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. والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني العاملني،احلمد هللا رب 

  .أما بعد 

فنالت بذلك ، فإن اهللا سبحانه رشف هذه اللغة بأن جعلها لسان كتابه الكريم 

ً من اهللا عز وجل بحفظ   .ه لكتابه الكريم مكانة وحفظا

ومن ، وقد قيض اهللا هلا علامء فضالء نذروا أنفسهم يف خدمة هذه اللغة والعناية هبا

وقد ، الذي يعد مؤسس املدرسة الكوفية يف النحو ، أولئك األعالم اإلمام الكسائي 

ومنهم اإلمام ابن هشام أحد أعالم األمة . تلقى العلامء آراءه وتناقلوها جيالً بعد جيل 

ومن أعظم مؤلفاته ، والذي بلغ صيته ومؤلفاته اآلفاق ، أبرز نحاهتا املتأخرين و

  ).مغنى اللبيب(وأشهرها كتابه 

 ،العلميوقد دفعتني رغبتي يف االستزادة من العلم إىل دخول جمال البحث 

فزادت عىل ،  مغني اللبيب كتابيف  الكسائيفقمت باستقراء آراء  .سبيلهوسلوك 

االثالثني  ً   .                                                                                  إليهابن هشام  هعزا رأي

وكيفية ، يف التثبت من صحة نسبتها إليه  اآلراءوآثرت أن يكون بحثي حول هذه 

يف  وأثر هذه اآلراء، يف آراء العلامء اآلخرين  آلراءن هشام هلا ، ومناقشة هذه اتناول اب

  .الدراسات النحوية 

فربام بنيت آراء نحوية عىل آراء هذا العامل ، وبعض هذه اآلراء مل يثبت نسبتها إليه أو 

  .وجد ما خيالفها يف مؤلفات تالميذه الذين نقلوا عنه  

  :فأما الدوافع الختيار هذا املوضوع فهي 

وأحد ، الكوفية مكانة اإلمام عيل بن محزة الكسائي الذي يعد مؤسس املدرسة  - ١ 

  .دراسة لنحو املدرسة الكوفية  دسة آرائه تعفدرا، وعنه تلقى علامء الكوفة ، أئمة القراءات 



ً ، خرين فهو يعد من كبار النحاة املتأ، مكانة اإلمام ابن هشام  - ٢ وقد كان حمققا بارعا

ابن خلدون حتى قال عنه ، وأثنى عليه علامء عرصه.املتأخرون عىل إمامته يف النحو  مجعأ

مازلنا ونحن باملغرب نسمع أنه ظهر بمرص عامل بالعربية يقال له ابن هشام ((: يف مقدمته 

  . ))أنحى من سيبويه

أو ، وقد أقبل عليه العلامء يرشحونه ، فهو أشهر كتب ابن هشام، مكانة كتاب املغني  - ٣

: فه يف مقدمتهوقد قال مؤل .أو يرشحون شواهده، أو يضعون احلوايش عليه، ترصونه خي

إذ ، وتقف عنده فحول الرجال وال يعدونه ، فدونك كتاب تشد الرحال فيام دونه (( 

  )). ومل ينسج ناسج عىل منواله ، كان الوضع يف هذا الزمن مل تسمع قرحية بمثله 

  .والتثبت منها ، وذلك بالعودة إىل مصادرها األصلية ، التحقق من نسبة هذه اآلراء  - ٤

ومقارنة . يف موافقاته أو خمالفاته ، وطريقة تناوله للمسائل ، ي ابن هشام معرفة رأ - ٥

  .ذلك بام ذهب إليه النحاة اآلخرون 

  .معرفة أثر هذه اآلراء يف الدراسات النحوية  - ٦

والنهل من معني ،والتعرف عىل أساليبهم وآرائهم ، الرغبة  يف مالزمة كتب العلامء  - ٧

  .علمهم

أن أتناوهلا يف ثالثة ، عت آراء الكسائي يف كتاب مغني  اللبيب وقد رأيت بعد أن مج

ً وأختم البحث بخامتة ، فصول  وتفصيل .أذكر فيها أهم النتائج وأجعل قبل ذلك متهيدا

  :ذلك عىل النحو التايل

 .وقد تناولت فيها دوافع البحث وخطته ومنهجي فيه : املقدمة - 

 : ويشمل مايأيت:  التمهيد - 



وحتدثت فيه عن اسمه ونسبه ولقبه ، ونشأته، : حياته وآثاره: زة للكسائي ترمجة موج - 

 .وشيوخه ، وتالميذه ، ومكانته العلمية، ومؤلفاته، ووفاته

وحتدثت فيه عن اسمه ونسبه ، ومولده، : حياته وآثاره: ترمجة موجزة البن هشام  - 

 .اتهونشأته، وشيوخه ، وتالميذه ، ومكانته العلمية، ومؤلفاته، ووف

  .آراء الكسائي يف املفردات : الفصل األول 

  :رتبت املسائل فيه ترتيبا هجائيا ، وهي عىل النحو التايل 

  .إن النافية إعامهلا عمل ليس  - 

  .إضافتها إىل املفرد ) حيث( - 

  ) .عن(جميئها بمعنى ) عىل( - 

ا  -  ً   .كال بمعنى حق

  ) .قد(دخوهلا عىل املايض املترصف دون ) الم االبتداء( - 

  .حذفها وإبقاء عملها ) الم الطلب( - 

  .الالم تكون جوابا للقسم  - 

  .إفادهتا التعليل ) لعل( - 

  .أصلها ) لن( - 

  ) .بام غفر يل ريب : ( يف قوله تعاىل ) ما( - 

 - ) ْ ن َ   .جميئها نكرة موصوفة ) م

 - ) ْ ن َ   .تكون زائدة للتوكيد )م

ْ (زيادة  -  ن ِ   ) .م

ْ (زيادة  -  ن ِ   ) .ثم للننزعن من كل شيعة أهيم أشد : ( ىل يف قوله تعا) م



  .الكسائي يف الرتاكيب  آراء: ل الثاين الفص

  .قبل حروف اجلر ) ما ( زيادة  - 

  .العطف عىل حمل اسم إن وأخواهتا قبل جميء اخلرب وبعده  - 

  .العطف عىل معمويل عاملني خمتلفني  - 

  .نعت ضمري الغيبة  - 

  .بمعمول الفعل  الفصل بني إذن والفعل املضارع - 

  .حذف فاعل أول املتنازعني املعمل ثانيهام  - 

  .املسألة الزنبورية  - 

  :آراء الكسائي يف األعاريب :  الفصل الثالث 

  .إعامل اسم الفاعل املايض  - 

  .إعامل اسم الفاعل مصغرا  - 

  .إعراب ضمري الفصل بحسب ما بعده  - 

  ) .لعل(و) ليت ( نصب جزأي اجلملة بعد  - 

  .ع املضارع بعد حذف أن الناصبة واجلار رف - 

  .التاء والكاف يف أرأيتك نوعهام وإعراهبام  - 

  .حذف العائد املجرور من اجلملة الوصفية  - 

  ) .منذ ، مذ(حكم االسم املرفوع بعد  - 

  .اجلزم يف جواب النهي  - 

  ) .نعم رجال زيد ( فاعل نعم وبئس وما أحلق هبام يف نحو  - 

  ) .والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن بأنفسهن : ( تعاىل الرابط يف قوله - 



ْ ( إعراب  -  ن َ ْ استطاع إليه سبيال : ( يف قوله تعاىل ) م ن َ ُّ البيت م ج ِ   ) .وهللا عىل الناس ح

  :يف قول الشاعر ) رئامن(إعراب  - 

  أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به      رئامن أنف إذا ما ضن باللبن     

، وأثره يف ) فأنت طالق والطالق عزيمة   ثالث: ( يف قول الشاعر ) ثالث ( ب إعرا - 

  .املعنى 

  .ذكرت فيها أهم نتائج البحث :  اخلامتة

 :اخلطوات املتبعة لدراسة مسائل البحث عىل النحو التايل      

التمهيد للمسألة موضع البحث، وتقديم خالصة مركزة حول الفكرة التي    .١

 . ذلك مدخال ملناقشتهاتتضمنها، جاعال

ا ما  .٢ ً اعتامد نص ابن هشام ، حيث جعلته بمثابة املنطلق يف مناقشة املسألة، موضح

ٍ للكسائي   .تضمنه كالمه من رأي معزو

توثيق الرأي الذي نسبه ابن هشام إىل الكسائي من كتب النحاة املتقدمني عىل ابن  .٣

 .هشام واملتأخرين عنه

 .ة املنسوبة إىل الكسائي يف املسألة إن وجدتالتنبيه إىل األقوال املختلف .٤

 .أعتمد املصادر األقرب زمنا إىل الكسائي إذا وقع اختالف يف النسبة .٥

 .بيان موقف ابن هشام من رأي الكسائي  .٦

 .إيراد األدلة النقلية والعقلية التي اعتمد عليها الكسائي .٧

 .مناقشة املسألة ببسط آراء النحاة، مبينًا أدلتهم يف ذلك  .٨

 .رجح بعد ذلك من أقوال النحاة ما أراه راجحا ، مدعام ما أقول بالدليلأ .٩



أرجعت اآليات القرآنية إىل مواضعها من القرآن الكريم، مع ذكر رقم اآلية واسم  .١٠

 .السورة

 .وثقت القراءات القرآنية من كتب القراءات أو التفاسري إن تعذر ذلك .١١

 .خرجت األحاديث النبوية من كتب السنة املعتمدة  .١٢

ع توضيح رواياهتا إن ختريج األبيات الشعرية، وذلك بنسبتها إىل قائليها، م .١٣

الدواوين الشعرية ، والكتب النحوية، : ، وأرجعتها إىل أهم مصادرها، مثلوجدت

 .واملجموعات الشعرية

اخلطيب ، طبعة  اعتمدت كتاب مغني اللبيب بتحقيق الدكتور عبداللطيف .١٤

 .املجلس الوطني للثقافة والفنون يف الكويت 

  :هذا، وقد عثرت يف طريقي ببعض الصعوبات والعوائق التي منها 

ِ أن تراث اإلمام الكسائي قد فُ .١ َ ق ه ، ومل يصل إلينا إال متفرقا يف كتبا النحاة مما  د ّ جل

  .ائل تطلب جهدا كبريا للتوصل إىل حتديد رأيه بشكل دقيق يف املس

 .قلة املصادر التي تناولت آراء الكسائي والنحو الكويف بوجه عام .٢

ولقد كانت توجيهات شيخي الفاضل، املرشف عىل هذا البحث، خري عون يل عىل 

  .تذليل الصعوبات، وإخراج هذا العمل املتواضع فجزاه اهللا خري اجلزاء

  ص واخلطأ، فام كان منفإن هذا العمل من طالب مبتدئ ، وال خيلو من النق: وبعد 

وما كان من خطأ فمن نفيس، وحسبي أنني قد  - سبحانه وتعاىل –صواب فمن اهللا 

ا أعلم أن فيه  ً بذلت من اجلهد املتواصل، وبذلت كل مقدوري وطاقتي، ومل أدخر جهد

ا، وإضافة هلذا البحث ً   .نفع



 –أسأله سأل اهللا العيل القدير أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأف

  . العون ، والتوفيق إنه عىل ما يشاء قدير –سبحانه 

ألستاذي املرشف عىل هذه  - بعد شكر اهللا - أتوجه بالشكر اجلزيل : ويف اخلتام 

الثبيتي ، الذي حباين برعايته وعنايته،  بن عيد عياد: الرسالة، سعادة األستاذ الدكتور

لنقاش، وقبول الرأي اآلخر، وإلذنه يل وأشكره عىل إرشافه الراقي املبني عىل احلوار وا

باالستفادة من غريه، دون الرجوع إليه، وأسأل اهللا أن جيعل ذلك يف موازين حسناته إنه 

  .ويل ذلك والقادر عليه

كام أتوجه بخالص شكري وتقديري، ألستاذي الكريم الذي كان معي خطوة 

عىل سوقه، األستاذ بخطوة، منذ أن كان موضوع هذه الرسالة فكرة إىل أن استوى 

ًا له بالفضل، وأحسبه من أهله، : الدكتور حممد أمحد خاطر، فله من الشكر أجزله، عرفان

  .وأسأل اهللا أن يكتب له حياة طيبة يف أواله وأخراه

والشكر موصول إىل مجيع أساتذيت بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى الذين 

  .واملاجستري البكالوريوسمرحلتي  يف، هنلت من علومهم وتوجيهاهتم وأدهبم 

 .واحلمد هللا أوال وآخرا ، صىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم 

  
  
  
  
  
  
  
  



 : ويشمل مايأيت:  التمهيد

  ٩.............................................................اإلمام الكسائيترمجة  - 

 ١٧.................................................................ابن هشامترمجة  - 

  .الكسائي يف املفردات  آراء: الفصل األول 

  ٢٥......................................................عمل ليسإن النافية إعامهلا  - 

  ٣٦.......................................................إضافتها إىل املفرد) حيث( - 

  ٤٥......................................................) عن(جميئها بمعنى ) عىل( - 

ا  -  ً   ٥١.................................................................كال بمعنى حق

  ٥٧............................)قد(ا عىل املايض املترصف دون دخوهل) الم االبتداء( - 

  ٦٢...............................................حذفها وإبقاء عملها) الم الطلب( - 

  ٧٠........................................................الالم تكون جوابا للقسم - 

  ٧٥............................................................إفادهتا التعليل) لعل( - 

  ٧٨.....................................................................أصلها) لن( - 

  ٨٧............................................) ريب  بام غفر يل: ( وله تعاىل يف ق) ما( - 

 - ) ْ ن َ   ٩٣......................................................جميئها نكرة موصوفة ) م

 - ) ْ ن َ   ١٠٨.....................................................تكون زائدة للتوكيد )م

ْ (زيادة  -  ن ِ   ١١٥...................................................................) م

ْ (زيادة  -  ن ِ   ١٢٨...............)م للننزعن من كل شيعة أهيم أشد ث: ( يف قوله تعاىل ) م

  راء الكسائي يف الرتاكيب آ: الفصل الثاين 

  ١٣٨..................................................قبل حروف اجلر ) ما ( زيادة  - 



  ١٥٣......................وأخواهتا قبل جميء اخلرب وبعده  العطف عىل حمل اسم إن - 

  ١٧٥...........................................لعطف عىل معمويل عاملني خمتلفني ا - 

  ١٨٦.............................................................نعت ضمري الغيبة  - 

  ١٩٣...............................ذن والفعل املضارع بمعمول الفعل بني إالفصل  - 

  ٢٠٠......................................حذف فاعل أول املتنازعني املعمل ثانيهام  - 

  ٢١٠...............................................................املسألة الزنبورية  - 

  :آراء الكسائي يف األعاريب :  الفصل الثالث 

  ٢١٨.....................................................إعامل اسم الفاعل املايض  - 

  ٢٣٥.....................................................إعامل اسم الفاعل مصغرا  - 

  ٢٤٣.........................................إعراب ضمري الفصل بحسب ما بعده  - 

  ٢٤٩....................................) .لعل(و) ليت ( نصب جزأي اجلملة بعد  - 

  ٢٦١.....................................بة واجلار رفع املضارع بعد حذف أن الناص - 

  ٢٦٧......................................التاء والكاف يف أرأيتك نوعهام وإعراهبام  - 

  ٢٧٨.....................................حذف العائد املجرور من اجلملة الوصفية  - 

  ٢٨٦..........................................) .منذ ، مذ(حكم االسم املرفوع بعد  - 

  ٢٩٣.........................................................اجلزم يف جواب النهي  - 

  ٣٠١......................) .نعم رجال زيد ( فاعل نعم وبئس وما أحلق هبام يف نحو  - 

 )بأنفسهن كم ويذرون أزواجا يرتبصنوالذين يتوفون من:(الرابط يف قوله تعاىل- 

.................................................................................٣٠٤  



َ  (إعراب  -  ْ م ُّ ( : يف قوله تعاىل)  ن ج ِ ْ استطاع إليه  وهللا عىل الناس ح ن َ البيت م

  ٣١٥ ..........................................................................)سبيال

  :يف قول الشاعر ) رئامن(إعراب  - 

  ٣٢٣...............أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به      رئامن أنف إذا ما ضن باللبن     

وأثره يف  )فأنت طالق والطالق عزيمة ثالث (: يف قول الشاعر) ثالث(إعراب - 

  ٣٢٩...........................................................................املعنى 

  ٣٣٩........................................................................ اخلامتة - 

 ٣٤٠............................................................هرس املراجعف - 



 

   
. والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني العاملني،احلمد هللا رب 

  .أما بعد 

فنالت بذلك ، فإن اهللا سبحانه رشف هذه اللغة بأن جعلها لسان كتابه الكريم 

ً من اهللا عز وجل بحفظه لكتابه الكريم    .مكانة وحفظا

ومن ، ة هذه اللغة والعناية هباوقد قيض اهللا هلا علامء فضالء نذروا أنفسهم يف خدم

وقد ، الذي يعد مؤسس املدرسة الكوفية يف النحو ، أولئك األعالم اإلمام الكسائي 

ومنهم اإلمام ابن هشام أحد أعالم األمة . تلقى العلامء آراءه وتناقلوها جيالً بعد جيل 

مؤلفاته ومن أعظم ، والذي بلغ صيته ومؤلفاته اآلفاق ، وأبرز نحاهتا املتأخرين 

  ).مغنى اللبيب(وأشهرها كتابه 

 ،العلميوقد دفعتني رغبتي يف االستزادة من العلم إىل دخول جمال البحث 

فزادت عىل ،  مغني اللبيب كتابيف  الكسائيفقمت باستقراء آراء  .سبيلهوسلوك 

االثالثني  ً                                       .                                              إليهابن هشام  هعزا رأي

وكيفية ، يف التثبت من صحة نسبتها إليه  اآلراءوآثرت أن يكون بحثي حول هذه 

وأثر هذه اآلراء يف ، يف آراء العلامء اآلخرين  آلراءن هشام هلا ، ومناقشة هذه اتناول اب

  .الدراسات النحوية 

وبعض هذه اآلراء مل يثبت نسبتها إليه أو  فربام بنيت آراء نحوية عىل آراء هذا العامل ،

  .وجد ما خيالفها يف مؤلفات تالميذه الذين نقلوا عنه  

  :فأما الدوافع الختيار هذا املوضوع فهي 

وأحد أئمة ، مكانة اإلمام عيل بن محزة الكسائي الذي يعد مؤسس املدرسة الكوفية  - ١ 

  .دراسة لنحو املدرسة الكوفية  دئه تعسة آرافدرا، وعنه تلقى علامء الكوفة ، القراءات 



 

   
ً ، خرين فهو يعد من كبار النحاة املتأ، مكانة اإلمام ابن هشام  - ٢ وقد كان حمققا بارعا

حتى قال عنه ابن خلدون ، وأثنى عليه علامء عرصه.املتأخرون عىل إمامته يف النحو  مجعأ

بالعربية يقال له ابن هشام  مازلنا ونحن باملغرب نسمع أنه ظهر بمرص عامل((: يف مقدمته 

  . ))أنحى من سيبويه

أو ، وقد أقبل عليه العلامء يرشحونه ، فهو أشهر كتب ابن هشام، مكانة كتاب املغني  - ٣

: وقد قال مؤلفه يف مقدمته .أو يرشحون شواهده، أو يضعون احلوايش عليه، ترصونه خي

إذ ، الرجال وال يعدونه وتقف عنده فحول ، فدونك كتاب تشد الرحال فيام دونه (( 

  )). ومل ينسج ناسج عىل منواله ، كان الوضع يف هذا الزمن مل تسمع قرحية بمثله 

  .والتثبت منها ، وذلك بالعودة إىل مصادرها األصلية ، التحقق من نسبة هذه اآلراء  - ٤

ارنة ومق. يف موافقاته أو خمالفاته ، وطريقة تناوله للمسائل ، معرفة رأي ابن هشام  - ٥

  .ذلك بام ذهب إليه النحاة اآلخرون 

  .معرفة أثر هذه اآلراء يف الدراسات النحوية  - ٦

والنهل من معني ،والتعرف عىل أساليبهم وآرائهم ، الرغبة  يف مالزمة كتب العلامء  - ٧

  .علمهم

أن أتناوهلا يف ثالثة ، وقد رأيت بعد أن مجعت آراء الكسائي يف كتاب مغني  اللبيب 

ً وأختم البحث بخامتة  ،فصول  وتفصيل .أذكر فيها أهم النتائج وأجعل قبل ذلك متهيدا

  :ذلك عىل النحو التايل

 .وقد تناولت فيها دوافع البحث وخطته ومنهجي فيه : املقدمة - 

 : ويشمل مايأيت:  التمهيد - 



 

   
، وحتدثت فيه عن اسمه ونسبه ولقبه ، ونشأته: حياته وآثاره: ترمجة موجزة للكسائي  - 

 .وشيوخه ، وتالميذه ، ومكانته العلمية، ومؤلفاته، ووفاته

وحتدثت فيه عن اسمه ونسبه ، ومولده، : حياته وآثاره: ترمجة موجزة البن هشام  - 

 .ونشأته، وشيوخه ، وتالميذه ، ومكانته العلمية، ومؤلفاته، ووفاته

  .آراء الكسائي يف املفردات : الفصل األول 

  :يبا هجائيا ، وهي عىل النحو التايل رتبت املسائل فيه ترت

  .إن النافية إعامهلا عمل ليس  - 

  .إضافتها إىل املفرد ) حيث( - 

  ) .عن(جميئها بمعنى ) عىل( - 

ا  -  ً   .كال بمعنى حق

  ) .قد(دخوهلا عىل املايض املترصف دون ) الم االبتداء( - 

  .حذفها وإبقاء عملها ) الم الطلب( - 

  . الالم تكون جوابا للقسم - 

  .إفادهتا التعليل ) لعل( - 

  .أصلها ) لن( - 

  ) .بام غفر يل ريب : ( يف قوله تعاىل ) ما( - 

 - ) ْ ن َ   .جميئها نكرة موصوفة ) م

 - ) ْ ن َ   .تكون زائدة للتوكيد )م

ْ (زيادة  -  ن ِ   ) .م

ْ (زيادة  -  ن ِ   ) .ثم للننزعن من كل شيعة أهيم أشد : ( يف قوله تعاىل ) م



 

   
  .ائي يف الرتاكيب الكس آراء: ل الثاين الفص

  .قبل حروف اجلر ) ما ( زيادة  - 

  .العطف عىل حمل اسم إن وأخواهتا قبل جميء اخلرب وبعده  - 

  .العطف عىل معمويل عاملني خمتلفني  - 

  .نعت ضمري الغيبة  - 

  .الفصل بني إذن والفعل املضارع بمعمول الفعل  - 

  .حذف فاعل أول املتنازعني املعمل ثانيهام  - 

  .لة الزنبورية املسأ - 

  :آراء الكسائي يف األعاريب :  الفصل الثالث 

  .إعامل اسم الفاعل املايض  - 

  .إعامل اسم الفاعل مصغرا  - 

  .إعراب ضمري الفصل بحسب ما بعده  - 

  ) .لعل(و) ليت ( نصب جزأي اجلملة بعد  - 

  .رفع املضارع بعد حذف أن الناصبة واجلار  - 

  .هام وإعراهبام التاء والكاف يف أرأيتك نوع - 

  .حذف العائد املجرور من اجلملة الوصفية  - 

  ) .منذ ، مذ(حكم االسم املرفوع بعد  - 

  .اجلزم يف جواب النهي  - 

  ) .نعم رجال زيد ( فاعل نعم وبئس وما أحلق هبام يف نحو  - 

  ) .والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن بأنفسهن : ( الرابط يف قوله تعاىل - 



 

   
ْ ( راب إع -  ن َ ْ استطاع إليه سبيال : ( يف قوله تعاىل ) م ن َ ُّ البيت م ج ِ   ) .وهللا عىل الناس ح

  :يف قول الشاعر ) رئامن(إعراب  - 

  أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به      رئامن أنف إذا ما ضن باللبن     

ره يف ، وأث) فأنت طالق والطالق عزيمة   ثالث: ( يف قول الشاعر ) ثالث ( إعراب  - 

  .املعنى 

  .ذكرت فيها أهم نتائج البحث :  اخلامتة

 :اخلطوات املتبعة لدراسة مسائل البحث عىل النحو التايل      

التمهيد للمسألة موضع البحث، وتقديم خالصة مركزة حول الفكرة التي    .١

 .تتضمنها، جاعال ذلك مدخال ملناقشتها

ا ما اعتامد نص ابن هشام ، حيث جعلته بمثابة املنط .٢ ً لق يف مناقشة املسألة، موضح

ٍ للكسائي   .تضمنه كالمه من رأي معزو

توثيق الرأي الذي نسبه ابن هشام إىل الكسائي من كتب النحاة املتقدمني عىل ابن  .٣

 .هشام واملتأخرين عنه

 .التنبيه إىل األقوال املختلفة املنسوبة إىل الكسائي يف املسألة إن وجدت .٤

 .نا إىل الكسائي إذا وقع اختالف يف النسبةأعتمد املصادر األقرب زم .٥

 .بيان موقف ابن هشام من رأي الكسائي  .٦

 .إيراد األدلة النقلية والعقلية التي اعتمد عليها الكسائي .٧

 .مناقشة املسألة ببسط آراء النحاة، مبينًا أدلتهم يف ذلك  .٨

 .أرجح بعد ذلك من أقوال النحاة ما أراه راجحا ، مدعام ما أقول بالدليل .٩



 

   
أرجعت اآليات القرآنية إىل مواضعها من القرآن الكريم، مع ذكر رقم اآلية واسم  .١٠

 .السورة

 .وثقت القراءات القرآنية من كتب القراءات أو التفاسري إن تعذر ذلك .١١

 .خرجت األحاديث النبوية من كتب السنة املعتمدة  .١٢

هتا إن ع توضيح رواياختريج األبيات الشعرية، وذلك بنسبتها إىل قائليها، م .١٣

الدواوين الشعرية ، والكتب النحوية، : ، وأرجعتها إىل أهم مصادرها، مثلوجدت

 .واملجموعات الشعرية

اعتمدت كتاب مغني اللبيب بتحقيق الدكتور عبداللطيف اخلطيب ، طبعة  .١٤

 .املجلس الوطني للثقافة والفنون يف الكويت 

  :نها هذا، وقد عثرت يف طريقي ببعض الصعوبات والعوائق التي م

ِ أن تراث اإلمام الكسائي قد فُ .١ َ ق ه ، ومل يصل إلينا إال متفرقا يف كتبا النحاة مما  د ّ جل

  .تطلب جهدا كبريا للتوصل إىل حتديد رأيه بشكل دقيق يف املسائل 

 .قلة املصادر التي تناولت آراء الكسائي والنحو الكويف بوجه عام .٢

ىل هذا البحث، خري عون يل عىل ولقد كانت توجيهات شيخي الفاضل، املرشف ع

  .تذليل الصعوبات، وإخراج هذا العمل املتواضع فجزاه اهللا خري اجلزاء

  فإن هذا العمل من طالب مبتدئ ، وال خيلو من النقص واخلطأ، فام كان من: وبعد 

وما كان من خطأ فمن نفيس، وحسبي أنني قد  - سبحانه وتعاىل –صواب فمن اهللا 

ا أعلم أن فيه بذلت من اجلهد املت ً واصل، وبذلت كل مقدوري وطاقتي، ومل أدخر جهد

ا، وإضافة هلذا البحث ً   .نفع



 

   
 –سأل اهللا العيل القدير أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأسأله أف

  . العون ، والتوفيق إنه عىل ما يشاء قدير –سبحانه 

تاذي املرشف عىل هذه ألس - بعد شكر اهللا - أتوجه بالشكر اجلزيل : ويف اخلتام 

الثبيتي ، الذي حباين برعايته وعنايته،  بن عيد عياد: الرسالة، سعادة األستاذ الدكتور

وأشكره عىل إرشافه الراقي املبني عىل احلوار والنقاش، وقبول الرأي اآلخر، وإلذنه يل 

اته إنه باالستفادة من غريه، دون الرجوع إليه، وأسأل اهللا أن جيعل ذلك يف موازين حسن

  .ويل ذلك والقادر عليه

كام أتوجه بخالص شكري وتقديري، ألستاذي الكريم الذي كان معي خطوة 

بخطوة، منذ أن كان موضوع هذه الرسالة فكرة إىل أن استوى عىل سوقه، األستاذ 

ًا له بالفضل، وأحسبه من أهله، : الدكتور حممد أمحد خاطر، فله من الشكر أجزله، عرفان

  .أن يكتب له حياة طيبة يف أواله وأخراهوأسأل اهللا 

والشكر موصول إىل مجيع أساتذيت بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى الذين 

  .واملاجستري البكالوريوسيف مرحلتي ، هنلت من علومهم وتوجيهاهتم وأدهبم 

 .واحلمد هللا أوال وآخرا ، صىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم 

  

  

  

  

  

  



 

   
  

  

  

  التمهيد

  :ويشمل ما يأيت 

 .حياته وآثاره : ترمجة موجزة للكسائي   . أ

  .حياته وآثاره : ترمجة موجزة البن هشام   . ب
  



 

   

  )١(اإلمام الكسائي 

  :اسمه ولقبه 

بن محزة بن عبداهللا بن هبمن بن فريوز األسدي والء ، لقب  هو أبو احلسن عيل 

  .بالكسائي ألنه أحرم يف كساء 

  :نشأته

ن ، وقد تلقاه مشافهة عن قراء الكوفة املعروفني يف آ، وحفظ هبا القر نشأ يف الكوفة

إمام الناس يف القراءة يف زمانه ، وأعلمهم هبا ، وأضبطهم هلا ، عهده ، حتى صار 

  .وانتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد اإلمام محزة 

خرج إىل  ثم انتقل بعد ذلك لتعلم النحو فالزم معاذ اهلراء حتى أنفد ما عنده ،

تركت : محد ، وجلس يف حلقته ، فقال له رجل من األعراب أالبرصة فلقي اخلليل بن 

 ً ً أسد من أين أخذت :  وعندها الفصاحة ، وجئت إىل البرصة ؟ فقال للخليل ا ومتيام

فخرج الكسائي إىل البادية . من بوادي احلجاز ، ونجد ، وهتامة : علمك هذا ؟ فقال 

  .ن لغتهم ويكتب عنهم ما يروونه وأخذ يسأل البدو ع

وتذكر املصادر أنه أنفد مخس عرشة قنينة من احلرب يف الكتابة عن العرب سوى ما 

وبعد أن دون عن العرب ما دون ، وحفظ عنهم ما حفظ ، رجع مرة أخرى إىل . حفظ 

البرصة ليجلس يف حلقه اخلليل ، فوجده قد مات وجلس يف موضعه يونس بن حبيب ، 

                                                             

/ ١، غاية النهاية ٣٦- ٣٢أخبار النحويني البرصيني، ٧٩- ٧٨السبعة البن جماهد : يف  تهانظر ترمج )١(

، ٤/١٧٧٣معجم األدباء ،٤٠٢-٣٩٩طبقات املفرسين ، ١٢٧طبقات النحويني واللغويني ، ٤٧٨- ٤٧٤

/ ٢إنباه الرواة،٦٤٥٨، نزهة األلباء  ٤٠٨-٢/٤٠٧شذرات الذهب ، ٣٥٩- ١٣/٣٤٥تاريخ بغداد

،  ١/١٤٨، مفتاح السعادة  ٢/١٦٢،١٦٤، بغية الوعاة  ٣٢٥ – ٣٢٤/ ١، مرآة اجلنان  ٢٧٤- ٢٥٦

 لرمضان عبدالتواب  ) ما تلحن فيه العامة(، مقدمة  ٧٢،  ٣٢الفهرست 



 

   
نهام مسائل ومناظرات ظهر فيها علم الكسائى ، فأقر له يونس فيها وصدره فجرت بي

  .موضعه 

وذاع صيته بعد ذلك ، واشتهر أمره ، وكان هذا سببا يف انتقاله إىل بغداد واتصاله 

  .باخللفاء العباسيني 

  :شيوخه

تلقى الكسائي العلم عىل جمموعة كبريه من شيوخ عرصه يف النحو واللغة وعلوم 

  :ن وقراءاته وفيام ييل قائمة هجائية بأسامء بعض هؤالء الشيوخالقرا

 ) .هـ١٨٠/ت(إسامعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري موالهم أبو إسحاق  .١

جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عىل زين العابدين بن احلسني سبط النبي صىل اهللا  .٢

 ) .هـ١٤٨/ت(عليه وسلم 

 ) .هـ١٤٨/ت(الء أبو حممد األعمش سليامن بن مهران األسدي و: األعمش  .٣

 ).هـ١٥٦/ت(محزة بن حبيب بن عامرة بن إسامعيل أبو عامرة الزيات الكويف  .٤

 ) .هـ١٧٥/ت(اخلليل بن أمحد الفراهيدي أبو عبد الرمحن األزدي البرصي  .٥

 ) .هـ١٦١/ت(زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي  .٦

 ) .هـ٢١٥/ت(سعيد بن مسعدة أبو احلسن األخفش  .٧

 ) .هـ١٩٨/ت(ان بن عيينة بن أيب عمران الكويف ثم املكي سفي .٨

 ) .هـ٢٠٣/ت(رشيح بن يزيد أبو حيوة احلرضمي  .٩

 )هـ١٩٣/ت(شعبة بن عياش بن سامل أبو بكر احلناط األسدي  .١٠

 )هـ١٥٤/ت(زبان بن العال بن عامر : أبو عمرو بن العالء  .١١

 ) .هـ١٤٩/ت(عيسى بن عمر الثقفي  .١٢



 

   
 ) .هـ١٥٦/ت(مر اهلمداين الكويف الرضير عيسى بن عمر األسدي أبو ع .١٣

 ) .هـ١٨٧/ت(حممد بن احلسن بن أيب سارة أبو جعفر الرؤايس الكويف  .١٤

 ) .هـ١٤٨/ت(حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل أبو عبد الرمحن الكويف  .١٥

 ) .هـ١٥٥/ت(حممد بن عبد اهللا بن ميرسة أبو عبد الرمحن العرزمي الكويف  .١٦

 ) .هـ١٨٧/ت(هلراء معاذ بن مسلم أبو مسلم ا .١٧

 ) .هـ١٦٨/ت(املفضل بن حممد بن يعىل بن عامر الضبي .١٨

 ) .هـ١٨٩/ت(أبو عبد الرمحن الضبي موالهم البرصي، يونس بن حبيب .١٩

  : تالميذه

مل يسعد شيخ بكثرة تالميذه كام سعد الكسائي وفيام ييل قائمة هجائية ببعض من 

  :ذكرهتم املصادر من هؤالء التالميذ

 .قرئ الشام أمحد بن حسن م .١

 ) .هـ٢٣٠/ت ( أمحد بن الصباح بن أيب رسيج النهشيل  .٢

 ).هـ٢٠٠/ت(أيوب بن املتوكل األنصاري البرصي  .٣

 .جودي بن عثامن النحوي املغريب األندليس  .٤

خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف أبو حممد األسدي البزار البغدادي  .٥

 ) .هـ٢٢٩/ت(

 . سلمويه النحوي الكويف  .٦

 ).هـ٢٤٠/ت(أبو محدون الذهيل البغدادي  ،الطيب بن إسامعيل .٧

 .عىل بن حازم أبو احلسن اللحياين  .٨

 ) .هـ١٩٤/ت(عىل بن املبارك أبو احلسن األمحر املروزي  .٩



 

   
 ) .هـ٢٤٦/ت(حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان :أبو عمر الدوري  .١٠

 ) .هـ٢٢٤/ت(القاسم بن سالم أبو عبيد اخلراساين اهلروي البغدادي  .١١

 .مهران أبو عبد الرمحن النحوي الكويف األزاذاين األصبهاين قتيبة بن  .١٢

 ) .هـ٢٤٠/ت(الليث بن خالد أبو احلارث البغدادي  .١٣

 ) .هـ٢٣١/ت(حممد بن زياد أبو عبد اهللا املعروف بابن األعرايب  .١٤

 ).هـ٢٤٠/ت(نصري بن يوسف أبو املنذر الرازي البغدادي النحوي  .١٥

 ) .هـ٢٠٩/ت(الكويف النحوي هشام بن معاوية أبو عبد اهللا الرضير  .١٦

 ) .هـ٢٠٣/ت(حييى بن آدم بن سليامن بن خالد أبو زكريا الصلحي  .١٧

 ) .هـ٢٠٧/ت(حييى بن زياد بن عبداهللا الديلمي املعروف بالفراء  .١٨

  :مكانته وآراء العلامء فيه 

، يف اللغة والنحو والقراءات هوعلو كعب، وعظيم قدره، د شهد بفضل الكسائي لق 

  : ومن جاء بعدهم ، من املعارصين له ، ن يعتد بقوهلم عدد كبري مم

فهو عيال ، من أراد أن يتبحر يف النحو  ": مام الشافعي رمحه اهللا يقول فها هو اإل

  .  "عىل الكسائي 

عاملا بالعربية ، وكان ضابطا قارئا... كان أعلم الناس   ": ويقول فيه ابن األعرايب 

كسائي أعلم من أيب زيد بكثري بالعربية واللغات كان ال ": ويقول كذلك . "صدوقا 

  ."وال أدركه أحد بعده ، ما سبقه أحد ، ولو كان نظر األشعار . والنوادر 

،  ": ويقول فيه إسحاق املوصيل  ً ما رأيت أعلم بالنحو قط منه ، وال أحسن تفسريا

  . "ة وال أحذق باملسائل، املسألة تشق من املسألة، واملسألة تدخل عىل املسأل



 

