الحمیـــد دار الفكـــر الطبعـــة الخامســـة دار الجیـــل 

 م مصورة عن الطبعة المصریة ۱۹۷۹
ــق د/ حســن شــاذلي فاإلیضــاح العضــدي للفارســي  • ــاھرة تحقی ھـــ ۱۳۸۹رھــود الق

 م۱۹٦۹
ــي  • ــاح للقیسـ ــواھد اإلیضـ ــاح شـ ــدعجابإیضـ ــود الـ ــن حمـ ــد بـ ــق د/ محمـ             يتحقیـ

 م۱۹۸۷ھـ سنة  ۱٤۰۸بیروت  –ط دار الغرب االسالمي 
ــي شــرح المفصــل  • ــرو المعــروف اإلیضــاح ف ــن عم ــان ب ــرو عثم ــي عم للشــیخ أب

      –ھــــ تحقیـــق د/ موســـى بنـــاي العلیلـــي مطبعـــة الصـــافي ٦٤٦بـــابن الحاجـــب 

 م مجلدان ۱۹۸۲بغداد سنة 
ــو  • ــل النحـ ــي علـ ــاح فـ ــارك اإلیضـ ــازن المبـ ــق د/ مـ ــاجي تحقیـ ــروت  –للزجـ بیـ

 م۱۹۷۹ھـ /۱۳۹۹
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ــرآن  • ــكالت الق ــاني مش ــي مع ــان ف ــاھر البرھ ــاب ــوفي  وريبللنیس ـــ  ٥٥۳المت ھ

 –طبعــــة وزارة األوقــــاف والشــــئون اإلســــالمیة  –تحقیــــق ســــعاد بنــــت صــــالح 

 السعودیة 
مطبعــــة الســــعادة  ۱۹۷۸ھـــــ  ۱۳۹۸بیــــروت البحــــر المحــــیط ألبــــي حیــــان  •

 ھـ ۱۳۲۸بمصـــر 
ــان  • ــي حی ــنة البحــر المحــیط ألب ـــ دار ۷٤٥س ــع ھ ــر والتوزی ــة والنش ــر للطباع لفك

 ( ثمانیة أجزاء ) ۱۹۸۳الطبعة الثانیة  –
ــة  • ــیم الجوزی ــن الق ــد الب ــدائع الفوائ ــروت  –ب ــة  –بی ــن طبع ــخة مصــورة ع نس

 المنیریة بمصر

ــر المتــواترة مــن طریــق الشــاطبیة  • ــدور الزاھــرة فــي القــراءات العش الب
ــي (  ــاح القاض ــد الفت ــیخ / عب ــألیف الش ــد ۱٤۰۳ت ــة ال ـــ ) مكتب ــورة ھ ــة المن ار بالمدین

 ھـ ( مجلد واحد )۱٤۰٤الطبعة األولى سنة 

لإلمــام بــدر الــدین محمــد بــن عبــد هللا الزركشــي البرھــان فــي علــوم القــرآن  •

ــة     ۷۹٤( ــدین) مطبعـ ــي مجلـ ــزآن فـ ــراھیم (جـ ــل إبـ ــو الفضـ ــد أبـ ــق محمـ ـــ) تحقیـ ھـ

  م ۱۹٥۷ھـ / ۱۳۷٦عیسى البابي الحلبي القاھرة 

 م۱۹۹۱ھـ /۱٤۱۱یر القاھرة البن كثالبدایة والنھایة   •

 ھـ۱۳٤۸القاھرة سنة  –للشوكاني البدر الطالع   •

ــیط  • ــي البسـ ــن أبـ ــروت البـ ــد بیـ ــن عبیـ ــاد بـ ــق د/ عیـ ــع تحقیـ ـــ  /  ۱٤۰۷الربیـ ھـ

 ھـ ۱۹۸٦

الفارســــي دراســــة تحقیــــق /صــــالح الــــدین عبــــد هللا الســــنطاوي     –البغــــدادیات  •

 م  ۱۹۸۳بغداد 

للســـیوطي تحقیـــق محمـــد أبـــو فـــي طبقـــات اللغـــوین والنحـــاة  بغیـــة الوعـــاة •

 م۱۹٦٤ھـ / ۱۳۸٤الفضل ابراھیم مطبعة عیسى البابي الحلبي 

محمـــد  /تحقیـــق  –للفیروزابـــادي  –البلغـــة فـــي تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة  •

 م۱۹۷۲ھـ / ۱۳۹۲المصري دمشق 

 

 



١٠ 
 

 

ــرب • ــة الع ــي لغ ــواو ف ــي ال ــوغ األرب ف ــد . ت د  بل ــید محم ــد الس ــد  عبدالحمی عب

 جامعة أسیوط طبعة مكتبة الكلیات األزھریة الحمید 

ــرآن  • ــب الق ــي إعــراب غری ــان ف ــدكتور / البی ــق ال ــاري تحقی ــات األنب ــي البرك ألب

ــھ  ــد طـ ــد الحمیـ ــھ عبـ ــي  –طـ ــاب العربـ ــع دار الكتـ ــقا طبـ ــطفى السـ ــة / مصـ مراجعـ

 م۱۹٦۹ھـ / ۱۳۸۹القاھرة

ــین  • ــان والتبی ــارون  –البی ــالم ھ ــد الس ــق / عب ــاحظ تحقی ــاھرة –للج ـــ / ۱۳۸۰الق ھ

 م۱۹٦۰

للمرتضــى الزبیــدي طبعــة القـــاھرة  –تــاج العــروس مــن جــواھر القــاموس  •

 م ۱۹٦٥ھـ / ۱۳۸٥ھـ وطبعة الكویت ۱۳۰٦

نشــر دار مكتبـــة الحیـــاة فـــي  –لـــ جرجـــي زیـــدان تــاریخ آداب اللغـــة العربیـــة  •

 م مطبعة فؤاد بیان  ۱۹٦۷بیروت 

 –) مطبعـــة الرســـالة ۲٥أحمـــد حســـن الزیـــات طبعـــة ( –تـــاریخ األدب العربـــي  •

 قاھرة ) دار النھضة مصر للطبع والنشر ( ال

ــاریخ األدب العربـــي  • ــیف تـ ــوقي ضـ ــر االســـالمي د / شـ ــاني ) العصـ ــم الثـ ( القسـ

 م۱۹٦۳طبعة دار المعارف بمصر سنة 

ــي  • ــاریخ األدب العرب ــرین ت ــار وآخ ــیم النج ــد الحل ــة د/ عب ــان ترجم ــارل بروكلم ك

 م ۱۹۷۷ھـ / ۱۳۹۷القاھرة  –

 ھـ ۱۳٤۹طبع بمصر  –للخطیب البغدادي تاریخ بغداد  •

ــاریخ الفلســفة فــي اإلســالم  • دي بــور ترجمــة د. محمــد عبــد الھــادي  –ت ج ت

 م۱۹٥۷أبو ریده مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر الطبعة الرابعة 

ــي  • ــل فـ ــنھج كـ ــراءاتھم ومـ ــواتر قـ ــم وتـ ــرة ورواتھـ ــراء العشـ ــاریخ القـ تـ
ــراءة  ــد الق ــق أ/ صــفوت جــودة أحم ــدیم وتعلی ــاح القاضــي تق ــد الفت ــألیف الشــیخ عب ت

 م ۱۹۹۸ھـ / ۱٤۱۹بة القاھرة الطبعة األولى مكت

ــرآن  • ــكل الق ــل مش ــتأوی ــن قتیب ــنة  ةالب ــقر دار ۲۷٦س ــد ص ــید أحم ــق الس ـــ تحقی ھ

 م ۱۹۷۳م / ۱۹۳۳التراث القاھرة 

 



١١ 
 

 

ــتأویــل مشــكل القــرآن  • تحقیــق عمــر عبــد العزیــز الطبعــة األولــى ســنة  ةالبــن قتیب

 م ۱۹۸۹

فتحــي أحمــد مصــطفى علــي الــدین  تحقیــق د / يالتبصــرة والتــذكرة للصــیمر •

جامعــــة أم القـــرى مكــــة   –مركـــز البحـــث العلمــــي وإحیـــاء التــــراث اإلســـالمي 

 م ۱۹۸۲ھـ / ۱٤۰۲المكرمة 

ــراءات  • ــي الق ــدین رمضــانالتبصــرة ف ــق د. محــي ال ــب تحقی ــي طال ــن أب ــي ب  لمك

 م ۱۹۸٥سنة 

ــرآن  • ــراب القـ ــي إعـ ــان فـ ــري التبیـ ــین العكبـ ــن الحسـ ــد هللا بـ ــاء عبـ ــي البقـ البـ

ــاوي ٦۱٦( ــد البیجـ ــى محمـ ــق علـ ـــ) تحقیـ ــدان )  –ھـ ــي ( مجلـ ــابي الحلبـ ــى البـ عیسـ

 م ۱۹۷۹ھـ / ۱۳۹٦القاھرة 

ــذاھب النحــویین  • ــین عــن م ــروت التبی ــین بی ــرحمن العثیم ــد ال ــري ت د. عب للعكب

 م۱۹۸٦ھـ / ۱٤۰٦

لإلمــام المحقــق محمــد بــن یوســف تحبیــر التیســیر فــي قــراءات األئمــة العشــرة  •

 بیروت  –ھـ دار الكتب العلمیة ۸۳۳الجزري المتوفى 

تحقیــق د. علــي تحفــة األقــران فیمــا قــرئ بالتثلیــث مــن حــروف القــرآن  •

 م۱۹۸۷دار المنارة بالسعودیة  –البواب 

ــد  • ــیص الشــواھد وتلخــیص الفوائ ــاس تخل ــام د. عب ــن ھش ــروت الب الصــالحي بی

 م الطبعة األولى۱۹۸٦ھـ / ۱٤۰٦

تــألیف أبــي الحســن طــاھر بــن عبــدالمنعم بــن غلبــون التــذكرة فــي القــراءات  •

ــرئ ( ــالمیة ) ۳۹۹المق ــة اإلس ــري ( الجامع ــراھیم بحی ــاح إب ــد الفت ــق د. عب ـــ) تحقی ھ