   
نعة أحذق من أربعة  ": ويقول أيضا   ّ األصمعي بالشعر ، : ما رأيت يف الص

وما بلغ : قيل له . والكسائي بالنحو ، و منصور زلزل برضب العود ، و برصوما بالزمر 

كنت إذا رأيت كتاب إنسان منهم يف صناعته مل تنازعك نفسك إىل : من حذقهم ؟ قال 

  . "كثر مما سمعت أن تكون يف تلك الصناعة عىل أ

  . "أصدق هلجة من الكسائي ، ما رأيت بعيني هاتني  ": كام يقول حييى بن معني 

وليستوضحه ما ، ليستفيد من علمه ، ويتمنى الفراء أن لو بقي الكسائي حيا  

: أشكل عليه من املسائل ، وقد سأله ابن قادم قد بقي يف نفسك يشء من النحو؟ قال 

ّ : فمن حتب أن تلقى فيها ؟ قال : قال . أشياء كثرية  ّ لو بقي الكسائى و كان  - كنت أحب

  .  "رمحه اهللاّ  - قد مات

وكان يأخذ ، كان الكسائي إمام الناس يف القراءة يف عرصه  ": وقال ابن جماهد عنه 

   "الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم 

ه اهللا ، مات يرمح ": ملا ورد نعي الكسائي من الري ، وقال أبو زيد األنصاري 

  .  "بموته علم كثري 

م النحو بعد الكرب ، فلم يمنعه ذلك من أن برع  "ويرى اجلاحظ أن  ّ ّ تعل الكسائى

ولقي أعراب احلطمة و كثر سامعه منهم ، و قرأ القرآن و برع فيه ، حتى قوي عليه ، . فيه 

  ."وعرف إعرابه ، واختار حرفا ، فقرأ به 

منهم رجال ارتفعوا عن : املعلمون عندي عىل رضبني و ": كام يقول اجلاحظ أيضا 

تعليم أوالد العامة إىل تعليم أوالد اخلاصة ، ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم أوالد 

هم املرشحني للخالفة  ِ فكيف تستطيع أن تزعم أن . اخلاصة إىل تعليم أوالد امللوك أنفس

ِّ ، وحممد بن املستنري الذ ي ِ ِ محزة الكسائ َ هؤالء : ي يقال له مثل عيل بن ب، وأشباه ُ ُطر ق



 

   
ُ عىل هؤالء وال عىل الطّبقة التي دوهنم : يقال هلم  ى ، وال جيوز هذا القول َ ْق َ   . "مح

كان الكسائي فصيح اللسان، ال يفطن  ": ويصفه أبو عبد الرمحن املقرئ ، فيقول 

  . "لكامله ، وال خييل إليك أنه يعرب ،وهو يعرب 

: عوا عىل أن أكثر الناس كلهم رواية ، وأوسعهم علام أمج ": وفيه قال ثعلب 

  . "الكسائي 

اجتمعت للكسائي أمور مل جتتمع  ": ويتحدث عنه أبو بكر بن األنباري ، فيقول 

يضبط األخذ عليهم ،  فكان واحد الناس يف القرآن ، يكثرون عليه ، حتى ال. لغريه 

يستمعون حتى  إىل آخره ، وهمفيجمعهم وجيلس عىل كريس ، ويتلو القرآن من أوله 

فريسموهنا  كان بعضهم ينقط املصاحف عىل قراءته ، وآخرون يتبعون مقاطعه ومباديه،

   "وكان أعلم الناس بالنحو ، وواحدهم يف الغريب . يف ألواحهم وكتبهم 

ولو مل يكن ألهل بغداد والكوفة من علامء العربية  ": كام يقول ابن األنباري أيضا 

   "ئي والفراء لكان هلم هبام االفتخار عىل مجيع الناس ، إذ انتهت العلوم إليهام إال الكسا

  . "كان عظيم القدر يف دينه وفضله  "ويصفه اخلطيب البغدادي بأنه 

  . "عامل أهل الكوفة ، وإمامهم غري مدافع  ": وهو يف نظر أيب الطيب اللغوي 

  "القراءات إمام النحو واللغة و ": كام أنه عند ابن خلكان 

  . "ثقة مأمون ، وخمتاراته يف حروف القرآن حسنة  "أما عند األزهر فهو 

 . "أحد األئمة يف القراءة والنحو  "وأما عند ياقوت ، فهو 

، بعد أن مجع علامء البرصة  –وكان من أهل الكوفة  –وقد قال أحد عامل البرصة 

ما  ": عوا بأهنم ليسوا خمتصني وداف، فلم يعرفوا اجلواب عليها ، وسأهلم عدة مسائل 

حتى إذا سئل عن ، ال يعرف إال فنا واحدا ، أقبح الرجل يتعاطى العلم مخسني سنة 



 

   
لو سئل عن كل هذا ، ولكن عاملنا يف الكوفة الكسائي . ومل حيل فيه وال يمر ، غريه

   "ألجاب 

وقد . عنه  ويسأل، أنه كان يتفقد حاله ، ولقد بلغ من منزلة الكسائي لدى الرشيد 

لو مل أجتن : تلقاه يوما يف بعض طرقه ، فوقف عليه و سأله عن حاله ، فقال له الكسائي 

  .من ثمرة األدب إال ما وهبه اهللاّ يل من وقوف أمري املؤمنني عيل لكان كافيا 

  . ثقة منه بعلمه ، كام كان الرشيد حيكمه يف املنازعات العلمية 

  :مؤلفاته

يف النحو واللغة والقراءات ، وال ، روة كبرية من املؤلفات ترك الكسائي وراءه ث 

 "أنفد مخس عرشة قنينة حرب يف الكتابة عن العرب  ": عجب يف هذا ، فقد روى عنه أنه 

كام سبق أن عرفنا ، ولكن عوادي الزمن أتت عىل ما ألفه ، ومل يصل إلينا منه إال القليل ، 

  :عة من املصادر املختلفةوفيام ييل قائمة أبجدية بمؤلفاته جممو

 .اآلثار يف القراءات  -١

 .أجزاء القران  -٢

 .اختالف العدد  -٣

اختالف مصاحف أهل املدينة وأهل الكوفة وأهل البرصة ، وهو منقول برمته يف  -٤

 .  كتاب املصاحف للسجستانى 

 .أشعار املعاياة وطرائقها  -٥

 .احلدود يف النحو  -٦

 .احلروف  -٧

 .العدد   -٨



 

   
 .القراءات  -٩

 .ء قصص األنبيا -١٠

ما تلحن فيه العوام ، وهو الكتاب الوحيد املطبوع ، وقد حققه الدكتور رمضان  -١١

 . عبدالتواب 

 .متشابه القرآن  -١٢

 .خمترص يف النحو  -١٣

 .املصادر   -١٤

 .معاين القران  -١٥

 .مقطوع القرآن وموصوله  -١٦

 .النوادر الكبري  -١٧

 .النوادر األوسط  -١٨

 .النوادر األصغر  -١٩

 .اهلاءات املكنى هبا يف القران  -٢٠

  .جاء اهل -٢١

  :وفاته 

تويف الكسائي بالري حني توجه إىل خرسان مع الرشيد سنة تسع وثامنني ومائة  ،  ويف 

وقد حزن الرشيد عىل . تلك الرحلة أيضا تويف حممد بن احلسن الفقيه صاحب أيب حنيفة 

وقال بعد ، كام حزن عىل وفاة حممد بن احلسن الشيباين معه ، حزنا شديدا ، وفاة الكسائي 

يف ، دفنا الفقه واللغة يف الري  ": قولته املأثورة ، من رحلته إىل خراسان ، عاد إىل بغداد أن 

  .  "يوم واحد 



 

   

  )١(ابن هشام 

  :نسبه ولقبه 

هو عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن امحد بن عبد اهللا بن هشام مجال 

  .الدين أبو حممد النحوي األنصاري املرصي 

ابن هشام األنصاري ، ثم هو : بنسبته  إىل األنصار ، فيقال له ويعرف ابن هشام 

  .منسوب إىل اخلزرج أيضا يف بعض املراجع 

، وقد ذكر هذا اللقب يف صدر أغلب ) مجال الدين (ب قلواشتهر ابن هشام أيضا ب

  .مصنفاته 

ـ  ـ ٧٠٨ولد يف القاهرة سنة ) . ابن هشام(يكنى بأيب حممد ، ولكنه اشتهر ب   .ه

  :هنشأت

طلب العلم يف سن مبكرة ، ونشأ نشأة الطالب الناهبني ، فبدأ طفولته يتعلم القراءة 

ثم اهتم بدراسة . والكتابة يف مساجد مرص وكتاتيبها ، كغريه من طالب العلم يف عرصه

العربية والعلوم الدينية منذ صغره ، فبعد أن حفظ القرآن الكريم الزم  كبار الشيوخ ، 

العلوم ، وقد أهلته هذه النشأة العلمية إىل أن تكتمل له شخصية  فتلقى عنهم خمتلف

العامل الفذ ، واملؤلف الذي ال يشق له غبار ، فذاع صيته ، ونال شهرة مل حيزها غريه من 

  .معارصيه 

  :شيوخه 

ـ ٧٤٤/ ت(شهاب الدين عبد اللطيف بن املرحل ، .١  ) .ه

                                                             

، بغية الوعاة  ٢٦٣- ١٠/٢٦٢، النجوم الزاهرة  ٣١٠- ٢/٣٠٨الدرر الكامنة : انظر ترمجته يف  )١(

 ٤٤١-٤٤٠،البدر الطالع  ٣٣١- ٨/٣٢٩، شذرات  ٧٠-٢/٦٨



 

   
ـ ٧٣١/ت (تاج الدين الفاكهاين عمر بن عيل ،  .٢  ) .ه

 ) .هـ٧٤٦/ ت(تاج الدين عىل بن عبد اهللا التربيزي ،  .٣

 ) .هـ٧٤٧/ ت(شمس الدين أبو بكر حممد بن الرساج ،  .٤

 ) .هـ٧٣٣/ ت(بدر الدين حممد بن مجاعة ،  .٥

 ) .هـ٧٤٥/ ت(أبو حيان أثري الدين حممد بن يوسف بن حيان االندليس ،  .٦

  :تالميذه

ـ  ٧٩٣/ ت(، جالل بن أمحد بن يوسف املعروف بالتباين  -  ١   ) . ه

ـ  ٧٩٤/ ت(، حممد بن نرص اهللا بدر الدين الدمشقي النحوي  -  ٢  ) . ه

 ) .هـ ٧٩٦/ ت(إبراهيم بن حممد بن عبد الرحيم بن اللخمي الشافعي  -  ٣

 ) .هـ٨٣٠/ ت(،إبراهيم بن حممد بن عثامن بن إسحاق الدجوي النحوي  -  ٤

  ) . هـ ٨٣٤/ت(، ديس احلنبيل عبد اهللا بن حممد بن مفلح بن أبو حممد املق -  ٥

  : مكانته العلمية 

فلقد كان يرتدد عىل املساجد وحيرض ، لقد كان ابن هشام يطلب العلم منذ صغره  

ولدراسة النحو واللغة ، احللقات التي كانت تعقد لقراءة القرآن واحلديث الرشيف 

بن الرساج فلقد حفظ القرآن ودرس قراءاته عىل يد شمس الدين ، واألدب والشعر 

ومل يكتف ابن هشام ، ثم درس احلديث عىل يد شيخه ابن مجاعة ، الكاتب املجود املقرئ 

ديوان زهري ابن أيب سلمى ، كام اهتم بالفقه الشافعي ثم : فقرأ ، بل اهتم باألدب ، هبذا 

وأصبح حنبيل املذهب ، وهكذا كان ابن هشام ) خمترص اخلرقي ( فحفظ ، بالفقه احلنبيل 

لذا عني مدرسا لعلم التفسري بالقبة ، ع املشارب يعد بحق أمة يف علمه وفضله متنو

ولقد ، ثم مدرسا للفقه احلنبيل باملدرسة احلنبلية بالقاهرة نفسها ، املنصورية يف القاهرة 



 

   
  . تعلم عليه أعداد غفرية من الطلبة من هنا وهناك 

وتصدر لنفع ، لناس عليه وأقبل ا، لقد اشتهر يف حياته : (( يقول عنه ابن حجر 

الطالبني ، وانفراد بالفوائد الغربية واملباحث الدقيقة واالستدراكات العجيبة والتحقيق 

وامللكة التي كان يتمكن هبا ، واالقتدار عىل الترصف يف الكالم ، البالغ واألطالع املفرط 

شفقة ودماثة مع التواضع واليرس وال، من التعبري عن مقصوده بام يريد مسهبا موجزا 

  )) .  إهنا لعمري سامت العلامء الذين بارك اهللا يف أعامهلم ومآثرهم ، اخللق ورقة القلب 

  :مؤلفاته

  .يمكن أن تقسم مؤلفات ابن هشام إىل كتب كبرية ، ورسائل ومسائل صغرية 

  : فأما الكتب فهي 

  .اإلعراب عن قواعد اإلعراب  -  ١

 . األلغاز النحوية  -  ٢

 . سالك أوضح امل -  ٣

 . ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد  -  ٤

 . اجلامع الصغري  -  ٥

 . حواش عىل األلفية  -  ٦

 . شذور الذهب ورشحه  -  ٧

 . رشح مجل الزجاجي  -  ٨

 . رشح قصيدة بانت سعاد  -  ٩

 .رشح اللمحة البدرية يف علم العربية  -  ١٠

 . قطر الندى وبل الصدى ورشحه  -  ١١



 

   
 . مغني اللبيب  -  ١٢

 . موقد األذهان وموقظ الوسنان  -  ١٣

 . نزهة الطرف يف علم الرصف  -  ١٤

  . نبذة اإلعراب  -  ١٥

فقد مجع أكثرها السيوطي يف كتابه األشباه ، وأما املسائل والرسائل الصغرية 

  :والنظائر ، ومنها 

  ).لغة واصطالحا وخالفا وأيضا وهلم جرا( رسالة يف إعراب بعض األلفاظ  -  ١

 ) .فوح الشذا يف مسألة كذا ( رسالة  -  ٢

  ) .حقيقة االستفهام ( رسالة  - ٣ 

 ).وهللا عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً : ( رسالة يف إعراب قولة تعاىل  -  ٤

  )) .ال يقتل مسلم بكافر : (( رسالة يف قوله صىل اهللا عليه وسلم  -  ٥

 ) .رة مل تكن كأنك يف الدنيا مل تزل وباآلخ( رسالة  -  ٦

  ) .اعرتاض الرشط عىل الرشط ( رسالة  -  ٧

ً ( رسالة  -  ٨ ً وال عمرا  ) .واهللا ال كلمت زيدا

  ) .إنام ( رسالة يف الكالم يف  -  ٩

 .رسالة يف التنازع  -  ١٠

إن رمحة اهللا قريب من : (من قوله تعاىل )قريب(ما احلكمة يف تذكري (رسالة  -  ١١

  .)املحسنني

  ) .وقيله يا رب إن هؤالء قوم ال يؤمنون : ( قوله تعاىل  رسالة يف -  ١٢

 ) .أنت أعلم ومالك : ( رسالة يف قوله  -  ١٣ 



 

   
 ) .وخري منك ( يف قول جابر ريض اهللا عنه )) . خري (( رسالة يف إعراب  -  ١٤

  ) .حييى ( رسالة يف تصغري وزنة  -  ١٥

 . رسالة يف املوقوف عليه واملبدوء به  -  ١٦ 

 . الة يف العرض والتحضيض رس -  ١٧

 ).عرفت ( بمعنى ) علمت ( رسالة يف معنى  -  ١٨

  )) .واعملوا صاحلاً :((من قوله تعاىل))صاحلاً ((رسالة يف إعراب -  ١٩

   :وفاته

وبعد عمر ناهز ثالثة ومخسني عاما ، بعد حياة حافلة بالعلم دراسة وتدريسا وتأليفا 

ودفن بمقابر ، ) هـ  ٧٦١( ن ذي القعدة سنة تويف ابن هشام يف ليلة اجلمعة اخلامس م

  : فقال ، ولقد رثاه ابن نباتة ، الصوفية خارج باب النرص يف القاهرة 

  سقى ابن هشام يف الثرى نوء رمحة      جتـــر عىل مثواه ذيل غمــــام 

  سأروي له من سرية املدح  مسندا        فامزلت أروي سرية ابن هشام 

  : در الدين فقال ورثاه ابن الصاحب ب

  هتن مجال الدين باخللد إنني                لفقدك عييش ترحة ونكال 

  فام لدروس غبت عنها طالوة             وال لزمان لست فيه مجال  

  

  

  

  



 

   

  : كتاب مغني اللبيب عن كتب األعاريب 

هــ ، وفقده وهو يف  ٧٤٩صنف ابن هشام مؤلفا هبذا االسم بمكة املكرمة عام 

هـ ، فأعاد تصنيفه هبذا االسم ، وهذا  ٧٥٦يقه إىل مرص ثم عاد إىل احلرم سنة طر

الكتاب هو قمة كتبه ، وهو موضوع هذه الدراسة من حيث املنهج ، فنكتفي اآلن بأن 

  . نتحدث عنه بإجياز يف طليعة حديثنا عن هذه املصنفات 

عل شهادة ابن خلدون حظي املغني باهتامم كثري من العلامء يف مرص وغريها ، ول   

  . البن هشام كانت بصدد هذا الكتاب 

ومن مظاهر هذا االهتامم تلك الرشوح واحلوايش التي تدور يف فلكه وألفها   

  : أصحاهبا شارحني له ومعقبني عليه ، ومن أهم هذه الرشوح 

ويتسم هذا الرشح بكثرة ، ) هـ  ٨٢٨( رشح الشيخ حممد بن أيب بكر الدماميني 

بن هشام وتعقبه إياه ، وصل فيه إىل حرف الفاء وهو مطبوع مع حاشية الشمني نقده ال

  .باملطبعة البهية بمرص 

وقد استفاد يف ) هـ  ١١٠٠( رشح القايض مصطفى بن حاج حسن األنطاكي  

رشحه هذا من رشوح سابقيه فجاء رشحه رشحا شامال مفيدا ، وهو خمطوط بدار 

 .  ٨٤٨٥م الكتب الظاهرية بدمشق حتت رقم عا

 – ٩٩٠تويف يف حدود ( رشح أمحد بن حممد احللبي املعروف بابن املال  - جـ 

) منتهى أمل األريب من الكالم عىل مغني اللبيب ( ، واسم هذا الرشح ) هـ  ١٠٠٣

  .وهو ال يزال خمطوطا وكثريا ما يشري األنطاكي إليه يف رشحه 



 

   
ف الظنون بأنه رشح وقد وصفه صاحب كش) هـ  ١٠١٨( رشح وحي زاده  –د 

وهو من ) مواهب األديب يف رشح مغني اللبيب ( سامه ، مفيد جامع يف ستة جملدات 

  . الرشوح املخطوطة وكثريا ما حييل عليه األنطاكي 

  : هذا وللمؤلف نفسه رشحان مها   

رشح الشواهد الصغرى ، رشح الشواهد الكربى ، ومها رشحان لشواهد 

  .املغني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
  

  

  

  

  الفصل األول

  آراء الكسائي يف املفردات
  



 

   

  إن النافية إعماهلا عمل ليس
الرشطية ، واملخففة من : عىل عدة وجوه ، أشهرها أربعة ، هي ) إن ( تستعمل 

  .الثقيلة الداخلة عىل اجلملتني االسمية والفعلية ، والزائدة ، والنافية 

  .النحاة ، ومنعه آخرون  فأما النافية فاختلف يف إعامهلا ، فأجازه فريق من

وإذا دخلت عىل اجلملة االسمية مل : ( وقد نقل ابن هشام هذا االختالف فقال 

فالكسائي .  )١() تعمل عند سيبويه والفراء ، وأجاز الكسائي واملربد إعامهلا عمل ليس 

كام نقل ابن هشام يرى عملها مطلقا ، وهذا هو املشهور عنه ، كام نقل ذلك ابن 

، وغريهم  )٦(، وأبو حيان  )٥(، واملرادي  )٤(، وابن مالك  )٣(، واهلروي  )٢(الشجري 

  .  من املتأخرين 

ال تكاد تأيت يف كالم العرب بمعنى ) إن ( وقد نقل النحاس أن مذهب الكسائي أن 

  .  )٧() إن الكافرون إال يف غرور ( إال أن يكون بعدها إجياب ، كام قال جل وعز ) ما ( 

، )٣(، وابن الرساج  )٢(، واملربد  )١(الكسائي عىل هذا القول أكثر الكوفيني  وقد تابع
وأجازه ابن جني عىل ضعف ، قال ابن  )٥(، والزخمرشي  )٤(، وذهب إليه الفاريس )٣(

                                                             

 ١٣٣/  ١مغني اللبيب  )١(

 ١٤٤/  ٣أمايل ابن الشجري  )٢(

 ٤٦األزهية  )٣(

 ٣٧٥/  ١رشح التسهيل  )٤(

 ٥١٢/  ١، توضيح املقاصد  ٢٠٩اجلنى  )٥(

 ١٢٠٧/  ٣، ارتشاف الرضب  ٢٧٧/  ٤، التذييل والتكميل  ٤٤٠/  ٤البحر املحيط  )٦(

 ١٦٩/  ١٦٨/  ٢اب القرآن إعر )٧(



 

   
ا : ( جني أثناء خترجيه لقراءة سعيد بن جبري قوله تعاىل  ً ِ الذين تدعون من دون اهللا عباد إن

ـ أن تكون هذه بمنزلة ينبغي : (  )٦() أمثالكم  ـ واهللا أعلم ـ ما الذين : ، فكأنه قال ) ما ( ـ

ا أمثالكم ، فأعمل  ً وفيه ضعف ، ألن إن هذه ) ما ( إعامل ) إن ( تدعون من دون اهللا عباد

: مل ختتص بنفي احلارض اختصاص ما به ، فتجري جمرى ليس يف العمل ، ويكون املعنى 

 إنام هي حجارة أو خشب ، فهم أقل منكم ، ألنكم إن هؤالء الذين تدعون من دون اهللا

  . )٧() أنتم عقالء وخماطبون فكيف تعبدون ما هو دونكم ؟ 

فهام خمتلفان وإن ) ما ( و) إن ( فتضعيف ابن جني راجع ملا يراه من املفارقة بني 

ت التي عمل) ما ( غري خمتصة بنفي احلارض كام اختصت به ) إن ( اتفقا يف املعنى ، ألن 

  .عمل ليس ، ولذا ال تستحق أن حتمل عليها يف العمل 

  : رأي ابن هشام يف املسألة 

بعد أن نقل ابن هشام خالف العلامء يف هذه املسألة بني املجيزين واملانعني ذهب إىل  

، وقد  )٨(تعمل عمل ليس ، ولكن إعامهلا نادر ، ألن لغة األكثرين اإلمهال ) إن ( أن 

عن العرب عىل اإلعامل غري متعرض هلا ، ولكنه حكم عليها  ذكر النصوص الواردة
                                                                                                                                                                                   

، واملرادي يف ١٢٠٧/  ٣، وارتشاف الرضب  ٢٧٧/  ٤نقله عنهم أبو حيان يف التذييل والتكميل  )١(

  ٢٠٩اجلنى الداين 

 ٣٦٢/  ٢املقتضب  )٢(

  ٢٣٦/  ١األصول يف النحو  )٣(

 ٣٧٥/  ١، رشح التسهيل  ٢٧٧/  ٤، التذييل والتكميل  ١٢٠٧/  ٣ارتشاف الرضب  )٤(

 ٥٤٤/  ٢الكشاف  )٥(

 ٥٤٤/  ٢، والكشاف  ٤٤٠/  ١، وانظر القراءة يف غري املحتسب يف البحر املحيط  ١٩٤/ األعراف  )٦(

 ٢٧٠/  ١املحتسب  )٧(

 ٢٩١/  ١، أوضح املسالك  ١٣٥/  ١مغني اللبيب  )٨(



 

   
وهو بذلك مل يتابع . بالقلة ، وذلك يف مقابل كثرة النصوص الواردة عىل اإلمهال 

  .القائلني باإلعامل عىل اإلطالق كالكسائي ، وال املانعني 

: باإلجازة مع قلته ابن مالك فقال وقد سبقه إىل هذا احلكم وهو القول

) إن(وندر إجراء : وتابعه ابنه بدر الدين فقال. )١() النافية قليال) إن(هبا  وتلحق(

  .)٣(، وقال به العيني )٢() النافية جمرى ليس

وقد رد أبو حيان عىل القائلني باإلعامل مع الندرة ، فقال معلقا عىل قول ابن 

ق بام إنه تلح(( وإذا كان ذلك لغة لبعض العرب فال يصح قول املصنف : ( مالك 

 )٤() ، واحلامل عىل هذا كله هو عدم االستقراء واالطالع عىل كالم العرب )) قليال 

قليل ، وعمل ال كثري ، والعكس ) إن ( كثريا يعني أن عمل ) ال ( و : وقوله: (وقال

  .  )٥() إعامهلا قليل جدا ) ال ( هو الصواب ألن إن عملت نثرا ونظام و

: قال ابن طاهر: (ي ويصححه يف أحد قوليه، قاللكسائوأبو حيان خيتار مذهب ا      

 والصحيح...تعمل ر أصحابنا يذهب إىل أهنا ال، وأكثنص سيبويه عىل إعامهلا عمل ليس

   )٦() جواز إعامهلا 

                                                             

 ٣٧٤/  ١رشح التسهيل  )١(

 ١٥٢رشح ألفية ابن مالك البن الناظم  )٢(

 ٤٠٠/  ١امش حاشية الصبان رشح الشواهد هب )٣(

  ٢٧٩/  ٤التذييل والتكميل  )٤(

 ٢٨١/  ٤التذييل والتكميل  )٥(

 ٤٤٠/  ٤، البحر املحيط  ٢٧٧/  ٤، التذييل والتكميل  ١٢٠٧/  ٣ارتشاف الرضب  )٦(



 

   
،  )٣(، واألشموين  )٢(، و املرادي  )١(وممن اختار اإلعامل من املتأخرين ابن خروف 

  . )٥(، واملكودي  )٤(وابن عقيل 

  :دلة اإلمام الكسائي أ

احتج الكسائي ومن تابعه بالسامع والقياس ، فمن السامع ما أنشد الكسائي من 

  :قول الشاعر 

                ْ ً  إن ٍ هو مستولي ِ             ا عىل أحد ِ  إال عىل أضعف   )٦( املجانني

  )٧() ) ليس ( عمل ) إن ( أنشده الكسائي شاهدا عىل عمل : ( قال األزهري 

  :ل اآلخر وقو

          ْ ُ  إن ْ  املرء ِ تً مي ْ  ا بانقضاء ْ يقىض عليه فيُ  حياته           ولكن بأن   )٨(ذال خ

                                                             

 ٥٩٠/  ٢رشح مجل الزجاجي البن خروف  )١(

 ٥١٢/  ١، توضيح املقاصد  ٢٠٩اجلنى الداين  )٢(

 ٤٠٠/  ١وين رشح األش )٣(

 ٢٨١/  ١، املساعد  ٢٩٤رشح ألفية ابن مالك  )٤(

 ٢١١/  ١رشح املكودي عىل ألفية ابن مالك  )٥(

أمايل ابن الشجري : انظر ) . حزبه املناحيس ( ، و ) حزبه املالعني : ( البيت غري منسوب وروي عجزه  )٦(

،  ١٩٦/  ٢رشح الريض عىل الكافية  ، ٣٧٥/  ١، رشح التسهيل  ٤٦، األزهية يف علم احلروف  ١٤٣/  ٣

/  ١، رشح ابن عقيل  ١٠٨، رصف املباين  ٢٧٩/  ٤، التذييل والتكميل  ٤٠٠/  ١رشح الشواهد للعيني 

وغريها .  ١٦٦/  ٤، خزانة األدب  ١٠٨/  ٢، الدرر اللوامع  ٢٧١/  ١، الترصيح عىل التوضيح  ٢٩٢

 .كثري

 ٢٧١/  ١الترصيح عىل التوضيح  )٧(

 ٤٠١/  ١، رشح األشموين  ٣٧٦/  ١، رشح التسهيل  ٢١٠اجلنى الداين : انظر . لبيت غري منسوب ا )٨(

 ٢، الدرر اللوامع  ٣٩٥/  ١، مهع اهلوامع  ٢٩٣/  ١، رشح ابن عقيل  ٤٠١/  ١، رشح الشواهد للعيني 



 

   
ِ الذين تدعون من دون : ( ومن األدلة املسموعة قراءة سعيد بن جبري قوله تعاىل  إن

ا أمثالكم  ً    . خربها ) عبادا ( اسمها ، و) الذين ( نافية ، و) إن ( ، عىل أن ) اهللا عباد

وقد توهم أبو حيان أن هذه القراءة عىل هذا التخريج خمالفة للقراءة املشهورة 

بتشديد النون ورفع عباد ، إذ يرتتب عليه تنايف القراءتني ، فقراءة التشديد تقتيض مماثلة 

املدعوين للمخاطبني ، وقراءة سعيد بن جبري عىل ختريج ابن جني تنفي املامثلة ، 

  . )١(فة من الثقيلة فخرجها عىل أهنا املخف

َّ إ: ا عىل القراءة املشهورة بمعنى وهذا ليس بصحيح ، ألهن من تدعون من دون  ن

اهللا مربوبون متصفون بصفة العبودية هللا ، وهم مماثلون لكم يف ذلك ، واملامثلة املنفية يف 

إذ هم  قراءة سعيد بن جبري باعتبار أن هؤالء الذين تدعوهنم ال يامثلونكم يف اإلنسانية ،

  .مجاد وأنتم عقالء 

، وذلك ألن  )٢() وهو ختريج عىل شاذ : ( وقال األزهري عن ختريج أيب حيان 

  :الثقيلة مل يثبت هلا نصب اجلزأين إال شذوذا ، كام يف قول الشاعر ) إن(

  وقد ارتكب الشيخ تعسفا كبريا: ( وقال ناظر اجليش . وهو شاذ  )٣() إن حراسنا أسدا ( 

                                                                                                                                                                                   

لكن إنام يموت إذا ليس املرء ميتا بانقضاء حياته و: ومعناه . ، وغريها  ١٨٦/  ٤، خزانة األدب  ١٠٩/ 

 .بغي عليه فيخذل من النرص والعون 

 ٤٤٠/  ٤، البحر املحيط  ٢٧٩ – ٢٧٨/  ٤التذييل والتكميل  )١(

 ٢٧١/  ١الترصيح عىل التوضيح  )٢(

 فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا جنح الليل إذا اسود: متام البيت  )٣(

 ١، ورشح شواهد املغني للسيوطي  ٢٨٢/  ١، والدرر  ٣٩٤اين اجلنى الد: قائله عمر بن أيب ربيعة ، انظر 

 ١٨٣/  ١، رشح أبيات املغني للبغدادي  ٢٢٨/  ١، مغني اللبيب  ٤٤٠/  ٤، والبحر املحيط  ١٢٢/ 



 

   
الثقيلة مل يثبت هلا  نصب اجلزأين ، فكيف يثبت ) إن ( ، ألن الذي ذكرهبالتخريج  

يف هذه القراءة نافية كام قال ابن جني ، وال تنايف بينها وبني ) إن ( للمخففة ؟ واحلق أن 

إهنم عباد أمثاهلم يف العبودية ، فكيف : القراءة املشهورة ، ألن املعنى عىل قراءة التشديد 

ما الذين تدعون من دون اهللا عبادا : آخر ؟ واملعنى عىل القراءة الشاذة يعبد العبد عبدا 

يف اإلنسانية ، بل هم عباد دوهنم ، ألهنم حجارة ، فكيف يعبد اإلنسان : أمثالكم ، أي 

من هو دونه ؟ فاملنفي كوهنم أمثاهلم ال كوهنم عبادا ، ألن نفي املقيد بقيد إنام ينصب 

وقرئ هذا املوضع  يوما عىل . ا األمر ظاهر ال منازعة فيه النفي فيه عىل القيد ، وهذ

  . )١() الشيخ رمحه اهللا تعاىل وأنا حارض فذكرت له هذا اجلواب فقبله 

ومما جاء عىل ذلك قول العرب يف نثرها وسعة كالمها ما حكاه الكسائي عن بعض 

ك : ( العرب أهنم يقولون  َّ َك وال ضار ً ( ، و ) إن ذلك نافع ا من أحد إال إن أحد خري

ً : (وأنه سمع أعرابيا  يقول  )٢(، ) نافعك وضارك وخريا ( بنصب ) بالعافية  َّ قائام ، ) إن

فاستثبته ، فإذا هو ) قائم ( املشددة وقعت عىل ) إن ( فأنكرها عليه ، وظن الكسائي أهنا 

  .  )٣(يريد إن أنا قائام ، فرتك اهلمز ، ثم أدخل النون يف النون 

واهد املسموعة عن العرب ورد فيها اخلرب اسام مفردا منصوبا وال ناصب فهذه الش

وهذا دليل عىل إعامهلا عمل ليس ، وأهنا تعمل مطلقا فتعمل يف ) إن ( له يف الكالم إال 

  .النكرة واملعرفة 

                                                             

  ٣/١٢١٨متهيد القواعد  )١(

 ١ع ، مهع اهلوام ١٣٤/  ١، مغني اللبيب  ١٢٠٨/  ٣، ارتشاف الرضب  ٢٧٨/  ٤التذييل والتكميل  )٢(

 ٢٧١/  ١، الترصيح عىل التوضيح  ٣٧٤/ 

 ١٨٩األضداد البن األنباري  )٣(



 

   
، فكالمها لنفي احلال ،  )١(يف املعنى ) ما ( وأما القياس فهو انتفاء الفرق بينها وبني 

  . )٢()  ليس ( دمها مجلة االبتداء كام تقع بعد وتقع بع

مقتىض النظر أن يكون إحلاق إن النافية بليس راجحا : (وما ذكره ابن مالك من أن 

عىل إحلاق ال ملشاهبتها هلا يف الدخول عىل املعرفة ، وعىل الظرف واجلار واملجرور ، 

± ² (إال فيها ، و إن زيد فيها ، وإن زيد : وعىل املخرب عنه بمحصور ، فيقال 

µ ́   . )٤() كام يقال بام ، ولو استعملت ال هبذا االستعامل مل جيز  )٣()³ 

، )٨(، والرماين )٧(، والنحاس)٦( ، والفراء)٥(وإمهال إن النافية مذهب أكثر البرصيني  

   .)١٣(، وابن يعيش)١٢(، واملالقي )١١(، والريض)١٠(، وابن احلاجب )٩(وابن عصفور

                                                             

 ٢٣٦/  ١، األصول يف النحو  ٣٦٢/  ٢املقتضب  )١(

 ١٤٣/  ٣أمايل ابن الشجري  )٢(

 .٦٨:يونس)٣(

 ٣٧٥/  ١رشح التسهيل  )٤(

، وابن  ٤٠٠/  ١، واألشموين يف رشح األلفية  ١٢٠٧/  ٣نقله عنهم أبو حيان يف ارتشاف الرضب  )٥(

  ٣٧٤/  ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع  ٢٩٢/  ١عقيل يف رشح األلفية 

 ١٢١/  ٢وليس يف معاين القرآن . ، وغريه  ١٤٤/  ٣نسبه إليه ابن الشجري  )٦(

 ١٦٩ - ١٦٨/  ٢إعراب القرآن  )٧(

 ٧٥معاين احلروف  )٨(

 ١٠٥/  ١املقرب  )٩(

 ٢١٩/  ٢اإليضاح يف رشح املفصل  )١٠(

 ١٩٦ - ١٩٥/  ٢رشح الريض عىل الكافية  )١١(

 ١٠٨ -١٠٧رصف املباين  )١٢(

 ١١٣ - ١١٢/  ٨رشح املفصل البن يعيش  )١٣(



 

   
مذهبهم هذا عىل السامع والقياس ، فأما السامع فقد أنكر بعضهم  وقد اعتمدوا يف

واختلف يف : (إلعامل ، كام قال ابن احلاجب ورود أي شاهد مسموع عن العرب عىل ا

، ، وهو جمرد قياس) ما( أختها  ، وأكثر الناس ال جييزونه ، وأجازه املربد محال عىلالعمل