 مجلدان  –

ھــــ ۱٤۰٦بیـــروت  –ألبـــي جبـــان تحقیـــق د. عفیـــف عبـــدالرحمن تـــذكرة النحـــاة  •

 م ۱۹۸٦/

ــل المقاصــد  • ــد وتكمی ــات تســھیل الفوائ ــل برك ــد كام ــق د. محم ــك تحقی ــن مال الب

 م۱۹٦۷ھـ / ۱۳۷۷القاھرة 

 

 



١٢ 
 

 

فصــــیح ثعلــــب ) ألبــــن درســــتویھ تحقیــــق د . عبــــد هللا تصــــحیح الفصــــیح (  •

 م ۱۹۷٥ھـ / ۱۳۹٥الجبوري دیوان األوقاف بغداد 

للشــــیخ خالـــد األزھـــري طبعـــة دار الفكــــر ح بمضـــمون التوضـــیح التصـــری •

 للطباعة والنشر بدون

ــة  • ــة العربی ــوي للغ ــور النح ــدي  –التط ــد حم ــة محم ــن الطباع ــر ع ج برجشتراس

 -م تقــــدیم وتحقیــــق د. محمــــد شــــریف۱۹۲۹البكــــري مطبعــــة الســــماح القــــاھرة 

   م المملكـــــــة المغربیـــــــة وزارة األوقـــــــاف     ۱۹۸۲ھــــــــ ۱٤۰۲الطبعةالثانیـــــــة 

 والشئون اإلسالمیة 

ــرح  • ــمى شـ ــة المسـ ــي كتابـ ــة فـ ــى الخالفیـ ــائل الرضـ ــى مسـ ــات علـ تعلیقـ
بقلـــم د. حمـــدي عبـــدالحلیم المقـــدم كلیـــة اللغـــة العربیـــة بالقـــاھرة مطبعـــة الكافیـــة 

 م۱۹۸٥ھـ سنة  ۱٤۰٦األمانة الطبعة األولى 

ــیط  • ــر المحـ ــیر البحـ ــنة تفسـ ــاھرة سـ ــي القـ ــان األندلسـ ــي حبـ ـــ ۱٤۰۳ألبـ     -ھـــ

 م۱۹۸۳

ــري  • ــیر الطبـ ــر تفسـ ــارف بمصـ ــة دار المعـ ــاكر طبعـ ــد شـ ــود محمـ ــق / محمـ تحقیـ

 ھـ۱۳۷٤

 م۱۹٥۲ھـ /  ۱۳۷۲طبعة دار الكتب المصریة تفسیر القرطبي   •

 لإلمام الفخر الرازي دار الكتب العلمیة بطھران التفسیر الكبیر  •

ھـــ تحقیــق د. إبــراھیم ۸۳۳ألبــن الجــزري تقریــب النشــر فــي القــراءات العشــر  •

 م طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ۱۹٦۱عوض طبعة أولى سنة عطوة 

 تحقیق د. حسن شاذلي فرھود الریاض التكملة للفارسي   •

 م۱۹۸۱ھـ/۱٤۰۰العراق  –د. كاظم بحر المرجان التكملة للفارسي   •

ــذیل  • ــد والصــلةالتكملــة وال ــق عب ــد  للصــاغاني تحقی ــیم الطحــاوي ومحم العل

ري ومطبوعـــات مجمـــع اللغـــة أبـــو الفضـــل إبـــراھیم وإبـــراھیم األبیـــا

  م۱۹۷۰العربیة بالقاھرة 
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تــألیف أبــي علــي تلخــیص العبــارات بلطیــف اإلشــارات فــي القــراءات الســبع  •

بیــروت  )  –ھـــ ) تحقیــق ســبیع حمــزة حــاكمي ( جــدة ٥۱٤الحســن بــن خلــف ( 

 ھـ مجلد ۱۹۸۸الطبعة األولى 

التوجیھـــات النحویـــة والصـــرفیة للقـــراءات القرآنیـــة فـــي مغنـــى اللبیـــب  •
 ھـ۷٦۱ألبن ھشام اآلنصاري ت 

ــة  • ــریج ودارس ــع وتخ ــتاذ جم ــزازي أس ــي الع ــزین عل ــد ال ــدكتور / أحم ــتاذ ال األس

ــة األولــــى  ــة بالزقــــازیق الطبعــ ــة اللغــــة العربیــ ـــ /     ۱٤۱۹اللغویــــات فــــي كلیــ ھــ

 م ۱۹۹۸

صــرفیة للقــراءات الثالثــة بعــد الســبعة التوجیھــات واألثــار النحویــة وال •
ھـــــ       ۲۰٥ھـــــ ویعقــــوب البصــــري ۱۳۰ألصــــحابھا أبــــي جعفــــر المــــدني ســــنة 

ھــــ لألســـتاذ الـــدكتور / علـــي محمـــد فـــاخر كلیـــة اللغـــة     ۲۲۹وخلـــف الكـــوفي 

 م۱۹۹۹ھـ / ۱٤۲۰العربیة بالمنصورة مكتبة وھبة الطبعة األولى 

ــلیمان للمـــرادي تحقیـــق د توضـــیح المقاصـــد والمســـالك  • . عبـــدالرحمن علـــي سـ

 م ۱۹۷٦ھـ / ۱۳۹٦القاھرة 

ــة  • ــت التوطئ ــوع الكوی ــد المط ــف أحم ــق د. یوس ــلوبین تحقی ــي الش ــي عل ألب

  ھـ۱٤۰۱م /۱۹۸۱

تــألیف أبــي عمــرو عثمــان بــن ســعید الــداني التیســیر فــي القــراءات الســبع  •

ھـــــــ      ۱٤۰٦م وبیــــــروت ۱۹۳۰ل) ھـــــــ تصــــــحیح أوثــــــورتزل (اســــــتنابو٤٤٤

 م۱۹۸٥

ألبـــن ھشـــام د. محمـــد محمـــود الھرمیـــل القـــاھرة غیر فـــي النحـــو الجـــامع الصـــ •

 م۱۹۸۰ھـ ۱٤۰۰

ــع  • ــع الجوام ــر أو جم ــامع الكبی ــة دار الكتــب الج ــن مخطوط ــورة ع ــخة مص نس

 ھـ۱۹۷۸) مطابع المصریة العامة للكتاب ۹٥المصریة رقم (

ــرآن  • ــام القـ ــة ألحكـ ــي ( الجامعـ ــریة ٦۷۱للقرطبـ ــب المصـ ــة دار الكتـ ـــ ) طبعـ ھـ

 م۱۹٦٦

 



١٤ 
 

 

 

ألبـــن الحمیـــدي تحقیـــق الكـــوثري تصـــحیح محمـــد بـــن تاویـــت جـــذوة المقتـــبس  •

 م۱۹٥۲ھـ ۱۳۷۱القاھرة  –الطبخي 

د.محمــد بــن الخطــاب القرشــي جمھــرة أشــعار العــرب فــي الجاھلیــة واإلســالم  •

 م        ۱۹۸٦- ۱۲دمشق طبعة  –تحقیق / محمد علي الھاشمي طبعة دار القلم 

بطھ وكتـــب ھوامشـــھ / أحمـــد عبـــد ألبـــي ھـــالل العســـكري ضـــجمھـــرة األمثـــال  •

ــب  ــول دار الكت ــیوني زغل ــن بس ــعید ب ــد س ــاجر محم ــو ھ ــھ أب ــرج أحادیث ــالم وخ الس

 م۱۹۸۸ -۱العلمیة بیروت طبعة

ألبـــي ھـــالل العســـكري تحقیـــق / محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراھیم   جمھـــرة األمثـــال  •

ــة  ــة الحدیثــ ــة العربیــ ــامش المؤسســ ــد قطــ ــد المجیــ ــاھرة  –وعبــ ـــ /      ۱۳۸٤القــ ھــ

 م ۱۹٦٤

ــة  • ــرة اللغ ــي جمھ ــر البعلبك ــھ / رمــزي منی ــدم ل ــد حققــھ وق ــن دری دار العلــم –ألب

 ھـ ۱٤۰۷ –م ۱۹۸۷للمالیین بیروت 

ــي النحــو  • ــروت الجمــل ف ــاوة بی ــدین قب ــق د. فخــر ال ــدي تحقی ــد الفراھی ــل أحم للخلی

 ھـ ۱٤۰۷ –م ۱۹۸۷

 م ۱۹۸٥ھـ / ۱٤٥للزجاجي تحقیق د. علي توفیق الحمد الجمل في النحو  •

ــاني  • ــي حــروف المع ــداني ف ــى ال ــاوة د./ الجن ــدین قب ــق د. فخــر ال ــرادي تحقی للم

 م۱۹۸۳محمد ندیم فاضل دار الكتب العلمیة بیروت 

ــرب  • ــالم الع ــة ك ــي معرف ــواھر األدب ف ــل ج ــد نبی ــد أحم ــق د. حام ــي تحقی لإلربل

 م۱۹۸٤ھـ سنة ۱٤۰٤القاھرة 

ــیم  • ــف هللا ألالج ــد خل ــة محم ــاري مراجع ــراھیم اإلبی ــق /إب ــیباني تحقی ــرو الش ــي عم ب

 م۱۹۷٤ھـ / ۱۳۹٤القاھرة  –أحمد 

طبــع مــع المغنــي بمطبعــة عیســى الحلبــي بمصــر  –حاشــیة األمیــر علــي المغنــي  •

 بدون تاریخ

ــب  • ــي اللبیـ ــي مغنـ ــدادي علـ ــیة البغـ ــر حاشـ ــوالق بمصـ ــة بـ ـــ۱۲۸٦مطبعـ  ھـ

 

 



١٥ 
 

 /فیــة بــن مالــك ضــبط وتشــكیلحاشــیة الخضــري علــى شــرح ابــن عقیــل أل •
ــاعي ــف البقــ ــر     -یوســ ــة دار الفكــ ــات طبعــ ــوث والدراســ ــب البحــ ــراف مكتــ إشــ

 م ۱۹۹٥-ھـ۱٤۱٥
 
حاشـــیة الصـــبان علـــي األشـــموني علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك ومعـــھ شـــرح  •