  . )١() واللغة ال تثبت بالقياس 

أن املربد ومن أجاز اإلعامل إنام بنوا مذهبهم عىل القياس ، وال يوجد لدهيم  فهو يرى

  .أدلة منقولة عن العرب 

وكان سيبويه ال يرى فيها إال رفع اخلرب ، ألهنا حرف نفي : ( ومثله قول ابن يعيش 

دخل عىل االبتداء واخلرب ، والفعل والفاعل ، كام تدخل مهزة االستفهام فال تغريه ، 

، وغريه يعملها عمل ليس ، فريفع هبا املبتدأ وينصب ) ما ( كمذهب بني متيم يف  وذلك

، وقد أجازه أبو العباس املربد ألنه ال فصل بينها وبني ) ما ( هبا اخلرب ، كام فعل ذلك يف 

ما ، واملذهب األول ألن االعتامد يف عمل ما عىل السامع والقياس يأباه ، ومل يوجد يف إن 

  . )٢() ما وجد يف ما من السامع 

ومن أثبت السامع منهم فقد جعله مقصورا عىل الشعر ، وهو من الندرة بحيث ال 

  .يقاس عليه يف الكالم 

يف نصب اخلرب ) ما ( النافية يف الشعر جمرى ) إن ( وقد أجروا : ( قال ابن عصفور 

  : لشبهها هبا ، قال 

  )٣(املجانني  إن هو مستوليا عىل أحد           إال عىل أضعف 

                                                             

 ٢١٩/  ٢اإليضاح يف رشح املفصل  )١(

 ١١٣/  ٨رشح املفصل  )٢(

 .سبق خترجيه  )٣(



 

   
  .)١() وال جيوز ذلك يف الكالم 

  : النافية عمل ليس مستشهدا بقوله ) إن ( وأجاز املربد إعامل : ( ومثله قول الريض 

  إن هو مستوليا عىل أحد          إال عىل أضعف املجانني         

  .)٢() وليس بمشهور 

ألنه مل حيفظ من ذلك إال  والصحيح أنه ال جيوز ،: ( وقال أبو حيان يف أحد قوليه 

  :بيت نادر ، وهو 

  .  )٣() إن هو مستوليا عىل أحد     إال عىل أضعف املجانني 

وهذا البيت من الشذوذ بحيث ال يقاس عليه إذ ال : ( وقال املالقي عن هذا البيت 

  .)٤() نظري له 

ِ الذين : ( ونالحظ أن هؤالء املانعني مل يتطرقوا لقراءة سعيد بن جبري قوله تعاىل  إن

ا أمثالكم  ً وهذه القراءة ال : ( باستثناء النحاس الذي قال عنها ) تدعون من دون اهللا عباد

أن سيبويه : أهنا خمالفة للسواد  ، والثانية : إحداها : ينبغي أن يقرأ هبا من ثالث جهات 

ا ضعيف ، إن زيد منطلق ، الن عمل م: خيتار الرفع يف خرب إن إذا كانت بمعنى ما فيقول 

ال تكاد تأيت ) إن ( أن الكسائي زعم أن : وإن بمعناها فهي أضعف منها ، واجلهة الثالثة 

  . )٥() يف كالم العرب بمعنى ما إال أن يكون بعدها إجياب 

                                                             

 ١٠٥/  ١املقرب  )١(

 ١٩٦ - ١٩٥/  ٢رشح الريض عىل الكافية  )٢(

 ٤٤٣ - ٤٤٢/  ١البحر املحيط  )٣(

 ١٠٨رصف املباين  )٤(

  ١٦٩ – ١٦٨/  ٢إعراب القرآن  )٥(



 

   
ما ال يقارن بشواهد اإلعامل ) إن ( ثم إنه قد توفر من الشواهد التي مل تعمل فيها 

  .مهال يف كثرهتا ، فليس إال القول باإل

ال جيوز أن حتمل إن عىل ما يف العمل ، ألهنا تدخل عىل األسامء : وأما القياس فقالوا 

إن قام زيد ، وإن زيد قائم ، : واألفعال ، فهي غري خمتصة ، وما ال خيتص ال يعمل فتقول 

،  )١()Z Y X W V ] \ [ ^(: وإن زيد إال يقوم ، كام قال تعاىل 

̈ (: وقال  ، )٢()| { ~ � ¡ ¢(: وقال   § ¦ ¥

  .  )٤(فيبقى عدم اإلعامل هو األصل لعدم االختصاص  )٣()©

وقد أجاهبم القائلون باإلعامل بإيراد الشواهد املسموعة عن العرب ، ردا عىل 

  . )٥(إن هو مستوليا عىل أحد : زعمهم أنه مل يأت منها إال قوله 

ث جهات التي ذكرها فال وأما الثال: ( وأما النحاس فقد رد عليه أبو حيان بقوله 

يقدح يشء منها يف هذه القراءة ، إما كوهنا خمالفة للسواد ، فهو خالف يسري جدا ال يرض 

، ولعله كتب املنصوب عىل لغة ربيعة بغري ألف ، فال تكون فيه خمالفة للسواد ، وأما ما 

اه عن ، وأما ما حك) إن ( حكي عن سيبويه ، فقد اختلف الفهم يف كالم سيبويه يف 

  . )٦()) الكسائي فالنقل عن الكسائي أنه حكى إعامهلا وليس بعدها إجياب 

                                                             

 .٤٠:فاطر)١(

 .٢٦:األحقاف)٢(

 .٢٠:املُلك)٣(

 ١٠٨ -١٠٧رصف املباين  )٤(

 ٢١٠، اجلنى الداين  ٢٧٩/  ٤التذييل والتكميل  )٥(

 ٤٤٠/  ٤البحر املحيط  )٦(



 

   
والذي يظهر يل بعد هذه اآلراء أن الراجح إمهال إن النافية ، وذلك لكثرة الشواهد 

باإلمهال ، يف مقابل ورود نصوص قليلة عن العرب باإلعامل ، كام أن القياس اإلمهال 

بأن اإلعامل لغة لبعض العرب فال يصح ، إذ لو ثبت لعدم االختصاص ، وأما القول 

  .   لنقل عن املتقدمني 



 

   

  إضافتها إىل املفرد) حيث(
تكثر إضافته إىل اجلمل، ، ، مالزم لإلضافةحيث ظرف مبني، يدل عىل املكان

  :، كقول الراجز ه إىل املفردوتندر إضافت

ا             نجام           ً ٍ طالع يل َ ه ُ ُ س   )١(ييضء كالشهاب المعا أما ترى حيث

  :وقول اآلخر 

َ ونطعنُ     ِ  هم حتت ِ  الكىل بعد ُ  رضهبم         ببيض ِّ العامئمِ  املوايض حيث   )٢( يل

  ).يل(ويف الثاين مضافة إىل ، ) سهيل ( فحيث يف البيت األول مضافة إىل 

ا هبذين البيتني ، وذلك لأل ً صل وقد جعل الكسائي إضافتها إىل املفرد قياسية حمتج

الذي يعتمد عليه نحاة الكوفة أهنم يبنون القواعد عىل كل ما ورد عن العرب ، ولو كان 

وهذا بخالف نحاة البرصة فهم يبنون عىل الغالب وما ورد خالفه ، األكثر خيالفه 

فرأي الكسائي يف هذه املسألة قد بناه عىل ما سمع عن العرب يف .  خرجوه عىل الشذوذ 

يف حني محله البرصيون عىل الندرة ، لتفات إىل ورود األكثر بخالفه هذين البيتني دون اال

  .والشذوذ ، وذلك لورود األكثر بإضافته إىل اجلمل 

                                                             

، رشح شذور  ٩٣٧رشح الكافية الشافية  ، ٧٨/  ٢، اللباب  ٢١١املفصل : انظر . ال يعرف قائله  )١(

،  ٩٠/  ٤، رشح املفصل  ١٨٣/  ٣، رشح الريض عىل الكافية  ١٤٠/  ٢، لسان العرب  ١٦٨الذهب 

،  ١٥١/  ٣، رشح أبيات مغني اللبيب  ١٢٤/  ٣، الدرر  ١٥٣/  ٢، مهع اهلوامع  ٣/  ٧خزانة األدب 

 ، ٣٩٠/  ١رشح الشواهد للسيوطي 

، رشح ٢٣٢/  ٢، رشح التسهيل  ٩٢/ ٤، رشح املفصل  ٢١٢، املفصل : انظر . له ال يعرف قائ )٢(

، خزانة األدب ١٤٤٩، ارتشاف الرضب ١٨٣/  ٣، رشح الريض عىل الكافية  ٩٣٨الكافية الشافية 

،  ٣٨٩/  ١، رشح الشواهد للسيوطي  ١٤٠/  ٣رشح أبيات مغني اللبيب  ٧/٤،  ٥٥٨، ٥٥٧،  ٦/٥٥٣

  ١٢٣/  ٣، الدرر  ١٥٢/  ٢مهع اهلوامع 



 

   
  :ويرتتب عىل رأي الكسائي عدة أمور 

بمصدر تضاف إليه ) أن وما بعدها(وذلك لتأويل، بعد حيث ) إن(جواز فتح مهزة  - ١

  .  )١() من حيث أن كذا(اء ولذلك محلوا عليه قول بعض الفقه. حيث 

يلزم من أجاز إضافة حيث إىل املفرد وهو الكسائي أن جييز فتح مهزة أن ": قال املرادي 

  .  )٢( "بعدها

معربة ألن موجب البناء إضافتها إىل اجلمل ، فإذا أضيفت ) حيث ( يلزم أن تكون  - ٢

ن أضاف حيث إىل املفرد وم: ( إىل املفرد أعربت ، كام قال أبو الفتح يف كتاب التامم 

بنو أسد : (، وقد استعملت معربة كام يف لغة فقعس ، قال الكسائي  )٣() أعرهبا 

ومحلت عليها قراءة  )٤() خيفضوهنا يف موضع اخلفض وينصبوهنا يف موضع النصب 

َ جيعل رسالته (  . )٦(، بأن حيث منصوب عىل املفعولية  )٥() اهللا أعلم حيث

فية إىل االسمية ، فالظروف جيوز أن جتعل أسامء ، وقد ورد خروج حيث عن الظر - ٣

  :وقد أنشد الكسائي  ": قال الفاريس ، ذلك يف الشعر وغريه

  أما ترى حيث سهيل طالعا

هي أحسن : وحكى أمحد بن حييى عن بعض أصحابه  أهنم قالوا .  )٧( "فجعله اسام 

                                                             

 ٢/٣٠٥مغني اللبيب  )١(

 ٤٠٧اجلنى الداين  )٢(

 ١٥٣/  ٣، رشح أبيات مغني اللبيب  ٦/٥٥٤، خزانة األدب  ٣٠٦/  ٢مغني اللبيب  )٣(

 ١/٢١٣إعراب القرآن  )٤(

 ١٢٤سورة األنعام  )٥(

 ٥٣٦/  ١، التبيان  ٢٠٦إيضاح الشعر  )٦(

 ٢٠٧إيضاح الشعر  )٧(



 

   
 ٌ َ ناظر ُ نظر ا ، وهذا قد جاء فحيث هنا .  )١(يعني الوجه ، الناس حيث ً اسم وقد وقع متييز

  . )٢()Ç Æ Å Ä Ã Â(:  يف الكالم ، ومما جاء من ذلك قوله تعاىل 

اهللا أعلم يف هذا : عىل الظرفية يف هذه اآلية إذ يصبح املعنى ) حيث ( وال يمكن محل 

ويكون العامل .  بأنه أعلم يف مواضع وأوقات  - سبحانه  - وال يوصف اهللا . املوضع 

ً ال ) حيث ( ويكون ، ألهنا ال تعمل يف املفعوالت ) أعلم ( ث فعال يدل عليه يف حي اسام

ا  ً   .)٣(ظرف

ً عىل  حكم عىل ، ) حيث نلتقي طيب ( :منها ) حيث ( وقد فرع الكوفيون صورا

ً ) طيب(ألنه اسم املكان الذي خربه ، حيث بالرفع  ، ، وإن حيث زيد رضبت عمرا

ٌ عمرو : وقال هشام  ٍ عمرو ، وإن حيث أبوك كان أخاك  ،حيث زيد إن ، وحيث زيد

ٌ ، إن حيث أبوك قائام ، حيث أبوك قائم أخاك جالس  وإن حيث أبوك قائام أخاك جالس

 ً عىل إجازة الكسائي هلا أن تكون  )٤(إن حيث أباك قائم أخاك جالس ، أخاك جالسا

  .اسام

َ ( وذكر البغدادي أنه رأى بخط الضابطني  وخفض سهيل ،  بفتح الثاء) حيث

  . )٥(وبناء عىل ذلك فإن من أضاف حيث إىل املفرد أضافها : وقال 

  : رأي ابن هشام يف املسألة 

نقل ابن هشام رأي الكسائي بجواز إضافة حيث إىل املفرد ، واألحكام املرتتبة عىل   
                                                             

 ٧/٤ب خزانة األد )١(

 .١٢٤:األنعام)٢(

 ١٣٨- ٥/١٣٧، الدر املصون  ١/٥٣٦التبيان  )٣(

 ١٤٥٠ارتشاف الرضب  )٤(

 ١٥٢/  ٣رشح أبيات مغني اللبيب  )٥(



 

   
ة ذلك ، وكان رأيه يف املسألة خمالفا للكسائي حيث حكم عىل إضافة حيث للمفرد بالندر

وتلزم حيث اإلضافة إىل مجلة اسمية كانت أو فعلية وإضافتها إىل الفعلية أكثر  ": ، قال 

جلست حيث زيدا أراه ، وندرت إضافتها إىل املفرد : ومن ثم رجح النصب يف نحو 

  :كقوله 

  ببيض املوايض حيث يل العامئم        

من : ل الفقهاء أنشده ابن مالك ، والكسائي يقيسه ، ويمكن أن خيرج عليه قو

قال أبو الفتح يف كتاب التامم ومن أضاف حيث إىل املفرد أعرهبا انتهى ... حيث أن كذا 

  :ورأيت بخط الضابطني 

ٍ طالعا         يل َ ه ُ َ س   أما ترى حيث

: وحيث بالضم ، وسهيل بالرفع ، أي . بفتح الثاء من حيث ، وخفض سهيل 

  . )١( "موجود ، فحذف اخلرب 

  : يف املسألة رأي البرصيني

كام ذكرنا سابقا فقد خرج البرصيون الشاهد عىل الندرة والشذوذ وذلك لورود 

وهي عندهم ظرف مكان ، واجب اإلضافة إىل ، األكثر واألفصح عن العرب بخالفه 

اجلمل ، مبني ، ثاءه مثلثة ، تضم تشبيها هلا بالغايات ، ألن إضافتها إىل اجلمل ال اعتداد 

ف املكاين أن يضاف إىل املفرد فلام عدمت اإلضافة التي يستحقها هبا ألن حق الظر

ظرف املكان صارت إضافتها كال إضافة فأشبهت الغايات التي استحقت البناء عىل 

، وتفتح للتخفيف ، وتكرس عىل أصل التقاء الساكنني  )٢(الضم لقطعها عن اإلضافة 

                                                             

 ٣٠٧ -٣٠٣/  ٢مغني اللبيب  )١(

 ٣١٢ -  ٣١١/  ١، التبرصة  ٢/٥٩٩أمايل ابن الشجري  )٢(



 

   
. العرب يف ثائها اللغات الثالث وقد ورد عن) . عىل الثاء  بناءسكون الياء وسكون ال(

ِ ال يعلمون (فقد جتر بمن كام يف قراءة  )١(وجعلوا ظرفيتها غالبة ال الزمة   )٢() من حيث

  :، وبفي كام يف قول الفرزدق 

عف     ْ ز ُ ُ اليدين وم ٌ ومكتوف هم               طليق ُ ِ التقينا رشيد   )٣(فأصبح يف حيث

  :و بإىل كام يف قول زهري 

          ِ م َ ع ْ َش ُّ ق م ُ ُ ألقت رحلها أ يث َ   )٤(فشد ومل تفزع بيوت كثرية              إىل ح

  .إليها ) لدى(بإضافة ) لدى حيث ( وروي البيت 

  :عىل جميئها اسام إلن بقول الشاعر  )٥(واستدل ابن مالك 

َّ من أنت راجيه محى فيه عزة وأمان      ُ استقر َّ حيث   )٦(إن

ُ : ( نصبها عىل املفعولية يف قوله تعاىل وقد أجاز أبو عيل الفاريس اهللا أعلم حيث

  . )٧() جيعل رسالته

                                                             

 ٣/١٨٣رشح الكافية  )١(

 ١٨٢سورة األعراف  )٢(

، مهع  ٩/  ٧، خزانة األدب  ١٤٤٧، ارتشاف الرضب  ١٠/  ٢، كتاب سيبويه  ١٢٢/  ٢ديوانه  )٣(

  ١٢٨/  ٣، الدرر  ١٥٤/  ٢اهلوامع 

، مهع  ١٧،  ١٣،  ٩،  ٨/  ٧،  ١٥/  ٣، خزانة األدب  ٢٢، رشح ديوان زهري لثعلب  ٦٩ديوانه : انظر  )٤(

، رشح التسهيل  ١٤٤٧، ارتشاف الرضب  ٤٨٥/  ١٢، لسان العرب  ١٢٧/  ٣، الدرر  ١٥٤/  ٢اهلوامع 

٢٣٢/  ٢ 

 ٢/٢٢٩رشح التسهيل  )٥(

 ٢، مهع اهلوامع  ٢٣٢/  ٢، رشح التسهيل  ١٣٩/  ٣رشح أبيات مغني اللبيب : انظر . ال يعرف قائله  )٦(

  ٥٢٥/  ١، املساعد  ١٢٩/  ٣، الدرر  ١٥٤/ 

 ٢٠٦إيضاح الشعر  )٧(



 

   
يف حني أنكر أبو حيان ترصفها وذكر بأن النحاة نصوا عىل أهنا من الظروف التي ال  

  )١(. إليها شاذة) لدى(تترصف وأن إضافة 

  :دراسة املسألة 

بورود ذلك عن العرب  نجد أن اإلمام الكسائي احتج:  من حيث االستدالل: أوال 

املحتج بلغتهم ، وهذا مل ينكره البرصيون وإنام جعلوه مما حيفظ وال يقاس عليه ، وذلك 

لورود األكثر بإضافة حيث إىل اجلمل ، وقد تأصلت دراستهم للنحو عىل إجرائه عىل 

قواعد منضبطة ، وذلك بالنظر إىل األكثر ، واألصل يف االستعامل ، والعلة املطردة ، 

  . غريها و

  : من حيث احلكم : ثانيا

حكم البرصيون عىل إضافة حيث إىل اجلمل باللزوم ، وتابعهم املتأخرون كابن 

  . مالك وابن هشام ، وحكم الكسائي عىل أن إضافتها إىل املفرد قياسية 

  : من حيث األحكام املرتتبة عىل رأي الكسائي : ثالثا 

  :بعد حيث ) إن(مسألة جواز فتح مهزة  - 

) من حيث أن كذا : ( هذا املسألة وردت عند املتأخرين ، وقد مثل هلا بقول الفقهاء 

والكسائي يقيسه ، ويمكن أن خيرج عليه قول الفقهاء  ": يقول الدماميني يف حاشيته . 

بفتح مهزة إن واألول عندي أن خيرج عىل أن حيث مضافة إىل ) من حيث أن كذا (

والها بتأويل مصدر هو مبتدأ تلك اجلملة ، واخلرب اجلملة عىل اجلادة ، وأن ومعم

   )٢( "حمذوف ، وحذف خرب املبتدأ بعد حيث عزيز 

                                                             

 ٢١٨/  ٤البحر املحيط  )١(

 ٢٦٩/  ١لشمنيحاشية ا )٢(



 

   
فهذه املسألة مرتتبة عىل رأي األمام الكسائي ، وذلك أنه إذا صح القياس عىل 

إضافة حيث إىل املفرد فإنه حيمل عليه هذا القول بأنه صحيح لتأويل أن وما بعدها 

كرس مهزة إن بعد حيث فذلك لوجوب إضافتها إىل اجلمل ، وال  بمفرد ، ومن أوجب

  . يصح فتح مهزة إن إال إذا صح تأويلها مع بعدها بمصدر 

وأما وقوع املفتوحة بعد حيث فال  ": ونقل البغدادي عن أيب اليمن الكندي قوله 

هاء أعلمه ورد أيضا عن العلامء ، وال عن العرب ، ولكني عثرت عليه يف عبارات الفق

واملتكلمني وبعض متأخري النحاة عىل سبيل التعليل ، يقولون من حيث أنه كذا وكذا 

من أجل كذا وكذا وليس ذلك يف عباراهتم مما جيعل أصال يرجع إليه ، أو يعتد : يريدون 

به ، أال أن املفتوحة وإن كانت مع ما بعدها يف تأويل املفرد فإهنا تقع موقع اجلملة من 

   )١()) .  املبتدأ واخلرب

  : إعراب حيث 

كام تقرر سابقا يف أن علة بناء حيث إضافتها إىل اجلمل ، ألن األصل إضافتها إىل 

املفرد ، فلام أضيفت إىل اجلمل صارت إضافتها كال إضافة ، فأشبهت الغايات املقطوعة 

  . لبناءويرتتب عىل هذا أن من أضاف حيث إىل املفرد أعرهبا ، النتقاء علة ا. عن اإلضافة 

جلست حيث كنت ، وجئت من : وروي إعراب حيث عن فقعس ، فيقولون 

حيث جئت ، فهذا االستعامل عن هذه القبيلة بإعراهبا استعامل عام فيام أضيف إىل 

  . اجلمل أو إىل املفرد 

: وحكى الكسائي عن بعض العرب الكرس يف حيث ، فيقول  ": قال ابن يعيش 

ِ ال يعلمون ( ا مع إضافتها إىل اجلملة، ووجه هذا اللغة أهنم أجروا فكرسه) من حيث

                                                             

  ١٤٨/  ٣رشح أبيات مغني اللبيب  )١(



 

   
ً جمرى ظروف الزمان يف إضافتها إىل اجلمل ، وإذا أضيفت إىل  حيث وإن كانت مكانا

   )١(.  "اجلملة كان فيها وجهان اإلعراب والبناء 

فيتبني أن علة إعراب حيث إذا أضيفت إىل املفرد انتفاء علة البناء وإذا أضيفت إىل 

  .  إجراؤها جمرى ظروف الزمان أضيفت إىل اجلمل  اجلمل

  : وأما احلكم من حيث الترصف 

  : فهذا احلكم قد مستنبط من إعراب الشاهدين ، ففي قول الشاعر 

  ونطعنهم حتت الكىل بعد رضهبم          ببيض املوايض حيث يل العامئم    

عربا وحمله النصب عىل إن حيث مل يضف يف البيت إىل مجلة ، فيكون م: قال العيني 

  .  )٢(احلالية 

  : ويف البيت الثاين 

  أما ترى حيث سهيل طالعا          نجام ييضء كالشهاب المعا      

تكون الرؤية برصية ، وحيث مفعوال به لرتى ، وسهيل جمرور بإضافة حيث إليه ، وإن 

  .  جعلت ترى علمية فيكون مفعوهلا األول حيث ، ومفعوهلا الثاين طالعا

فعىل هذا يتضح أنه بإعراب البيتني وقد خرجت حيث عن الظرفية ، وهذا قد أنكره 

اهللا : (ابن حيان وذكر أن النحاة نصوا عىل عدم ترصفها ، ولذلك أعرب قوله تعاىل 

عىل أهنا ظرف ، ورده عليه السمني احللبي ونقل آراء ) أعلم حيث جيعل رسالته

يف وقوعها مفعوال به وبالتايل ترصفها كام تقدم  املتقدمني كأيب عيل الفاريس وغريه

                                                             

 ٤/٩١رشح املفصل  )١(

 ٢/٣٤٨رشح الشواهد للعيني هبامش حاشية الصبان  )٢(



 

   
  . وممن وافقهم ابن هشام وابن مالك والريض حيث ذكروا أن ترصفها نادر  .  )١(بيانه

والراجح عندي يف هذه املسألة هو قول اجلمهور ، وذلك ألن إضافة حيث للمفرد 

  .مل ترد إال يف بيتني ، فال يصح القياس عليهام 

                                                             

 ١٣٩ - ١٣٧/  ٥الدر املصون  )١(



 

   

  )عن(عىن جميئها مب) على(
ْ ، كقوله: الثالث ) : ( عىل ( قال ابن هشام يف سياق بيانه ملعاين    :املجاوزة كعن

ُ اهللاِ أعجبني رضاها             ٍ          لعمر ُشري َّ بنو ق ْ عيل   )١(إذا رضيت

، وقال الكسائي : أي َ َ معنى عطف ن ِّ م ُ َ ض محل عىل نقيضه وهو : عنّي، وحيتمل أن ريض

  :سخط ، وقال 

ُها           ً        حيكي علينا إال كواكب ٍ ال نرى هبا أحدا   )٢(يف ليلة

ُّ : أي    . )٣() عنا ، وقد يقال ضمن حيكي معنى ينم

  .فقد أورد أقوال النحاة يف جميء عىل للمجاوزة كعن ومل يرجح بينها 

فأما القول األول فهو قرص داللتها عىل االستعالء فقط ، وما أوهم خالف ذلك 

ل ِّ ُو   . )٤(وأرجع إىل املعنى األصيل ، وهو مذهب الكسائي وأكثر البرصيني  أ

  :ومن أكثر الشواهد ورودا يف هذه املسألة قول القحيف 

ُ اهللاِ أعجبني رضاها ٍ          لعمر ُشري َّ بنو ق ْ عيل   إذا رضيت

                                                             

،  ٢٧٧، األزهية  ٤١٦/  ١، رشح الشواهد للسيوطي  ٢٣١/  ٣رشح أبيات مغني اللبيب : انظر  )١(

،  ١٦٠/  ٢، رشح التسهيل  ٣٢٠/  ٢، املقتضب  ٣٢٣/  ١٤سان العرب ، ل ١٣٢/  ١٠خزانة األدب 

، اجلنى  ٣٨٩/  ٢، اخلصائص  ١٣٥/  ٤، الدرر  ٣٥٦/  ٢، مهع اهلوامع  ٨٠٩/  ٢رشح الكافية الشافية 

 .، وغريها  ٤٩٩، اإلنصاف  ٦١٠/  ٢، أمايل ابن الشجري  ١٧٣٤، ارتشاف الرضب  ٤٧٧

،  ٢٣٣/  ٣رشح أبيات مغني اللبيب : انظر . يحة بن اجلالح األنصاري ينسب لعدي بن زيد ، وألح )٢(

/  ٤، املقتضب  ٣١٢/  ٢، كتاب سيبويه  ٩٣/  ٢، رشح الكافية  ٤١٧/  ١رشح الشواهد للسيوطي 

،  ٣٥٠،  ٣٤٨/  ٣، خزانة األدب  ١٦٤/  ٣، الدرر  ١٩٣/  ٢، مهع اهلوامع  ٢٩٥/  ١، األصول  ٤٠٢

٣٥٣  

 ٣٧٥ ٣٧٤/  ٢يب مغني اللب )٣(

 ٢٩٧٧/  ٦، متهيد القواعد  ٧٥٩/  ٢توضيح املقاصد  )٤(



 

   
، ) سخط ( محل عىل نقيضه ) ريض ( فأما اإلمام الكسائي فذهب إىل أن الفعل 

ريض عليه ، وهذا الرأي نقله عنه ابن جني ، وذكر أن : سخط عليه ، يقال :  فكام يقال

  :ومما جاء من احلروف يف موضع غريه عىل نحو مما ذكرنا قوله: ( أبا عيل يستحسنه ، قال 

  إذا رضيت عىل بنو قشري        لعمر اهللا أعجبني رضاها               

فلذلك استعمل . ه أحبته وأقبلت عليه أهنا إذا رضيت عن: ووجهه . عني : أراد 

ملا كان : عىل بمعنى عن ، وكان أبو عيل يستحسن قول الكسائي يف هذا ؛ ألنه قال 

ـ ) رضيت ( عدي ) سخطت(ضد ) رضيت( محالً لليشء عىل نقيضه ؛ كام حيمل ) عىل(ب

ً ، فقال . عىل نظريه  كام قالوا  قالوا كذا: وقد سلك سيبويه هذه الطريق يف املصادر كثريا

  . )١() كذا ، وأحدمها ضد اآلخر 

واحلمل عىل النقيض وجه نحوي معترب ، كام ذكر ابن جني بأن سيبويه كان يسلكه 

ألهنم قد حيملون اليشء عىل ضده كام حيملونه : (وقال ابن األنباري . يف املصادر كثريا 

ملحفة : قة ، وقالوا صدي: امرأة عدوة ، كام قالوا : عىل نظريه، أال ترى أهنم قالوا 

: علم، كام قالوا: شبعان ، وقالوا: جوعان ، كام قالوا : عتيقة، وقالوا : جديدة، كام قالوا 

 : جهل، وهلذا قال الكسائي يف قول الشاعر 

  إذا رضيت عىل بنو قشري         لعمر اهللا أعجبني رضاها        

فكذلك ) عىل ( تعدى بـ) سخطت(و) سخطت ( ضد ) رضيت ( أنه ملا كان 

  .  )٢() محال له عىل ضده ) رضيت(

  : أن حيملوا اليشء عىل نقيضه كقوله : وذلك من عادهتم : ( وقال امليداين 

                                                             

 ٣١١/  ٢اخلصائص  )١(

 ٥٠٠ ٤٩٩اإلنصاف  )٢(



 

   
  إذا رضيت عىل بنو قشري        لعمر اهللا أعجبني رضاها 

ْ بعىل، ألهنم قالوا يف ضده  َت َ رضي ل َ ، ومثل هذا موجود يف : فوص َّ َ يل َ ط ع ِ خ َ س

  . )١()كالمهم

وكره : ( ، قال تعاىل ) إىل(والتكريه يتعدى بـ : ( وقال الريض موافقا للكسائي 

وحبب : (، محال عىل التحبب املضمن معنى اإلمالة ، قال تعاىل  )٢(...) إليكم الكفر

اشرتيت منه ، ورضيت عليه ، محال : بعت منه ، محال عىل : ، كام قيل  )٣() إليكم األيامن

  : عىل سخطت ، قال 

... وأما قوله : (وقال .  )٤() ا رضيت عيل بنو قشري      لعمر اهللا أعجبني رضاها إذ

: بعت منه ، عىل : ، كام محل ) سخطت ( يف التعدي عىل ضده ، أي ) رضيت(فلحمل 

  . )٥() انفصلت منه : اشرتيت ، وقربت منه عىل 

ه البرصيون البيت عىل أن الفعل ريض ضمن معنى  َّ أن وجهه ، أو ) عطف ( ووج

  .أهنا إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه : كام قال ابن جني 

فهو جواز جميئها دالة عىل معنى املجاوزة ، وهذا رأي : وأما القول الثاين يف املسألة 

.  )٤(، وابن مالك  )٣(، ووافقهم ابن قتيبة  )٢(، واملربد  )١(، واألخفش  )٦(الكوفيني 

  : ، وبقول دورس بن غسان واستدلوا ببيت القحيف السابق 

                                                             

 ٨٣/  ١جممع األمثال  )١(

 ٧سورة احلجرات  )٢(

 ٧سورة احلجرات  )٣(

 ٢٧٢/  ٤رشح الكافية  )٤(

 ٣٢٢ ٣٢١/  ٤رشح الكافية  )٥(

  ٢٦٩/  ٢، املساعد  ١٧٣٤ارتشاف الرضب  )٦(



 

   
  )٥(إذا ما امرؤ وىل عيل بوده           وأدبر مل يصدر بإدباره ودي     

  .وىل عني بوجهه  : معناه

  :وقول األعشى 

  )٦(وإن برش يوما أحال بوجهه      عليك فحل عنه وإن كان دانيا    

معنى ) ىلع(فحل عنه ، وتفيد : أحال عنك بوجهه، بدليل قوله بعد ذلك: معناه 

د ( املجاوزة إذا استعملت بعد  ُ ع َ ، )غضب(، و) حرم(، و) استحال(، و) خفي(، و) ب

  . )٧(وأشباهها 

  :وقول الشاعر 

  يف ليلة ال نرى هبا أحدا             حيكي علينا إال كواكبها 

  .حيكي عنا : معناه 

  : وقول الشاعر 

ي عليها ِ ٌ  أرم ُ أذ وهي فرع ُ           وهي ثالث ُ أمجع ٍ وإصبع    )٨(رع

                                                                                                                                                                                   

 ١٤٠/  ١معاين القرآن لألخفش  )١(

 ٣٢٠/  ٢املقتضب  )٢(

 ٣٩٥أدب الكاتب  )٣(

 ١٦٣/  ٣رشح التسهيل  )٤(

،  ١٦٤/  ٣، رشح التسهيل  ٣١١/  ٢، اخلصائص  ٣٩٥، أدب الكاتب  ٤١٤/  ١٥لسان العرب  )٥(

 ٣٧٣، رصف املباين  ٢٩٧٥/  ٦، متهيد القواعد  ١٣٣/  ١٠خزانة األدب 

 ٣٠٠/  ٣، رشح أبيات مغني اللبيب  ١٦٣/  ٣رشح التسهيل : انظر  )٦(

  ١٦٣/  ٣رشح التسهيل  )٧(

، رشح اجلمل  ٢٧٦، األزهية  ٣٠٧/  ٢، اخلصائص  ٢٢٦/  ٤، كتاب سيبويه : انظر . غري منسوب  )٨(

/  ١، خزانة األدب  ٨٨/  ١٥،  ٣٥٥/  ١٤،  ٢٤٧،  ٩٣/  ٨، لسان العرب  ٢٦٨/  ١البن عصفور 



 

   
  . )١(عنها : أي 

ريض : يف املجاوزة تعاقبها يف بعض املواضع نحو ) عن ( ومن األدلة أهنا ملشاركتها 

  .  )٢(عنه وعليه ، وأبطأ عنه وعليه وأحال عنه وعليه ، ووىل بوده عنه وعليه 

 عىل معنى االستعالء ، فقد ذهب إىل تأويل الشواهد السابقة) عىل (ومن رأى قرص 

، ومن هذه التأويالت ما قدمناه يف بيت  )٣(وأشباهها حتى تبقى عىل معناها من الفوقية 

، أو ضمن ) سخط (أو محل عىل نقيضه) عطف(ضمن معنى ) ريض ( القحيف من أن 

ـ ) وافق ( معنى  : ، أو ألن الرىض عن الشخص إقبال عليه ، فكأنه قال )٤() عىل(فعدي ب

  .)٥(إذا أقبلت عيل 

هذا مذهب كويف وتبعهم : وقوله للمجاوزة ) : رشح التسهيل ( حيان يف  قال أبو

مع أبيات أخر ، .إىل آخر البيت ... إذا رضيت عيل : القتبي واملصنف ، واستدلوا بقوله 

، ألنه إذا ريض عنه فقد ) عطفت ( معنى ) رضيت ( وتأول البرصيون ذلك بتضمني 

  .)٦() فعدي تعديته ) سخط ( و جمرى ضده وه) ريض ( عطف عليه ، أو أجري 

بأن التعدي يلزم منه اإلعراض ، ومن أعرض عن : وأجابوا عن بيت دورس 

                                                                                                                                                                                   

، متهيد  ٥١٠،  ٤٨٨/  ٢، رشح الترصيح  ٢٨٦/  ٤، أوضح املسالك  ١٦٠/  ٣، رشح التسهيل  ٢١٤

 ٤٨١/  ٢١، تاج العروس  ٢٩٨٠/  ٦القواعد 

 ٢٩٨٠/  ٦، متهيد القواعد  ٢٧٦األزهية  )١(

  ١٦٣/  ٣رشح التسهيل . )٢(

 ٥١٠/  ١رشح اجلمل البن عصفور  )٣(

 ٣٧٣رصف املباين  )٤(

 ٥١٠/  ١، رشح اجلمل البن عصفور  ٢٣٦رضائر الشعر  )٥(

 ٢٣٢ ٢٣١/  ٣رشح أبيات مغني اللبيب : انظر . نقلها عنه البغدادي  )٦(



 

   
  . )١(شخص فقد منعه وده ، واملنع قهر ، والقهر علو 

  .كام ذكر ابن هشام . إن حيكي يف بيت عدي ضمن معنى ينم : وقيل 

ي عليها:       وأما قول الشاعر  ِ ٌ  أرم ُ     وهي فرع    أمجع

َّ السهم يف وقت الرمي يعلو القوس فيتصور دخول : ( فقالوا  ) عىل(ال حجة فيه ، ألن

َّ السهم جياوز القوس ويزول عنها ) عن ( لذلك ، وقد يتصور دخول  ويظهر يل )٢()ألن

أن اخلالف يف هذه املسألة مبني عىل خالف املدرستني يف أشباهها ، فأهل الكوفة 

اهر من وضع احلرف موضع غريه ، وأهل البرصة يبقون حيملوهنا عىل ما يعطيه الظ

احلرف عىل معناه الذي عهد فيه إما بتأويل يقبله اللفظ ، أو بأن جيعلوا العامل مضمنا 

معنى ما يعمل يف ذلك احلرف إن أمكن ، ويرون أن الترصف يف األفعال بالتضمني أوىل 

ف باهبا أن ال يترصف من الترصف يف احلروف بجعل بعضها موضع بعض ، ألن احلرو

وأيضا فإن الفعل إذا عدي تعدى غريه بالتضمني الذي كان لذلك سبب ، وهو . فيها 

   )٣(.كون الفعلني يؤوالن إىل معنى واحد 

معنى الفعل ) ريض(والراجح عندي يف هذه املسألة القول بتضمني الفعل 

مل عىل ، وذلك ألن الترصف يف األفعال بالتضمني أقوى وأكثر من احل)عطف(

  .النقيض 

                                                             

 ٢٩٨٠/  ٦متهيد القواعد  )١(

 ٥١٠/  ١رشح اجلمل البن عصفور  )٢(

 ٢٣٦رضائر الشعر  )٣(



 

   

  كال مبعىن حقًا
وهي عند سيبويه ، واخلليل ، واملربد ، والزجاج ، وأكثر ...كال: (  قال ابن هشام  

البرصيني حرف معناه الردع والزجر ، ال معنى هلا عندهم إال ذلك ، حتى إهنم جييزون 

وافقهام أن ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن ... أبدا الوقف عليها واالبتداء بام بعدها 

معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيها ، فزادوا فيها معنى ثانيا يصح عليه أن يوقف 

دوهنا ويبتدأ هبا ، ثم اختلفوا يف تعيني ذلك املعنى عىل ثالثة أقوال ، أحدها للكسائي 

تكون : أليب حاتم ومتابعيه ، قالوا: ، والثاين)حقا ( تكون بمعنى : ومتابعيه ، قالوا 

تكون : أال االستفتاحية، والثالث للنرض بن شميل، والفراء، ومن وافقهام، قالوابمعنى 

: معناه: فقالوا،  )١()½ ¾(: ، ومحلوا عليه ) نعم ( و) إي ( حرف جواب بمنزلة 

إي والقمر ، وقول أيب حاتم عندي أوىل من قوهلام ، ألنه أكثر اطرادا فإن قول النرض ال 

h (: شعراء عىل ما سيأيت ، وقول الكسائي ال يتأتى يف نحو يتأتى يف آيتي املؤمنني وال

m l k j i()٣()! " # $ % &(،  )٢(  ،) W V U T

Y X()حقا ( تكرس بعد أال االستفتاحية ، وال تكرس بعد ) أن ( ألن ،  )٤ ( ،

وال بعد ما كان بمعناها ، وألن تفسري حرف بحرف أوىل من تفسري حرف باسم ، وأما 

عىل رأي الكسائي اسم إذا كانت بمعنى حقا فبعيد ، ألن اشرتاك ) كال ( ن إ: قول مكي 

وى علة لبنائها، اللفظ بني االسمية واحلرفية قليل ، وخمالف لألصل ، وحموج لتكلف دع

                                                             

ثر)١( َّ  .٣٢:املد

فني)٢( ِّ  .١٨:املطف

فني)٣( ِّ  .٧:املطف

فني)٤( ِّ  .١٥:املطف



 

   
  . )١()  تنونوإال فلم ال 

  : ، وهي كام ييل ) كال ( نقل ابن هشام يف النص السابق أقوال العلامء يف معنى 

، وأكثر البرصيني أهنا حرف معناه  )٤(، واملربد  )٣(، وسيبويه  )٢(يل مذهب اخلل

  .الردع والزجر ، ال معنى هلا عندهم إال ذلك 

وخالفهم بعض النحاة فزادوا فيها معنى ثانيا يصح عليه أن يوقف دوهنا ويبتدأ هبا، 

عليه ابن ، واعرتض  )٥(ومنهم اإلمام الكسائي فقد ذهب إىل أهنا قد تأيت بمعنى حقا 

  :هشام بأمرين 

كال إهنم عن رهبم يومئذ : (جميء مهزة إن مكسورة بعد كال، كقوله تعاىل: األول 

  .، وال تكرس مهزة إن بعد حقا ، وال ما كان بمعناها )ملحجوبون

ولو أجيب عىل هذا االعرتاض بقول . أنه تفسري حرف باسم، وهذا بعيد: والثاين 

رد عليه ابن هشام .  )٦(ائي اسم إذا كانت بمعنى حقا عىل رأي الكس) كال ( إن : مكي

بأن هذا بعيد ، ألن اشرتاك اللفظ بني االسمية واحلرفية قليل ، وخمالف لألصل ، 

  . تنونى علة لبنائها ، وإال فلم ال وحموج لتكلف دعو

                                                             

 .وما بعدها  ٦٠/  ٣ني اللبيب مغ )١(

 ٦٣٧/  ٧، الدر املصون  ١٨٦/  ٦، البحر املحيط  ٢٣٧٠/  ٥ارتشاف الرضب  )٢(

 ٢٣٥/  ٤الكتاب  )٣(

 ٦٣٧/  ٧، الدر املصون  ١٨٦/  ٦البحر املحيط  )٤(

/  ٦، أبو حيان يف البحر املحيط  ٥٢نسب هذا املذهب إليه مكي يف الوقف عىل كال وبىل يف القرآن  )٥(

 ٣١٥/  ٤، والزركيش يف الربهان  ٦٣٧/  ٧، والسمني احللبي يف الدر املصون  ١٨٦

 ٥٢الوقف عىل كال وبىل يف القرآن  )٦(



 

   
وتابع اإلمام الكسائي يف رأيه تلميذه نصري بن يوسف ، وحممد بن أمحد بن 

وقد أجابوا .  )٤(، واإلربيل  )٣(واختاره الريض .  )٢(و بكر بن األنباري ، وأب )١(واصل

عن االعرتاضات التي ذكرها ابن هشام واحتجوا ملذهبهم ، قال صاحب كتاب معاين 

: أن تكون ردعا ونفيا ، كقوله تعاىل : أحدمها : وهي تأيت عىل رضبني : ( احلروف 

)M LK J I H()لزجر والردع ال ، عىل طريق ا: أي ،  )٥.  

 )٦()g f e d(: حقا ، ومنه قوله تعاىل: قولك  أن تكون بمعنى: والثاين

  . )٧()حرف وحقا مصدر) كال(، ألن ) حقا(إال إنك تكرس بعدها إن ، بخالف قولك 

إنام : ( ال تكرس بعد حقا بقوله ) أن ( ورد الدماميني عىل ابن هشام يف دعوى أن  

نت حقا واقعة يف ابتداء الكالم ، فيكون ما بعدها فاعال يمتنع كرسها بعد حقا إذا كا

بفعل ناصب هلا أو مبتدأ خمرب عنه هبا ، وأما إذا جعلت حقا متعلقة بالكالم السابق عليها 

بل هو الواجب عىل هذا التقدير ألهنا واقعة ... ال ما بعدها فال مانع من كرس إن حينئذ 

  . )٨() مته حقا إنه فاضل زيد أكر: يف حمل اجلملة ، كام إذا قلت 

عىل رأي ) كال ( إن : وقد جياب عن اعرتاض أنه تفسري حلرف باسم ، بقول مكي  

                                                             

 ٥٧٧، اجلنى الداين  ٦٣٧/  ٧، الدر املصون  ١٨٦/  ٦البحر املحيط  )١(

 ٤٣١إيضاح الوقف واالبتداء  )٢(

 ٤٧٨/  ٤رشح الكافية  )٣(

 ٤١٢جواهر األدب  )٤(

 .٨٢-٨١:مريم)٥(

 .٦:العلق)٦(

 ١٢٢معاين احلروف املنسوب للرماين  )٧(

 ١٦١/  ١، حاشية األمري  ١٩/  ٢حاشية الشمني  )٨(



 

   
وهذا ما رد عليه . ، فيكون تفسريا السم باسم  )١(الكسائي اسم إذا كانت بمعنى حقا 

ابن هشام بأنه بعيد ، ألن اشرتاك اللفظ بني االسمية واحلرفية قليل ، وخمالف لألصل ، 

: جاز أن يقال : وأجيب عنه بأنه . وحموج لتكلف دعوى علة لبنائها ، وإال فلم ال نونت 

إهنا اسم ، بنيت لكون لفظها كلفظ احلرفية ، ومناسبة معناها ملعناها ، ألنك تردع 

) حقا(املخاطب عام يقوله حتقيقا لضده ، لكن النحاة حكموا بحرفيتها إذا كانت بمعنى 

أن املقصود حتقيق اجلملة ، كاملقصود بإن ، فلم خيرجها ذلك عن  أيضا ، ملا فهموا من

  . )٢(احلرفية 

ومن النحاة من جعلها للردع والزجر يف موضع ، وكذلك تكون حرف استفتاح 

يف موضع آخر ، وهذا رأي أيب حاتم السجستاين ، ووافقه يف ذلك الزجاج ) أال(بمنزلة 
، واختار ذلك ابن يعيش يف أحد  )٤() والتنبيه للردع ) وكال: ( (، والسكاكي بقوله  )٣(

  .، وابن هشام  )٥(رأييه 

: ومنهم من أضاف إىل معنى الردع والزجر أن تكون كال حرف جواب بمنزلة 

  . )٧(، والفراء  )٦(، وهذا رأي النرض بن شميل ) نعم(، و) إي(

                                                             

 ٥٢الوقف عىل كال وبىل يف القرآن  )١(

 ٤٧٩/  ٤رشح الريض عىل الكافية  )٢(

 ٤١٢، جواهر األدب  ٥٧٧، اجلنى  ٢٣٧٠/  ٥، ارتشاف الرضب  ٤٤٧املفصل  )٣(

 ١٩٥ح العلوم مفتا )٤(

 ١٦/  ٩رشح املفصل  )٥(

 ٦٣٧/  ٧، الدر املصون  ٥٧٧، اجلنى  ٢٣٧٠/  ٥ارتشاف الرضب  )٦(

 ٤١٣، جواهر األدب  ١٦/  ٩رشح املفصل البن يعيش  )٧(



 

   
، ونفيا ملا أهنا تكون زجرا ، وردا : ، أي ) ال(وجعلها ابن فارس حرف رد بمعنى 

واحلق فيها أهنا تكون ردا : ( ، ووافقه يف ذلك ابن يعيش يف أحد رأييه ، إذ قال  )١(قبلها 

، وهو مذهب  )٢() وتكون تنبيها كأال وحقا وعليه األكثر ) ال(لكالم قبلها بمعنى 

وهو عكس مذهب النرض بن شميل ، والفراء ، فهي عندمها  )٣(عبداهللا بن حممد الباهيل 

  ) .نعم(أو) إي(رد وجواب بمعنى حرف 

، فهي يف هذه اآلية صلة ملا ) كال والقمر : ( واستدلوا عىل مذهبهم بقوله تعاىل 

إي ورب الكعبة ، فهي هنا صلة اليمني ، : كال ورب الكعبة ، بمنزلة : بعدها ، كقولك 

  . )٤(وهي راجعة إىل معنى الردع والنفي 

ذكره بعض النحاة ، وهو جميئها بمعنى  معنى آخر) كال(أضاف املرادي  لـ و

  . )٥()سوف(

حرف ردع  وزجر ) كال(وابن هشام يؤيد أبا حاتم السجستاين ، ومن تبعه يف أن 

يف موضع آخر ، وعلل اختياره ) أال(يف موضع ، وتكون حرف استفتاح للتنبيه بمنزلة 

ب اهللا العزيز التي ال هلذا الرأي بأنه أكثر اطرادا من غريه ، إذ ذكر بعض املواضع من كتا

تتأتى فيها املعاين التي ذكرها النرض بن شميل ، والكسائي ، ثم ذكر ابن هشام أن املوضع 

بمعنى الردع مضافا إليه معنى من املعاين التي ذكرها النحاة سابقا ) كال(الذي تكون فيه 

ح عنده محلها واالبتداء هبا عىل اختالف التقديرين ، واألرج) كال(جيوز فيه الوقف عىل 

                                                             

 ٢٥٠الصاحبي  )١(

 ١٦/  ٩رشح املفصل  )٢(

 ٦٣٧/  ٧، الدر املصون  ١٨٦/  ٦البحر املحيط  )٣(

 ٢٥٠الصاحبي  )٤(

 ٥٧٧الداين اجلنى  )٥(



 

   
بمعنى ) كال(عىل معنى الردع ، ألنه الغالب فيها ، وبعض املواضع جيب أن تكون فيها 

{ ~ � ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: الردع واالستفتاح ، كقوله تعاىل 

« ª © ¨()ملا كرست مهزة إن ، ولو كانت ) حقا(ألهنا لو كانت بمعنى ،  )١

الطلب فهذان املعنيان ال يتحققان يف لكانت للوعد بالرجوع ، ألهنا بعد ) نعم(بمعنى 

  .نحو يف هذه اآلية 

ً ، وتساوي  وبعد فالذي أختاره أن كال تكون حرف ردع وزجر، وقد تؤول بحقا

  . )٢(إي معنى واستعامالً 

  

  

                                                             

 .١٠٠-٩٩:املؤمنون)١(

 ٦٦التسهيل  )٢(



 

   

  )قد(دخوهلا على املاضي املتصرف دون ) الم االبتداء( 
:  نحو: االسم: ثالثة عىل) إن    (اتفق النجاة عىل جواز دخول الم االبتداء يف باب

m l k ( :لشبهه به، نحو: واملضارع،  )١()® ¯ ° ±(

n()(: والظرف نحو ، )٢n m l k()واختلفوا يف دخوهلا عىل  )٣ ،

، فأما األمام الكسائي فأجاز دخول الالم عليه عىل ) قد(املايض املترصف املجرد من 

علمت إن : نحو ) إن ( زة ، وإذا تقدم فعل القلب فالصواب عنده كرس مه) قد(إضامر 

زيدا لقام ، الن الم االبتداء تعلق أفعال القلوب عن العمل يف اللفظ تكون اجلملة عنده 

لقد قام ، وتكون إن واسمها وخربها يف حمل نصب : علمت إن زيدا لقام ، عىل تقدير : 

وتدخل باتفاق يف (  :وهذا ما نقله عنه ابن هشام قال . سدت مسد مفعويل علم 

بعد إن ، وتدخل : والثاين ،  )٤()j i h(املبتدأ نحو : موضعني ، أحدمها 

، واملضارع لشبهه )إن ريب لسميع الدعاء: (االسم ، نحو : ثالثة باتفاق يف هذا الباب عىل

َ ل: ( به ، نحو  ْ وإن ربك ُ بينهم ٍ عظيم : (، والظرف نحو ) يحكم َ لعىل خلق ، ) وإنك

َ : املايض اجلامد نحو :  وعىل ثالثة باختالف ، أحدها َ ، أو لنعم ْ يقوم َسى أن ً لع ّ زيدا إن

: أن اجلامد يشبه االسم ، وخالفه اجلمهور ، الثاين : الرجل ، قاله أبو احلسن ، ووجهه 

تقرب املايض من احلال ، فيشبه ) قد ( أن : املايض املقرون بقد ، قاله اجلمهور ، ووجهه 

إذا : ، وقاال ك خطّاب ، وحممد بن مسعود الغزينذل املضارع املشبه لالسم ، وخالف يف

                                                             

 .٣٩:إبراهيم)١(

 .١٢٤:النحل)٢(

 .٤:القلم)٣(

 .١٣:احلرش)٤(



 

   
ر، والثالث : قيل  ّ م مقد َ ٌ لقس َ ، فهو جواب ً لقد قام املايض املترصف املجرد من : إن زيدا

إنام هذه الم : قد ، أجازه الكسائي وهشام عىل إضامر قد ، ومنعه اجلمهور ، وقالوا 

ُ القلب فتحت مهزة أن كـ. القسم  م فعل َّ ً لقام ( فمتى تقد ّ زيدا ، والصواب ) علمت أن

  . )١() عندمها الكرس 

إن زيدا لقام ، أو ليقومن ، الالم جواب قسم مقدر ، ال الم : ( وقال يف موضع آخر 

  . )٢()االبتداء 

ويتبني من كالم ابن هشام خمالفته لرأي الكسائي فال جييز دخول الم االبتداء عىل 

  .وفاقا للجمهور ) قد ( املايض املترصف املجرد من 

 )٣(وهذا الذي نقله ابن هشام عن الكسائي هو املشهور عنه نقله عنه ابن السيد 

  . )٧(، واألزهري )٦(، واألشموين  )٥(، وابن عقيل  )٤(وأبو حيان 

من  )٩(من البرصيني ، وهشام الرضير  )٨(ووافق الكسائي يف هذا القول األخفش 

  .الكوفيني 

                                                             

 ٢٤١/  ٣مغني اللبيب  )١(

 ٢٥٧/  ٣مغني اللبيب  )٢(

 ١٨٤احللل يف إصالح اخللل  )٣(

 ٥/١١٢، التذليل والتكميل ٣/١٢٦٤ارتشاف الرضب  )٤(

 ل ، رشح ابن عقي ١/٣٢١املساعد  )٥(

 ١/٤٤٠حاشية الصبان )٦(

 ١/٣١٣رشح الترصيح  )٧(

 ٣١٣/  ١، ورشح الترصيح  ٣٤٦/  ١رأي األخفش يف أوضح املسالك  )٨(

، رشح ابن عقيل ، احللل  ١/٣٢١، املساعد  ٥/١١٢، التذليل والتكميل ٣/١٢٦٤ارتشاف الرضب  )٩(

 ١/٣١٣، رشح الترصيح  ١٨٤يف إصالح اخللل 



 

   
البتداء عىل الفعل املايض غري مصحوب بقد مطلقا ، ومنع سيبويه دخول الم ا

َك : تقول : ( سواء كان مترصفا أو جامدا ، قال  ق قول ِ َفعل ، فيواف ي َ لفاعل ، : إن عبد اهللا ل

ُريد من املعنى ، وتلحقه هذه الالم كام حلقت : حتى كأنك قلت  ٌ ، فيام ت ً لفاعل إن زيدا

 ُ ل الالم َ َع َ ، وال تلحق ف   . )١() االسم

وتابعه مجهور املتقدمني وحجتهم أن األصل دخول الم االبتداء عىل األسامء ، 

إن زيدا : ودخوهلا عىل الفعل املضارع إنام كان ملشاهبته األسامء ، أال ترى أنك تقول 

إن زيدا لقائم  ، فأما فعل األمر والفعل املايض فلام بعدا عن شبه : ليقوم ، كام تقول 

ْ زيدا يا عمرو ، أو إن : م عليهام ، أال ترى أنك لو قلت االسم مل تدخل هذه الال م ِ ر ْ ألك

  . )٢(زيدا لقام ، لكان خلفا من القول 

وذهب األخفش والفراء إىل إجازة دخول الم االبتداء إذا كان الفعل املايض جامدا 

ال يترصف، فأشبه األسامء، ) نعم(إن زيدا لنعم الرجل، وحجة األخفش أن : نحو 

) عسى(إن عبداهللا لعسى أن يقوم، ألن : ء أن نعم يف مذهبه اسم، قال الفراء وحجة الفرا

ـ : بمنزلة  ، إذ ) يفعل(يعيس ، أال ترى أهنا تطلب املستقبل ، فلذلك مل ينطق العرب منها ب

واملنقول عن الكوفيني جواز دخول هذه الالم . بمعنى واحد ) يفعل(منها و ) فعل(كان 

  . )٤(وهو قول كثري من املتأخرين  ، )٣(عىل الفعل اجلامد 

                                                             

 ١٤/  ١الكتاب  )١(

 ٤٣٥،  ٤٢٦، اإلنصاف  ٢٦أرسار العربية  )٢(

 ٣٢٥/  ٢، إعراب القرآن  ١١٣/  ٥، التذييل والتكميل  ١٨٥ – ١٨٤احللل يف إصالح اخللل  )٣(

،  ٤٤٥/  ١، مهع اهلوامع  ٢٩ – ٢٨/  ٢، رشح التسهيل  ٤٣٢،  ٤٢٩/  ١رشح اجلمل البن عصفور  )٤(

  ٢٣٤، رصف املباين  ١١٣/  ٥التذييل والتكميل 



 

   
وأما إذا كان الفعل املايض مترصفا فذهب مجهور النحاة إىل أن الم االبتداء ال 

تفيد تقريب املايض من احلال ، وألن ) قد(، ألن ) قد ( تدخل عليه إال إذا كان مقرتنا بـ 

املضارع لشبه إن زيدا لقائم  ، وإنام دخلت عىل : األصل دخوهلا عىل األسامء ، نحو 

، فإذا قرب املايض من احلال أشبه املضارع ) إن ربك ليحكم بينهم : ( باالسم ، نحو 

  .  )١(الذي هو شبيه باالسم فجاز دخوهلا عليه 

) قد ( والذي يظهر أن الكسائي ومن وافقه ال خيالف اجلمهور ، حلكمهم بإضامر 

تضمر يف مواطن كثرية ، ) قد ( م إن ث. قبل املايض الواقع خربا إلن ، واملقدر كاملذكور 

í ì ë ê (:فهي قد حتذف وهي منوية، ومن ذلك قوله تعاىل

î()(:وقد اتبعك، وكذلك قوله: أي،  )٢z y x w()٣( ،

وقد  - واهللا أعلم  - املعنى ، )٤()® ¯ ° ± ²(: وقوله

: يوسف مل جيز مثله يف الكالم ، أال ترى أنه قد قال يف سورة ) قد(كنتم، ولوال إضامر 

ْ ، وقولك  - واهللا أعلم  - ، املعنى  )٥()¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ ( بت َ ذ َ فقد ك

َ : للرجل  َ تريد ُ أصبحت ُك ، ال جيوز إالّ وأنت َ مال ُر ث َ َ مالك ؛ ألهنام مجيعا قد : ك ُر ث َ قد ك

ل ، واحلال ال تكون إال بإضامر   ّ ِظهارها ) قد ( كانا ، فالثاين حال لألو ، وتضمر  )٦(أو بإ

                                                             

  ٥٤١ - ٥٤٠/  ٢، مغني اللبيب  ٤٢٩/  ١، رشح اجلمل البن عصفور  ٢٩ – ٢٨/  ٢رشح التسهيل  )١(

 .١١١:الشعراء)٢(

 ٩٠:النساء)٣(

 .٢٨:البقرة)٤(

 .٢٧:يوسف)٥(

 ٢٤ -٢٣/  ١معاين القرآن للفراء  )٦(



 

   

¢ £ ¤ ¥ ¦ (: أيضا إذا وقع خربا لكان وأخواهتا ، كقوله تعاىل  مع املايض

ّ ، ومن ذلك قول النابغة : أي ،  )١()§ د ُ   : قد ق

  )٢(أمست خالء وأمسى أهلها احتملوا        أخنى عليها الذي أخنى عىل لبد 

  . )٣(قد احتملوا : أي 
  

                                                             

 .٢٧:يوسف)١(

  ٣٣ديوانه  )٢(

 ٩٩معاين احلروف املنسوب للرماين  )٣(



 

   

  حذفها وإبقاء عملها) الم الطلب( 
: م الطلب ، وتشمل األمر والدعاء نحو قوله تعاىل ال: من أدوات جزم املضارع 

)J I H G F()وأكثر النحاة يعرب عنها ،  )٢()8 9 :(و،  )١

بالم األمر، واألصل أن تظهر الالم وال حتذف، وأجاز الكسائي حذفها بإطراد بعد 

: أي،  )٣()y x w v u t(: األمر بالقول، كقوله تعاىل

وقد حتذف الالم يف الشعر ويبقى : ( نه ابن هشام قال وهذا ما نقله ع. ليقيموا الصالة 

  :عملها كقوله

   ُ َ نصيب ِ منك ْ للخري ْ يكن يت         ولكن ّ د ُ ل منّي بقائي وم ِ   )٤(فال تستط

  :وقوله

ٍ تباال         َ من يشء فت ِ ٍ      إذا ما خ ُّ نفس َ كل ك َ د نفس ِ ُ تف د ّ   )٥(حمم

ّبال: أي ْ ولتفد، والت ومنع املربد . الواو املفتوحة تاء مثل تقوىالوبال، أبدلت : ليكن

إنه ال يعرف قائله ، مع : حذف الالم وإبقاء عملها حتى يف الشعر، وقال يف البيت الثاين 

                                                             

 .٧:الطالق)١(

ف)٢( ُ خر ُّ  .٧٧:الز

 .٣١:إبراهيم)٣(

، رشح شواهد  ١٥٩/  ١، معاين القرآن للفراء  ٣٩٠/  ١رس صناعة اإلعراب : انظر . غري منسوب  )٤(

  ١٥٧٠، رشح الكافية الشافية  ١٢٣/  ٣، املساعد  ٣٣٣/  ٤املغني للبغدادي 

،  ١١/  ٩ألدب ، وله ولألعشى يف خزانة ا ٢٧٥منسوب أليب طالب يف رشح شذور الذهب  )٥(

، أرسار العربية  ١٣٢/  ٢، املقتضب  ٨/  ٣، وبال نسبة يف الكتاب  ٦١/  ٥ولألعشى أو حلسان يف الدرر 

،  ١٧٥/  ٢، األصول يف النحو  ١٢١، مسائل خالفية يف النحو  ٩٦، الالمات  ١١٣، اجلنى  ٣٢١،  ٣١٩

 .، وغريها  ٤٣٨،  ٣٤٤/  ١إعراب القرآن 



 

   
َ اهللاُ : احتامله ألن يكون دعاء بلفظ اخلرب نحو ، ويرمحُك َ ُ اهللا لك وحذفت الياء . يغفر

ً، واجتزئ عنها بالكرسة كقوله    :ختفيفا

ِ فَ     ْ ط ُ ر َ  ت ِ نْ بم ِ ص َ يل ْ  يف ي ُ ع ِ م حيا            الت َّ َ الرس ِ خيبطن   )١(دوامي األيد

  :وأما قوله : قال 

ِ من بكى  ْ يبك َّ الوجه أو ر ُ ُ ح ِ الويل ِ فامخيش       لك ِ البعوضة ِ أصحاب   )٢(عىل مثل

يش بمعنى واحد : فهو عىل قبحه جائز ، ألنه عطف عىل املعنى إذ  ِ .     امخيش ولتخم

ْ ، وهذا الذي م ل ُ نعه املربد يف الشعر أجازه الكسائي يف الكالم ، لكن برشط تقدم ق

قيموا الصالة ( وجعل منه  ُ ْ لعبادي الذين آمنوا ي ل ُ ليقيموها ، ووافقه ابن مالك : أي ) ق

  :يف رشح الكافية ، وزاد عليه أن ذلك يقع يف النثر قليالً بعد القول اخلربي كقوله 

ها   ُ ٍ لديه دار اب ّ ُ لبو ها            قلت ُ ها وجار ُ ّ محؤ ْ فإين ئذن ِ   )٣(ت

وليس احلذف برضورة لتمكنه : لتأذن ، فحذف الالم وكرس حرف املضارعة ، قال : أي

  .ايذن : من أن يقول

وهذا ختلص من رضورة لرضورة وهي إثبات مهزة الوصل يف الوصل، وليس : قيل

                                                             

،  ١٩٠/  ٤كتاب سيبويه : يزيد بن الطثرية ، انظر : ن ربعي األسدي ، وقيل مرضس ب: قائله  )١(

/  ٤، رشح أبيات املغني للبغدادي  ٧٧٢/  ٢،  ٥١٩/  ٢، رس صناعة اإلعراب  ١٣٣/  ٣اخلصائص 

 ٢٨١/  ٧،  ٣٢٠/  ٥، اللسان  ٣٣٧

 ١٧٤،  ١٥٧/  ٢، األصول  ١٣٢/  ٢، املقتضب  ٩/  ٣كتاب سيبويه : متمم بن نويرة ، انظر : قائله  )٢(

،  ٣٣٩/  ٤، رشح أبيات املغني للبغدادي  ٦٢،  ٦٠/  ٧، رشح املفصل  ٣٩١/  ١، رس صناعة اإلعراب 

 ٤٥٥/  ١معجم البلدان 

/  ٤، رشح أبيات املغني للبغدادي  ٣٤٠/ ٢إصالح املنطق : قائله منظور بن مرثد األسدي ، انظر  )٣(

  ٦٢/  ٥لدرر ، ا ٤٤٥/  ٢، مهع اهلوامع  ٣٤٠



 

   
ع ، فاهلمزة يف أول ا َّ ُرص لبيت ال يف حشوه ، بخالفها يف كذلك ، ألهنام بيتان ال بيت م

  :نحو قوله 

     ِ اقع ّ ُ عىل الر َ اخلرق ً          اتّسع ة ّ ل ُ َ وال خ َ اليوم   )١(ال نسب

 َ ك ْ وقد اختلف يف ذلك عىل . واجلمهور عىل أن اجلزم يف اآلية مثله يف قولك ائتني أكرم

من معنى إن  للخليل وسيبويه ، أنه بنفس الطلب ، ملا تضمنه: أحدها : ثالثة أقوال 

  .)٢(...) الرشطية كام أن أسامء الرشط إنام جزمت لذلك 

ُ : حذف الم الطلب ، هو مطرد عند بعضهم ، يف نحو : ( وقال يف موضع آخر  ْ له ل ُ ق

ْ ، وجعل منه  الة َ( يفعل ّ قيموا الص ُ َ آمنوا ي بادي الذين ِ ُل لع Q P (، ) ق

R()أن حذفها هو جواب لرشط حمذوف ، أو جواب للطل: ، وقيل )٣ ُّ ب ، واحلق

  :خمتص بالشعر كقوله 

ٍ تباال  َ من يشء فت ِ ٍ    إذا ما خ ُّ نفس ك كل َ ِ نفس د ْ ُ تف د ّ م ُ   )٤() حم

ويتبني من كالم ابن هشام أن مذهب الكسائي جواز حذف الم الطلب باطراد بعد 

وا قل لعبادي الذين آمن: ( األمر بالقول ، وعىل ذلك محل الفعل املجزوم يف قوله تعاىل 

وأما موقف ابن هشام يف هذه . ونحوها ، عىل اجلزم بالم طلب حمذوفة ) يقيموا الصالة 

  .أن حذف الم الطلب خمتص بالشعر  عنده املسألة فهو خيالف رأي الكسائي ، وأن احلق
                                                             

اللسان : ألنس بن العباس ، انظر : أبو عامر بن حارثة السلمي جد العباس بن مرداس ، وقيل : قائله  )١(

، إعراب  ٤٤٦/  ٣،  ٤٠٣/  ١، األصول  ١١٤، رشح شذور الذهب  ١٠٤/  ١، املفصل  ١١٥/  ٥

 . ، وغريها  ٢٠/  ٢، أوضح املسالك  ٤٣٨/  ٤،  ٢٩٥/  ١القرآن 

 ٢٢٧/  ٣ي اللبيب مغن )٢(

 .٥٣:اإلرساء)٣(

 ٤٩٢/  ٦مغني اللبيب  )٤(



 

   
وقال : ( وهذا الذي نقله ابن هشام عن الكسائي هو الثابت عنه نقله الفاريس ، قال 

وا، فحذف الالم،  )١()! " # $( :الكسائي يف قوله تعاىل ُ ر ِ ف ْ َغ إنام هو لي

ً من هذا القبيل، نحو قوله عز وجل ُ حمذوفة ُ قوله هذا عندي أن تكون الالم ْ : ( وقياس ل ُ ق

 َ الة َّ وا الص ُ يم ِ ق ُ نُوا ي َ َ آم ن ِ ي َّ عبادي الذ ِ قل لعبادي الذين : قوله سبحانه : ( ، وقال  )٢()) ل

وهو : ووجه آخر...فأحدها أن يكون جيزم عىل املعنى: ه آمنوا يقيموا الصالة ، فيها وجو

ليقيموا الصالة ، فحذف الالم ، وهذا ال جيوز إال يف : أراد : قال : قول الكسائي 

  . )٣()الشعر

ّ هذه : ( وأجاز سيبويه حذف الالم وإبقاء عملها يف الشعر رضورة قال    واعلم أن

ّهوها بأن إذا أعملوها مضمر، الالم قد جيوز حذفها يف الشعر وتعمل مضمرة  ، كأهنم شب

  :وقال الشاعر

ّ نفس          إذا ما خفت من يشء تباال د تفد نفسك كل ّ   حمم

ّام أراد  م بن نويرة : وإن ّ   :لتفد ، وقال متم

ّ الوجه أو يبك من بكى   عىل مثل أصحاب البعوضة فامخيش       لك الويل حر

  :ليبك ، وقال أحيحة بن اجلالح : أراد 

ّ جهد ف   )٤() من نال الغنى فليصطنعه         صنيعته وجيهد كل

                                                             

 .١٤:اجلاثية)١(

  ٦٤/  ١اإلغفال  )٢(

 ١٥املسائل املنثورة  )٣(

 ٩- ٨/  ٣كتاب سيبويه  )٤(



 

   
ووافق سيبويه مجهور البرصيني إال املربد ، فإنه منع من حذف الالم وإبقاء عملها 

  . )١(مطلقا ، سواء يف النثر أو الشعر 

وأجاب اجلمهور عن رأي الكسائي بأن األصل ظهور اجلازم، وأن حذفه ضعيف، 

ألفعال نظري اجلر يف األسامء ، بل إن إضامر اجلازم أضعف من وذلك ألن اجلزم يف ا

  . إضامر اخلافض 

عىل خالف العلامء يف هذه املسألة خالفهم  - من نص ابن هشام  - وانبنى كام تقدم 

الةَ : ( يف ختريج قوله تعاىل  َّ وا الص ُ يم ِ ق ُ نُوا ي َ َ آم ن ِ ي َّ عبادي الذ ِ ْ ل ل ُ   :، ونحوها ، عىل أقوال ) ق

وهو أمر ) يقيموا : ( هو قوله ) قل ( ام الكسائي فذهب إىل أن معمول فأما اإلم

، وهو  )٣(وإليه نحا ابن مالك  )٢(جمزوم بالم األمر حمذوفة ، ووافقه الزخمرشي ومجاعة 

  . )٤(وجه جائز عند الزجاج 

َّ :  القول الثاين قيموا ( أن ُ ِ ) ي ْ ( جمزوم عىل جواب ل ُ املازين ، و )٥(، وإليه نحا األخفش ) ق
ْ : ، وقد رد الناس عليه هذا ، بأنه ال يلزم من قوله هلم  )٦( ن َ علوا ، وكم م ْ ف َ ْ ي َن أقيموا ، أ

َّف عن هذا األمر  َ بالعباد املؤمنون ، ولذلك أضافهم : وقد أجيب عن هذا . ختل َّ املراد بأن

وا  ُ َل تَث ْ ً ، واملؤمنون متى أمرهم ام ، ألنه ليس بجواب وفيه بعد: ( وقال مكي )٧(إليه ترشيفا

                                                             

 ١٣٢/  ٢املقتضب  )١(

 ١٠٤/  ٧، الدر املصون  ٤١٥ – ٤١٤/  ٥، البحر املحيط  ٣٣٨/  ٣املحرر  ٣٨١/  ٣الكشاف  )٢(

 ١٥٩٦افية الشافية رشح الك )٣(

 ١٦٢/  ٣معاين القرآن وإعرابه  )٤(

 ٤٧٧/  ٢، أمايل ابن الشجري  ٤٢٥/  ١معاين القرآن  )٥(

 ٣٧٠/  ٢إعراب القرآن للنحاس  )٦(

 ١٠٥/  ٧، الدر املصون  ٧٩٦/  ٢التبيان  )٧(



 

   
  . )١() له عىل احلقيقة ، ألن أمر اهللا لنبيه ليس فيه أمر هلم بإقامة الصالة 

ِ :  الثالث ِ املحذوف ٌ عىل جواب املقول وا ، : قل لعبادي : تقديره . أنه جمزوم ُ ق ِ ف ْ ن َ أقيموا وأ

قيموا وينفقوا ُ ّ : أحدمها : هو فاسد لوجهني : ، وقيل  )٢(، وهو قول املربد  ي جواب  أن

فأما إذا كان مثله فيام فهو . الرشط خيالف الرشط إما يف الفعل ، أو يف الفاعل ، أو فيهام 

أن : والوجه الثاين . ن يقيموا يقيموا إ: يقم ، والتقدير عىل هذا الوجه قم : خطأ كقولك 

 ً   . )٣(األمر املقدر للمواجهة ويقيموا عىل لفظ الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل واحدا

 )٥(، ووافقه الفاريس  )٤(أنه مبني ، ألنه وضع موضع األمر ، استحسنه الزجاج :  الرابع

َ عىل إعرابه  ة َّ ه الدال َ َ نون ِت ْب ث ُ ه . ، ورد بأنه كان ينبغي أن ي ِ ني لوقوع ُ َ عن هذا بأنه ب ُجيب وأ

ني املنادى يف نحو  ُ َ املبني ، كام ب ُ : ( موقع َ الضمري ) يا زيد ه موقع ِ وقال ابن  .)٦(لوقوع

  .  )٧(وليس بيشء : هشام عن هذا الرأي 

َ : قال ابن عطية :  اخلامس قيموا ( وحيتمل أن يكون ُ ِ الذي يعطينا معناه ) ي َ األمر جواب