 مطبعة عیسى العالي الحلبي –دار إحیاء الكتب العربیة  –الشواھد للعیني  
 

 بیروت  –القاھرة العلیمي على التصریح   حاشیة یس •
 

لإلمـــام أبـــي زرعـــة عبـــدالرحمن بـــن أحمـــد بـــن زنجلـــة ســـنة حجـــة القـــراءات   •
الطبعــــة  –بیــــروت  –مؤسســــة الرســــالة  –ھـــــ تحقیــــق ســــعید األفغــــاني ۱٤۰۳

 م " مجلد كبیر "۱۹۹۷الخامسة 
 

ھـــ تحقیــق وشــرح د/ ۳۷۰ لإلمــام ابــن خالویــةالحجــة فــي القــراءات الســبع  •
  ۱۹۹۰بیروت الطبعة الخامسة  –عبــد العال سالم مكرم, مؤسسة الرسالة 

 

ــار  • ــة األمصـ ــبعة أئمـ ــراء السـ ــة للقـ ــذین الحجـ ــام الـ ــراق والشـ ــاز والعـ : الحجـ
ھـــ ۳۷۷ذكــرھم ابــن مجاھــد تــألیف أبــي علــي الحســن بــن عبــد الغفــار الفارســي ســنة 

ــرین  ــوجي وآخـ ــدین قھـ ــدر الـ ــق بـ ــراث دار ال –تحقیـ ــأمون للتـ ــنة  –مـ ــق سـ دمشـ
 م۱۹۹۲

 

البــن الســید البطلیوســي تحقیــق د. مصــطفى الحلــل فــي شــرح أبیــات الجمــل  •
 م۱۹۷۹القاھرة  –إمام مطبعة الدار المصریة للطباعة والنشر 

 

ألبــي تمــام الطــائي تحقیــق د. عبــد هللا عبــد الــرحیم عــیالن الســعودي الحماســة  •
 م۱۹۸۱ھـ سنة ۱٤۰۱

 

ــریة  • ــة البصـ ــام الحماسـ ــد إمـ ــدین أحمـ ــار الـ ــق د. مختـ ــحیح وتعلیـ ـــ ۱۳۸۳تصـ ھـ
 م۱۹٦٤

 

ــفیاء  • ــات األصـ ــاء وطبقـ ــة األولیـ ــعادة حلیـ ــة السـ ــن طبعـ ــورة عـ ــخة مصـ نسـ
 م۱۳٥۷والخانجي بمصر سنة 

 

  م۱۹٦٦ھـ / ۱۳۸٥للدكتورة / خدیجة الحدیثي  أبو حیان النحوي •
 

 
 



١٦ 
 

 بــن علــي الحنبلــي تــألیف أبــي محمــد عبــدهللاختیــار فــي القــراءات العشــر اال •

ــاط (  ــابن الخی ــز        الســبر ٥٤۱البغــدادي المعــروف ب ــد العزی ــق د. عب -ھـــ ) تحقی

 ھـ۱٤۱۷أصول الدین بالریاض 
ــرب  • ــان الع ــاب لس ــب ألب ــة األدب ول ــدادي خزان ــر البغ ــن عم ــدالقادر ب ــألیف عب ت

ھـــ) تحقیــق وشــرح عبــد الســالم ھــارون مكتبــة الخــانجي بالقــاھرة والرفــاعي ۱۰۹۳(

  م۱۹۸۳بالریاض طبعة أولى سنة 
ــد الخــالق عضــیمة ( الكــریم دراســة ألســلوب القــرآن • م) ۱۹۸٤للشــیخ / محمــد عب

 دار الحدیث بالقاھرة مطبعة السعادة بمصر
للشــیخ: محمــد الخضــر حســین جمعــة وصــححھ یخھــا دراســات فــي العربیــة وتار •

ــتح  / ــة دار الفـ ــالمي مكتبـ ــب اإلسـ ــي المكتـ ــا التونسـ ــي رضـ ــة  –علـ ــة الثانیـ الطبعـ

 م۱۹٦۰
ألحمـــد بـــن یوســـف المعـــروف الـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون  •

 م۱۹۸٦ھـ / ۱٤۰٦دمشق  –بالسمین الحلبي تحقیق د. أحمد الخراط دار العلم 
ھــــ مكبعـــة ۱۳۲۸القـــاھرة  –للشـــنقیطي الھوامـــع  اللوامـــع علـــى ھمـــعالـــدرر  •

 كردیتان
تحقیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل  –للحریـــري درة الغـــواص فـــي أوھـــام الخـــواص  •

 إبراھیم نھضة مصر
المفســـر د / لبیـــب دفـــاع عـــن القـــراءات المتـــواترة فـــي مواجھـــة الطبـــري  •

 م ۱۹۷۸دار المعارف بالقاھرة سنة  –السعید 
تحقیــق / محمــد نعنــاع وحســین عطــوان دیــوان إبــراھیم بــن ھرمــھ القرشــي  •

 م۱۹٦۹دمشق 
 م۱۹۹۱نشر انطول صالحان بیروت  –دیوان األخطل  •

ھـــ ۱۳۸٤تحقیــق الشــیخ محمــد آل یاســین بغــداد ســنة دیــوان أبــي األســود الــدؤلي  •

 م۱۹٦٤سنة 
 

 

 



١٧ 
 

ــوان األ • ــد ھـــ) شــرحھ ۷(شــي عدی ــد ناصــر ال ــھ / مھــدي محم ــدم ل ین دار صــادر وق

 م۱۹۸۷بیروت 
ــیس  • ــرؤ الق ــوان ام ــافي دی ــطفى عبدالش ــتاذ مص ــححھ األس ــبطھ وص ــروت  –ض بی

 ھـ۱٤۰۳ –م ۱۹۸۳
 م ۱۹٦۰بیروت  –تحقیق / محمد إبراھیم نجم دیوان أوس بن حجر  •

جمـــع وتحقیـــق وشـــرح /علـــي ذو الفقـــار شـــاكر دار الغـــرب دیـــوان تـــأبط شـــراً  •

 م۱۹۸٤الطبعة األولى سنة  –اإلسالمي 
ــزي  • ــام بشــرح التبری ــي تم ــوان أب ــدون دی ــاھرة ب ــزام الق ــد ع ــد عب ــق / محم تحقی

 تاریخ
 م۱۹۸۱ھـ سنة ۱٤۰۱بیروت  –دیوان حاتم الطائي  •
ــت  • ــن ثابـ ــان بـ ــوان حسـ ــارف  –دیـ ــنین  –دار المعـ ــي حسـ ــید حنفـ ــق د. سـ تحقیـ

 م۱۹۸۳اھرة الق
ــن الســكیت  • ــة وشــرح اب ــة بروای ــوان الخطیئ ــین دی ــد أم ــان محم ــق د. نعم تحقی

 م۱۹۸۷القاھرة سنة  –طھ 
 ھـ) دار صادر بیروت ۲٤( دیوان الخنساء   •

 تحقیق عمر عبد الرسول دار المعارفدیوان درید بن الصمھ   •

ــة العــدوي ( دیــوان ذو الرمــة  • ــو ۱۱۷غــیالن بــن عقب ــدوس أب ــق / عبدالق ھـــ ) تحقی

 م۱۹۷۳ھـ / ۱۳۹۳الطبعة الثالثة  –مؤسسة الرسالة  –الح ص
ــن العجــاج  • ــة ب ــوان رؤب ــورد دی ــن ال ــیم ب ــرب ) تصــحیح ول ــعار الع ــوع أش ( مجم

 بیروت  –دار األفاق الحدیثة 
ــري  • ــي النمی ــوان الراع ــروت  –دی ــاییرت بی ــرت ف ــھ راینھ ــھ وحقق ـــ ۱٤۰۱جمع ھ

 م۱۹۸۰ -
ــي الحســحاس  • ــد بن ــوان ســحیم عب ــب دی ــي دار الكت ــز المیمن ــد العزی ــق / عب تحقی

  ۱۹٥۰المصریة 
 

 

 



١٨ 
 

ــنفري  • ــي دیـــوان الشـ ــاب العربـ ــل یعقـــوب دار الكتـ ــع وتحقیـــق وشـــرح أمیـ  –جمـ

 م۲/۱۹۹۱بیروت طبعة 
ــدالعزیز المیمنــيدیــوان الشــنفري  • ــق / عب ــة ) تحقی ــة  ( الطرائــف األدبی مطبعــة لجن

 م۱۹۳۷التألیف والترجمة والنشر القاھرة سنة 
 م۱۹٥۸ھـ / ۱۳۷۸تحقیق د. علي الجندي القاھرة دیوان طرفة  •

ــة  • ــوان طرف ــروت دی ــدین بی ــر ال ــد ناص ــدي محم ــھ / مھ ــدم ل ــرحھ وق ـــ  ۱٤۰۷ش ھ

 م۱۹۸۷
ــوان الطرمــاح  • ــة واألرتشــاف دمشــق دی ــدكتورة / عــزة حســن وزارة الثقاف ــق ال تحقی

 م۱۹٦۸ھـ/ ۱۳۸۸
دراســـة وجمـــع وتحقیـــق دیـــوان عبـــدهللا بـــن رواحـــة األنصـــاري الخزرجـــي  •

 م۱۹۷۲القاھرة طبعة أولى شنة حسن محمد باحوده مكتبة التراث 
جمــع وتحقیــق یحیــي الجیــوري نشــر مدیریــة الثقافــة دیــوان العبــاس بــن مــرداس  •

 م۱۹٦۸العامة في وزارة الثقافة واإلعالم في الجمھوریة العراقیة 
 م۱۹۷۱روایة األصمعي ) تحقیق د. عزة حسن بیروت  (دیوان العجاج  •

ــة  • ــي ربیع ــن أب ــرو ب ــوان عم ــد دی ــد الحمی ــدین عب ــي ال ــد مح ــیخ / محم ــرح الش ش

 م۱۹٦۰ھـ / ۱۳۸۰مطبعة السعادة بمصر 
 م۱۹۷۰صنعھ ھاشم الطحان بغداد دیوان عمرو بن معد یكرب   •

وأحمـــد مطلـــوب مطبعـــة  تحقیـــق إبـــراھیم الســـامرئيدیـــوان قـــیس بـــن الخطـــیم  •

ــروت  ــة بی ــاس طبعــة دار الثقاف ــق د. إحســان عب ــر عــزه تحقی ــوان كثی العــاني بغــداد دی

 م۱۹۷۱ھـ / ۱۳۹۱
ــویرة  • ــن ن ــتمم ب ــوان م ــام  –دی ــألیف / ابتس ــوعي ت ــویرة الیرب ــا ن ــتم ابن ــك وم مال

 م۱۹٦۸الصفار مطبعة اإلرشاد بغداد 
 ۱۹۳۰بشرح / عبد الرحمن البرقوني القاھرة دیوان المتنبي   •

 م۱۹٦۲ھـ / ۱۳۸۱تحقیق د. عزة حسن دمشق دیوان ابن مقبل   •

ــري  • ــرغ الحمی ــن مف ــد م ــوان یزی ــة دی ــالح طبع ــو ص ــدوس أب ــد الق ــق د. عب تحقی

 م۱۹۷٥/  ۱۳۹٥بیروت 
 



١٩ 
 

البــن الســید البطلیوســي تحقیــق أ.د حمــزة عبــدهللا النشــرتي ذكــر األحــرف الخمســة  •
 القاھرة بدون –
 

ــة  • ــات الحنابل ــى طبق ــذیل عل ــن رجــب ال ــذھبي  –الب ــر لل ــول العب ــدون ذی ــروت ب بی
 بیروت 

 
ــاة  • ــى النح ــرد عل ــنة ال ــاھرة س ــوقي ضــیف الق ــق د. ش ــي تحقی ــن مضــاء القرطب الب

 م۱۹٤۷ھـ /۱۳٦٦
 

ــي اإلیضــاح  • ــأ ف ــن الخط ــاء م ــا ج ــبعض م ــرواة رســالة اإلفصــاح ب ــن الط الب
 م ۱۹۹٦ھـ / ۱٤۱٦  ۲عة النحوي تحقیق د. حاتم صالح الضامن عالم الكتب طب

 
ــالقي  • ــاني للم ــنة رصــف المب ــق س ــراط دمش ــد الخ ــد محم ــق د. أحم ـــ ۱۳۹٥تحقی ھ

 م ۱۹۷٥
 

ــاني  • ــروت روح المعـ ــي بیـ ــراث العربـ ــاء التـ ــة دار أحیـ ــي طبعـ ـــ ۱٤۰٥لأللوسـ ھـ
 م مصورة من طبعة إدارة الطباعة المنیریة بمصر۱۹۸٥

 
ــروض األنــف  • ــاھرة  –للســھیلي ال ــدالرؤوف ســعد الق ــھ / طــھ عب ــق علی ــھ وعل ــدم ل ق

 م۱۹۷۲
 

 ھـ۱۳۹۱لألصبھانب تحقیق أسد هللا إسماعیل روضات الجنات   •
 

ــاس  • ــات الن ــاني كلم ــي مع ــر ف ــم الزاھ ــن القاس ــد ب ــر محم ــو بك ــاري أب ــن األنب الب
 م ۱۹۷۹ھـ / ۱۳۹۹تحقیق د. حاتم صالح الضامن بیروت 

. شــوقي ضــیف الطبعــة الثانیــة طبعــة البــن مجاھــد تحقیــق د الســبعة فــي القــراءات  •
 م ۱۹۸۰ھـ سنة ۱٤۰۰دار المعارف بمصر 

( وھــــو شــــرح ابــــن القاصــــح علــــى الشــــاطبیة )     ســــراج القــــارئ والمبتــــدئ  •
 م۱۹۳٤القاھرة 

ھـــ ۱٤۰٥البــن جنــي تحقیــق د. حســن ھنــداوي دمشــق ســر صــناعة اإلعــراب  •
 م۱۹۸٥

 
 م۱۹۳٦القاھرة ي یمنألبي عبید البكري تخقیق / عبد العزیز المسمط الآللئ   •

 



٢٠ 
 

 ھـ۱۳٥٦تحقیق وشرح / أحمد شاكر القاھرة سنة  يسنن الترمز •
 

ــدارمي  • ــنن ال ــروت س ــي بی ــبع العلم ــد الس ــي وخال ــد رمرل ــواز أحم ــق ف  ۱٤۰۷تحقی
 م۱۹۸۷ھـ / 

 
 م ۱۹٦۹ھـ /  ۱۳۷۹تحقیق / عزت الدباس حمص سنن أبي داوود   •

 
 تحقیق / محمد فؤاد عبد الباقي القاھرة بدون سنن ابن ماجة   •

 
 بدون  –بیروت سنن النسائي  •

 
ت د. أحمـــد مكـــي األنصـــاري ســـیبویھ والقـــراءات دراســـة تحلیلـــة معیاریـــھ  •

 م۱۹۷۲دار المعارف بمصر 
 

ــیر أعـــالم النـــبالء • ــعیب  سـ ــاء وإشـــراف شـ ــق / جمھـــرة مـــن العلمـ ــذھبي تحقیـ للـ
 م۱۹۸۱ھـ / ۱٤۰۱األرنؤوط مؤسسة الرسالة بیروت 

 
د. / خدیجــة الحــدیثي طبعــة جامعــة الشــاھد وأصــول النحــو فــي كتــاب ســیبویھ  •

 الكویت 
 

 للشیخ / أحمد الحمالوي بیروت شذا العرف في فن الصرف  •
 

 ھـ ۱۳٥۰م / ۱۹۳۲البن العماد الحنبلي القاھرة شذرات الذھب   •
 

ــات ســیبویھ  • ــلطان شــرح أبی ــي س ــد عل ــق د. محم ــیرافي تحقی ــن الس ــات الب مطبوع
 م۱۹۷٦ھـ / ۱۳۹٦مجمع اللغة العربیة بدمشق 

 
ــیبویھ  • ــات س ــر شــرح أبی ــازي زاھ ــر غ ــق زھی ــاس " تحقی ــن النح " المختصــر الب

 م۱۹۷٤العراق  –مطبعة النجف 
 

 –للنحـــاس تحقیـــق وتعلیـــق د. وھبـــھ متـــولي عمـــر ســـالم شــرح أبیـــات ســـیبویھ  •
 م ۱۹۸٥ھـ / ۱٤۰٥القاھرة 

للبغــدادي تحقیــق / عبــد العزیــز ربــاح وأحمــد یوســف شــرح أبیــات مغنــي اللبیــب  •
 م ۱۹۷۳ھـ / ۱۳۹۳دار المأمون للتراث دمشق  –الدقاق 

 بدون  –لبدر الدین بن الناظم ت د. عبد الحمید السید بیروت شرح األلفیة   •
 

ــة  • ــى األلفی ــابي  –شــرح األشــموني عل ــة عیســى الب ــیة الصــبان مطبع ــھ حاش ومع
 القاھرة بدون -الحلبي



٢١ 
 

 
ــاظم  • ــن الن ــك الب ــن مال ــة اب ــد شــرح ألفی ــد عب ــید محم ــد الس ــد الحمی ــق د. عب تحقی

 الحمید بیروت بدون
 

ھـــ) علــى مــتن الــدرة فــي القــراءات الــثالث المكملــة  ۸٤۸( شــرح اإلمــام الزبیــدي  •
للعشــرة البــن الجــزري تحقیــق عبــد الــرازق علــي موســى المكتبــة           العصــریة 

  بیروت 
 

ــك  • ــن مال ــون شــرح التســھیل الب ــدوي المخت ــد ب ــرحمن الســید ومحم ــد ال ــق عب تحقی
 م۱۹۹۰ھـ / ۱٤۱۰القاھرة  –
 

تحقیــق أ.د أحمــد محمــد عبــد هللا كلیــة اللغــة العربیــة شــرح التســھیل للمــرادي  •
 .جامعة األزھر

 
ھـــ ۹۰٥للشــیخ خالــد بــن عبــدهللا األزھــري شــرح التصــریح علــى التوضــیح  •

ــي ال ــك ف ــن مال ــة ب ــى ألفی ــوفي عل ــام المت ــن ھش ــدین ب ــال ال ـــ ۷٦۱ –نحــو شــرح جم ھ
 طبعة دار الفكر للطباعة والنشر

 
ھـــ تحقیــق د. إبــراھیم البعیمــي مكتبــة الرشــد ٤٤۲شــرح التصــریف للثمــانیني  •

 م۱۹۹۹ھـ / ۱٤۱۹الریاض طبعة أولى 
 

البـــن ھشـــام األنصـــاري تحقیـــق د. علـــي محســـن عیســـى القـــاھرة شـــرح الجمـــل  •
 م۱۹۸٥

 
تحقیـــق الشـــیخ / محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد شـــرح الحماســـة للتبریـــزي  •

 ھـ۱۳٥۸القاھرة  –مطبعة حجازي 
 

ــي  • ــي المغنــ ــدمامیني علــ ــرح الــ ــي شــ ــي المغنــ ــمني علــ ــامش الشــ ــع بھــ طبــ
 ھـ ۱۳۰٥مصر

 
 م ۱۹۷۸تحقیق یوسف حسن عمر طبع في لیبیا شرح الرضى على الكافیة  •

 
    ھـــــ تحقیــــق ۱۳۱۰المطبعــــة العثمانیــــة بأســــتنبول  شــــرح الرضــــى علــــى الكافیــــة •

     الشــــیخ یوســــف عمــــر مطبوعــــات جامعــــة بنغــــازي مطــــابع الشــــروق بیــــروت 
 م۱۹۷۳ھـ /  ۱۳۹۳

 
 

 



٢٢ 
 

 
تحقیــــق المشــــایخ / محمــــد أبــــو الحســــن , ومحمــــد     للرضــــى  ةشــــرح الشــــافی •

 ھــ۱۳٥٦الزفزاف , ومحمد محي الدین عبد الحمید مطبعة حجازي القاھرة     
منشـــور مـــع شـــرح الشـــافیة الســـابق وھـــو  –للبغـــدادي شـــرح شـــواھد الشـــافیة  •