ْ (قوله  ُل قيموا ) قل ( ، وذلك أن جتعل قوله ) ق ُ َ ي ِّ الرشيعة د َ ْ وأ غ ّ ل َ ِ بمعنى ب   .)٨(يف هذه اآلية

  :قال اهللا تبارك وتعاىل : ( مر معه رشط مقدر، قال وذهب الفراء إىل أن األ:  السادس

                                                             

 ٤٠٦مشكل إعراب القرآن  )١(

 ٨٤/  ٢املقتضب  )٢(

 ٤١٥/  ٥ ، البحر املحيط ٧٧٠/  ٢التبيان  )٣(

 ١٦٢/  ٣معاين القرآن وإعرابه  )٤(

 ١٠٧املسائل احللبيات  )٥(

 ١٠٦/  ٧الدر املصون  )٦(

 ٢٣٦/  ٣مغني اللبيب  )٧(

 ٣٣٩/  ٣املحرر  )٨(



 

   
َ اهللا(  ام َّ َ أي ون ُ ج ْ َر لذين الَ ي ِ وا ل ُ ر ِ ف ْ غ َ نُوا ي َ َ آم ين ِ َّذ ل ِ ْ ل ل ُ وا ( فـ ) ق ُ ر ِ ف ْ غ َ يف موضع جزم ، ) ي

قل للذين آمنوا اغفروا ، عىل أنه رشط لألمر فيه تأويل :  - واهللا أعلم  - والتأويل 

ن قل لع: ( ومثله . احلكاية  َ س ْ َح وا التي هي أ ُ ول ُ ق َ   . )١() قل ( فتجزمه بالرشط  ) بادي ي

)  إن ( ذهب اخلليل وسيبويه إىل أنه جمزوم بنفس الطلب ، ملا تضمنه من معنى :  السابع

  . )٢(الرشطية ، كام أن أسامء الرشط إنام جزمت لذلك 

ن حذف والذي يرتجح يل بعد هذا أن الراجح يف هذه املسألة قول اجلمهور ، أل

جلست يف حلقة الفراء ، : الالم إنام وقع يف رضورة الشعر ، قال أبو عثامن املازين 

 : ال جيوز حذف الم األمر إال يف شعر ، وأنشد : فسمعته يقول ألصحابه 

  )٣(مني تنهه املزاجر  من كان ال يزعم أين شاعر       فيدن   

فيه الشاعر  ألن الشعر يضطر: لجاز يف الشعر ومل جيز يف الكالم؟ فقا مل: فقلت له

. )٤(باإلمجاع ، فدل عىل أن هذا احلذف إنام يكون يف الشعر ال يف اختيار الكالمفيحذف

وحذف أدوات اجلزم شاذ بمثابة حذف حرف اجلر يف األسامء ، وإال صح رفع الفعل 

يرضب زيد ، وإن كان الغرض طلب : وإن كان القصد الطلب به ، فإنه يصح أن يقال 

غفر اهللا له ، وهو يف املضارع أجدر من : رضب منه ، كام يصح يف املايض يف مثل قوهلم ال

عىل ويدل ) ٥()} | { ¬(: حيث اللفظ واملعنى مجيعا ، ومنه قوله تعاىل 

                                                             

 ١٥٩/  ١معاين القرآن  )١(

 ٢٣٣/  ٣، مغني اللبيب  ١٠٠ – ٩٩/  ٣كتاب سيبويه  )٢(

 ٣٩٢/  ١، رس صناعة اإلعراب  ٢٥٦رصف املباين  ،١/١٦٠معاين القرآن للفراء: انظر. غري منسوب )٣(

 ٤٣١، اإلنصاف  ٣٠٣/  ٣اخلصائص  )٤(

 .١١:الصف)٥(



 

   
جمزوما ، فلوال أنه طلب  مل يصح اجلزم ، ألنه ) يغفر لكم : ( أنه للطلب قوله بعد ذلك 

  .)١(ريه غري مستقيم ليس ثم وجه سواه وما ذكر من غ
  

                                                             

 ٢٧٣ -  ٢٧٢/  ٢اإليضاح يف رشح املفصل  )١(



 

   

  الالم تكون جوابا للقسم
 واهللا: (إذ لو قيل. باملفرد لعدم الفائدةجواب القسم ال يكون إال مجلة، وال جياب    

 .ملا فهم املقصود من الكالم ما مل نأت بخرب هلذا املبتدأ )أقسم باهللا السفر(أو  ،) زيد

! ( :يف نحو قوله تعاىل  وبناء عىل هذا جعل ابن هشام من الوهم قول الكسائي

قال ابن هشام يف سياق بيانه . إن الالم وما بعدها جواب :  )١()" # $

وجواب الرشط وجواب القسم ومن الوهم قول : ( ملا اشرتط فيه النحاة أن يكون مجلة 

إن الالم وما بعدها ) : حيلفون باهللا لكم لريضوكم : ( الكسائي وأيب حاتم يف نحو 

أجاز أبو : (، يشري إىل ما ذكره من قبل وهو قوله  )٢() البحث يف ذلك جواب ، وقد مر 

: ، فقال)حيلفون باهللا لكم لريضوكم(احلسن أن يتلقى القسم بالم كي، وجعل منه 

نّكم ، قال أبو عيل ُ َريض ً بـ : املعنى ل فون(وهذا عندي أوىل من أن يكون متعلقا ِ ، )حيل

  : ن واملقسم عليه حمذوفا ، وأنشد أبو احلس

َ لْ إذا قُ    َ باهللاِ ح ُ قدين قال َ لْ ت ً        لتُغني ِ ي ذا إناعنِّ فة َ ئ َ أ ْ ك   )٣(عا مج

َّ ( واجلامعة يأبون هذا ؛ ألن القسم جياب باجلملة ، ويروون  بفتح الالم ونون ) لتُغنن

التوكيد ، وذلك عىل لغة فزارة يف حذف آخر الفعل ألجل النون ، إن كان ياء تيل كرسة، 

                                                             

 .٦٢:التوبة)١(

 ٢٢٣ -٢٢٢/  ٦مغني اللبيب  )٢(

يضاح ، إ ٥٣٨، جمالس ثعلب  ٣٦٢معاين القرآن لألخفش : انظر . قائله حريث بن عناب الطائي  )٣(

، ختليص  ٨/  ٣، رشح املفصل  ١٢٢، املفصل  ١٣٢، املسائل العسكرية  ٤٩٥،  ٢٣٥،  ٢١٤الشعر 

،  ٤٣٤/  ١١، خزانة األدب  ٥٥٩، رشح الشواهد للسيوطي  ٣٩٧/  ٢، مهع اهلوامع  ١٠٧الشواهد 

ب لكشف ، االنتخا ٢٧٦/  ٤، رشح أبيات مغني اللبيب  ٢١٧/  ٤، ، الدرر  ٤٤٣،  ٤٤١،  ٤٣٩،  ٤٣٥

 .، وغريها  ٥٥األبيات املشكلة اإلعراب 



 

   
  :كقوله 

 ْ ِ واب َّ ك ً  ن ِ ا تَ عيش َّ بعد ج َّ قىض ِ د َ ت ْ ه          طاب ِ  ت َ لُ أصائ ِ لَ ه يف ذلك الب   )١( د

ليكونن كذا لريضوكم ، ولترشبن ، : وقدروا اجلواب حمذوفا ، والالم متعلقة به ، أي 

  .)٢() لتغني عني 

 )٥(، وأيب عيل  )٤(، وأيب حاتم  )٣(فيتبني مما سبق أن مذهب الكسائي ، واألخفش 

، فعىل هذا يكون اجلواب : از أن جياب القسم بالم كي ، نحو قولك جو ٌ َ زيد باهللاَِّ ليقوم

ْ وما بعدها بتأويل املصدر  ْ وأن ّام تنصب بإضامر أن َّ الم كي إن من قبيل املفردات، ألن

َ أجرت ذلك جمرى اجلملة جلريان اجلملة بالذكر : كأنّك قلت َّ العرب ، إال أن ُ باهللاَِّ القيام

َ ( م كي ، فوضعت لذلك بعد ال َّ ( موضع ) ليفعل ن َ ، وهم بذلك خيالفون  )٦() ليفعل

  . األصل املتفق عليه عند النحاة من اشرتاط أن جياب القسم بجملة 

، ) حيلفون باهللا لكم لريضوكم : (وقد ذهبوا إىل هذا القول يف خترجيهم لقوله تعاىل 

) لتصغى(جعلوا  )٧()Y X W V U T S(: وقوله 

ً جوا ِ أفئدة الذين ال يؤمنون، أي هللا وا: لقسم حمذوف ، كأنه قالبا ، : لتصغي إليه َّ َ َني لتصغ

                                                             

، رشح  ٥١٤/  ٢، مهع اهلوامع  ٨٤/  ٢، معجم البلدان  ٧٧/  ٢املقرب : انظر . مل أقف له عىل نسبة  )١(

 .، وغريها  ٤٣٥/ ١١، خزانة األدب  ٢٨٠/  ٤أبيات مغني اللبيب 

 ١٦٤ - ١٦٢/  ٣مغني اللبيب  )٢(

 ٣٦٢ -  ٣٦١معاين القرآن لألخفش  )٣(

  ٤٥٥/  ٦البحر املحيط  )٤(

 ١٣٣ -  ١٣٢املسائل العسكرية  )٥(

 ٥٢٠/  ١رشح اجلمل البن عصفور  )٦(

 .١١٣:األنعام)٧(



 

   
، ألنه متصل )ولتصغى: (والذي دعاهم إىل ذلك أنه ليس معه ما يعطف عليه قوله 

، وليس يف  )١()9 : ; > = < ? @(: بقوله تعاىل

ً عليه ، فحملوه لذل) ولتصغى(ذلك فعل يمكن أن يكون  ّه جواب معطوفا ك عىل أن

  .)٢(لقسم حمذوف 

وقال : (، قال أبوحيان  )٣()Ï Î Í Ì Ë(: وكذلك قوله تعاىل 

. واهللا ليثبتن، فحذفت النون، وكرست الالم: هي الم القسم، والتقدير : أبو حاتم 

وهذا قول يف غاية الضعف ، وكان ينحو إىل مذهب األخفش أن جواب القسم . انتهى 

وأيضا . )٤() ، وهو قول مرجوح ) ولتصغى إليه أفئدة : (منه يتلقى بالم كي وجعل 

  . )٥()' ) ( * + , - . /(: قوله تعاىل 

  :واستدلوا لصحة مذهبهم بقول الشاعر 

َ لْ إذا قُ              َ باهللاِ ح ُ قدين قال َ لْ ت ً        لتُغني ِ ي ذا إناعنِّ فة َ ئ َ أ ْ ك   عا مج

َّ عني ذا إن: موضع) لتغني(فوضع   َ لتغنني   .ائك

الدليل  عىل صحة ما يذهب إليه أبو احلسن ما أنشده هو وغريه : ( قال أبو عيل

  :لبعض القدماء 

َ لْ إذا قُ  َ باهللاِ ح ُ قدين قال َ لْ ت ً        لتُغني ِ ي ذا إناعنِّ فة َ ئ َ أ ْ ك   عا مج

                                                             

 .١١٢:األنعام)١(

 ٥٢١/  ١، رشح اجلمل البن عصفور  ١٣١، املسائل العسكرية  ٣٦٢معاين القرآن لألخفش  )٢(

 .٣٢:الفرقان)٣(

  ٤٥٥/  ٦البحر املحيط  )٤(

 .٢:الفتح)٥(



 

   
إذ هو قسم من أن يكون له جواب ، أو ال جواب له ، وال ) باهللا: (فال خيلو قوله 

زيد واهللا : لو من اجلواب ، ألنه مبتدأ به ، وليس بمتوسط الكالم ، كقولك جيوز أن خي

منطلق ، وإذا كان كذلك مل خيل من اجلواب ، وليس يف هذا الكالم ، وال يف البيت الذي 

فهذا . جواب  أنه فقد ثبت هبذا) لتغني عني : (بعده ما يصلح أن يكون جوابا غري قوله 

  . هذا يسقط اعرتاض من اعرتاض عىل 

إن املقسم عليه إنام يكون مجلة ، وليس هذا الذي ذهب إليه أنه مقسم : فإن قالوا 

. وأن والفعل يف تقدير اسم مفرد ) أن(عليه بجملة ، ألن الالم يف تقدير الدخول عىل 

إن ذلك ال يمنع من وقوعه موقع اجلملة التي يقسم عليها وإن كان مفردا وذلك : قيل 

الذين جريا يف الصلة يسدان مسد اجلملة ، فيصري املجموع بمنزلة  ألن الفعل والفاعل

w v u t s (: اجلملة ، وسادا مسدها كام كان يف اجلملة ، نحو قوله تعاىل 

y x()وكقوهلم علمت أن زيدا منطلق ،  )١.  

وترى أن هذا املوضع من املواضع التي يقع فيها ما هو مجلة يف املعنى وقد سد ما  

  . )٢()  ذكرنا مسدها

وأجاب اجلمهور عام استشهد به الكسائي ومن وافقه ، بأن اجلواب حمذوف ، 

  :والالم وما دخلت عليه جار وجمرور متعلق به 

ليكونن : فاجلواب حمذوف ، تقديره ) حيلفون باهللا لكم لريضوكم : ( أما قوله تعاىل 

  .كذا لريضوكم 

                                                             

 .٢:العنكبوت)١(

 ١٣٣ -١٣٢املسائل العسكرية  )٢(



 

   
فال حجة هلم فيها ، ) نون باألخرة ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤم: ( وأما قوله  

ه قال ّ ّ عليه ما قبله ، كأن ً بفعل مضمر يدل قا ّ فعلنا ذلك : ألنه يمكن أن يكون لتصغي متعل

  . )١(لتصغي إليه أفئدةُ الذين ال يؤمنون باآلخرة 

وقال أبو : ( ، رد عليهم القرطبي بقوله ) ليغفر ( ، و) لنثبت : ( وكذلك قوله تعاىل 

وهذا خطأ ، ألن الم القسم ال تكرس ، وال ينصب . هي الم القسم : اين حاتم السجست

  . )٢() ليقومن زيد : ليقوم زيد ، بتأويل : هبا ، ولو جاز هذا جلاز 

  : وأما قول الشاعر 

َ لْ إذا قُ       َ باهللاِ ح ُ قدين قال َ لْ ت ً        لتُغني ِ ي ذا إناعنِّ فة َ ئ َ أ ْ ك   عا مج

ً ، فيكون التقدير فال حجة فيه ، الحتامل أن  ً : قال : يكون اجلواب حمذوفا باهللاَِّ حلفة

َ أمجعا ، ويكون  َ عني ذا إنائك َّ لتغني َن ب َ ً بالفعل املضمر الذي هو ) لتغني ( لترش قا ّ متعل

 َّ َن ب َ ه قال . لترش ّ َ : فكأن َّ لتكفيني باقي إنائك بن َ   . )٣(لتَرش

سم ، وما ذهب إليه الكسائي كي ال تقع جوابا للق) الم(وبعد فالذي يظهر يل أن 

وال حيفظ من ...قول مرجوح ، ولو جاز هذا بحال جلاز ليقوم زيد ، يف معنى ليقومن 

باهللا ليخرج زيد ، بكرس الالم ، وحذف النون ، وبقاء الفعل : واهللا ليقوم ، وال : لساهنم 

  . )٤(مفتوحا 

  

                                                             

 ٥٢١/  ١رشح اجلمل البن عصفور  )١(

 ٢٦٢/  ١٦تفسري القرطبي  )٢(

 ٥٢١/  ١رشح اجلمل البن عصفور  )٣(

 ٩٠/  ٨البحر املحيط  )٤(



 

   

  إفادا التعليل) لعل(
التعليل ، أثبته مجاعة منهم : الثاين ) : ( لعل (  قال ابن هشام يف سياق بيانه ملعاين

ومن مل ،  )١()z y x } | { ~ �(: األخفش والكسائي ومحلوا عليه 

  . )٢() يثبت ذلك حيمله عىل الرجاء ، ويرصفه للمخاطبني ، أي اذهبا عىل رجائكام 

  .نقل ابن هشام أراء العلامء يف جميء لعل للتعليل ، ومل يرجح بينها 

ـ : لرأي األول فأما ا ،  )٣(، وهو مذهب الكسائي ) لعل ( فهو إثبات معنى التعليل ل

، ومن ذلك  )٨(، وقطرب  )٧(، وابن كيسان  )٦(، ومقاتل  )٥(، واألخفش  )٤(والفراء 

، )٩()8 9(: ، وقوله ) فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى : (قوله تعاىل 

م للتعليل ، فهي عنده )١١()o n(و،  )١٠()] \(و

  .ولتفلحوا ، ولتهتدوا ، ولتشكروا ، ليتذكر : واملعنى يف ذلك قوله ، كي ) الم(بمعنى 

                                                             

 .٤٤:طه)١(

 ٥٢٦ - ٥٢٥/  ٣مغني اللبيب  )٢(

، تعليق  ٤٢٨/  ١، مهع اهلوامع  ٣٠٦/  ١ساعد ، امل ١٢٤٠، ارتشاف الرضب  ٥٨٠اجلنى الداين  )٣(

 ١٦ -١٥/  ٤الفرائد 

 ١٦٠/  ٣، زاد املسري  ٢٣٠/  ٦البحر املحيط  )٤(

 ٤٤٥/  ٢معاين القرآن لألخفش  )٥(

 ٤٣/  ١زاد املسري  )٦(

 .املرجع السابق  )٧(

 ٣٣٤/  ٤، رشح الريض  ٧٧/  ١أمايل ابن الشجري  )٨(

 .١٢٣:آل عمران)٩(

 .٥٣:ةالبقر)١٠(

 .٧٧:احلج)١١(



 

   
حيث جاء من الشعر قول ، وقد استدلوا عىل صحة قوهلم بالسامع عن العرب 

  :الشاعر

  نكف ووثقتم لنا كل موثق   لعلنا    روباحل  كفوا  لنا   وقلتم

  )١(ع رساب يف املال متألق كلم  فلام كففنا احلرب كانت عهودكم

كفوا احلروب لنكف ، ولو : واملعنى ، بمعني الم كي ) لعل(فاستعمل الشاعر 

  . )٢(هنا شكا مل يوثقوا هلم كل موثق ، وهذا القول عن قطرب والطربي ) لعل ( كانت 

إال أهنا إذا وردت يف التنزيل كان (  :وتابعهم يف هذا الرأي ابن يعيش حيث قال 

، الستحالة الشك يف ) كي ( واملعنى عىل اإلجياب بمعنى ،  ما يتعارفه الناس اللفظ عىل

اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من : ( فمن ذلك قوله تعاىل ، أخبار القدير سبحانه 

  .  )٤() هكذا جاء يف التفسري ، ، أي كي تتقوا  )٣() قبلكم لعلكم تتقون 

  . )٥(ابن مالك وممن ذهب إىل هذا الرأي من املتأخرين 

وإذا قلت لعل : (قرص معناها عىل الرتجي واإلشفاق، قال سيبويه فهو :وأما الرأي الثاين

املحققني أهنا ومذهب سيبويه و: (، قال املرادي )٦() فأنت ترجوه أو ختافه يف حال ذهاب

 . )٧() ترج العباد، وهو يف ذلك كله للرتجي

                                                             

  ٣٨٧/  ١، تفسري الطربي  ٤٢/  ١، زاد املسري  ٧٧/  ١أمايل ابن الشجري : انظر .مل يعرف قائله  )١(

 .املرجع السابق  )٢(

 ٢١سورة البقرة  )٣(

 ٨٦ - ٨٥/  ٨رشح املفصل  )٤(

 ٧/  ٢رشح التسهيل  )٥(

 ١٤٨/  ٢الكتاب  )٦(

 ٥٨٠اجلنى الداين  )٧(



 

   
ثل ذلك : (اطبني ، قال سيبويه وإذا وردت يف القرآن فالرجاء مرصوف للمخ ِ وم

فالعلم قد أتى من وراء ما يكون ، ) فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى : (قوله تعاىل 

ولكن اذهبا أنتام يف رجائكام وطمعكام ومبلغكام من العلم ، وليس هلام أكثر من ذا ما مل 

  . )١() يعلام 

اذهبا عىل رجائكام : هلام ، أي والرتجي : ( وأشار إىل هذا الزخمرشي بقوله 

وطمعكام ، وبارشا األمر مبارشة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ، وال خييب سعيه ، فهو 

  )٢() جيتهد بطوقه ، وحيتشد بأقىص وسعه 

وليست لعل هنا بمعنى كي ، ألنه قول مرغوب عنه ، ولكنها : ( وقال أبو حيان 

اطبني ، ألن الرتجي ال يقع من اهللا تعاىل إذ هو للرتجي واألطامع ، وهو بالنسبة إىل املخ

  . )٣() عامل الغيب والشهادة 

احلق ما قاله سيبويه ، وهو أن الرجاء أو ( وبعد ، فالذي يظهر يل يف هذه املسألة أن 

اإلشفاق يتعلق باملخاطبني ، وإنام ذلك ألن األصل أال خترج الكلمة عن معناها بالكلية 

املفيدة للشك ، إذا وقعت ) أو(ل لنا عىل أن نرجو أو نشفق ، كام أن مح: ، فلعل منه تعاىل 

  . )٤() يف كالمه تعاىل، كانت للتشكيك أو األهبام ، ال للشك ، تعاىل اهللا عنه 

                                                             

 ٣٣١/  ١الكتاب  )١(

 ٨٤/  ٤الكشاف  )٢(

 ٢٣٤/  ١البحر املحيط  )٣(

 ٣٣٣/  ٤رشح الريض عىل الكافية  )٤(



 

   

  أصلها) لن( 
، وهي تنفي صه لالستقبالختتص لن بالفعل املضارع وإذا دخلت عليه تنصبه وختل

  .ما قرب وال يمتد معنى النفي فيها 

عىل عدة مذاهب ، . وقد اختلف النحاة يف أصلها ، بني الرتكيب واألصالة 

، قال ) ال و أن ( فالكسائي كام ينقل عنه ابن هشام يف املغني  يذهب إىل أهنا مركبة من 

، ) ال ) ( مل ( لن حرف نصب ونفي واستقبال ، وليس أصله وأصل : ( ابن هشام 

ً يف  ً للفراء ، ألن املعروف إنام هو إبدال ) مل ( يف  وميامً ) لن ( فأبدلت األلف نونا خالفا

ً ، ال العكس ، نحو  ال أن ) ( لن ( وال أصل  )٢()U(و )١()µ(: النون ألفا

ً للخليل والكسائي ، بدليل جواز )  ً ، واأللف للساكنني ، خالفا ، فحذفت اهلمزة ختفيفا

ً لن أرضب    . )٣() تقديم معمول معموهلا عليها ، نحو زيدا

ويتبني من هذا النقل خمالفة ابن هشام لرأي الكسائي ، واختياره مذهب اجلمهور 

  .بتقريره ، ورد األقوال األخرى املخالفة له 

وهذا الرأي الذي نقله ابن هشام هو الثابت عن الكسائي نقله عنه تلميذه هشام 
)٤( .  

                                                             

 .١٥:العلق)١(

 .٣٢:يوسف)٢(

 ٥١٢/  ٣مغني اللبيب  )٣(

 ٢٤٠/ ١، وإعراب القرآن للنحاس  ١٦١/ ١معاين القرآن وإعرابه للزجاج  )٤(



 

   
وهو مذهب .  )٢(، وأبو عثامن املازين   )١(وتابع الكسائي عىل هذا القول هشام 

، فهي عندهم مركبة من أن الناصبة وال  )٣(اخلليل بن أمحد يف إحدى الروايتني عنه 

، ثم حذفت ) ال ان ( ثم خففت مهزة أن بالتسهيل فصارت ) ال أن ( النافية، فأصلها 

عىل قراءة من حذف اهلمزة من  )٤() حلدى الكرب ( األلف اللتقاء الساكنني ، كام فعل يف 

: ووافق الكسائي يف هذا املذهب من املتأخرين السهييل حيث قال .  )٥(يف الشاذ القراء 

وأما لن فهي عند اخلليل مركبة من ال وأن ، وال يلزمه ما اعرتض به سيبويه يف تقديم (( 

املفعول عليها ، فإنه جيوز يف املركبات ما ال جيوز يف البسائط ، فإذا ثبت ذلك فمعناها 

                                                                                                    )٦(. )نفي اإلمكان بأن 

النافية ، أبدل من ألفها نون ، ألن األلف ) ال ( إىل أن أصلها  )٧(وذهب الفراء 

تبدل فكذلك ) لنسفعا ( والنون يف البدل أخوان فكام تبدل النون ألفا يف الوقف يف نحو 

  ) .زيدا ( األلف نونا يف نحو 

                                                             

  ١/١٦١معاين القرآن للزجاج )١(

 ١٠٥٠/  ٢املقتصد للجرجاين  )٢(

، رس صناعة اإلعراب  ٤/٣٨، رشح الكافية  ٢/١٤٧، األصول البن الرساج  ٣/٣كتاب سيبويه  )٣(

١/٣٠٥ 

انظر احلجة . قراءة نرص بن عاصم وابن حميصن ووهب بن جرير عن ابن كثري ،  ٣٥سورة املدثر  )٤(

 ٣٧٠/  ٨، والبحر املحيط  ٣٣٩/  ٦للفاريس 

  ٢٨٥رصف املباين  )٥(

  ١٠٠ر نتائج الفك )٦(

 ١٦٤٣/ ٤، ارتشاف الرضب  ٤/٣٨، رشح الكافية  ١/٨٣رشح السريايف  )٧(



 

   
ذهبوا إىل أهنا حرف بسيط  )٢(واجلمهور  )١(فهو رأي سيبويه: وأما املذهب الثالث 

مل حيصل فيه تركيب وال إبدال ، وهو عمل بالظاهر ، فإن األصل البساطة وال يعدل عنه 

  .إال بدليل 

  .بعضها ببعض والبد بعد هذا من عرض أدلة كل فريق وحجته ومقارنة اآلراء 

  :أدلة اإلمام الكسائي ومن وافقه 

ورود السامع بذلك ، فقد وردت عىل األصل يف رضورة الشعر ، كام يف قول - ١

  : )٣(الشاعر

 ْ ُ  فإن ْ أ ِ م ْ س ْ  ك َ  فإن ُ  العيش ٌ لْ ح َّ           و َّ    إيل َ كأن ٌ ه   عس َ     ل ُ م ُ ش    وب

 ُ َ ي َّ ر ْ ج ُ ى املر ْ  ء ُ  ما ال أن ُ ي ْ القي        وي ِ ع َ ر ْ  ض دون ُ أد ُ  ناه   )٤( اخلطوب

  .لن يالقي فهو دليل عىل أن أصلها ال أن  :أي

أنه اجتمع يف لن ما افرتق يف ال وأن فهي نافية كام أن ال نافية ، وناصبة للفعل  - ٢

كذلك ، واملنفي هبا فعل مستقبل كام أن املنصوب بأن كذلك ) أن ( املستقبل كام أن 

  )٥(.يشء من حروفهام فقضوا بأهنا مركبة منهام إذ كان فيها 

أنه كان ينبغي أن تكون لن جازمة كلم ألنه حرف نفي خمتص بالفعل ، فوجب أن  - ٣

يكون عمله اجلزم الذي هو نفي احلركة وانقطاع الصوت ليتطابق اللفظ واملعنى ، وقد 

                                                             

 ٣/٥كتاب سيبويه  )١(

 ٦٧/ ٣، املساعد  ٤/١٦٤٣ارتشاف الرضب  )٢(

 ٤٤٥/ ٨قيل جابر بن رأالن الطائي ، شاعر جاهيل ،وقيل إهنا إلياس بن األرت ، انظر اخلزانة  )٣(

 ١/١٦٥بدائع الفوائد  ٤٤٥ – ٤٤٠/  ٨، اخلزانة  ٤/٣٩ ، رشح الكافية ٢٦٤نوادر أيب زيد  )٤(

  ١١٢/  ٨رشح املفصل  )٥(



 

   
، ولكن أكثرهم ينصب  )١(فعل ذلك بعض العرب فجزم هبا حني حلظ هذا األسلوب 

ملركبة فيها مع ال إذ هي من جهة الفعل وأقرب إىل لفظه فهي أحق هبا مراعاة ألن ا

باملراعاة من معنى النفي ، فرب نفي ال جيزم األفعال وذلك إذا مل خيتص هبا دون 

األسامء، والنفي يف هذا احلرف إنام جاءه من قبل ال وهي غري عاملة لعدم اختصاصها 

  )٢(.فلذلك كان النصب هبا أوىل من اجلزم 

نه ال يلزم الكسائي ما احتج به اجلمهور وألزموه بتقديم معمول الفعل الواقع بعد  أ – ٤

، ألن مذهب الكسائي جواز تقديم معمول الفعل املنصوب بأن املصدرية عليها ) أن ( 

طعامك أريد أن آكل ، وطعامك عسى أن آكل ، وهو مذهب مجهور الكوفيني : نحو 
  :، مستشهدين بقول الشاعر )٣(

 ِّ ٌ وإين ِ   امرؤ ْ م ُ  ن ْ ع ٍ بَ ص ِ غْ تَ  ة ِ ل َّ ب ٍ ي َ        ة َ أ ْ ب ِ  ت َ ل ْ َ أل ْ عادي أ ِ تَ  ن َ ذ ِ  يخ ُ قَ ر   )٤(ا اهب

  :وقول اآلخر 

 َ ْ ر ُ يتُ ب َ    ه َ ْ حتى   إذا   مت َ ع َ د َ  دا           كان ِ ج ِ زائ َ ي ب ْ العصا أ ُ  ن ْ أ   )٥(دا لَ ج

، يف حني أن البرصيني يمنعون ذلك ، وجيعلون ما ورد من ذلك نادرا ال يقاس عليه

أو يقدرون له عامال يفرسه املذكور ، والتقدير كان جزائي أن أجلد بالعصا أن أجلد ، 

 َّ ِّ لداللة املفرس   .وعىل هذا فال ينبغي أن يلزم الكسائي إال بمذهبه  . )٦(فحذف املفرس

                                                             

 ١٦٤٣/ ٤حكى اجلزم هبا اللحياين يف نوادره عن بعض العرب ، انظر ارتشاف الرضب أليب حيان  )١(

 ،  ١٠٠نتائج الفكر للسهييل  )٢(

 ٦٢/  ٣، املساعد  ١٦٤١/  ٤، ارتشاف الرضب  ١٢/  ٤رشح التسهيل  )٣(

 ،  ٤٧٦، اإلنصاف  ١٣٠/  ١، وانظر أيضا املنصف  ١٩٩/  ٤منسوب يف املقتضب إىل عامرة  )٤(

  ٤٢٩/  ٨، خزانة األدب ١٥١/ ٩، رشح املفصل ١٢٩/ ١، املنصف ٢/٣١٠املحتسب )٥(

 ٢٨٣/  ٢، مهع اهلوامع  ٦٢/  ٣، املساعد  ٤٧٦االنصاف  )٦(



 

   
: ملا جاز أن يقال) ال أن ( وال يلزمهم ما اعرتض به اجلمهور من أنه لو كان أصلها  - ٥

ال جيوز أن يعمل فيام قبلها ، ألنه جياب عنه بأنه ) أن ( لن أرضب ، ألن ما بعد أما زيدا ف

إنام جاز ذلك ألن احلروف إذا ركبت تغري حكمها بعد الرتكيب عام كان عليه قبل : 

فإنه ال جيوز أن يعمل ما بعدها فيام قبلها ، وإذا ركبت ) هل ( ، ومن ذلك  )١(الرتكيب 

لتحضيض تغري ذلك احلكم عام كان عليه قبل الرتكيب ، فجاز ودخلها معنى ا) ال ( مع 

ا هال رضبت ؟ فكذلك ها هنا : أن يعمل ما بعدها يقال  ً   )٢(. زيد

ذا ركبا قد يتغري معنامها إن احلرفني إ: وللمحتج عن اخلليل أن يقول: (قال السريايف 

امه، المتناع لو جئتني أكرمتك، فإنام امتنعت من إكر: مفردين، ومن ذلك أنك تقول

، )ال(، أو )ما) (لو(المتناع غريه، فإذا أدخلت عىل  يمتنع هبا اليشء) ول(جميئه، و

T (: جل، نحو قول اهللا عز واستحال معناها األول، وصارت بام بعدها للتحضيض

W V U()²(: وقوله تعاىل )٣ ± °  ̄ هال، : ، واملعنى)٤()®

لوال : ليشء هبا لوقوع غريه، كقولكو أن يمتنع ا، وهولوال قد يكون هلا معنى آخر

هللا لوال عبدا:  إلتيان ألجل املحذوف بعد عبداهللا، واملعنى، فإنام امتنع اعبداهللا ألتيتك

قائم ، أو عندك ، أو نحو ذلك، فبذلك املعنى املضمر، ومن أجله امتنع إتيانه، فقد رأينا 

ال أن ، ) لن(إن معنى :ليل حروفا يتغري معناها، برتكيب غريها معها، فيقول املحتج للخ

                                                             

 ١٠٥٠/  ٢زين املقتصد للجرجاين نقال عن أيب عثامن املا )١(

 ١٧٢ -  ١٧١اإلنصاف  )٢(

جر)٣( ِ  .٧:احل

 .١٠:املنافقون)٤(



 

   
ـ ) ال(مع ) أن(إال أنا إذا ركبنا      )١()) أن(مل يكن الفعل صلة هلا، كام يكون صلة ل

لتقارب اللفظ واملعنى ، فلذلك جاز تقديم معمول فعلها عليها ، ) مل ( أهنا ضارعت  - ٦

ا لن أرضب ، كام قالوا : فقالوا  ً ا مل أرضب : زيد ً  )٢(.زيد

  :فراء يف املسألة مناقشة رأي ال

ال مل توجد ناصبة ( خالف اجلمهور الفراء ، ألن رأيه دعوى ال دليل عليها ، وألن 

يف موضع وال  مل توجد إال عامله ، فكيف تقاس لن عىل ال مع تناقض عملهام وعدم 

، وردوه أيضا من حيث إبدال اخلفيف من الثقيل ، ألن النون مقطع واأللف )٣(عمل ال 

ت أخف من املقطع ، فإذا أبدلت النون من األلف خرج من خفة إىل صوت ، والصو

ثقل ، وإذا أبدلت األلف من النون خرج من الثقل إىل اخلفة ، فال ينبغي أن يقاس أحد 

املوضعني عىل األخر ، مع أن ذلك البدل خاص بالوقف ، ولن مستعملة يف الوصل 

  .)٤(ل القياس فهذا وجيه والوقف ، فال مناسبة بينهام وال علة جامعة ، فيبط

  :          رأي اجلمهور وأدلتهم 

كام ذكرنا سابقا فقد خالف اجلمهور الكسائي ، وردوا قوله ، وذهبوا إىل أهنا بسيطة 

، واستدلوا  )٥(ناصبة للفعل الذي بعدها بنفسها ، وهو إحدى الروايتني عن اخلليل 

  :لقوهلم بعدة أدلة أمهها 

                                                             

 ٨١/  ١رشح السريايف  )١(

  ١٠٠، نتائج الفكر  ٨١/  ١رشح السريايف  )٢(

 ٢٨٧، رصف املباين  ٢٧٢اجلنى الداين )٣( 

 ٢٨٧رصف املباين  )٤(

  ١٦٠/  ١معاين القرآن للزجاج  )٥(



 

   
  .)١(رتكيب فرع ، فال يدعى إال بدليل قاطع أن البساطة أصل وال - ١

ا (مل جيز تقديم معموهلا عليها ، ألنه ال جيوز ) ال(و) أن(أهنا لو كانت مركبة من  - ٢ ً زيد

، وما يعمل فيه الصلة ال جيوز أن يتقدم عليها ، كام أن ) أن(، ألنه يف صلة ) أن أرضب

جيز أن يتقدم العامل مل جيز أن يتقدم نفس الصلة ال جيوز أن تتقدم عىل املوصول ، وإذا مل 

لو كانت عىل ما يقول : (قال سيبويه .  )٢(املعمول ، والعامل نفس الصفة واملعمول زيد 

أما زيدا : أما زيدا فلن أرضب ، ألن هذا اسم والفعل صلة ، فكأنه قال : اخلليل ملا قلت 

  .  )٣() فال الرضب له 

، حكم مل يكن من قبل أنه حدث بالرتكيب:  وقد ردوا عىل حجة القائلني بالرتكيب

) لو ( ، ألن ) ال ( قد تغري حكمها بعد الرتكيب مع ) لو ( بأن : ، أجابوا ) لوال ( كام يف 

النافية ، أزالت ) ال ( عليها حرف امتناع المتناع ، فلام دخلت عليها ) ال ( قبل دخول 

من ) لن ( ام باق عىل معناه ، وليست االمتناع الواحد فصريته إجيابا ، فكأن كل واحد منه

يف املعنى واحد ، وليس فيهام إال التسهيل خاصة ، ) ال أن ( و ) لن ( هذا القبيل ، ألن 