 الجزء الرابع منھ
ــة • ــة الوردی ــواھد التحف ــرح ش ــدادي  -ش ــھ  –البغ ــد خراج ــف محم ــحیح / نظی تص

 م۱۹۷۸ھـ /۱۳۹۸مطبعة كلیة اآلداب جامعة استنبول  –
ــاح  • ــواھد اإلیض ــرح ش ــطفى  –ش ــد مص ــق عبی ــدیم وتحقی ــري تق ــن ب ــي الب للفارس

ــة  ــة العربی ــع اللغ ــدي عــالم مطبوعــات مجم ــد مھ ــة / محم ــش مراجع ــاھرة  –دروی الق

 م۱۹۸٥
ــة بمصــر شــرح شــواھد المغنــي  • ھـــ ونشــره أحمــد ۱۳۲۲للســیوطي المطبعــة البھی

 م۱۹٦٦ھـ / ۱۳۸٦ظافر كوجان دار مكتبة الحیاة بیروت 
العشـــرون  ةمكتبـــة التـــراث الطبعـــشـــرح ابـــن عقیـــل علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك  •

 م۱۹۸۰ھـ / ۱٤۰۰
ــظ  • ــدة الالف ــافظ وع ــدة الح ــق / شــرح عم ــك تحقی ــن مال ــد ب ــدین محم ــال ال د. جم

رشــید عبــد الــرحمن العبیــدي نشــر لجنــة إحیــاء التــراث فــي وزارة األوقــاف فــي 

 م۱۹۷۷الجمھوریة العراقیة الطبعة األولى 
ــل الصــدى  • ــدى وب ــق شــرح قطــر الن ــاب ســبل الھــدى بتحقی ــھ كت ــن ھشــام ومع الب

النــدى ت محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد المكتبــة التجاریــة الكبــرى شــرح قطــر 

 م۱۹٦۳الطبعة الحادیة عشر 
ــیرافي  • ــیبویھ للسـ ــاب سـ ــرح كتـ ــد شـ ــان عبـ ــق / د. رمضـ ــع تحقیـ ــزء الرابـ الجـ

 م۱۹۸٦التواب ود. محمود فھمي حجازي القاھرة 
ــاني  • ــیبویھ للرمـ ــاب سـ ــرح كتـ ــاھرة شـ ــد القـ ــان أحمـ ــولي رمضـ ــق د. المتـ تحقیـ

 م۱۹۸۸ھـ / ۱٤۰۸
 
 
 
 
 



٢٣ 
 

للشــیخ / محمــد بــن أحمــد األھــدل علــى متممــة األجرومیــة  ةشــرح الكواكــب الدریــ •

 م۱۹۳۷ھـ /  ۱۳٥٦مطبعة عیسى البابي الحلبي 
 م۱۹۸٤البن ھشام د. صالح راوي القاھرة شرح اللمحة البدریة  •

 م ۱۹۸٤ھـ / ۱٤۰٥البن برھان العكبري حققھ د. فائز فارس شرح اللمع   •

 البن یعیش عالم الكتب بیروت مكتبة الخانجي القاھرةشرح المفصل   •

ــة  • ــن بابشــاذ شــرح المقدمــة النحوی ــوح شــریف ٤٦۹الب ــو الفت ــد أب ــق محم ھـــ تحقی

 م الجھاز المركزي للكتب الجامعیة ۱۹۷۸
ــرب  • ــرح المقـ ــعادة شـ ــة السـ ــاخر مطبعـ ــي فـ ــفور د. علـ ــن عصـ ـــ /  ۱٤۰۰البـ ھـ

 م۱۹۹۰
 ھـ۱۳۰۱على ألفیة ابن مالك شرح المكودي  •

ــة الملــوكي فــي التصــریف  شــرح • ــاوة المكتب ــدین قب ــن یعــیش تحقیــق د. فخــر ال الب

 م ۱۹۷۳ھـ / ۱۳۹۳العربیة حلب 
البـــن الحاجـــب تحقیـــق د. مرســـي بنـــاني علـــوان شـــرح الوافیـــة نظـــم الكافیـــة  •

 م۱۹۸۰ھـ /۱٤۰۰البعلبكي النجف 
جمـــع وتـــألیف وتحقیـــق د. محمـــد شـــروح األعـــالم أللفیـــة اإلمـــام ابـــن مالـــك  •

 م ۱۹۸۷ھـ / ۱٤۰۷بعة حسان الطبعة األولى صفوت مرسي مط
صـــطفى الســـقا وعبـــد الـــرحیم محمـــود , تحقیـــق األســـاتذة مشـــروح ســـقط الزنـــد  •

 م۱۹۸۷ھـ /  ۱٤۰۱وعبد السالم ھارون وإبراھیم اإلبیاري القاھرة  
ــي إیضــاح شــرح التســھیل  • ــل ف ــفاء العلی ــیليش ــد  للسلس ــریف عب ــق د. الش تحقی

 م ۱۹۸٦ھـ / ۱٤۰٦هللا الحسیني مكة المكرمة 
 م ۱۹۷۷البن فارس تحقیق السید أحمد صقر القاھرة الصاحبي  •

 ھـ۱۳۷۱بیروت  –للجوھري تحقیق /  أحمد عبد الغفور عطا الصحاح  •

 مطبعة عیسى البابي الحلبي  صحیح البخاري بحاشیة السندي •

ــووي  • ــلم بشــرح الن ــق صــحیح مس ــة تحقی ــاقي طبع ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــیخ / محم الش

  بیروت ومكتبة أسامة اإلسالمیة 



٢٤ 
 

ــدلس  • ــة األن ــاریخ أئم ــي ت ــوت الالصــلة ف ــید ع ــره /  الس ــي بنش ــكوال عن ــن بش ب
 م۱۹۹٥ھـ / ۱۳۷٤القاھرة  –العطار 

 
ــالم  • ــین  –ضـــحى اإلسـ ــد أمـ ــر  –أحمـ ــة والنشـ ــألیف والترجمـ ــة التـ ــة لجنـ  –مطبعـ

 م۱۹٦٤القاھرة الطبعة السابعة 
 

 م ۱۹۸۰القاھرة  –البن عصفور تحقیق السید إبراھیم محمد ضرائب الشعر  •
 

 بیروت بدون –للسخاوي الضوء الالمع   •
 

ــرى  • ــافعیة الكبـ ــات الشـ ــو طبقـ ــود الحلـ ــدالفتاح محمـ ــق د. عبـ ــي تحقیـ ــن القبلـ البـ
 م۱۹٦٤ھـ ۱۳۸۳بعة عیسى البابي الحلبي القاھرة ومحمود محمد الطناحي مط

 
ــرین • ــات المفسـ ــر  طبقـ ــد عمـ ــي محمـ ــق /علـ ــداودي تحقیـ ــاھرة  –للـ ـــ ۱۳۹۲القـ ھـ

 م ۱۹۷۲
 

 م۱۹۷۳البن قاض شھبھ تحقیق محسن عیاض  طبقات النحاة واللغویین   •
 

 للزبیدي تحقیق / محمد أبو الفضل إبراھیم القاھرة  طبقات النحوین واللغوین •
 

د. فھمـــي النمـــر مطبعـــة الســـعادة  ظـــاھرة المجـــاورة فـــي الدراســـات النحویـــھ •
 بالقاھرة 

 
ــر • ــن عب ــر م ــي خب ــر ف ــؤاد ســید  العب ــد وف ــدین المنج ــالح ال ــق / ص ــذھبي تحقی لل

 م ۱۹٦۹ھـ / ۹٦۰وزارة االرشاد واألنباء الكویت  
 

ــدة الحـــافظ وعـــدة الالفـــظ • تحقیـــق / عـــدنان عبـــدالرحمن الـــدوري بغـــداد  عـ
 م ۱۹۷۷ھـ / ۱۳۹۷

 
ألبـــي طـــاھر بـــن خلـــف األنصـــاري األندلســـي  العنـــوان فـــي القـــراءات الســـبع •

ھـــ تحقیــق زھیــر زایــد وخلیــل العطیــة عــالم الكتــب بیــروت الطبعــة الثاانیــة ٤٥٥
 م۱۹۸٦

ــدي المخ العـــین • ــد تحقیـــق / د. مھـ ــن أحمـ ــامرائي زوللخلیـــل بـ ــراھیم السـ مـــي ود. إبـ
 م ۱۹۸۸ھـ / ۱٤۰۸للمطبوعات بیروت  يمؤسسة األعلم



٢٥ 
 

ــة اال • ــار غای ــة األمص ــرة أئم ــراءات العش ــي الق ــار ف ــالء ختص ــي الع ــألیف أب ت

 ھـ تحقیق د. أشرف محمد طلعت  ٥٦۹الحسن بن أحمد الھمذاني العطار ت 
ألبــي بكــر بــن الحســین بــن مھــران األصــبھاني ءات العشــر االغایــة فــي القــر •

 ھـ۳۸۱
لشــمس الــدین أبــي الخیــر محمــد بــن الجــزري غایــة النھایــة فــي طبقــات القــراء  •

 ھـ عنى بنشره برجستراسر دار الكتب العلمیة بیروت ۸۳۳
للحربـــي تحقیـــق د. ســـلیمان بـــن إبـــراھیم العابـــد مركـــز البحـــث غریـــب الحـــدیث  •

ــة  ــة المكرمـ ــرى مكـ ــة أم القـ ــالمي جامعـ ــراث اإلسـ ــاء التـ ــي وإحیـ ـــ ۱٤۰٥العلمـ  -ھـ

   م۱۹۸٥
ــدیث  • ــب الح ــغری ــن قتیب ــق د. ةالب ــة  تحقی ــاف العراقی ــوري وزارة األوق ــدهللا الجب عب

 م ۱۹۷۷ھـ /  ۱۳۹۷
للخطـــابي تحقیـــق / عبـــد الكـــریم الغربـــاوي خـــرج أحادیثـــھ عبـــد غریـــب الحـــدیث  •

القیــوم النبــي مركــز البحــث العلمــي وأحیــاء التــراث اإلســالمي جامعــة أم القــرى مكــة 