  . )٤(وال تدخل إحدامها عىل األخرى لتحدث معنى زائدا ، فال يتناظران 

عليه  إن احلروف إذا ركبت تغري حكمها عام كانت: وأما قوهلم : ( قال ابن األنباري 

إنام تغري حكم هال ألن هال ذهب منها معنى االستفهام ، : قبل الرتكيب كهال ، قلنا 

، وأما لن فمعنى النفي باق فيها ، فينبغي أن ال از أن يتغري حكمها عام كانت عليهفج

                                                             

 ٢٧١اجلنى الداين  )١(

  ١٢٧/  ٢ة للفاريس التعليق )٢(

 ٥/  ٣الكتاب  )٣(

 ٢٨٧ - ٢٨٦رصف املباين  )٤(



 

   
  . )١() يتغري حكمها ، فبان الفرق بينهام 

اخلة عىل مصدر مقدر من أن د) ال ( ، لكانت ) أن وال ( أهنا لو كانت مركبة من  – ٣

  .لن يقوم زيد ، ال قيام زيد ، فال يكون كالما : والفعل ، فيكون املعنى يف قولك 

،  )٢(واحتج القائلون بالرتكيب بأنه يف حمل رفع مبتدأ واخلرب حمذوف وجوبا  

أن هذا املحذوف مل يظهر قط وال دليل عليه ، : وأجاهبم اجلمهور عنه بقولني أحدمها 

دخلت عىل املعرفة من غري تكرير ، والبد هلا إذا دخلت عىل املعارف ) ال ( أن :  اين والث

ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك : ( ، كام يف قوله تعاىل  )٣(أو ما يف تقديرها من التكرير 

  ، )٥() وال أنتم عابدون ما أعبد ، وال أنا عابد ما عبدتم : ( ، وقوله تعاىل  )٤() القمر 

  :شاعر وقول ال

 ُ ِ س َ لْ ئ ْ م تَ لَ فَ  ت َ ب ْ خ ْ ومل تُ  ل ِ ع ِ  ط ِ فَ       ال طائ َّ س ٌّ ي َ  ان ال ذم ُ  عليك   )٦( وال محد

  :وقول اآلخر 

ُّ  فال اجلارةُ    ِ لْ نيا هلا تُ الد َ ح َ   ها        نَّي َّ  وال الضيف عنها إن أناخ ُ حمو   )٧( ل

                                                             

 ١٧٦اإلنصاف  )١(

 ٢٧١، اجلنى الداين  ١٦٤٣/  ٤الرأي للمربد ، انظر ارتشاف الرضب  )٢(

 ٢٧١، اجلنى الداين  ٢٨٦رصف املباين  )٣(

 ٤٠يس  )٤(

 ٤ - ٣الكافرون  )٥(

 ٤١١/  ٢، خزانة األدب  ٣٢٥/  ١اء ، الشعر والشعر ٤٥البيت للحطيئة يف ديوانه  )٦(

 ،  ٤٢٧، ومجهرة أشعار العرب  ١٦٩البيت للنمر بن تولب ، انظر الصناعتني الكتابة والشعر  )٧(



 

   
اقي والراجح عندي ما ذهب إليه اجلمهور لقوة استدالهلم باألصل محال عىل ب

  :األدوات كأن ومل وال وغريها ، وورود الشاهد الذي استشهد به القائلون بالرتكيب 

  يرجى املرء ما ال أن يالقي         

، وبه استشهد )١(بتقديم إن املكسورة اهلمزة عىل ال  ، وهو املشهور من رواية البيت 

ضعف هذا املذهب  ، ولعله هلذا)٢(ابن هشام عىل زيادة إن بعد ما املوصولة االسمية 

  .ورده ، والدليل إذا تطرق إليه احتامل بطل االستدالل به 

  

                                                             

 ٤٤١/  ٨خزانة األدب  )١(

 ٦٤٥/  ٦،  ١٤٨/  ١مغني اللبيب  )٢( 



 

   

  )بام غفر يل ريب : ( يف قوله تعاىل ) ما( 

Ò Ñ (: نحو ، إذا دخلت حروف اجلر عىل ما االستفهامية وجب حذف ألفها 

Ô Ó()وكان ، وحذفها للفرق بني االستفهام واخلرب ،  )٢()! "(و،  )١

هامية ألن آخرها منتهى لفظا وتقديرا ، بخالف املوصولة أو املصدرية احلذف يف االستف

د الكسائي قول بعض وهلذا ر. ، وكام حتذف األلف يف االستفهام تثبت يف اخلرب 

إهنا استفهامية ، وإنام هي مصدرية ، وهذا ما نقله :  )٣()Ó Ò Ñ Ð(املفرسين يف

ية إذا جرت ، وإبقاء الفتحة دليال وجيب حذف ألف ما االستفهام: ( عنه ابن هشام قال 

  :فيم ، وإالم ، وعالم ، وبم ، قال : عليها ، نحو 

ِ فَ                َ ت ُ  لك ُّ  الةُ و ِ الس ْ قَ  وء َ  د ُ  طال ْ م ُ ثُ ك َ فَ        م   ه َ    امتَّ ح َ تَّ ح ُ    ام ُ    العناء   )٤( املطول

  : وربام تبعت الفتحة األلف يف احلذف ، وهو خمصوص بالشعر ، كقوله 

ِ يا أبا                   د َ و ْ ي  األس ِ تَن ْ م َ ل ْ ْ أس ِ ْ         مل ر َ ك ِ ذ َ ِ و ات َ ق ِ وم طار ُ ُم ِ   )٥( هل

فيم أنت من :(يف نحو  وعلة حذف األلف الفرق بني االستفهام واخلرب فلهذا حذفت

                                                             

 .٤٣:النازعات)١(

 .١:النبأ)٢(

 .٢٧:يس)٣(

هاشميات : سبع املسامة باهلاشميات للكميت بن زيد ، انظر البيت من قصيدة طويلة من القصائد ال )٤(

، رشح السيوطي  ٢١٥/  ٥، رشح أبيات مغني اللبيب  ١٢١الكميت بن زيد برشح أيب رياش القييس 

 ٥٤٨/  ٢، أمايل ابن الشجري  ٤٦/  ٦، الدرر  ١٤٤/  ٣،  ٣٠٠/  ٢، مهع اهلوامع  ٧٠٩

، أمايل ابن  ٧٠٩، رشح السيوطي  ٢١٩/  ٥مغني اللبيب رشح أبيات : انظر . قائله غري معروف  )٥(

 ١٠٨/  ٧،  ١٠٠/  ٦، خزانة األدب  ٣١٠/  ٦، الدرر  ٤٠١/  ٣، مهع اهلوامع  ٥٤٦/  ٢الشجري 

 ٨٨/  ٩، رشح املفصل  ٢٢٤، رشح شواهد الشافية  ٢٩٧/  ٢، رشح شافية ابن احلاجب ١٠٩،



 

   

وثبتت ، )٢()r q p o n(، )١()Ø × Ö Õ(،)ذكراها 

̄ ° (، )٤()B : 9 8 7(، )٣()m l k j i h g(: يف

± µ  ́ ستفهام ، ال حتذف األلف يف اخلرب ال تثبت يف اال وكام،  )٥()² ³

  :فنادر، وأما قول حسان )٦()عام يتساءلون:(وأما قراءة عكرمة وعيسى

                 َ َ  عىل ما قام ْ ي ِ ش ُ ت ِ ني لَ م ِ كَ        يم   ئ ِ نْخ ٍ ز َ  ير َ َّ مت َ يف دَ  غَ ر ِ م   )٧( ان

يف رماد ، فلذلك رجحته عىل تفسري : ، ويروى  فرضورة ، والدمان كالرماد وزنا ومعنى

  : ابن الشجري له بالرسجني ، ومثله قول اآلخر 

                  ُ يل ِ ُ الق ُر ِ ففيم يكث واء ِّ ل الل ْ ه َ اتكم   أ َ ُ تْالنا رس َ نا بق ْ ل َ ت َ ا ق َّ   )٨( إن

بام (يف  فرسينوال جيوز محل القراءة املتواترة عىل ذلك لضعفه ، فلهذا رد الكسائي قول امل

                                                             

 .٣٥:النمل)١(

 .٢:الصف)٢(

 .١٤:النور)٣(

 .٤:بقرةال)٤(

 .٧٥:ص)٥(

بحذف األلف من ما االستفهامية ، وقرأ عبداهللا بن مسعود وعكرمة ، وعيسى بن ) عم ( قرأ اجلامعة  )٦(

  ٤٠٢/  ٨البحر : انظر . بإثبات األلف ) عام ( عمر وأيب بن كعب 

ح شافية ابن ، رش ٣٤٧/  ٢األزهية ، املحتسب : البيت حلسان بن ثابت ، أو حلسان بن املنذر ، انظر  )٧(

/  ٥، رشح أبيات مغني اللبيب  ٩/  ٤، رشح املفصل  ٢٢٤، رشح شواهد الشافية  ٢٩٧/  ٢احلاجب 

 ٣١٤/  ٦، الدرر  ٤٢٠/  ٣،مهع اهلوامع  ٢٠١، رشح قطر الندى  ٧٠٩، رشح الشواهد للسيوطي  ٢٢٠

 ١٠٤،  ١٠٢،  ١٠١،  ٩٩/  ٦، خزانة األدب 

/  ٥، رشح أبيات مغني اللبيب  ٣٧٥/  ٢معاين الفراء : انظر .  كعب بن مالك األنصاري: قائله  )٨(

  ٧١٠، رشح الشواهد للسيوطي ٢٢٣



 

   
إهنا استفهامية ، وإنام هي مصدرية ، والعجب من الزخمرشي إذ جوز ) : غفر يل ريب 

إن املعنى بأي يشء :  )١()W V( كوهنا استفهامية مع رده عىل من قال يف

أغويتني ، بأن إثبات األلف قليل شاذ ، وأجاز هو وغريه أن تكون بمعنى الذي ، وهو 

 . )٢() ذنوب ، ويبعد إرادة االطالع عليها وإن غفرت بعيد ، ألن الذي غفر له هو ال
ال تكون فيها ) ما ( ويتبني مما سبق موافقة ابن هشام للكسائي يف ختريج اآلية بأن 

استفهامية وإال لوجب حذف ألفها ، وإنام هي مصدرية ، ويبعد أن تكون بمعنى الذي 

  .خالفا للزخمرشي ، وغريه 

، نسبه إليه اهلروي سائي هو املشهور عنهم إىل الكوهذا الرأي الذي نسبه ابن هشا
  .، وغريهم  )٧(، والسمني احللبي  )٦(، وأبو حيان )٥(، والقرطبي )٤(، وابن الشجري )٣(

َ : ( (لفراء ورد الكسائي إنام كان عىل الفراء ، قال ا ) الذي(تكون يف موضع ) بام

ا ( ولو جعلت . يف موضع مصدر ) غفر(و ) ما ( وتكون  َ ً ) أي ( يف معنى ) م كان صوابا

ِى : يكون املعنى .  بم : ( ولو كان كذلك جلاز له فيه . ليتهم يعلمون بأي يشء غفر يل رب

فناظرة بم يرجع : ( سل عم شئت ، وكام قال : كام تقول . ، بنُقصان األلف ) غفر يل ريب 

َّها الشاعر ، وهى استفهام فقال ) املرسلون    :، وقد أمت

                                                             

جر)١( ِ  .٣٩:احل

 .وما بعدها  ١٩/  ٤مغني اللبيب  )٢(

 ٨٦ ٨٥األزهية  )٣(

 ٥٥٧/  ٢أمايل ابن الشجري  )٤(

 ١٩/  ١٥تفسري الفرطبي  )٥(

  ٣١٦/  ٧البحر املحيط  )٦(

 ٢٥٦ / ٩الدر املصون  )٧(



 

   
  . )١() بقتالنا رساتكم     أهل اللواء ففيام يكثر القيل إنا قتلنا 

وجيوز أن تكون استفهاما فيه معنى التعجب ، : ( وذكر القرطبي رأي الفراء فقال 

يا ليت قومي يعلمون بأي يشء غفر يل ريب ، قاله الفراء ، واعرتضه الكسائي : كأنه قال 

جيوز أن يقال بام باأللف وهو : لفراء وقال ا. بم من غري ألف : لو صح هذا لقال : فقال 

  . )٢() استفهام وأنشد فيه أبياتا 

،  )٤(، ومكي  )٣(النحاس : ي يف تضعيف أن تكون ما استفهاميةووافق الكسائ

واخلرضاوي  ، )٨(، والسمني احللبي )٧(وأبو حيان  ، )٦(والعكربي ،)٥(وابن األنباري 
)٩( .  

إذ دخل عليها حرف ) ما(ف ألف واملشهور من مذهب البرصيني وجوب حذ

  . )١٠(، وأن إثباهتا خمتص بالرضورة ، وقد تقدمت األمثلة عىل ذلك اجلر

وذكر الريض تعليال حلذف األلف من ما االستفهامية عند دخول اجلار ، وذلك ألن 

هلا صدر الكالم لكوهنا استفهاما ، ومل يمكن تأخري اجلار عنها فقدم عليها وركب معها 

                                                             

 ٣٧٥ - ٣٧٤/  ٢معاين القرآن  )١(

 ١٩/  ١٥تفسري الفرطبي  )٢(

 ٣٩٠/  ٣إعراب القرآن  )٣(

 ٦٠١مشكل إعراب القرآن  )٤(

 ٢٩٣/  ٢البيان  )٥(

 ١٠٨٠/  ٢التبيان  )٦(

 ٣١٦/  ٧البحر املحيط  )٧(

 ٢٥٦/  ٩الدر املصون  )٨(

 ٤٢١/  ٣مهع اهلوامع : نسبه إليه السيوطي ، انظر  )٩(

 ٢٥٦/  ٩، الدر املصون  ٣١٦/  ٧البحر املحيط  )١٠(



 

   
املجموع ككلمة واحدة موضوعة لالستفهام ، فال يسقط االستفهام عن حتى يصري 

  .  )١(الصدر، وجعل حذف األلف دليل الرتكيب 

،  )٣(، واهلروي  )٢(ووافق الفراء يف إجازة أن تكون ما يف اآلية استفهامية الزجاج 

  . )٤(الزخمرشي و

y x w (: يعلمون من آلة االستفهام ، كام قال تعاىل : وحجتهم  أن قوله 

| { z()بمعنى االستفهام لغة ، وسمع إثباهتا ) ما ( ، واثبات األلف يف  )٥

، ) عام يتساءلون ( عىل األصل نثرا وشعرا ، فالنثر كقراءة عبداهللا وعيسى وعكرمة 

  :بإثبات األلف ، والشعر كقول حسان 

  كخنزير مترغ يف دمان  عىل ما قام يشتمني لئيم            

   :وقول كعب 

  إنا قتلنا بقتالنا رساتكم        أهل اللواء ففيام يكثر القيل    

ويكون االستفهام بمعنى التعجب من مغفرة اهللا له عىل التقليل لعمله ، والتعظيم 

  . )١(ملغفرة اهللا 

: وهناك رأي ثالث يف اآلية وهو أن تكون بمعني الذي ، والعائد حمذوف تقديره 

                                                             

 ٥٠/  ٣رشح الريض عىل الكافية  )١(

 ٢٨٣/  ٤معاين القرآن وإعرابه  )٢(

  ٨٦األزهية  )٣(

 ١٧٣/  ٥الكشاف  )٤(

 .١٢:الكهف)٥(

، موصل الطالب إىل قواعد  ١٧٣/  ٥، الكشاف  ٢٨٣/  ٤، معاين القرآن وإعرابه  ٨٦األزهية  )١(

 ٦٠١، مشكل إعراب القرآن  ١٤٨اإلعراب 



 

   
وب ، وليس هذا بجيد ، إذ يؤول إىل متني علمهم بالذنوب بالذي غفره يل ريب من الذن

  . )١(املغفورة ، والذي حيسن متني علمهم بمغفرة ذنوبه ، وجعله من املكرمني 

ويظهر يل أن األقرب أن تكون ما مصدرية ، أي بغفران ريب ، ويبعد أن تكون 

حممول عىل االستفهامية خمتص بالشعر ، فهو ) ما ( استفهامية ، ألن إثبات ألف 

  .الرضورة 

                                                             

 ٢٥٦/  ٩، الدر املصون  ٣١٦/  ٧البحر املحيط  )١(



 

   

 ) نجميئها نكرة موصوفة) م  
@ C B A (: رشطية ، نحو قوله تعاىل : عىل عدة أوجه ) من ( ترد 

D()وقوله تعاىل  )٢()¼ ½ ¾ ¿(: واستفهامية ، نحو قوله تعاىل ،  )١ ،: 

)Þ Ý Ü Û()(: وموصولة ، يف نحو قوله تعاىل ،  )٣ G F E D C

N M L K J I H()موصوفة ، كقول الشاعر  ، ونكرة )٤:  

         ُ َّ ر ْ  ب ن َ َ  م ُ      قدأ ه َ ً قلب ُ غيظا َ   متنّى  نضجت ْ   موتاً  يل ْ  مل ُطَع   )٥( ي

ُ : وزعم الكسائي أهنا ال تكون نكرة إال يف موضع خيص النكرات نحو  َّ ر َ  ب ْ م  ن

،  ، وما ورد خالف ذلك محله عىل الزيادة )٦(عامل أكرمت ، ورب من أتاين أحسنت إليه 

ونكرة موصوفة ، وهلذا ) : ( من ( وهذا ما نقله عنه ابن هشام ، قال يف سياق بيانه ملعاين 

ّ يف قوله  ب ُ   :دخلت عليها ر

 ُ َّ ر ْ  ب ن َ َ  م ُ      قدأ َه ً قلب ُ غيظا َ   متنّى  نضجت ْ   موتاً  يل ْ  مل ُطَع   ي

َ ، وقال حسان ريض اهللا: ووصفت بالنكرة يف نحو قوهلم  ٍ لك عجب ُ ُ بمن م  مررت

  :عنه 

                                                             

 .١٢٣:النساء)١(

 .٥٢:يس)٢(

 .٤٩:طه)٣(

 .١٨:احلج)٤(

، منازل  ٤٢١/  ١، الشعر والشعراء  ١٩٨املفضليات : انظر . سويد بن أيب كاهل اليشكري : قائله  )٥(

، رشح أبيات املغني  ٣٠٢/  ١، الدرر  ٢٩٩/  ١ ، مهع اهلوامع ١٢٣/  ٦، خزانة األدب  ٤١احلروف 

  ١١/  ٤، رشح املفصل  ١٧٠، رشح شذور الذهب  ٧٤٠، رشح السيوطي  ٣٣٤/  ٥للبغدادي 

 ٤٨٦، رشح اجلزولية لألبذي  ١١٧/  ٣التذييل والتكميل  )٦(



 

   
ْ غَ  ن َ نا فضالً عىل م ِ ِ فكفى ب ُّ ري ب ُ ِّ    نا       ح ٍ    النّبي انا     حممد ّ   )١(إي

ن عىل حاهلا ، وحيتمل املوصولية ، وعليهام فالتقدير  َ : ويروى برفع غري ، فيحتمل أن م

نا ، واجلملة صفة أو صلة ، وقال الفرزدق  ُ ن هو غري َ   :عىل م

  ِّ َ إذْ إين اك ّ َ   وإي َّ ح ْ ل ِ  ت ْ ب ُ أر ِ ح ْ      نا   ل ن َ ِ  كم َ ب ِ و ِ اد َ  يه ْ ب َ ع ْ املَ  د ِ ح ِ  ل   )٢(ممطور

ٍ بواديه  :أي   .كشخص ممطور

ّ هبذين وزعم الكسائي أهنا ال تكون نكرة إال يف موضع خي د ُ ص النكرات، ور

  . )٣() ، فخرجهام عىل الزيادة ، وذلك يشء مل يثبت كام سيأيت البيتني

فيه نكرة ) من(بت عن العرب جميء فابن هشام خيالف الكسائي ، ويرد عليه بام ث

وردت فيهام  فبيتا األنصاري والفرزدق. موصوفة وهو ليس حمال خمتصا بالنكرات 

إذ من نكرة موصوفة يف مواضع ليست خمتصة بالنكرات فحملها عىل الزيادة ) من(

  ) .من(مذهبه زيادة 

                                                             

ولبشري بن  ينسب إىل حسان وليس يف ديوانه ، و ينسب إىل كعب بن مالك ، ولعبداهللا بن رواحة ، )١(

،  ٢٩٩/  ١، مهع اهلوامع  ١٢٨،  ١٢٥،  ١٢٣/  ٦انظر خزانة األدب  –ريض اهللا عنهم  –عبدالرمحن 

، منازل  ٢٢٦/  ١٥،  ٤١٩/  ١٣، اللسان  ١٠٥/  ٢، كتاب سيبويه  ١٠١، األزهية  ٣٠٢/  ١الدرر 

 ٢١/  ١ القرآن للفراء ، معاين ٦٥/  ٣، أمايل ابن الشجري  ١٣٥/  ١، رس صناعة اإلعراب  ٣٦احلروف 

 .، وغريها  ٣٢٨/  ١، اللباب يف علوم الكتاب  ١١٨/  ١، الدر  ١٨٠/  ١، البحر  ٢٤٥، 

،  ١٠٦/  ٢، كتاب سيبويه  ٧٤١/  ٢، رشح السيوطي  ٣٣٥/  ٥رشح أبيات املغني للبغدادي  )٢(

 ١، معاين القرآن للفراء  ٤٥٨/  ٢، رشح اجلمل البن عصفور  ٦٥/  ٣، أمايل ابن الشجري  ١٠٢األزهية 

،  ١١٨/  ٣، التذييل والتكميل  ٣٦١/  ١، رشح ديوان الفرزدق للحاوي  ٨١، رضائر الشعر  ٢٤٥/ 

 .، وغريها  ٣٧٦البغداديات 

 .وما بعدها  ١٩٩/  ٤مغني اللبيب  )٣(



 

   
َّذي  ب ُ ، وناظر  )٢(، وأبو حيان  )١(وهذا هو املشهور عن الكسائي نسبه إليه األ

  . )٧(، والبغدادي)٦(،والسيوطي  )٥(، وابن عادل  )٤(، والسمني احللبي  )٣(اجليش 

وما ورد عن العرب ظاهره أنه نكرة موصوفة يف موضع ال خيتص بالنكرات  فذكر 

يمكن أن خيرج بيت : ( ابن هشام أن الكسائي حيمله عىل الزيادة ، وقال الدماميني 

كالذي هو ممطور بواديه بعد : ولة ، وحذف صدر صلتها ، أي الفرزدق عىل أن من موص

  . )٨() املحل ، فممطور خرب ، إال أنه حفض ملجاورة املخفوض 

قصة تبني موقف الكسائي من املسألة ، وذلك  )١٠(، واألبذي  )٩(ونقل أبو حيان 

  :أنشد أن املفضل 

ي  ِ م َ ل ْ ا اس َ ال ي َ َ قَ  أ ِ  بل ِ الف ِ ظَ  راق َ        يناع ة َّ ي ِ َ ْ  حت ن َ َ  م ْ أ ِ م َ لَ سى إ َ  يك ِ ح   يناز

   ْ ن َ َ م ة َّ ي ِ َ ٍ  حت َ  ال قاطع َ بْ ح َ   ل ِ و َ  وال صارمٍ ل       اص ِ  قبل ِ الف ِ قَ  راق   )١(ينا ر

                                                             

 ٤٨٦رشح اجلزولية  )١(

  ١٨٠/  ١، البحر  ١٠٣١/  ٢، ارتشاف الرضب  ١١٧/  ٣التذييل والتكميل  )٢(

 ٧٣٤/  ٢متهيد القواعد  )٣(

 ١١٨/  ١الدر املصون  )٤(

 ٣٢٧/  ١اللباب يف علوم الكتاب  )٥(

 ٢٩٩/  ١مهع اهلوامع  )٦(

  ١٢٣/  ٦خزانة األدب  )٧(

 ٢٧٤/  ٢، حاشية الدسوقي  ١٩/  ٢، حاشية األمري  ٩٢/  ٢حاشية الشمني  )٨(

  ١١٨/  ٣التذييل والتكميل  )٩(

 ٤٨٧ة رشح اجلزولي )١٠(

حتية : حتية من ال قاطع ، أراد : قوله : ، وقال أبو زيد  ١٩٥النوادر : انظر . البيتان لألسود بن يعفر  )١(

 .رجل ال قاطع 



 

   
ٌ (نام هو إ: فأنكر ذلك الكسائي ، وقال ) قاطع(بخفض  ) من(بالرفع ، و) ال قاطع

  :زدق فكيف تصنع بيت الفر: حتية من ال هو قاطع ، قيل له : موصولة ، كأنه قال 

  كمن بواديه بعد املحل ممطور    إين وإياك إذا حلت بأرحلنا      

كممطور بعد : ، يعني بدال منه ، كأنه قال ) من(مكرر عىل ) ممطور(و) بواديه: (فقال 

وهذا الذي ذهب إليه الكسائي باطل ، ألن رواية املفضل ال تندفع بروايته ، . املحل 

، ألنه مشتق ، والبدل بابه أن يكون باجلوامد ،  ضعيف) من ( وجعله  ممطورا بدال من 

ألنه يف نية تكرار العامل ، والصفات التي هي غري خمتصة بجنس املوصوف ال تبارشها 

الصفات غري املختصة بجنس من ) ممطور ( العوامل إال يف رضورة الشعر ، و

داعية إىل ، فحمله عىل البدل ضعيف ، بل هو غري جائز إال يف رضورة ، وال املوصوف

  :ذلك ألن ما ذهب إليه غري صحيح بدليل رواية املفضل ، وبدليل قول الشاعر 

  إيانا                            حممد  النبي  حب    فكفى بنا فضال عىل من غرينا  

يف رواية املفضل ) من : ( وللكسائي أن يقول ) . من ( نعتا لـ) غري(فإنه روى بخفض 

ٍ ، وعىل غ: ة ، التقدير ويف هذا البيت زائد نا ، إذ من ذهبه جواز زيادة حتية ال قاطع ِ ري

  . )١() ) من(

هو اجتهاد من جاء بعده ، فالذي يظهر أن ختريج الكسائي للشواهد املخالفة إنام 

  .نكرة موصوفة إال يف موضع خيص النكرات ) من(وأن الثابت عنه أنه ال جييز جميء 

نكرة ) من(أن األكثر يف كالم العرب ورود  رأيوالذي دفع الكسائي إىل هذا ال

أال ترى جعل من نكرة موصوفة : ( موصوفة يف موضع خيص النكرات ، قال أبو حيان 

                                                             

 ١١٩ -  ١١٨/  ٣التذييل والتكميل  )١(



 

   
إنام يكون ذلك إذا وقعت يف مكان خيتص بالنكرة يف أكثر كالم العرب ، وأما أن تقع يف 

ً ، حتى أن الكسائي أنكر ذلك وهو إمام نحو   . )١() وسامع لغة  غري ذلك فهو قليل جدا

، وأن تقع يف  )٢(فال يقع بعدمها إال نكرة ) رب ( و ) كل ( ومما خيتص بالنكرات 

ال تضاف إىل واحد معرفة إال أن يكون ) كل : ( ، قال ابن جني  )٣(حمل احلال أو التمييز 

. رأيت كل الرجل الذي أكرمته : مما يصح تبعيضه ، كقولك رأيت كل البلد ، وال تقول 

  : نكرة موصوفة يف قول أيب الطيب ) من ( ولذلك جعل 

  )٤(ويصطنع املعروف مبتدئا به     ويمنعه من كل من ذمه محد   

Á ( :، قوله تعاىل ) كل ( نكرة موصوفة بعد ) من ( ومن األمثلة عىل جميء 

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â()نكرة ) من ( جعل الزخمرشي  ، )٥

  . )٦( تكون نكرة إذا وقعت بعد رب ، كام) كل ( موصوفة لوقوعها بعد 

أجاز ابن يعيش أن تكون من نكرة ،  )١()R Q P O(: وقوله تعاىل 

  .  )٢(موصوفة 

                                                             

 ١٨٢/  ١البحر املحيط  )١(

 ١ريض عىل الكافية ، رشح ال ١٠٢، األزهية  ٣٨٥/  ٣، املقتضب  ١٠٨/  ٢،  ٤٢٧/  ١كتاب سيبويه  )٢(

 ١٧٠، رشح شذور الذهب  ٤٩٩/  ١

 ٢٧٤/  ٢حاشية الدسوقي  )٣(

 ٩٨/  ٢، رشح ديوان املتنبي للربقوقي  ٣٢٦ – ٣٢٥/  ١أمايل ابن الشجري  )٤(

 .٩٣:مريم)٥(

 ١٥٢ - ١٥١/  ٣، دراسات يف أسلوب القرآن  ٥٩/  ٤الكشاف  )٦(

 .٢٦:الرمحن)١(

 ١١/  ٤رشح املفصل  )٢(



 

   
  : ، قول عمرو بن قميئة ) رب ( ومن أمثلة وقوعها بعد 

    ْ ن ْ ي َ ْضائه واغتد َ عىل بغ حن ُ نا         ر َ بغض أذواد ُ ن ي َ َّ م ب ُ   )١(يا ر

  :وقال آخر

ن تغ  َ ّ م ب ُ ِ أال ر ِ أمني َيب غري ن بالغ َ ٍ      ومؤمت ُ لك ناصح ه َّ   )٢(تَش

  :وقال ذو الرمة 

  ِ ن هو عندي يف الظباء السوانح َ ٌ      وم ن قلبي له اهللاَ ناصح َ ّ م ب ُ   )٣(أال ر

  . )٤(رب من يقوم ظريف : وحكي عن العرب 

وذهب اخلليل إال أنه ال يشرتط يف النكرة املوصوفة أن ترد يف موضع خيتص 

ن بمنزلة إنسان ، وجعلت : ( ات ، قال رمحه اهللا بالنكر َ بمنزلة ) ما ( إن شئت جعلت م

ٌ (نكرتني ، ويصري ) يشء( ـ ) منطلق ً ل ٌ ( و) من(صفة هني َ ـ ) م ا ( صفة ل َ وزعم أن هذا ) . م

  :البيت عنده مثل ذلك ، وهو قول األنصاري 

نا       ِ ن غري َ ُّ    فكفى بنا فضالً عىل م انا    حممد   النبي  حب ّ   إي

  :ومثل ذلك قول الفرزدق 

لنا   ُ ّت بأرح ِ         إين وإياك إذ حل   كمن بواديه بعد املحل ممطور

                                                             

،  ٤١، منازل احلروف  ٥٥، حروف املعاين  ٤١/  ١، املقتضب  ١٠٨/  ٢، كتاب سيبويه  ١٩٦ ديوانه )١(

 ١١/  ٤، رشح املفصل  ١٠٢، األزهية  ٦٤/  ٣، أمايل ابن الشجري  ٣٢٥/  ٢األصول 

،  ٣٠١/  ١، الدرر  ٣٥٣/  ٢،  ٢٩٨/  ١، مهع اهلوامع  ٤٥٢، اجلنى الداين  ١٠٩/  ٢كتاب سيبويه  )٢(

 ١٦٣/  ١، املساعد  ٦١٥/  ٢، اللسان  ٢١٣،  ١٣٢/  ٤

 ١٠٣/  ٩، رشح املفصل  ٤٨٧، املفصل  ٤٣٢/  ١، األصول  ٤٩٨/  ٣،  ١٠٩/  ٢كتاب سيبويه  )٣(

 ٤٢١/  ١األصول  )٤(



 

   

ّ عتيد ، وعىل : عىل : فرفعه عىل وجهني ،  )١()o n m l( وأما  ٌ لدي يشء

 ٌ  . )٢() هذا بعيل شيخ

ء من وتبعه عىل هذا سيبويه ومجهور النحاة ، حمتجني بورود شواهد كثرية عىل جمي 

  .نكرة موصوفة يف غري ما خيتص بالنكرات 

  :ومن الشواهد التي تؤيد مذهب اجلمهور 

قال .  )٣()> = < ? @ F E D C B A(: قوله تعاىل  - 

ومن هنا نكرة موصوفة ويقول صفة هلا ويضعف أن تكون بمعنى الذى ألن : (العكربي

  .)٤() تقدير ومن الناس فريقاإلهبام والالذى يتناول قوما بأعياهنم واملعنى هاهنا عىل 

ُ ( من يف : (قال الزخمرشي   ول ُ ق َ ن ي َ ومن الناس ناس يقولون : موصوفة ، كأنه قيل ) : م

وإن جعلتها للعهد . ، إن جعلت الالم للجنس  )٥()! " #(: كذا ، كقوله 

  . )٧()  )٦()» ¬ ®̄ (: فموصولة ، كقوله 

                                                             

 .٢٣:ق)١(

 ١٠٦ ١٠٥/  ٢كتاب سيبويه  )٢(

 .٨:البقرة)٣(

  ٢٤/  ١التبيان  )٤(

 .٢٣:األحزاب)٥(

 .٦١:التوبة)٦(

 ١٧٠/  ١ الكشاف )٧(



 

   

= < ? @ H G F E D C B A (: قوله تعاىل  - 

 I X W V U T S R Q P O N M L K J
Y()١( .  

عىل رجل يشاء ، وجيوز أن تكون : نكرة موصوفة أي : من : ( قال العكربي  

  . )٢() بمعنى الذي 

  . )٣() هنا موصولة ، وقيل نكرة موصوفة : من : ( وقال أبو حيان  

̂ (: قوله تعاىل  -  ] \ [ Z Y X W V()( قال العكربي .  )٤ :

 . )٥() وفة ، أو بمعنى الذي نكرة موص: من 

.  )٦()X W V U T S R Q P O N M( :قوله تعاىل - 
وقال .  )٧() نكرة موصوفة ، وجيوز أن تكون بمعنى الذي : من : ( قال العكربي 

، وهو يف موضع ) حيبهم ( عىل املعنى ، وجيوز يف غري القرآن ) حيبوهنم ( ": النحاس 

، وإن شئت كان نعتا ألنداد ، وإن شئت ) يتخذ (  نصب عىل احلال من املضمر الذي يف

  . )٨( "كان يف موضع رفع نعتا ملن ، عىل أن من نكرة 

                                                             

 .٩٠:البقرة)١(

  ٩١/  ١التبيان  )٢(

 ٤٧٤/  ١البحر املحيط  )٣(

 .١٣٠:البقرة)٤(

 ١١٦/  ١التبيان  )٥(

 .١٦٥:البقرة)٦(

 ١٣٤/  ١التبيان  )٧(

 ٢٧٦/  ١إعراب القرآن  )٨(



 

   

نكرة : من  )١()? @ F E D C B A( :قوله تعاىل - 

  . )٢(موصوفة 

x w v u t s r q p o n m l ( :قوله تعاىل  - 

| { z y()٤(نكرة موصوفة : من .   )٣( .  

  . )٥()S R Q P O Y X W V U T(قوله تعاىل - 
  . )٦(نكرة موصوفة : من  

  .)٨(بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة : من.)٧()I H G F E(قوله تعاىل - 

.  )٩()! " # $ % & ' ) ((قوله تعاىل - 

الظاهر أن من موصولة ، وقال أبو البقاء : ( وقال أبو حيان .  )١٠(نكرة موصوفة : من 

  . )١() هي نكرة موصوفة 

                                                             

 .٢٠٤:البقرة)١(

 ١٦٦/  ١التبيان  )٢(

 .٧٥:آل عمران)٣(

 ٢٧٢/  ١التبيان  )٤(

 .٣٦:النحل)٥(

 ٧٩٥/  ٢ان التبي )٦(

 .٣:اإلرساء)٧(

 ٨١٢/  ٢التبيان  )٨(

 .٨٢:األنبياء)٩(

 ٩٢٤/  ٢التبيان  )١٠(

 ٣٠٩/  ٦البحر املحيط  )١(



 

   

  . )٢(نكرة موصوفة : من .  )١()J I H G F E D C(ىلقوله تعا - 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ( :قوله تعاىل - 

E D C B A @ ? > = <()قال العكربي. )٣ : 

  . )٤() وما بعدها نكرة موصوفة ، وبعض الرواجع حمذوف ) من أرسلنا ( يف : من (

 موضع يف: من : ( قال العكربي .  )٥()~ � ¡ ¢ £ ¤( :قوله تعاىل  - 

وسخرنا له من اجلن فريقا يعمل ، أو يف موضع رفع عىل االبتداء ، أو : نصب ، أي 

  . )٦() وله من اجلن فريق يعمل : الفاعل ، أي 

يف موضع : من  )٧()½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(قوله تعاىل - 

  . )٨(نصب بيدعو ، وهي نكرة موصوفة ، أو بمعنى الذي 

، وهى  )١(هب الفراء إىل أهنا موصولة ذ.  )٩()t s r q(قوله تعاىل - 

  . )٢( بمعنى الذى أو نكرة موصوفة عند العكربي

                                                             

 .٣:احلج)١(

 ٩٣٢/  ٢التبيان  )٢(

 .٤٠:العنكبوت)٣(

 ١٠٣٢/  ٢التبيان  )٤(

 .١٢:سبأ)٥(

 ١٠٦٥/  ٢التبيان  )٦(

 .٥:األحقاف)٧(

 ١١٥٤/  ٢التبيان  )٨(

 .٧٢:النساء)٩(

 ٢٧٥/  ١معاين القرآن  )١(



 

   

: أي : (قال العكربي .  )٢()} | { ~ � ¡ ¢ £(قوله تعاىل - 

جيوز أن تكون نكرة موصوفة ، واقعة موقع : من : (، قال اجلمل  )٣() أول فريق أسلم

) أول الفريق الذي أسلم: لة ، أي وأول فريق أسلم ، وأن تكون موص: اسم مجع ، أي 
)٤( .  