 م ۱۹۸۲ھـ / ۱٤۰۲المكرمة 
 م ۱۹٦٤ھـ / ۱۳۸٤للھروي غریب الحدیث  •

ــ • ـــ  ۱۳۷۸البـــن قتیبـــھ مطبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي القـــاھرة ب القـــرآن غریـ ھـ

 م ۱۹٥۸
ــدیث  • ــب الح ــائق غری ــو الف ــد أب ــاوي ومحم ــد البج ــي محم ــق / عل ــري تحقی للزمخش

 م۱۹۷۱الفضل إبراھیم مطبعة عیسى الحلبي الطبعة الثانیة القاھرة 

ــال   • ــة الفــاخر فــي األمث ــیم الطحــاوي مطبع ــد العل ــق / عب ــن ســلیمھ تحقی للمفضــل اب

 م ۱۹٦۰ھـ / ۱۳۸۰القاھرة  –عیسى البابي الحلبي 

البــن حجــر العســقالني رقــم كتبــھ وأبوابــھ فــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري  •

وأحادیثـــھ / محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي وصـــححھ وأخرجـــھ / محـــب الـــدین الخطیـــب 

 ھـ۱۳۷۹المكتبة السلفیة القاھرة 

 



٢٦ 
 

تـــألیف الفـــتح الربـــاني فـــي القـــراءات الســـبعة مـــن طریـــق حـــرز األمـــاني  •
ھـــ تحقیــق د. عبــد العزیــز ناصــر ۱۳۳٥العالمــة محمــد البیــومي الشــھیر بــابن عیاشــة 

 ھـ۱٤۱۷السید الطبعة األولى 
 

 لإلمام الشوكاني فتح القدیر  •
 

ــة  • ــدقائق الخفیـ ــین للـ ــیر الجاللـ ــیح تفسـ ــة بتوضـ ــات اإللھیـ ــألیف الفتوحـ تـ
ــي الشــھیر بالجمــل (  ــن عمــر العجل ــي  ۱۲۰٤ســلیمان ب ــابي الحلب ) مطبعــة عیســى الب

 بمصر
 

آلبــي ھــالل العســكري تحقیــق لجنــة إحیــاء التــراث العربــي دار الفــروق فــي اللغــة  •
 م۱۹۸۳بیروت الطبعة الخامسة  –األفاق الحدیثة 

 
ــل الم • ــدال فصـ ــالل واإلبـ ــي اإلعـ ــال فـ ــة قـ ــالم طبعـ ــدهللا سـ ــین عبـ ــنة  ۲أ.د أمـ سـ

 م۲۰۰۲ھـ / ۱٤۲۲
 

البـــن معطـــي تحقیـــق د. محمـــود محمـــد الطنـــاحي القـــاھرة الفصـــول الخمســـون  •
 م۱۹۷۷

ــة  • ــول العربیـ ــروت الفصـ ــارس بیـ ــائز فـ ــق د. فـ ــدھان تحقیـ ــن الـ ـــ / ۱٤۰۹البـ ھـ
 م۱۹۸۸

 
ین علــي العــزازي كلیــة تــألیف الــدكتور أحمــد الــزالفصــول والفــروق عنــد النحــاة  •

 م ۱۹۹۳ -ھـ ۱٤۱۳اللغة العربیة بالزقازیق الطبعة األولى 
 م۱۹٦٤بیروت  –البن الندیم الفھرست   •

 
( شــرح كافیــة ابــن الحاجــب للجــامي ) تحقیــق د. أســامھ طــھ الفوائــد الضــیائیة  •

 م۱۹۸۳/  ۱٤۰۲الرفاعي العراق 
 

البــن شــاكر الكتبــي تحقیــق / محمــد محــي الــدین عبدالحمیــد القــاھرة فــوات الوفیــات  •
 م۱۹٥۱ -ھـ ۱۳۷۱ومطبعة السعادة بمصر  –بدون تاریخ 

 
د. مھــدي المخزومــي منشــورات المكتبــة نقــد وتوجیــھ  –فــي النحــو العربــي  •

 م۱۹٦٤بیروت الطبعة األولى  –العصریة صیدا 
م ۱۹۹۳ھـــــ / ۱۳٥۲للفیــــروز آبــــادي المطبعــــة المصــــریة القــــاموس المحــــیط  •

 ومطبعة دار الجیل بیروت وطبعة دار الحدیث 



٢٧ 
 

 للسیوطي نشر دار المعارف لسوریاقتراح في علم أصول النحو اال •

ــدرھا  • ــا ومصـ ــراءات أحكامھـ ــالقـ ــماعیل األمانـ ــعبان إسـ ــة  ةد. شـ ــة لرابطـ العامـ

 ھـ  ۱٤۰۲العالم اإلسالمي ( مكة المكرمة ) 
ــا مـــن لغـــة العـــرب  • ــاح القـــراءات الشـــاذة وتوجیھھـ ــیخ عبـــد الفتـ تـــألیف الشـ

 طبعة عیسى البابي الحلبي  –القاضي 
د. محمـــود أحمـــد الصـــغیر طبعـــة دار القـــراءات الشـــاذة وتوجیھھـــا النحـــوي  •

 م۱۹۹۹ھـ / ۱٤۱۹الفكر دمشق سوریا الطبعة األولى 
تـــألیف د. عبـــد الھـــادي القصـــلي دار القـــراءات القرآنیـــة تـــاریخ وتعریـــف  •

 م ۱۹۷۹المجمع العلمي بجدة 
د. عبــد العــال ســالم مكــرم القــراءان القرآنیــة وأثرھــا فــي الدراســات النحویــة  •

أســتاذ الدراســات النحویــة بجامعــة الكویــت طبعــة مؤسســة الرســالة الطبعــة الثالثــة 

 م ۱۹۹٦ھـ /  ۱٤۱۷
د. المتــواترة وأثرھــا فـــي الرســم القرآنــي واألحكــام الشـــرعیة القــراءات  •

 م۱۹۹۹ھـ / ۱٤۱۹طبعة دار الفكر المعاصر الطبعة األولى  –محمد الحبشي 
تــألیف د. محمــد ســـالم محیســن مكتبـــة القــراءات وأثرھــا فـــي علــوم العربیـــة  •

  الكلیات األزھریة
ألبـــي منصـــور القـــراءات وعلـــل النحـــویین فیھـــا المســـمى علـــل القـــراءات  •

 م۱۹۹۱ھـ) تحقیق / نوال إبراھیم الحلوة / ۳۷۰محمد بن أحمد األزھري ( 

ــي  • ــي النحــو العرب ــاس ف ــة د. نشــأتھ وتطــوره –القی ــدي طبع ســعید جاســم الزبی

 م۱۹۹۷دار الشروق 
 م ۱۹۸٥ھـ /  ۱٤۰٥بیروت  –البن الحاجب الكافیة في النحو  •

ــرد  • ــل للمبـ ــر الكامـ ــة مصـ ــراھیم نھضـ ــل إبـ ــو الفضـ ــد أبـ ــق / محمـ م ۱۹٥٦تحقیـ

 م۱۹۹٦ھـ /  ۱٤۰٦بیروت  –وتحقیق / محمد أحمد الدالي مؤسسة الرسالة 

ــیبویھ  • ــاب لس ــاب الكت ــة للكت ــریة العام ــة المص ــارون الھیئ ــالم ھ ــد الس ــق / عب تحقی

   م ۱۹۸۸ھـ / ۱۳۸٥مكتبة الخانجي القاھرة 



٢٨ 
 

للملــك المؤیــد عمــاد الــدین أبــي الفــداء كتــاب الكنــاش فــي فنــي النحــو والصــرف  •

ــاة  ــاحب حمـ ــھیر بصـ ــوبي الشـ ــل األیـ ــن األفضـ ــماعیل بـ ــق د.  –إسـ ــة وتحقیـ دراسـ

 المكتبة العصریة صیدا بیروت  –ریاض بن حسن الخوام 
ــل  • ــي وجــوه التأوی ــل ف ــون األقاوی ــل وعی ــائق التنزی ــألیف الكشــاف عــن حق ت

ــنة  ــري س ــرو الزمخش ــن عم ــود ب ــم محم ــي القاس ــي ٥۳۸أب ــابي الحلب ـــ مصــطفى الب ھ

 م۱۹٦٦
ــون  • ــب والفن ــامي الكت ــن أس ــون ع ــتنابول كشــف الظن ــة اس ــة طبع ــاجي خلیف لح

 م۱۹٤۱
ــا  • ــا وحججھ ــبع وعللھ ــراءات الس ــوه الق ــن وج ــد الكشــف ع ــي محم ــألیف أب ت

ھـــ تحقیــق د. محــي الــدین رمضــان مؤسســة  ٤۳۷كــي بــن أبــي طالــب القیســي م

م ومطبوعـــات مجمـــع اللغـــة العربیـــة ۱۹۹۷الرســـالة بیـــروت الطبعـــة الخامســـة 

 م۱۹۷٤ھـ / ۱۳۹٤بدمشق 
ــازي اللبـــاب فـــي علـــل البنـــاء واإلعـــراب  • ألبـــي البقـــاء العكبـــري تحقیـــق / غـ

 م۱۹۹٥ طلیمات دار الفكر المعاصر بیروت دمشق الطبعة األولى
ــي لســان العــرب   • ــن منظــور اإلفریق ــن مكــرم ب ــد ب ــدین محم ــال ال ــي الفضــل جم ألب

 القاھرة طبعة دار المعارف بدون –المصري 
ھـــ تحقیــق د. ۷۷٥ألبــي بركــات األنبــاري ت لمــع األدلــة فــي أصــول النحــو  •

 م۱۹٦۳بیروت  –عطیة عامر المطبعة الكاثولیكیة 
عـــالم الكتـــب  –تحقیـــق حســـین محمـــد شـــرف اللمـــع فـــي العربیـــة البـــن جنـــى  •

 م۱۹۷۹القاھرة طبعة أولى 

أســـتاذ  ةت د. فتحـــي بیـــومي حمـــود مـــا فـــات اإلنصـــاف مـــن مســـائل الخـــالف  •

 بن مسعود اإلسالمیة بأبھا النحو المشارك بجامعة اإلمام محمد 

ــة مــا ینصــرف ومــا ال ینصــرف  • للزجــاج تحقیــق / ھــدى محمــود قراعــة نشــر لجن