جيوز أن  )من(.  )٥()L K J I H G F E D C(قوله تعاىل - 

تكون موصولة فال حمل للجملة بعدها ، وأن تكون موصوفة ، فتكون اجلملة يف حمل جر 

  . )٦(صفة هلا 

موصولة أو : من .  )٧()z } | { ~ � ¡(قوله تعاىل - 

  . )٨(موصوفة 

قال . )٩()x¢ ¡ � ~ } | { z y (قوله تعاىل - 

  . )١() يف موضع نصب اسم إن ، نكرة موصوفة ، أو موصولة : من : ( العكربي 

                                                                                                                                                                                   

 ٣٧١/  ١التبيان  )١(

 .١٤:األنعام)٢(

 ٤٨٤/  ١التبيان  )٣(

 ١٣/  ٢حاشية اجلمل  )٤(

 .١١٤:البقرة)٥(

 ١٠٣/  ١، حاشية اجلمل  ١٠٧/  ١التبيان  )٦(

 .٩٨:التوبة)٧(

 ٣٣٦/  ٢حاشية اجلمل  )٨(

 .١٩٩:آل عمران)٩(

 ٣٢٤/  ١التبيان  )١(



 

   

موصولة أو موصوفة : )١()W V U T SR Q P O N(قوله تعاىل - 
)٢(.  

نكرة موصوفة أو بمعنى  )من( )٣()X W V U T( :قوله تعاىل - 

  .)٤(الذي 

: العكربي قال  )٥()ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù(قوله تعاىل - 

بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة، وموضعها نصب ، : وجهان ، أحدمها ) من(ىف (

أن : والوجه الثاين . ليه وحذف الفعل لداللة الكالم ع. قال وأرزق من كفر : والتقدير

  . )٦() رشطية ) من(تكون 

< ? @ J I H G F E D C B A (قوله تعاىل - 

P O N M L K()ن : ( يف قوله ) : من : ( ( رشي قال الزخم.  )٧ َ م َ   و

  

  

  

                                                             

 .١٦٣-١٦٢:الصافات)١(

 ١٠٩٥/  ٢التبيان  )٢(

 .١٨١:األعراف)٣(

 ٦٠٤/  ١التبيان  )٤(

 .١٢٦:البقرة)٥(

 ١١٤/  ١التبيان  )٦(

 .٧٥:النحل)٧(



 

   
ً : الظاهر أهنا موصوفة ، كأنه قيل ) : رزقناه  ً رزقناه ، ليطابق عبدا وال يمتنع أن . وحرا

  . )١(تكون موصولة 

آيات حتتمل من  )٢() دراسات يف أسلوب القرآن ( وأورد الشيخ عظيمة يف كتابه 

  :منها فيها أن تكون نكرة موصوفة ، واسم موصول ، و

z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (قوله تعاىل - 

§()٣( .  

̄ ° ±(قوله تعاىل -   ® ¬ « ª ©()٤( .  

  . )٥()" # $ % & ' ) ( * + , - (قوله تعاىل - 

  . )٦()O N M L K J I H(قوله تعاىل - 

  . )٧()i h g f e d c b(قوله تعاىل - 

  . )٨()U T S R Q P O N M(قوله تعاىل - 

  . )٩()¶̧  ´ µ(قوله تعاىل - 
                                                             

 ٤٥٧/  ٣الكشاف  )١(

)١٥٨ - ١٥٧/  ٣ )٢ 

 .٢٠٠:البقرة)٣(

 .٢٠١:البقرة)٤(

 .٢٥٣:البقرة)٥(

 .٢٥٣:البقرة)٦(

 .١٥٢:آل عمران)٧(

 .٥٥:النساء)٨(

 .٢٥:األنعام)٩(



 

   
  :ومن الشواهد الشعرية قول الشنفرى 

  )١(وإين كفاين فقد من ليس جاريا     بحسنى وال يف قربه متعلل 

  نكرة موصوفة أي فقد إنسان ال يكايفء عىل احلسنة ) : من(": قال العكربي

ـ ) ليس ( و    . )٢( ") من ( وما عملت فيه يف موضع جر نعتا ل

  :وقول حسان 

  )٣(اهللا منكم      ويمدحه وينرصه سواء فمن هيجو رسول 

وليس األمر عند أهل النظر . ومن يمدحه وينرصه : إنام املعنى : قالوا : ( قال أبو العباس 

ً هلا ، ثم أقام يف الثانية الوصف مقام  كذلك ، ولكنه جعل من نكرةً ، وجعل الفعل وصفا

يقع يف موضع املوصوف  وواحد يمدحه وينرصه ، ألن الوصف: فكأنه قال . املوصوف 

  . )٤() ، إذ كان داالً عليه 

.  )٥() وليس فيكم من تقطع عليه األعناق مثل أيب بكر : ( قول عمر ريض اهللا عنه 

صفة له بعد ) مثل أيب بكر ( و. نكرة موصوفة ، وهو اسم ليس : من : ( قال الزخمرشي 

) كاك منها ، والظرف خرب صفته التي هي منه بمنزلة الصلة من املوصول يف عدم االنف
)٦( .  

                                                             

 ٦٠ديوانه  )١(

 ٧١إعراب المية الشنفرى  )٢(

 ١٧ديوانه  )٣(

 ١٧٧/  ٢، األصول يف النحو  ١٣٧/  ٢املقتضب  )٤(

 ٢٠٩/  ٣الفائق يف غريب احلديث  )٥(

 .املرجع السابق  )٦(



 

   
فهذه الشواهد تؤيد ما ذهب إليه اجلمهور وترجح مذهبهم يف جميء من نكرة 

  .موصوفة يف موضع ال خيص النكرات 



 

   

  تكون زائدة للتوكيد) من ( 
هلا أربعة مواضع، تكون استفهاما، وتكون خربا، وتكون ) من(ق النحاة عىل أن اتف

وخالفهم الكسائي فزعم أن هلا مخسة مواضع ، فزاد . نعتجزاء، وتكون نكرة يلزمها ال

  :، واستشهد بقول عنرتة  )١(أهنا تكون زائدة 

َّ وليتها مل حترم       ْ عيل ت َ م ُ ر َ َّت له       ح ٍ ملن حل نْص َ ْ ق ن َ   )٢(يا شاة م

) ما(زائدة يف الكالم ، كام تكون ) من(ه إنام أراد يا شاة قنص ، وجعل وزعم أن

: أحدمها : (موضعان ، قال ) من(بن هشام فذكر أنه زيد يف أقسام ا ما نقله اوهذ. زائدة 

التوكيد ، وذلك فيام زعم الكسائي أهنا : الثاين ...نكرة تامة وذلك عند أيب عيل  أن تأيت

ـ   :وذلك سهل عىل قاعدة الكوفيني ، يف أن األسامء تزاد ، وأنشد عليه ) ما ( ترد زائدة ك

  إيانا    حممد  النبي من غرينا     حب  فكفى بنا فضال عىل

  :، وقوله ) غرينا(فيمن خفض 

  حترم  مل  وليتها   عيل   حرمت   ملن حلت له       يا شاة من قنص 

ـ    :وهو خالف املشهور ، وقوله ) ما ( دون ) من ( فيمن رواه ب

  )٣(ذاك القبائل واألثرون من عددا        آل الزبري سنام املجد قد علمت 

                                                             

 ٣٥٤احللل يف إصالح اخللل  )١(

، رشح القصائد  ٨٣ديوانه : يا شاة ما قنص ، انظر : البيت من معلقته املعروفة ، وروايته املشهورة  )٢(

،  ١٣٠/  ٦، خزانة األدب  ١٣١، رشح املعلقات للشنقيطي  ٢١٩، رشح املعلقات للزوزين  ٣٥٣السبع 

/  ٢، رشح اجلمل البن عصفور  ٤٤٣/  ١١، هتذيب اللغة  ٣٧، منازل احلروف  ٥٠٩/  ١٣لسان العرب 

 .، وغريها  ٤٣/  ١، رشوح سقط الزند  ١٠٣٣، ارتشاف الرضب  ٤٥٨

 ٦، خزانة األدب  ٣٥٣، رشح القصائد السبع  ٦٥/  ٣أمايل ابن الشجري : انظر . بيت غري منسوب ال )٣(

، رشح شواهد  ٣٤١/  ٥، رشح أبيات املغني للبغدادي  ١٣٧/  ١، رشح كتاب سيبويه للسريايف  ١٢٨/ 



 

   
عىل قوم غرينا ، ويا شاة إنسان قنص ، : ولنا أهنا يف األولني نكرة موصوفة ، أي 

عىل أنه اسم وضع ) من ( إما صفة لـ ) عددا (وهذا من الوصف باملصدر للمبالغة ، و

واألثرون قوما ذوي عد ، أي قوما معدودين ، وإما : موضع املصدر ، وهو العد ، أي 

ـ  ـ حمذوفا ، ص) يعد ( معمول ل   . )١() بدل من األثرون ) من ( و) من ( لة أو صفة ل

  .فيتبني من كالم ابن هشام خمالفته لرأي الكسائي 

،  )٢(وهذا الذي نقله ابن هشام هو الثابت عن الكسائي نسبه إليه أبو بكر األنباري 

 ، )٧(، وابن مالك  )٦(، وابن عصفور  )٥(، وابن الشجري  )٤(، واهلروي  )٣(والسريايف 

  .، وغريهم  )١٠(، والسيوطي  )٩(، وابن عقيل  )٨(وأبو حيان 

غ زيادة  َّ ني جييز زيادة األسامء ، فتزاد عند الكسائي ، أن مذهب الكوفي) من ( وسو

) ْ ن َ   .  )٢(.  )١()! " #( :يف مثل قوله تعاىل ) ما ( كام زيدت ) م
                                                                                                                                                                                   

،  ٤٥٨/  ٢، رشح اجلمل البن عصفور  ٣٠٤/  ١، الدرر  ٣٠١/  ١، مهع اهلوامع  ٧٤٢املغني للسيوطي 

 .، وغريها  ١٠٣٣ارتشاف الرضب 

 .وما بعدها  ٢٠٩/  ٤مغني اللبيب  )١(

 ٣٥٣رشح القصائد السبع  )٢(

 ١٣٧/  ١رشح كتاب سيبويه للسريايف  )٣(

 ١٠٣ - ١٠٢األزهية  )٤(

  ٦٥/  ٣أمايل ابن الشجري  )٥(

 ٨١رضائر الشعر  )٦(

 ٢١٦/  ١رشح التسهيل  )٧(

 ١٠٣٣ارتشاف الرضب  )٨(

 ١٦٤/  ١املساعد  )٩(

  ٣٠١مهع اهلوامع  )١٠(



 

   
  :واستدل الكسائي بقول الشاعر 

  إيانا      حممد    النبي  حب   فكفى بنا فضال عىل من غرينا   

، واالسم املجرور ، فحكم بزيادهتا واقعة بني حرف اجلر) من(تكون ف) غرينا(بخفض 

  . )٣()( * + , - .(: ونظريه يف هذا ما يف قوله تعاىل 

ـ          فربمحة من اهللا : ههنا ما غريت ال لفظا ، وال معنى ، وال حكام ، ألن التقدير ) ما ( ف

فبام : (وقوله .  زائدة ) ما(يل ، وعن قل: أي  )٥()Î Í(: ، ومثله قوله  )٤(م لنت هل

َ هلم نت ِ ٍ من اهللاِ ل   :، وقوله  )٦()̄ °(: ، و ) رمحة

         ٍ ٍ صقيل ٍ بسيف بام رضبة ُ ِ    ر ٍ نجالء ُرصى وطعنة   )٧(بني ب

  :وقوله 

    ُ ُ ُ    موالنا  وننرص ٌ   ونعلم ِ جمروم ُ  أنه        كام الناس ِ وجارم    )٨(عليه

                                                                                                                                                                                   

 .١٥٥:النساء)١(

 ٣٥٣رشح القصائد السبع  )٢(

 .١٥٩:آل عمران)٣(

 ١٤أرسار العربية  )٤(

 .٤٠:املؤمنون)٥(

 .٢٥:نوح)٦(

/  ٩، خزانة األدب  ٩٤،  ٨٢، األزهية  ١٥٢األصمعيات : انظر . البيت لعدي بن رعالء الغساين  )٧(

،  ٦٦٦/  ١، رشح الترصيح  ٦٢، الفصول املفيدة يف الواو املزيدة  ٣٩/  ٢امع ، مهع اهلو ٥٨٥،  ٥٨٢

  ١٠٢/  ٤،  ٣٣٣/  ٢، مغني اللبيب  ٧٢٥رشح شواهد املغني 

 ٢٠٢، رشح شواهد املغني  ٦٦٦/  ١، رشح الترصيح  ٢١٠/  ٤الدرر : انظر . البيت لعمرو بن براقة  )٨(

 ،  ٢٠٧، خزانة األدب  ٨١٧/  ٢، رشح الكافية الشافية  ١٧١/  ٣، رشح التسهيل  ٧٧٨،  ٧٢٥،  ٥٠٠، 



 

   
  :واستشهد بقول عنرتة 

  ملن حلت له      حرمت عيل وليتها مل حترم يا شاة من قنص

ْ (، فتكون ) قنص(إىل ) شاة ( ة بإضاف ن َ .  املضاف واملضاف إليه فهي زائدةواقعة بني) م

ة فإن كانت الرواي) يا شاة ما قنص ملن حلت له ( إن رواية أكثر الناس : ( قال السريايف 

  . )١() فهي لعمري زائدة ) من ( صحيحة يف 

Ð Ï Î (: يف قوله تعاىل ) ما : ( ونظريها يف الوقوع بني املتضايفني 

Ó Ò Ñ ()وقول الشاعر ،  )٢  :  

   ُّ قادي      واهلم ُ ُّ ر ُحس ُّ ، وما أ ٌ  نام اخليل َ ترض ُ ّ   حم   وسادي  لدي

 ٌّ ني       هم ّ ٍ ولكن شف م َ ق َ ِ ما س ْ غري ن ِ ُ   م َ  أراه   )٣(فؤادي   قد أصاب

  : وقول امرئ القيس 

 ِ ل ُ لج ُ ِ ج ٍ بدارة ّام يوم   )٤(أال رب يوم لك منهن صالح          وال سي

  .، أي وال مثل يوم ) يوم ( بخفض 

ْ غرينا : ( ورد اجلمهور احتجاج الكسائي بقول الشاعر  ن َ ، ) فكفى بنا فضال عىل م

ن ( فخرجوا  َ وأما بيت  )١(عىل قوم غرينا : فالتقدير فيه عىل أهنا نكرة موصوفة ، ) م

                                                             

 ١٣٧/  ١رشح كتاب سيبويه  )١(

 .٢٨:القصص)٢(

، رشح أبيات  ١٠٣/  ٤، مغني اللبيب  ٢١٦املفضليات : انظر . البيتان لألسود بن يعفر النهشيل  )٣(

 ٩٦٥/  ٢، رشح اختيارات املفضل  ٧٢٦، رشح الشواهد للسيوطي  ٢٧٩/  ٥املغني 

/  ٢، مهع اهلوامع  ٤٥١،  ٤٤٤/  ٣، خزانة األدب  ٢٦ديوانه : انظر . البيت من معلقة امرئ القيس  )٤(

/  ٢، رشح املفصل  ٥٨٥/  ٢،  ٤١٢/  ١، رشح الشواهد للسيوطي  ٢١٦/  ٣، رشح أبيات املغني  ٢١٧

  ٤١١/  ١٤اللسان  ، ٢٦٥، الفصول املفيدة  ٩٨/  ١، املفصل  ٤٤٣،  ٣٣٤، اجلنى الداين  ٨٦ – ٨٥



 

   
) من ( أن : ، والثاين ) ما ( يا شاة ما قنص ، بزيادة : أن الرواية : أحدمها : عنرتة فبأمرين 

يا شاة رجل : عىل صحة الرواية هبا حيتمل أن تكون نكرة موصوفة بقنص ، عىل تقدير 

ائع أمثاله بإمجاع ، إذ ليس قنص ، أي ذي قنص ، واحلمل عىل هذا راجح ، ألنه تقدير ش

بخالف ما ذهب . فيه إال حذف مضاف وإقامة املضاف إليه مقامه ، وأمثال ذلك كثرية 

  .  )٢(إليه الكسائي رمحه اهللا فإنه مل يثبت مثله فوجب اجتنابه 

  :واحتج الكسائي بقول الشاعر 

  )٣(ذاك القبائل واألثرون من عددا      آل الزبري سنام املجد قد علمت  

األثرون عددا ، فمعنى البيت أن آل الزبري سنام املجد ، واألكثرون عددا ، وأن : أراد 

  . )٤(أتباعهم أكثر من أتباع غريهم 

، مصدر بمعنى املفعول، فمن اسم موصوف بمفرد) عددا(وخرجه اجلمهور عىل أن 

ذوف وز أن تكون موصوفة بجملة حمذوفة، وذلك أن عددا مفعول مطلق، وعامله حموجي

  .  )٥(إنسان يعد عددا : ، واجلملة صفة من، أي، بالبناء للمفعوليعد عددا: تقديره

يف خترجيهم نظرا ، ال ختفى سامجته وركاكته ، مع ( واعرتض عليهم البغدادي بأن 

أن آل الزبري سنام املجد ، واألكثرون عددا ، : أنه ليس فيه كبري مدح ، فإن مراد الشاعر 

                                                                                                                                                                                   

 ١٣٧/  ١، رشح كتاب سيبويه  ٦٥/  ٣، أمايل ابن الشجري  ٨١رضائر الشعر  )١(

 ٢١٦/  ١رشح التسهيل  )٢(

، خزانة األدب  ٣٥٣، رشح القصائد السبع  ٦٥/  ٣أمايل ابن الشجري : انظر . البيت ال يعرف قائله  )٣(

رشح  ، ٣٤١/  ٥أبيات املغني للبغدادي  ، رشح ١٣٧/  ١، رشح كتاب سيبويه للسريايف  ١٢٨/  ٦

  ١٠٣٣، ارتشاف الرضب  ٤٥٨/  ٢، رشح اجلمل البن عصفور  ٧٤٢شواهد املغني للسيوطي 

 ٣٤٤/  ٥رشح أبيات مغني اللبيب للبغدادي  )٤(

 ٣٤٤/  ٥، رشح أبيات مغني اللبيب للبغدادي  ٦٥/  ٣، أمايل ابن الشجري  ١٠٣األزهية  )٥(



 

   
من أتباع غريهم ، ال أهنم يعدون عدا ، فإن ما يعد قليل عددا ، والقلة  وأن أتباعهم أكثر

ُ املصنف من بدال من األثرون عىل تقدير الفعل ، ال وجه  ل ْ ال فخر فيها وال مدح ، وجع

قوم يعدون ، وختريج الكوفيني : معدودين ، وبني : له ، إذ ال فرق يف املعنى بني قولنا 

واألثرون : اه ، ومتانة مغزاه ، ويؤيده رواية البرصيني خال من التعسف ، مع صحة معن

  . )١() ما عددا 

: ، قال ) من(فال جييز زيادة ونقل األنباري عن الفراء أنه خيالف شيخه الكسائي 

وزعم : قال ) . يا شاة من قنص ملن حلت له: (ة أنشدين الكسائي بيت عنرت: قال الفراء (

. قنص ، وجعل من حشوا يف الكالم ، كام تكون ما حشوا إنام أراد يا شاة : الكسائي أنه 

ألن من ال تكون حشوا ، وال  إنام أراد يا شاة من مقتنص ،: وأنكر الفراء هذا وقال 

  :وأنشد الكسائي والفراء . تلغى

  ذاك القبائل واألثرون من عددا      آل الزبري سنام املجد قد علمت 

، عددا صلة ملن: وقال الفراء . ا واألثرون عدد: من صلة ، واملعنى : فقال الكسائي 

  . )٢() من معدودا : كأنه قال 

، قال يف ) من ( نجد أن الفراء يقول بزيادة ) معاين القرآن ( وبالرجوع إىل كتاب 

صلة يف املعرفة ) ما ( العرب جتعل ) : ( فبام رمحة من اهللا لنت هلم : ( تفسري قوله تعاىل 

ْ : ( اهللا قال . والنكرة واحدا  م ُ ه َ ْ ميثاق م ِ ه ِ ض ْ َق ام ن ِ م ، و: ، واملعنى ) فب ِ ه ِ  ،) عام قليل ( فبنقض

                                                             

 ٣٤٤/  ٥ني اللبيب للبغدادي رشح أبيات مغ )١(

  ٣٥٣رشح القصائد السبع  )٢(



 

   
وربام جعلوه اسام وهي يف مذهب الصلة ؛ فيجوز فيام . عن قليل ، واهللا أعلم : واملعنى 

  :بعدها الرفع عىل أنه صلة ، واخلفض عىل إتباع الصلة ملا قبلها ، كقول الشاعر

ٍ إيانافكفى بنا فضال عىل من غ ُّ النبي حممد نا       حب ِ   ري

ْ ، ) هو ( إذا جعلت صلة بإضامر ) غري(وترفع    :وقال الفرزدق ، وختفض عىل االتباع ملَن

 ِ ل ممطور ْ َح ِواديه بعد امل نا       كمن ب َ ل ُ َّغن أرح   إنى وإياك إن بل

ْ ( فهذا مع النكرات ، فإذا كانت الصلة معرفة آثروا الرفع ، من ذلك  َق ام ن ِ ب َ ْ ف م ِ ه ِ مل ) ض

  :وأنشدونا بيت عدي . ولو قيل جاز . يقرأه أحد برفع ومل نسمعه 

ِ الـ       َ ري ِ َ مثل الفتيان ىف غ ر َ َ   أيامِ   مل أ ن ْ و َ نْس َ ُها  ي   )١(ما عواقب

له يلزمه أن يقول  وهو مما أكرهه. ينسون عواقبها صلة ملا :واملعنى ِ ام : (، ألن قائ ّ أي

ه ، وقد جا، فأكرهه لذ) األجالن قضيت  ّ هه بعض النحويني إىللك وال أرد َّ : ء ، وقد وج

ّ إيل  ل أحب ّ ُها ، وهو جائز ، والوجه األو اء ال تقرأ بكل ما . ينسون أي يشء عواقب ّ والقر

اء مما جيوز  ّ يع مشنِّع مما مل يقرأه القر ِ ّ عندك تشن   . )٢() جيوز يف العربية ، فال يقبحن

ورأيت يف تفسري الفراء : (هذه املسألة ، فقال  لفراء يفوأشار البغدادي إىل رأي ا

) )...فبام رمحة من اهللا لنت هلم : (الما يتعلق بزيادهتا مل يفصح عنه، قال عند قوله تعاىلك
  .ونقل النص السابق من معاين القرآن .  )٣(

 ، ْ ن َ والراجح عندي يف هذه املسألة ما ذهب إليه اجلمهور من القول بعدم زيادة م

ْ فيه عىل أهنا نكرة موصوفة وما استش ن َ   .هد به الكسائي يمكن محل م

                                                             

 ، ٣٨٢/ ١، رس صناعة اإلعراب ٢٢٦، الشعر والشعراء ٤٥ديوان عدي بن زيد  )١(

 ٢٤٥ -  ٢٤٤/  ١معاين القرآن  )٢(

 ٣٤٢ -  ٣٤١/  ٥رشح أبيات مغني اللبيب للبغدادي  )٣(



 

   

  )من(زيادة 
ٍ : (بويهويقصد بزيادهتا أن يصح جميء الكالم بدوهنا ، قال سي وقد تدخل يف موضع

، ألهنا حرف إال أهنا جتر) ما(وكيد بمنزلة لو مل تدخل فيه كان الكالم مستقيام ، ولكنها ت

ٍ  ما أتاين من: ، وذلك قولكإضافة ٍ ، ولو أخرجت رجل كان ) من ( ، وما رأيت من أحد

 ً   .  )١() الكالم حسنا

  :واشرتط سيبويه ، ومجهور البرصيني لزيادة من رشطني 

< ? @ (: أن يكون ما قبلها غري موجب ، ويعنون بغري املوجب النفي ، نحو : األول 

B A()( :ال يقم من أحد ، واالستفهام ، نحو : ، والنهي نحو  )٢ Ê Í Ì Ë

Î()وال حيفظ ذلك يف مجيع أدوات االستفهام ، إنام حيفظ يف هل .  )٣.  

 . )٤(أن يكون جمرورها نكرة ، كام يف األمثلة السابقة : والثاين 

إلجياب ، يف االكسائي لزيادهتا أي من الرشطني، فهي ترد زائدة مطلقا ومل يشرتط

زائدة عنده قوله صىل اهللا ) نم(والنفي والتعريف والتنكري، ومن الشواهد عىل جميء 

 :، وقول اهللا تعاىل )٥() لناس عذابا يوم القيامة املصورونإن من أشد ا: (يه وسلمعل

                                                             

 ٢٢٥/  ٤الكتاب  )١(

 .٥٩:األعراف)٢(

 .٣:فاطر)٣(

 ٣١٧نى الداين اجل )٤(

رواه اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة ،  )٥(

 ١٤٨، شواهد التوضيح  ١٠١٣/  ٢...) أشد الناس ( ، وبلفظ ... ) إن أشد ( ، وبلفظ ) من ( بإثبات 



 

   

)U T S R Q P O N M L()ما نقله ابن هشام عنه ،  وهذا ، )١

بـ ، أو استفهام تقدم نفي، أو هني: أحدها: ط زيادهتا يف النوعني ثالثة أمورورش": قال 

< ? @ C B A (،  )٢()Ë Ñ Ð Ï Î Í Ì(، نحو )هل(

K J I H G F E D()وتقول، )٣ : ٍ ْ أحد م من ُ تنكري : والثاين...ال يق

  .جمرورها 

ً من ...كونه فاعالً ، أو مفعوالً به ، أو مبتدأ : والثالث  ومل يشرتط األخفش واحدا

  È Ç (الرشطني األولني ، واستدل بنحو 

Ë Ê É()٤(  ،)R Q P O()٥(  ،) { z y x |

}()٦( ،) D C B A @()٧(  . َ ومل يشرتط الكوفيون األول

  :قد كان من مطر ،ٍ وبقول عمر بن أيب ربيعة : ، واستدلوا بقوهلم  
      ِ ٍ مل يرض ْ كاشح َ من ندنا         فام قال ِ ُّها ع ب ُ   )٨(وينْمي هلا ح

ِّ ال: (وخرج الكسائي عىل زيادهتا  ّ من أشد ً يوم القيامة املصإن   . )٩( "ورونناس عذابا
                                                             

 .٦٩:مريم)١(

 .٥٩:األنعام)٢(

 .٣:املُلك)٣(

 .٣٤:األنعام)٤(

 .٣١:األحقاف)٥(

 .٣١:الكهف)٦(

 .٢٧١:البقرة)٧(

 ٣١٨، اجلنى الداين  ١٣٨/  ٣، ، رشح التسهيل  ٣٢٩/  ٥، رشح أبيات مغني اللبيب  ١٤٣ديوانه  )٨(

 .وما بعدها  ١٦٤/  ٤مغني اللبيب  )٩(



 

   
وقد يرتفع بعدها املبتدأ فيكون اسمها ضمري  ") : إن ( وقال يف سياق حديثه عن 

إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة : ( شأن حمذوفا ، كقوله عليه الصالة والسالم 

) من ( وختريج الكسائي احلديث عىل زيادة ... الشأن : إنه ، أي : ، األصل ) املصورون 

باه غري األخفش من البرصيني ، ألن الكالم إجياب ، واملجرور معرفة عىل يف اسم إن يأ

وقال يف .  )١( "األصح ، واملعنى أيضا يأباه ، ألهنم ليسوا أشد عذابا من سائر الناس 

 اختلفوا يف مفعول ") : لننزعن من كل شيعة : ( سياق بيان أقوال العلامء يف قوله تعاىل 

أهيم أشد ، وقال : والتقدير لننزعن الفريق الذي يقال فيهم فقال اخلليل حمذوف ) ننزع(

، )٢() زبني أحىصلنعلم أي احل: (عن العمل كام يف ) ننزع ( قت هو اجلملة وعل: يونس 

زائدة ، ومجلة االستفهام مستأنفة ، وذلك ) من (كل شيعة ، و: وقال الكسائي واألخفش

رد أقواهلم أن التعليق خمتص بأفعال عىل قوهلام يف جواز زيادة من يف اإلجياب ، وي

هو الفاسق ، : يقال فيه )  الذي ( القلوب ، وأنه ال جيوز ألرضبن الفاسق ، بالرفع بتقدير

  . )٣( "وأنه مل يثبت زيادة من يف اإلجياب 

فمام سبق من النصوص عن ابن هشام يتبني أن موقفه من رأي الكسائي يف هذه 

  .املسألة املخالفة 

  .ال زيادة من ثم أبني ختريج النحاة لآلية واحلديثوسأناقش أو

 ، برشط أن يكون جمرورهاوغريه جيابوفيني أهنا تزاد يف اإلنسب بعضهم إىل الك

                                                             

 ٢٣٣ - ٢٣٠/  ١مغني اللبيب  )١(

 ١٢سورة الكهف  )٢(

 ٥١٦-٥١٥/  ١مغني اللبيب  )٣(



 

   
َّ عني : نكرة ، كام حكي عن العرب  ،  )١(قد كان من مطر ، وقد كان من حديث فخل

ً يريان زيا دهتا بال رشط والصحيح أنه ليس هو مذهب مجيعهم ، ألن الكسائي وهشاما
)٢( .  

وهذا الذي نسبه ابن هشام إىل الكسائي هو الثابت عنه ، نسبه إليه أبو عيل الفاريس 
،  )٨(، وأبو حيان  )٧(، والريض  )٦(، وابن مالك  )٥(، ، والعكربي  )٤(،  واهلروي  )٣(

،  )١٣(، وابن عقيل  )١٢(، والسلسييل  )١١(، وناظر اجليش  )١٠(، والشاطبي  )٩(واملرادي 

  .، وغريهم  )١٥(، والسيوطي  )١٤(واألزهري 

                                                             

  ٤٨٥/  ١جلمل البن عصفور رشح ا )١(

 ٣١٥/  ٢، حاشية الصبان  ٣٣٠/  ٥، رشح أبيات مغني اللبيب  ٣١٨اجلنى الداين  )٢(

  ٤٠٠ – ٣٩٩/  ٢، اإلغفال  ١٠٧/  ٢، التعليقة  ٤٠٥ ٢٤٢البغداديات  )٣(

 ٢٢٩ ٢٢٨األزهية  )٤(

 ٨٧٨/  ٢التبيان  )٥(

 ٧٩٩/  ٢لشافية ، رشح الكافية ا ١٣٩/  ٣،  ١١/  ٢رشح التسهيل  )٦(

 ٣٧٦/  ٤رشح الكافية  )٧(

 ٤٧/  ٥، التذييل والتكميل  ١٧٢٣ارتشاف الرضب  )٨(

 ٣١٨اجلنى الداين  )٩(

 ٦٠٠/  ٣املقاصد الشافية  )١٠(

 ١٣١٩/  ٣متهيد القواعد  )١١(

 ٣٥٤/  ١شفاء العليل  )١٢(

 ٢٥١/  ٢املساعد  )١٣(

 ٦٤٠/  ١رشح الترصيح  )١٤(

 ٣٧٩/  ٢مهع اهلوامع  )١٥(



 

   
والذي دفع اإلمام الكسائي للقول بزيادة من بال رشط جميء ذلك يف شواهد من 

ل ، فقا) يغفر لكم من ذنوبكم : ( وأما قوله عز وجل : ( كتاب اهللا ، قال اهلروي 

 يغفر لكم: نىيف هذا املوضع زائدة للتوكيد، واملع) من: (الكسائي ، وهشام ، وغريمها 

وهلم فيها : واملعنى  ، )١()v u t s r(: وهو بمنزلة قوله : ، قالوا ذنوبكم

  يغضوا: ، واملعنى )٢()R Q P O N(: كل الثمرات، وقوله

Z Y X W V U T S ] (: أبصارهم، وقوله

ـ : لوا قا )٣()\ لهم وعدهم اهللا ك: ها هنا ليست مبعضة ، وإنام املعنى ) من(ف

h g f (: ها هنا للتوكيد ، وكذلك قوله ) من(ظيام ، فدخلت مغفرة وأجرا ع

k j i()٥()  )٤( . 
ويتبني مما سبق أن املقصود بالزيادة عند الكسائي صحة استغناء الكالم عنها ، وإنام 

  .أفادت من جميئها يف معنى الكالم التوكيد 

وفيني ، وهشام من الك )٦(وذهب إىل زيادة من بال رشط األخفش من البرصيني 
وإذ أخذ اهللا : ( واختار هذا الرأي ابن جني عند خترجيه لقراءة األعرج قوله تعاىل .  )٧(

                                                             

 .١٥:حممد)١(

 .٣٠:النور)٢(

 .٢٩:الفتح)٣(

 .١٠٤:آل عمران)٤(

 ٢٢٩ ٢٢٨األزهية  )٥(

 .، وغريها  ٣١٨، اجلنى الداين  ١٣٨/  ٣رشح التسهيل : ، وينظر  ٢٩٨/  ١معاين القرآن  )٦(

 .، وغريها  ٣٧٩/  ٢، مهع اهلوامع  ١٧٢٣، ارتشاف الرضب  ٣١٨اجلنى الداين  )٧(



 

   
َّا آتيناكم  وأقرب ما فيه أن يكون : ، قال  )٢(بفتح الالم وتشديد امليم  )١() ميثاق النبيني مل

، )ملا آتيناكم: (القراءة العامة  وهو يريد)  ميثاق النبيني ملن ما آتيناكموإذ أخذ اهللا: (أراد 

، فلام التقت ميامت ) ملام ( ، فصارت عىل مذهب أبى احلسن يف الواجب) من(فزاد 

غري ) لنْام(، ولو فكت لصارت مشددا كام ترى ) ا ملّ ( ثقلن حذفت األوىل منهن ، فبقي ف

َّا ( يف امليم كام جيب يف ذلك فصارت أن النون أدغمت  فيها إن صحت  ، هذا أوجه ما) مل

¼ ½ ¾ ( :وذهب إليه أبو عبيدة فقال عند قوله تعاىل .  )٣() واية هبا الر

Â Á À ¿()قال أبو ذؤيب :  )٤ :  

  َ ف ْ ع ِ َ ض تُك ْ ي َ ز َ ِّ احلج تَ ملا  ب ْ ْيل   تُه ثبْ اس ب َ ٍ ق د َ َح َ من أ ف ْ ع ِّ َ الض زاك َ ْ ج    )٥(  وما إن

  . )٦() أحد قبيل : أي 

 )٧()Ú Ù Ø × Þ Ý Ü Û(: ووافقهم الفاريس عىل زيادهتا يف قوله تعاىل  

يف بعض هذه ) من ( وقد جعلنا ...وينزل من السامء جباال فيها من برد : املعنى : ( قال 

 .)٨() التأويالت زائدة يف اإلجياب ، وذلك مذهب أيب احلسن األخفش والكسائي 

                                                             

 ٨١سورة آل عمران  )١(

َا ، بفتح الالم ، وختفيف امليم ، وقرأ محزة : قرأ مجهور السبعة  )٢( ا ، بكرس الالم ، وقرأ سعيد بن جبري ، : مل ِ مل

ّا ، بتشديد امليم : واحلسن   ٥٣٢/  ٢البحر املحيط : انظر . مل

 ١٨٩/  ٢٩، التحرير والتنوير  ١٣٩/  ٣رشح التسهيل : ، وانظر  ١٦٤/  ١املحتسب  )٣(

 .١٠٥:البقرة)٤(

 ٣٥/  ١ديوان اهلذليني  )٥(

 ٣٣٠/  ٥رشح أبيات مغني اللبيب : ، وانظر  ٤٩/  ١جماز القرآن  )٦(

 .٤٣:النور)٧(

 ١٥/  ٢٤، تفسري الرازي  ٣٣٠/  ٥رشح أبيات مغني اللبيب : ، وانظر  ٢٤١٢٤٢البغداديات  )٨(



 

   
وأجاز أبو احلسن األخفش وقوعها : ( واختار ابن مالك هذا الرأي ورجحه ، قال 

ب وجرها املعرفة ، وبقوله أقول ، لثبوت السامع بذلك نظام ونثرا ، فمن النثر يف اإلجيا