ــة  ــي الجمھوری ــالمیة ف ــئون اإلس ــى للش ــس األعل ــي المجل ــالمي ف ــراث اإلس ــاء الت إحی

 م۱۹۷۱العربیة المتحدة طبعة أولى 



٢٩ 
 

ألبـــي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـین بـــن مھـــران المبســـوط فـــي القـــراءات العشـــر  •

ــرآن ۳۸۱ي األصــفھان ــوم الق ــدة ) عل ــة ( ج ــاكمي دار القبل ــزة ح ــبیع حم ــق س ـــ تحقی ھ

 م۱۹۸۸بیروت الطبعة الثانیة 
مصــطفى  –ألبــي حیــان األندلســي تحقیــق وتعلیــق المبــدع المخلــص مــن الممتــع  •

 م۱۹۸۳ھـ / ۱٤۰۳ھر زالنماس مكتبة األ
مـــتن الشـــاطبیة المســـمى حـــرز األمـــاني ووجـــھ التھـــاني فـــي القـــراءات  •

 ھـ)٥۰۹بن فیره الشاطبي ( للقاسمالسبع  

ألبـــي عبیـــدة معمـــر بـــن المثنـــي تحقیـــق د. فـــؤاد ســـرجین مكتبـــة مجـــاز القـــرآن  •

 م۱۹٥٤ھـ / ۱۳۷٤القاھرة  –الخانجي 
 ٥تحقیــق / عبــد الســالم ھــارون طبعــة دار المعــارف بمصــر طبعــة مجــالس ثعلــب  •

 م۱۹۸۷ /
ــال  • ــع األمث ــد مجم ــدین عب ــي ال ــد مح ــیخ / محم ــق الش ــداني تحقی ــة للمی ــد مطبع الحمی

 م۱۹٥۹ھـ / ۱۹۷۰السعادة بمصر 
ھـــ ۱٤۰٦البــن فــارس تحقیــق /  زھیــر عبــد المحســن ســلطان بیــروت مجمــل اللغــة  •

 م ۱۹۸٦ /
ــاح  • ــراءات واإلیض ــواذ الق ــوه ش ــین وج ــي تب ــب ف ــي الفــتح المحتس ــا ألب عنھ

ھــــ تحقیـــق علـــي النجـــدي ناصـــف وعبـــدالفتاح شـــلبي ۳۹۲عثمـــان بـــن جنـــى ســـنة 

 اإلسالمیة المجلس األعلى للشئون

ھـــ وجھــوده فــي النحــو والصــرف ۳۲۸-۲۷۱تحقیــق محمــد بــن القاســم األنبــاري  •

 طبعة دار الفكر المعاصر بیروت لبنان –واللغة د. محمد عطا موعد 
 ھـــ عنــى۳۷۰البــن خالویــھ مختصــر فــي شــواذ القــرآن مــن كتــاب البــدیع  •

 برجستراسر مكتبة التبني بالقاھرةبنشره 
البـــن ســـیدة تحقیـــق / محمـــد محمـــود التـــرزي الشـــنتیطي ومعاونیـــھ / المخصـــص  •

 ھـ۱۳۲۱مطبعة بوالق بمصر سنة  –عبدالغني محمود 
 



٣٠ 
 

طبعـــة دار المعـــارف بمصـــر  –للـــدكتور شـــوقي ضـــیف المـــدارس النحویـــة  •

 م۱۹٦۸
ــة • ــي مصــر والشــام  المدرســة النحوی ــرم ف ــال ســالم مك ــد الع دار  –لألســتاذ / عب

 م۱۹۸۰الشروق الطبعة األولى 
ــو  • ــة والنح ــة اللغ ــي دراس ــا ف ــة ومنھجھ ــة الكوف ــي مدرس ــدي المخزوم د. مھ

 م۱۹٥۸ھـ / ۱۳۷۷الطبعة الثانیة مطبعة الحلبي وأوالده 
ــد  • ــد والتجدی ــین التقلی ــو ب ــي النح ــد ف ــد المری ــد مرش ــي جــاب هللا  د. عب المعط

 م۱۹۸٦ھـ / ۱٤۰٦سالم مطبعة األمانة الطبعة األولى 
للســیوطي تحقیــق محمــد أحمــد جــاد المــولى وعلــي محمــد البجــاوي ومحمــد المزھــر  •

ــروت  ــة بیـ ــراھیم طبعـ ــل إبـ ــو الفضـ ــي ۱۹۸٦أبـ ــابي الحلبـ ــى البـ ــة عیسـ  –م ومطبعـ

 ھـ۱۳٦۱القاھرة 
ــریات  • ــائل البصـ ــة المسـ ــاطر مطبعـ ــد الشـ ــق د. محمـ ــي تحقیـ ــي الفارسـ ــي علـ ألبـ

 م ۱۹۸٥ھـ / ۱٤۰٥المدني بالقاھرة 
بــي علــي الفارســي تحقیــق د. حســن ھنــداوي دار القلــم دمشــق ألالمســائل الحلبیــات  •

 م۱۹۸۷ھـ /  ۱٤۰۷دار المنارة بیروت  –
ــو  • ــي النح ــة ف ــائل خالفی ــلیم مس ــاح س ــد الفت ــق د. عب ــري تحقی ــاء العكب ــي  البق ألب

 م مكتبة األزھر۱۹۸۳ھـ / ۱٤۰۳الطبعة األولى 
 للفارســــي  تحقیــــق د. محمــــد الشــــاطر مطبعــــة المــــدنيالمســــائل العســــكریات  •

 م۱۹۸۲ھـ / ۱٤۰۳بالقاھرة 
للفارســـي تحقیـــق د. علـــي جـــابر المنصـــوري عـــالم الكتـــب المســـائل العضـــدیات  •

 م ۱۹۸٦ھـ / ۱٤۰٦مكتبة النھضة العربیة بیروت 
ــدایات • ــة بالبغ ــد  المســائل المشــكلة المعروف ــدین عب ــق / صــالح ال للفارســي تحقی

 م۱۹۸۳هللا السكري وزارة األوقاف العربیة ببغداد 
ــورة  • ــائل المنثـ ــع المسـ ــات مجمـ ــدري مطبوعـ ــطفى الحـ ــق د. مصـ ــي تحقیـ للفارسـ

 م۱۹۸٦اللغة العربیة بدمشق 
 
 



٣١ 
 

البــن عقیــل تحقیــق د. محمــد كامــل بركــات المســاعد علــى تســھیل الفوائــد  •

ــي  ــث العلمـ ــز البحـ ــة  –مركـ ــرى مكـ ــة أم القـ ــالمي جامعـ ــراث اإلسـ ــاء التـ وإحیـ

 م۱۹۸۰ھـ / ۱٤۰۰المكرمة 
 م  ۱۹٦۲للزمخشري حیدر آباد الھند ب  المستقصي في أمثال العر •

 البن فرخان تحقیق / محمد عبد الجواد القاھرة بدون المستوفي في النحو  •

 ھـ ۱۳۱۳المطبعة المیمنیة بمصر مسند اإلمام أحمد بن أحمد بن حنبل   •

ــرآن  • ــراب القــ ــكل إعــ ــي ت مشــ ــب القیســ ــي طالــ ــن أبــ ــي بــ ـــ٤۳۷لمكــ             ھــ

 م ۱۹۸۷ھـ / ۱٤۰۷الضامن د. حاتم صالح  تحقیق
ت د . عبـــدهللا مصـــطلحات النحـــو الكـــوفي دراســـاتھا وتحدیـــد مـــدلوالتھا  •

 الحثران مطبعة ھجر
للســــیوطي تحقیــــق طــــاھر ســــلیمان حمــــودة اإلســــكندریة    المطــــالع الســــعیدة  •

 م۱۹۸۳
ــرآن  • ــاني الق ــن مســعدة ت مع ــش ( ســعید ب ــر ۲۱٥لألخف ــد األمی ــق / عب ـــ ) تحقی ھ

 م الكتب عال –محمد أمین الورد 

ــھ  • ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــلبي معـ ــدالجلیل شـ ــق د. عبـ ــاج تحقیـ ـــ/ ۱٤۰۸للزجـ ھـ

 م۱۹۹٤طبعة دار الحدیث  م۱۹۸۸

ــرآن  • ــاني الق ــراء مع ــد یوســف نجــاتي والشــیخ /  –للف ــق / أحم الجــزء األول بتحقی

محمــد علــي النجــار , والثــاني بتحقیــق الشــیخ / محمــد علــي النجــار والثالــث بتحقیــق 

 الدكتور / عبد الفتاح اسماعیل طبعة دار السرور 

ــرآن  • ــاني الق ــائي مع ــزة الكس ــن حم ــي ب ــن عل ــي الحس ــائي أب ــع ۱۸۹للكس ـــ جم ھ

 لطباعة والنشروتألیف / عیسى شحاتھ دار غریب ل

 لیاقوت الحموي القاھرة بدون تاریخ معجم األدباء   •

 لیاقوت الحموي بیروت بدونمعجم البلدان   •
 



٣٢ 
 

ــم المفھـــرس  • ــاقي المعجـ ــد البـ ــؤاد عبـ ــد فـ ــریم وضـــعھ محمـ ــاظ القـــرآن الكـ أللفـ

 بیروت  –مؤسسة جمال للنشر 
 
ــراء • ــھر الق ــراءات وأش ــي الق ــة ف ــع مقدم ــة م ــراءات القرآنی ــم الق ات معج

تــألیف د. أحمــد مختــار مــع المقدمــة فــي القــراءات وأشــھر القــراء  القرآنیــة

 م۱۹۸۲عمر جامعة الكویت الطبعة األولى 
 
ــار  • ــات واإلعص ــى الطبق ــار عل ــراء الكب ــم الق ــدین أبــي معج ــمس ال ــام ش لإلم

ھـــ تحقیــق بشــار معــروف وزمیلیــھ ۷٤۸عیــد هللا محمــد بــن عثمــان الــذھبي ت 

 م۱۹۸٤مؤسسة الرسالة الطبعة األولى 
 
ــد الخــالق عضــیمة دار المغنــي فــي تصــریف األفعــال  • ــألیف الشــیخ / محمــد عب ت

 الحدیث بالقاھرة 
 
ــألیف محمــد ســالم محیســن المغنــي فــي توجیــھ القــراءات العشــر المتــواترة  • ت

 م۱۹۸۸الكلیات األزھریة  –
 
ــب األعاریــب  • ــب عــن كت ــي اللبی ــن ھشــام ســنة مغن ــق الشــیخ / ۷٦۱الب ھـــ تحقی

الـــدین عبـــد الحمیـــد مكتبـــة محمـــد علـــي صـــبیح وطبعـــة دار الفكـــر محمـــد محـــي 
 م بتحقیق د/ مازن المبارك ومحمد علي حمد هللا۱۹٦٤بیروت 

 بیروت بدون تاریخ  –للزمخشري المفصل   •
 
ــة  • ــروح األلفی ــواھد ش ــرح ش ــي ش ــة ف ــد النحوی ــي المقاص ــدین العین ــدر ال لب

 ھـ۱۲۹۹طبع بھامش الخزانة طبعة بوالق 
 
ــرح ا • ــي ش ــاییس ف ــاح مق ــر إلیض ــاظم بح ــق د. ك ــاني تحقی ــاھر الجرج ــد الق لعب

 م۱۹۸۲بغداد  –المرجان 
 
ھـــ ) تحقیــق الشــیخ / ۲۸٥ألبــي العبــاس المبــرد محمــد بــن یزیــد ( المقتضــب  •

 ھـ۱۳۹۹محمد عبد الخالق عضیمھ المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة القاھرة 
ــد الوالمقدمــة الجزولیــة فــي النحــو  • ھــاب محمــد شــرح وتحقیــق د. / شــعبان عب

 م۱۹۸۸القاھرة 
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ــرب  • ــؤمن ( المق ــن م ــي ب ــن عصــفور عل ــواري  ٦٦۹الب ــد الج ــق / أحم ـــ ) تحقی ھ

 وعبدهللا الجبوري مطبعة العاني بغداد 
ــي التصــریف   • ــع ف ــاوة الممت ــدین قب ــر ال ــق د. فخ ــن عصــفور تحقی ـــ ۱۳۹۹الب ھ

 م۱۹۷۹
ــریین  • ــع الھج ــث والراب ــرنین الثال ــي الق ــذاھبھم ف ــرفین وم ــاھج الص ت من

 م ۱۹۸۹ھـ / ۱٤۰۹د. حسن ھنداوي دار القلم 
ــد منجــد المقــرئین ومرشــد الطــالبین  • ــن محم ــي محمــد ب ــدین أب لإلمــام شــمس ال

 ھـ۱۳٥۰ھـ تحقیق الشیخ محمد الشنقیطي مكتبة القدسي ۸۳۳الجزري 
جنــى تحقیــق / إبــراھیم مصــطفى ( شــرح تصــریف المــازني ) البــن المنصــف  •

 م۱۹٥٤ھـ / ۱۳۷۳وعبدهللا أمین مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاھرة 
تــألیف المھــذب فــي القــراءات العشــر وتوجیھھــا مــن طریــق طیبــة النشــر  •

 م۱۹۷۸د. محمد سالم محیسن مكتبة الكلیات األزھریة الطبعة الثانیة 
 سعید األفغاني دار الفكر بیروت من تاریخ النحو   •

ــارض  • ــي اللغــة ظــاھرة التق ــد مــن ظــواھر التوســع ف ــة  أ.د أحم دراســة نحوی

 م۱۹۹۳ھـ / ۱٤۱٤الزین عي العزازي 
ــا  • ــراءات وعللھـ ــوه القـ ــي وجـ ــح فـ ــي الموضـ ــن علـ ــر بـ ــام نصـ ــألیف اإلمـ تـ

تحقیـــق د. عمـــر  ٥٦٥الشـــیرازي الفارســـي النحـــوي المعـــروف بـــابن أبـــي مـــریم 

 م۱۹۹۳الكبیسي الطبعة األولى 
ــالموطــأ  • ــاء لإلمــام مال ــدالباقي مطبعــة دار إحی ك مــن أنــس تحقیــق / محمــد فــؤاد عب

 الكتب العربییة فیصل عیسى البابي الحلبي
ــوفي  • ــو الكـ ــي النحـ ــوفي فـ ــتانبوليالمـ ــراوي االسـ ــدین الكنغـ ــدر الـ ــید صـ  للسـ

ــنة  ــوفي س ــة ۱۳٤۹المت ــع اللغ ــات مجم ــار مطبوع ــت البیط ــد بھج ــرحھ / محم ـــ ش ھ

 بدون –العربیة بدمشق 

ــو  • ــي النح ــرار ف ــار اإلس ــرح إظھ ــار لش ــائج األفك ــزة نت ــطفى حم ــیخ مص للش

ــدعوة ــة ال ــورات كلی ــدة منش ــلیمان زبی ــر س ــراھیم عم ــق إب ــة وتحقی ــوي دراس  األطھ
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ابلس طبعـــة أولـــى ســـنة اإلســالمیة ولجنـــة الحفـــاظ علـــى التـــراث اإلســـالمي طـــر 

 م۱۹۹۲ھـ / ۱٤۰۱
ــائج  • ــو نت ــي النح ــر ف ــھیليالفك ــود  للس ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــیخ / ع ــق الش تحقی

ھـــ / ۱٤۱۲  ۱بیــروت طبعــة والشــیخ / علــي محمــد معــوض طبعــة دار الكتــب 

 م۱۹۹۲

ــائج  الفكــر  • ــاض للنشــر نت ــا طبعــة دار الری ــراھیم البن ــق د. محمــد إب للســھیلي تحقی

 م۱۹۸٤ھـ / ۱٤۰٤والتوزیع 
ــاھرة  • ــوك مصــر والق ــي مل ــب النجــوم الزاھــرة ف ــردى دار الكت ــرى ب ــن تغ الب

 م ۱۹۳۲المصریة 
 د. خدیجة أحمد مفتي الفیصلیة مكة المكرمة نحو القراء الكوفیین  •

ــیر  • ــب التفسـ ــو وكتـ ــا النحـ ــة لیبیـ ــدار الجماھیریـ ــدة الـ ــد هللا رفیـ ــراھیم عبـ د. إبـ

 م ۱۹۹۰ھـ / ۱٤۱۱الطبعة الثالثة سنة 
ــرف ن • ــم الص ــي عل ــرف ف ــة الط ــد زھ ــد عب ــة د. أحم ــق دراس ــام تحقی ــن ھش الب

 م ۱۹۹۰ھـ /  ۱٤۱۰المجید ھریدي القاھرة 
ــرف  • ــم الص ــرف فــي عل ــة الط ــق أ.د الســید محمــد نزھ للمیــداني تحقیــق وتعلی

 م۱۹۸۲ھـ / ۱٤۰۲عبد المقصود درویش 
ــاة  • ــھر النحـ ــاریخ أشـ ــو وتـ ــأة النحـ ــاھرة نشـ ــاوي القـ ــد الطنطـ ــیخ / محمـ للشـ

 م الطبعة الخامسة  ۱۹۸۷ھـ / ۱٤۰۸م وطبعة المنار ۱۹۹۱ /ھـ ۱٤۱۲
البـــن الجـــزري تصـــحیح الشـــیخ محمـــد علـــي النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر  •

 بدون تاریخ –الصباغ المكتبة التجاریة بمصر 
ــیبوبھ  • ــاب سـ ــیر كتـ ــد النكـــت فـــي تفسـ ــق زھیـــر عبـ ــمنتري تحقیـ ــم الشـ لألعلـ

 م ۱۹۸۷ھـ / ۱٤۰۷المحسن سلطان منشورات معھد المخطوطات بالكویت 
لصــالح الــدین الصــفدي تحقیــق / أحمــد زكــي نكــت الھیمــان فــي نكــت العمیــان  •

 م۱۹۱۱ھـ / ۱۳۲۹باشا مطبعة الجمالیة بمصر 
ــر  • ــب الحــدیث واألث ــي غری ــة ف ــود النھای ــق / محم ــر تحقی ــن األثی ــدین ب لمجــد ال

 م۱۹٦۳ھـ / ۱۳۸۳مطبعة عیسى البابي  الحلبي القاھرة  محمد الطناحي
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ھـــــ /    ۱۳۸۷ألبــــي زیــــد األنصــــاري دار الكتــــاب العربــــي بیــــروت النــــوادر  •

ــروت ۱۹٦۷ ــروق بی ــة دار الش ـــ / ۱٤۰۱م وطبع ــد  ۱۹۸۱ھ ــد   عب ــق محم م بتحقی

 القادر أحمد 
 م  ۱۹٤٥ھـ / ۱۳٦٥بیروت عن طبعة استنابول  –للبغدادي ھدیة العارفین  •

ــ • ــال ســالم ع الھوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع ھم ــد الع ــق عب للســیوطي تحقی

 م۱۹۸۰مكرم دار البحوث العلمیة في الكویت طبعة أولى سنة 
ــع  • ــع الجوام ــرح جم ــي ش ــع ف ــع الھوام ــمس ھم ــد ش ــق / أحم ــیوطي تحقی للس

 م۱۹۹۸ھـ / ۱٤۱۸بیروت لبنان الطبعة األولى  –الدین دار الكتب العلمیة 
 م ۱۹۷۰ھـ / ۱۳۸۹للصفدي باعتناء س. دیدریینع الوافي بالوفیات   •

ــیظ شــلبي الوافیــة فــي شــرح الكافیــة  • ــد الحف ــق عب ــن شــرف تحقی ــدین ب ــركن ال ل

 م۱۹۸۳ھـ / ۱٤۰۳عمان 
ــان  • ــروت وفیــات األعی ــاس طبعــة بی ــق د. احســان عب ــن خلكــان تحقی ھـــ ۱۳۹۸ألب

 صادر م دار۱۹۷۸
)  ۷٥سلســـلة أعـــالم العـــرب (  –للـــدكتور / حســین نصـــار یــونس بـــن حبیـــب  •

 م۱۹٦۸دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاھرة 
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