ِ املرسلني : ( قوله تعاىل  ْ جاءك من نبإ َ من : ( ، وقوله تعاىل ) ولقد َ فيها من أساور َّون ل ُ حي

 ٍ ْ : ( ، وقوله تعاىل ) ذهب ْ : (، وقوله تعاىل ) من سيئاتكم  ويكفر عنكم وآمنوا به يغفر

ْ من ذُ  ، وقول عائشة ريض اهللا  )١() جتري من حتتها األهنار : ( ، وقوله تعاىل ) نوبكم لكم

إن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كان يصىل جالسا ، فيقرأ وهو جالس ، فإذا : ( عنها 

، وضبطه بضبطه من يعتمد عليه  )٢(، أخرجه البخاري ) بقي من قراءته نحوا من كذا 

فإذا : واألصل ) . نحوا ( ، وجعل قراءته فاعال ناصبا ) من (  عىل زيادة) نحوا ( بنصب 

يف اإلجياب قول عمر بن ) من ( ومن النظم املتضمن زيادة . بقي قراءته نحوا من كذا 

  :أبى ربيعة 

           َ ِ نْوي ُ م ُّ ي هلا ح ِ ب َ نْها ع َ نا              فَ د ِ  ام قال ْ م ِ  ن ٍ كاش   مل يرض ح

  : ، ومنه قول اآلخر فام قال كاشح مل يرض: أراد 

  )٣(ملا بلغنا إمام العدل قلت هلم         قد كان من طول إدالجي وهتجريي 

  :ومنه قول اآلخر . قد كان طول إدالجي وهتجريي : أراد 

  ١(فكيف ببني كان موعده احلرش        وكنت أرى كاملوت من بني ساعة   

                                                             

 .، وتكررت يف سور أخرى  ٢٥سورة البقرة  )١(

ٌ : ( إذا صىل قاعدا ثم صح أو وجد خفة متم ما بقي ، وروايته فيه صحيح البخاري ، باب  )٢( بالرفع ) نحو

 ١٢٦شواهد التوضيح : ، وانظر  ٣٧٦/  ١

  ١٣٧، شواهد التوضيح  ٣٢٩/  ٥، رشح أبيات مغني اللبيب  ١٤٧/  ١ديوانه : البيت جلرير ، انظر  )٣(



 

   
  . وكنت أرى بني ساعة كاملوت : أراد

  :خر ومثله قول اآل

  )٢(يظل به احلرباء يمثل قائام        ويكثر فيه من حنني األباعر       

ورد اجلمهور هذه الشواهد بأن مجيع ما ذكر من السامع ال يثبت به ما قالوا من 

  .الزيادة 

وقام ، فإن األصل الثابت يف احلروف أال تدعى فيها الزيادة إال إذا تيقنت : أما أوال

  . )٣(مع بادي الرأي فذلك غري خملص  وأما، الدليل عليها 

فأما قوله .  )٤(ولغري ذلك ، فإن املواضع املستشهد هبا حمتملة ملا قالوا : وأما ثانيا 

، ولقد جاءك هذا النبـأ : أي  ،فالفاعل مضمر ) نيولقد جاءك من نبأ املرسل: (تعاىل

́ (ألن قبله ، أي كائنا من نبأ املرسلني ، يف موضع احلال ) من نبأ املرسلني(و  ³

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
Ë Ê É()فأخربه تعاىل أن هذا النبأ الذي جاءك من نبأ املرسلني فتأس  )٥ ،

                                                                                                                                                                                   

، رشح أبيات مغني  ١٠٨١امسة للمرزوقي رشح ديوان احل: البيت لسلمة بن يزيد اجلعفي ، انظر  )١(

 ٣، املقاصد الشافية  ١٣٧، شواهد التوضيح  ٣٧٩/  ٢، مهع اهلوامع  ١٨٢/  ٤، الدرر  ٣٢٩/  ٥اللبيب 

  ٢٦٠، رشح األلفية البن الناظم  ٧٩٨/  ٢، رشح الكافية الشافية  ٦٠١/ 

،  ٣٧٩/  ٢، مهع اهلوامع  ١٨٢/  ٤ ، الدرر ٣٣٠/  ٥رشح أبيات مغني اللبيب : انظر . غري منسوب  )٢(

 ٢٦٠، رشح األلفية البن الناظم  ٧٩٩/  ٢، رشح الكافية الشافية  ١٣٧شواهد التوضيح 

 ٦٠٢/  ٣املقاصد الشافية  )٣(

/  ٨، رشح املفصل  ٢٦٠، رشح األلفية البن الناظم  ٦٠٢/  ٣، املقاصد الشافية  ٢٥١/  ٢املساعد  )٤(

 ٣٣١ - ٣٣٠/  ٥يب ، رشح أبيات مغني اللب ١٣

 .٣٤:األنعام)٥(



 

   
  .بام جرى هلم 

، أو أ من مجلة نبأ املرسلني تعترب بهنب: ومحلها طائفة عىل حذف املوصوف كأنه قال 

كم يف وعىل هذا جيري احل. ذاك للتبعيض  إذ) من(فــ ، ى ، أو نحو ذلك مما يليق تتأس

) ويكفر عنكم من سيئاتكم (وكذلك ، للتبعيض ) من(فـ ) بمن أساور من ذه(

. والذي يغفر بعض الذنوب ، ، فالذي يكفر بعض السيئات) يغفر لكم من ذنوبكم(و

ما  وألن املغفور باإليامن ما اكتسبوه من الكفر ال، ن ما كان فيه تبعة آلدمي ال يكفرأل

يكفر : (قوله : )١(وقيل، ذلك بعض الذنوب فمن فيها للتبعيضو، يكتسبونه يف اإلسالم

له عىل تضمني الفعل معنى إنه مؤول ك) يغفر لكم من ذنوبكم(، )عنكم من سيئاتكم

® (فرجع إىل معنى قوله يف اآليات األخر، خيلصكم من ذنوبكم: كأنه قال، فعل آخر

. وخرجت منه ،خلصت منه: كقولك، داء الغايةإذا البت) من ( فــ . )٢()¯ °

أن ينزل عليكم : ، إذا أصله)أن ينزل عليكم من خري: (للتبعيض يف قوله) من(وكذلك 

وجعل ، وأقيم املجرور مقام الفاعل ، ثم بني للمفعول ، بعضا من خري: أي ، من خري

وهو اسم اهللا  ،الظاهر بدال من الضمري ملا حذف الظاهر الذي كان يعود عليه الضمري 

، ألنه ال يمكن أن نأكل مجيع ما )مما أمسكن عليكم ( عيض أيضا يف وكذا هي للتب، تعاىل 

  .وال أثر فيه بناب وال ظفر ، أمسكن ، إذ منه ما يموت مدىف ومل تنفذ مقاتله 

ما قال : ويف ) فإذا بقي من قراءته ( وأما ، فالبتداء الغاية ) جتري من حتتها ( وأما 

وقد كان من ، وقد كان من مطر ، ويكثر فيه من حنني ، وقد كان من طول ، شح من كا

ويكون الفاعل مضمرا ، ، يف ذلك كله مبعضة ) من ( فمخرج عىل أن تكون ، حديث 

                                                             

 ٦٠٢/  ٣املقاصد الشافية  )١(

 .١٢:الصف)٢(



 

   

z y x } | { ~ � (: اسم فاعل يفرسه الفعل كام فرس يف قوله تعاىل 

  ،ر فإذا بقي هو فكذلك  يكون التقدي، البداء : أي ، هو : أي  )١()¡ ¢ £

  كائن من: وقد كان هو أي ، هو قائل من كاشح : أي ، ويف ما قال ، أي باق من قراءته 

وقد ، كائن من مطر : وقد كان هو أي ، كائن من حنني : أي ، ويكثر فيه هو ، طول 

وجميء اسم الفاعل فاعال يدل عليه الفعل سائغ يف كالم . كائن من حديث : كان هو أي 

̈ (: قال تعاىل، العرب  من  قد كان: وقال ابن عصفور يف .  )٢()¥ ¦ §

مقامه ، إذ هي يف ) من(وقامت ، فحذف املوصوف  ، كائن  قد كان: تقديره : مطر 

ورده أبو .  )٣() وإن كانت الصفة غري خمتصة ، وذلك حيسن يف الكالم ، موضع الصفة 

  .  )٤(جرور فاعال ألنه يلزم من ذلك أن يكون امل، حيان بأنه ختريج فاسد 

وال يظهر معنى ، وأما ختريج ابن جني فتخريج أعجمي ال حيتمل مثله يف القران 

ألهنم أمروا بعض بعضها مما ، فمن للتبعيض ) يغضوا من أبصارهم ( وأما ، لتخرجيه 

وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا : ( وكذلك هي للتبعيض يف ، كان يف النظر امتناع رشعي 

فإن البرصيني جييزون ، وأما يف رضورة الشعر ) نهم مغفرة وأجرا عظيام الصاحلات م

وأقول ال : وقال ناظر اجليش بعد هذا .  )١(زيادهتا يف الواجب ويف املعرفة و النكرة 

                                                             

 .٣٥:يوسف)١(

 .١:املعارج)٢(

 ٤٨٥/  ١رشح اجلمل  )٣(

/  ٥، رشح أبيات مغني اللبيب  ٢٩٠٥/  ٦متهيد القواعد : انظر . نقله عنه ناظر اجليش ، والبغدادي  )٤(

٣٣٢ 

 .املرجع السابق : انظر . ن ما سبق من الردود من كالم أيب حيا )١(



 

   
) من(يزون زيادة الن البرصيني جي، حاجة إىل تكلف هذه التخرجيات ملا ورد يف األبيات 

فال حاجة إىل ، وإذا كان كذلك . معرفة يف الشعر  يف الكالم املوجب ، ودخوهلا عىل

  . )١() تكلف اجلواب عن الوارد فيه 

والذي يظهر يل بعد هذا أن الراجح يف مسألة زيادة من يف اإلجياب ما ذهب إليه 

  .الكسائي ، وهو اجلواز ، وذلك لتعضيده بالسامع ، كام تقدمت الشواهد 

  )وم القيامة املصورون إن من أشد الناس عذابا ي( حديث  وجيهت

ذكر ابن هشام أن الكسائي خرج احلديث عىل زيادة من ، وخالفه ابن هشام بأن 

الزيادة مل تثبت يف اإلجياب ، واملعنى يأبى أن يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة 

املصورون ، إذ الكفرة أشد عذابا منهم ، وتأويل احلديث عند ابن هشام عىل تقدير أن 

  . )٢(إن ضمري شأن حمذوفا  يكون اسم

،  )٤(، ووافقه أبو حيان  )٣(وهذا التأويل الذي ذكره ابن هشام هو رأي ابن مالك 

  . )٣(، واخلرضي  )٢(، والشاطبي  )١(، وابن عقيل  )٦(، والسلسييل  )٥(وناظر اجليش 

                                                             

 ٢٩٠٥ - ٢٩٠٤/  ٦متهيد القواعد  )١(

 ٢٣٣ - ٢٣٠/  ١مغني اللبيب  )٢(

 ١٤٨، شواهد التوضيح  ٢٣٦/  ١، رشح الكافية الشافية  ١٣/  ٢رشح التسهيل  )٣(

 ٤٧/  ٥التذييل والتكميل  )٤(

 ١٣١٨/  ٣متهيد القواعد  )٥(

 ٣٥٤/  ١شفاء العليل  )٦(

 ٣١١ - ٣١٠/  ١املساعد  )١(

 ٦٠٣/  ٣املقاصد الشافية  )٢(

 ١٢٩/  ١حاشية اخلرضي  )٣(



 

   
وعىل رأي الكسائي يف زيادة من يف هذا احلديث ينبغي عنده أن حيمل ما حكاه  أبو 

فإن من أكرم أهل هتامة : أما بعد : ( عبيد  من أنه صىل اهللا علية وسلم كتب إىل خزاعة 

  . )٢(.  )١() عيل وأقرهبم رمحا أنتم ومن تبعكم 

 إلن اسام) أكرم(، و ) أشد(، وجعل ) من(سائي عىل القول بزيادة والذي محل الك

مري ال جيوز إذا أدى ألن مذهبه أن حذف هذا الض) من أكرم(، و) من أشد: (يف قوله

) أنتم ( ، و) املصورون(و، وأخواهتا اسم يصح عملها فيه ) إن ( ذلك إىل أن يكون بعد 

  . )٣() إياكم(، و) املصورين : ( فتقول ، يف ذلك ) إن ( جيوز أن تعمل 

، وهذه ) من(ويمكن أن يستدل له بالسامع ، حيث جاء حديث براوية مل تذكر فيها 

إن أشد الناس : ( ا يف الصحيحني ، وهي قوله صيل اهللا عليه وسلم الراوية أصح لكوهن

هي إحدى ) من(، يف حني أن الراوية التي فيها  )٤() عذابا يوم القيامة املصورون 

يف راوية ، ومرتوكة يف رواية ) إن(مذكورة بعد اسم ) من(وجميء ، روايات اإلمام مسلم 

  .أخرى يؤنس بجواز زيادهتا 

  :سائي هذا أمور ويرد قول الك

أن املصورين أشد ) من(فساد املعنى ، إذ يصبح معنى احلديث عىل القول بزيادة  - ١

واملعنى أيضا يأباه ، ألهنم ليسوا أشد عذابا  ": عذابا من سائر املعذبني ، قال ابن هشام 

  . "من سائر الناس 

                                                             

 ٢٩٠كتاب األموال  )١(

 ٤٧/  ٥التذييل والتكميل  )٢(

 ٣١١/  ١، املساعد  ١٣١٨/  ٣، ناظر اجليش  ٤٧/  ٥التذييل والتكميل  )٣(

 ١٠١٣/  ٢، صحيح مسلم  ٢٢٢٠/  ٥صحيح البخاري  )٤(



 

   
ٌ م: أن ناسا يقولون  - رمحه اهللا  -ما حكاه اخلليل  -  ٢ هذا عىل : أخوذ ، فقال إن بك زيد

ـ .  )١(إنه بك زيد مأخوذ : قوله    .أن تنصب زيدا ) إن ( وكان جيوز ل

ولو كان  - كام سبق  - ويرد دعوى فساد املعنى جميء الرواية الصحيحة بحذفها 

، ) من(املعنى ال يستقيم إال هبا ملا حذفت يف رواية هي أصح من الراوية التي ذكرت فيها 

إن احلديث وارد فيمن : وفيه نظر ، فقد قيل  ": قبا عىل قول ابن هشام قال الدماميني مع

يصور الصور لتعبد من دون اهللا تعاىل ، وفاعل هذا كافر بال شك ، وال بدع حينئذ يف أن 

يكون أهل هذه احلرفة الشنعاء أشد الناس عذابا ، ويؤيده أن احلديث قد روي يف 

  )٢( "به يقوى تأويل الكسائي لفظا ومعنى ، و) من ( الصحيح بطريق ليس فيها لفظ 

وأما موقف ابن مالك من رأي الكسائي يف احلديث فقد رصح يف مواضع من كتبه 

: ، قال الشاطبي )٤(، واستدل به يف رشح التسهيل عىل الزيادة  )٣(بمخالفة الكسائي 

 ورصح بمخالفة، والعجب أن املؤلف محل احلديث يف التسهيل عىل إضامر الشأن (

، ويظهر يل أن ال  )٥() فاستدل به يف الرشح عىل الزيادة ،ثم التزم هنا مذهبه ، الكسائي 

تناقض يف ذلك ، إذ حتقيق موقفه من رأي الكسائي خمالفته كام بينت سابقا ، وإنام أورد 

ختريج الكسائي استئناسا وتقوية لرأيه يف زيادة من يف اإلجياب بأن هذا رأي أئمة النحو 

  .، واألخفش ، وابن جني  كالكسائي

                                                             

 .املرجع السابق : وانظر ،  ١٣٤/  ٢كتاب سيبويه  )١(

 ٧٩/  ١حاشية الشمني  )٢(

 ١٤٨، شواهد التوضيح  ٢٣٦/  ١، رشح الكافية الشافية  ١٣/  ٢رشح التسهيل  )٣(

 ١٣٩/  ٣رشح التسهيل  )٤(

 ٦٠٣/  ٣املقاصد الشافية  )٥(



 

   

  )لنرتعن من كل شيعة أيهم أشد : ( يف قوله تعاىل ) من(زيادة 
لننزعن من كل شيعة (": قال ، اآلية أقوال العلامء يف  - رمحه اهللا  - نقل ابن هشام 

لننزعن الذي هو أشد ، قاله سيبويه ، وخالفه الكوفيون ، ومجاعة : التقدير ) أهيم أشد

ألهنم يرون أن أيا املوصولة معربة دائام ، كالرشطية واالستفهامية ، قال من البرصيني ، 

ما تبني يل أن سيبويه غلط إال يف موضعني ، هذا أحدمها ، فإنه يسلم أهنا تعرب : الزجاج 

إذا أفردت فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت وقال اجلرمي خرجت من البرصة فلم أسمع 

وزعم هؤالء . اهـ . يقول ألرضبن أهيم قائم بالضم منذ فارقت اخلندق إىل مكة أحدا 

، فقال ) ننزع ( ثم اختلفوا يف مفعول . أهنا يف اآلية استفهامية ، وأهنا مبتدأ ، وأشد خرب 

هو : يقال فيهم أهيم أشد وقال يونس لننزعن الفريق الذي: حمذوف ، والتقدير : اخلليل 

w  } | { z y x(: عن العمل كام يف) ننزع( ، وعلقت اجلملة 

  :، وقال الكسائي واألخفش  )١()~ �

ام يف جواز زيادة من كل شيعة ، ومن زائدة ، ومجلة االستفهام مستأنفة ، وذلك عىل قوهل

ألرضبن  ، وأنه ال جيوزفعال القلوب، ويرد أقواهلم أن التعليق خمتص بأيف اإلجياب

  وأنه مل يثبت زيادة من يفهو الفاسق ، : الذي يقال فيه : الفاسق بالرفع ، بتقدير 

  :اإلجياب ، وقول الشاعر 

  )٢(فسلم عىل أهيم أفضل      إذا ما لقيت بني مالك                     

                                                             

 .١٢:الكهف)١(

،  ٢٧٥/  ١، مهع اهلوامع  ٦١/  ٦خزانة األدب : البيت لغسان بن وعلة ، أو لرجل من غسان ، انظر  )٢(

، املفصل  ٥٩/  ١٤، لسان العرب  ٨٧/  ٧،  ٢١/  ٤،  ١٤٧/  ٣، رشح املفصل  ٢٧٢/  ١، الدرر  ٢٩٥

  ٨٣٠،  ٢٣٦/  ١، رشح الشواهد للسيوطي  ١٥٢/  ٢، رشح أبيات مغني اللبيب  ١٨٩/  ١



 

   
، وحروف اجلر ال تعلق ، وال جيوز حذف املجرور ، ودخول اجلار )أي(ضم يروى ب

ا وز الزخمرشي ومجاعة كوهن، وجصلته ، وال يستأنف ما بعد اجلار عىل معمول

: من كل شيعة، وكأنه قيل: النزع  ، مع أن الضمة إعراب ، فقدروا متعلقموصولة

 هو الذي أشد ، ثم: من هذا البعض ؟ فقيل : لننزعن بعض كل شيعة ، ثم قدر أنه سئل 

، وال أعلمهم استعملوا أيا حذف املبتدآن املكتنفان للموصول، وفيه تعسف ظاهر

، وزعم ابن الطراوة أن أيا مقطوعة عن لبصولة مبتدأ ، وسيأيت ذلك عن ثعاملو

وهذا باطل برسم الضمري متصال مبتدأ وخرب ، : )هم أشد(ة، فلذلك بنيت، وأن اإلضاف

موصولة  وزعم ثعلب أن أيا ال تكون ، وباإلمجاع عىل أهنا إذا مل تضف كانت معربة ،بأي

  .)١() فاضل جاءين الذي هو : ، بتقدير ) أهيم هو فاضل جاءين(مل يسمع : أصال ، وقال 

، ، وأهنا مبتدأيف اآلية استفهامية ) أيا(سبق أن اإلمام الكسائي يرى أن  فيتبني مما

قال . ستفهام مستأنفة ومن زائدة ، ومجلة اال، كل شيعة ) : ننزع ( ومفعول ، وأشد خرب 

،  واقعة عىل املعنى ، كام تقول لبست من الثياب) لننزعن : ( قال الكسائي : (النحاس 

ومما دفعه إىل هذا .  )٢() فينصبها ) أهيم ( عىل ) لننزعن ( وأكلت من الطعام ، ومل يقع 

: ، والشيعة هم األعوان ، فتقدير اآلية  )٣(التخريج أنه يرى أن معنى التشايع التعاون 

لننزعن من كل قوم شايعوا فتنظروا أهيم أشد عىل الرمحن عتيا ، والنظر من دالئل 

ألنظرن أهيم أشد ، لكان النظر معلقا ، : وهو مقدر معه ، وأنت لو قلت االستفهام ، 

ألن النظر واملعرفة والعلم ونحوهن من أفعال القلوب ، وأفعال القلوب يسقط عملهن 

                                                             

 .، وما بعدها  ٥١٢/  ١مغني اللبيب  )١(

 ٢٥ - ٢٤/  ٣إعراب القرآن  )٢(

 .املرجع السابق  )٣(



 

   
  . )١(إذا كان بعدهن استفهام ، فدل عىل أنه مرفوع ألنه مبتدأ 

 وبتعني أن تكون ، يف اإلجياب) من(ه ابن هشام بأنه مل تثبت زيادة واعرتض علي

، وبقاء اجلار وحده وأنه ال يستأنف ما بعد اجلار، للزوم حذف املجرور، موصولة) أي(

مكتفيا باجلار عن التلفظ ، سلم عىل : سلم عىل زيد ، أن تقول : فال جييز أحد يف مثل ، 

  .  )٢(باملجرور 

،  )٤(والنحاس ،  )٣(وهذه اآلراء التي نقلها ابن هشام عن العلامء ، نقلها الزجاجي 

  .، وغريهم  )٧(وابن األنباري ،  )٦(والفاريس ،  )٥(ومكي 

  .وسأبني أقوال العلامء يف هذه املسألة وأذكر ما ترجح يل منها 

مبنية عىل الضم ، ألن القياس يقتيض أن ، موصولة ) أيا ( أما سيبويه فذهب إىل إن 

، ) من( تفهام ، أو اجلزاء كام بنيتتكون مبنية لوقوعها موقع االسم املوصول ، أو االس

، ) كل(، وعىل نقيضها، وهو ) بعض(أعربوها محال عىل نظريها ، وهو ، إال إهنم ) ما(و

 وهي يف، إال إهنا ملا دخلها نقص بحذف العائد ضعفت ، فردت إىل ما تستحق من البناء 

 - رمحه اهللا  - ليل وسألت اخل: ( قال سيبويه ،  )١() ننزع ( حمل نصب مفعول به ، للفعل 

                                                             

 ٥٧٤ -  ٥٧٣اإلنصاف  )١(

 ١٦٨/  ١حاشية الشمني  )٢(

 ٣٠٢ -  ٣٠١جمالس الزجاجي  )٣(

 ٢٥ - ٢٤/  ٣إعراب القرآن  )٤(

 ٤٦٠ - ٤٥٨مشكل إعراب القرآن  )٥(

 ٣٩٧/  ٢اإلغفال  )٦(

 ١٣٣ - ١٣٠/  ٢، البيان  ٥٧٨ – ٥٧٢اإلنصاف  )٧(

 ١٣١ - ١٣٠/  ٢، البيان  ٤٠٦/  ٢، اإلغفال  ١٣٠/  ٩رشح السريايف  )١(



 

   
القياس النصب كام تقول ارضب الذي أفضل : ارضب أهيم أفضل ، فقال : عن قوهلم 

ألن أيا يف غري اجلزاء واالستفهام بمنزلة الذي كام أن من يف غري اجلزاء واالستفهام 

ْ كُ : (ناسا وهم الكوفيون يقرءوهنا  وحدثنا هارون أن، بمنزلة الذي  ن ِ َّ م ن َ نَنْزع َ َّ ل م ُ ِ ث ل

 َّ يا ِ ت ُ ِ ع َن ْ مح َّ ىل الر َ ْ ع م ُ َّ َهي ٍ أ ة َ يع ِ امرر : ، وهي لغة جيدة ، نصبوها كام جروها حني قالوا  )١() ش

ارضب الذي أفضل ألنك تنزل : عىل أهيم أفضل ، فأجراها هؤالء جمرى الذي إذا قلت

  . )٢() واالستفهام  يف غري اجلزاء) الذي(منزلة ) من(، و) أيا(

 .، وهو اختيار ابن هشام  )٤(، وأكثر البرصيني  )٣(قول املازين وتابعه عىل هذا ال 

ما تبني يل أن سيبويه غلط إال يف موضعني ، هذا : (وما اعرتض به الزجاج بقوله 

، مع أن ) أحدمها ، فإنه يسلم أهنا تعرب إذا أفردت فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت 

ملا  : (اء ، جياب عنه بقول سيبويه اإلضافة مبعدة عن شبه احلرف الذي هو موجب البن

كانت أخواته مفارقة له ، ال تستعمل كام يستعمل ، خالفوا بإعراهبا إذا استعملوه عىل 

، فلام بعدت عن حال أخواهتا بحذف أحد  )٥() غري ما استعملت عليه أخواته إال قليال 

، فإن التغيري يؤنس جزأي االبتداء كان ذلك خمالفا حلال أخواهتا فغريوها تغيريا ثانيا 

خمالفته ألخواهتا يف احلذف اخلاص ، وذلك بأن : مراده : ( قال الدماميني . بالتغيري 

جيوز مطلقا ، ويف صلة أخواهتا إنام جيوز يف ) أي ( حذف أحد جزأي االبتداء من صلة 

                                                             

،  ٨٩خمترص شواذ القرآن : قرأ هبا معاذ بن مسلم اهلراء ، وطلحة بن مرصف ، وهارون األعور ، انظر  )١(

 ١٣١/  ٩، رشح السريايف  ٤٥٨، مشكل إعراب القرآن  ٢٣/  ٣إعراب القرآن 

 ٣٩٩/  ٢الكتاب  )٢(

 ٣٢٥/  ٢األصول يف النحو  )٣(

 ١٣٠/  ٢البيان  )٤(

 ٤٠٠/  ٢الكتاب  )٥(



 

   
  . )١() األمر الشائع برشط طول الصلة ، وإال فال خمالفة بينها ، وبينهن يف مطلق احلذف 

خرجت من البرصة فلم أسمع منذ فارقت اخلندق إىل مكة : ( وأما قول اجلرمي 

م قائم ، بالضم : أحدا يقول  ُّ كلهم ينصب ، فهي معربة ، جياب بأنه : ، أي ) ألرضبن أهي

ال يمنع أن يكون غريه سمع خالف ما رواه ، ويكون ما سمعه لغة لبعض العرب ، 

رمحه  - وسألت اخلليل : ( ويدل عىل ذلك قوله  وذلك أن سيبويه سمع ذلك وحكاه ،

م أفضل ، فقال : عن قوهلم  -اهللا  ُّ ، وما حكاه أبو عمرو ) القياس النصب : ارضب أهي

  :الشيباين عن غسان ، وهو أحد من تؤخذ من العرب أنه أنشد 

  فسلم عىل أهيم أفضل     إذا ما لقيت بني مالك           

  . )٣(عىل أهنا لغة منقولة صحيحة ، ال وجه إلنكارها ، فدل  )٢() أهيم ( برفع 

وشبه بقول ، والتقدير ، وذهب اخلليل بن امحد إىل أهيم إنام رفع عىل احلكاية 

  :األخطل 

  )٤(فأبيت ال حرج وال حمروم     ولقد أبيت من الفتاة بمنزل      

  . )١(ال حرج وال حمروم ، أي هو ال حرج وال حمروم : أبيت مقوال يف : أي 

                                                             

 ١٦٧/  ١حاشية الشمني  )١(

 ٢٦٤/  ٢كتاب اجليم  )٢(

 ١٤٧ - ١٤٦/  ٣، رشح املفصل  ٥٧٨ – ٥٧٧، اإلنصاف  ٩رشح السريايف  )٣(

، اإلنصاف  ٣٢٤/  ٢، األصول  ٢٤/  ٣، إعراب القرآن  ٣٩٩/  ٢،  ٨٤/  ٢كتاب سيبويه : انظر  )٤(

، مشكل  ٣٩٨/  ٢، اإلغفال  ١٣٩/  ٦، اخلزانة  ٤٩٢/  ٤العرب  ، لسان ١٤٦/  ٣، رشح املفصل  ٥٧٢

،  ٤٨٨،  ٨٠، رشح ديوان احلامسة للمرزوقي  ٦٢/  ٣، رشح الريض عىل الكافية  ٤٥٨إعراب القرآن 

 ١٣١/  ٢، البيان  ٤٤٧تذكرة النحاة 

 ٦٢/  ٣رشح الريض عىل الكافية  )١(



 

   
وابن الرساج ، والرماين ، وغريهم من البرصيني ، قال أبو ، ووافقه الزجاج 

ألن ، وهو موافق للتفسري ، الذي أعتقده أن القول يف هذا قول اخلليل : ( إسحاق 

أي : الذي من أجل عتوه يقال ) ثم لننزعن : ( اخلليل كان مذهبه أو تأويله يف قوله تعاىل 

وقال أبو بكر .  )١() مل ذلك يف األشد فاألشد ، واهللا أعلم هؤالء أشد عتيا ، فيستع

مضافة ، وكانت مفردة ) أي ( أنا أستبعد بناء  : (معرتضا عىل سيبويه ، ومتابعا للخليل 

ارضب أهيم : (إال احلكاية، كأنه إذا قال أحق بالبناء ، وال أحسب الذين رفعوا أرادوا

  .هو : ، قيل )أهيم أفضل: ( ارضب رجال إذا قيل: ، فكأنه قال ) أفضل

، واالختصار يف كالم الفصحاء كثري موجود إذا آنسوا واملحذوفات يف كالمهم كثرية

  . )٢() بعلم املخاطب ما يعنون 

  :ففي ذلك للنحويني ثالثة أقوال ) أهيم(فأما من رفع : ( وقال الرماين 

وهذا وجه حسن ، ألن يف .  أهيم أشد: ثم لننزعن قائلني : رفعه عىل احلكاية ، كأنه قال 

  . )٣() ...ننزع دليال عىل معنى القول ، ألنه ينزع بالقول

ذلك األول بعيد  - رمحه اهللا  -وتفسري اخلليل : ( واعرتض سيبويه عىل اخلليل بقوله 

ارضب : ، إنام جيوز يف شعر أو يف اضطرار ، ولو ساغ هذا يف األسامء جلاز أن تقول 

وليس بالزم من حيث : قيل .  )١() ذي يقال له الفاسق اخلبيث الفاسق اخلبيث تريد ال

  . )٢(هذه أسامء مفردة ، واآلية مجلة ، وتسلط الفعل عىل املفرد أعظم منه عىل اجلملة 

                                                             

 ٣٤٠/  ٣معاين القرآن وإعرابه  )١(

 ٣٢٤/  ٢ األصول )٢(

 ٤٤منازل احلروف  )٣(

 ٤٠١/  ٢الكتاب  )١(

  ١٩٦/  ٦البحر  )٢(



 

   
، مرفوع باالبتداء ، وأشد خربه ) أهيم ( وأما يونس بن حبيب البرصي فزعم أن 

ظننت وحسبت وعلمت : نحو ،  ويعلق لننزعن عن العمل وينزل منزلة أفعال القلوب

فذكر أبو إسحاق أن املقصود أهنا ملغاة ، ، وما أشبهها ، واختلف يف معنى التعليق عنده 

أهيم : ( ، ثم استأنف فقال ) ثم لننزعن من كل شيعة : ( فكأن قول يونس ، مل تعمل شيئا 

أن الفعل معمل  ينبغي أن يكون مراد يونس: وقال أبو عيل .  )١() أشد عىل الرمحن عتيا 

والدليل عىل ذلك ، ، وليس يريد أنه غري معمل يف يشء البتة ) من كل شيعة ( يف موضع 

ولفظ التعليق إنام يستعمل يف ما يعمل يف املوضع دون ، إن ذلك معلق : أنه قال فيه : 

وهو ، إن الفعل معلق ) : عملت أزيد يف الدار أم عمرو(أال تراهم قالوا يف ، اللفظ 

كان معمال يف موضع اجلملة من ، معلق : فكذلك إذا قال هنا ، يف موضع اجلملة   معمل

: كام أن ال عمل له يف لفظ لقال ، ولو أراد أنه ال عمل له يف موضع ، اجلار واملجرور 

معلق : فقوله فيه ، إنه ملغى ) : زيد ظننت منطلق(كام تقول يف ، معلق : ومل يقل  ،ملغى 

وإذا كان كذلك ، فيه أنه عامل يف املوضع ، وإن مل يكن عامال يف اللفظ داللة عىل مراده ، 

) لننزعن من كل شيعة: (إن قوله : ألنه قال ، كان قول الكسائى يف اآلية مثل قول يونس 

وكانت ، هذه اجلملة منقطعا من ) أهيم(كان ، ، فإذا كان كذلك أكلت من طعام: كقولك

ا وم. ألنه ال يرى مثل ما رآه الكسائي ،مذهب سيبويه وال جييء هذا عىل . مجلة مستأنفة

 ال يفعل هبا) من(و: أال ترى أنه قال ، اإلجياب يف) من(عندي أنه مذهب يونس يف زيادة 

  . )١() يعنى الزيادة ، يف الواجب هذا 

                                                             

 ٣٣٩/  ٣معاين القرآن وإعرابه  )١(

 ٤٠٠ - ٣٩٩/  ٢اإلغفال  )١(



 

   
واعرتض عليه بأن التعليق خمتص بأفعال القلوب ، أو ما هو من سببها ، وهذا 

  . )١(ال ينبغي أن يعلق أو يلغى الفعل ليس منها ، ف

ً و: (يف اآلية موصولة معربة، قال) أيا(واعترب الزخمرشي  جيوز أن يكون النزع واقعا

ٍ (عىل  ة َ يع ِ ِّ ش ل ن كُ ِ   :، أي  )٢()Ö Õ Ô ×(: ، كقوله سبحانه )م

ّ قائالً قال  ً : من هم ؟ فقيل : لننزعن بعض كل شيعة ، فكأن : أي . )٣() أهيم أشد عتيا

  ، وادعاءوهذا تكلف: (قال أبو حيان . مبتدأ حمذوف  موصولة خرب) أهيم(تكون 

واعرتض .  )٤() إضامر ال رضورة تدعو إليه ، وجعل ما ظاهره أنه مجلة واحدة مجلتني 

املوصولة ) أيا ( وفيه تعسف ظاهر ، وال أعلمهم استعملوا : ( عليه ابن هشام بقوله 

 ) .مبتدأ 

اً  ّ ) هم أشد ( مقطوعة عن اإلضافة ، فلذلك بنيت ، وأن  وزعم ابن الطراوة أن أي

، : ( مبتدأ وخرب، واعرتض عليه ابن هشام بقوله  ّ وهذا باطل برسم الضمري متصالً بأي

  ) .وباإلمجاع عىل أهنا إذا مل تُضف كانت معربة 

بالسامع  وأما الراجح يف إعراب اآلية فهو قول سيبويه واجلمهور ، وذلك لتعضيده

  : ن العرب برواية قول الشاعر الصحيح ع

  إذا ما لقيت بني مالك      فسلم عىل أهيم أفضل        

                                                             

 ١٣٢/  ٢، البيان  ١٥٢٠/  ٣، متهيد القواعد  ٤٥٩، مشكل إعراب القرآن  ١٣٠/ ٩رشح السريايف  )١(

 .٥٠:مريم)٢(

 ٤٣/  ٤الكشاف  )٣(

 ١٩٦/  ٦البحر  )٤(



 

   
، وقد تقرر أن حروف اجلر ال يضمر بينها وبني وهي يف موضع جر ،)أهيم(برفع 

َّق  ل َ ع ُ   . )١(معموهلا قول وال ت

 ويضعف قول من جعلها استفهامية أن االستفهام ال يقع بعد الفعل إال إذا كان من

) تنزع(بت أزيد عندك أم عمرو ،  ورض: أفعال العلم أو القول عىل احلكاية ، فال جيوز 

، وهو ممتنع ه أن فيه حذف املوصول وبعض الصلةوأما توجيه اخلليل فيضعف. ليس منها 

ا يقال فيه : ، فلو قال  ً ، وكذلك أن احلكاية إنام تكون بعد  )٢(لكان أوىل . إلخ .. فريق

، وهذا الكالم يصح ابتداء من غري تقدير قول قائل تعود احلكاية إليهجري الكالم ، ف

  . )٣(قاله 

ونحوه من األفعال ال جيوز ، ) ارضب ( وأما قول يونس فضعيف ، ألن تعليق 

ألنه فعل مؤثر ، فال جيوز إلغاؤه ، وإنام جيوز أن تعلق أفعال القلوب عن االستفهام ، 

  . )٤(فكان هذا القول ضعيفا جدا وهذا ليس بفعل من أفعال القلوب ، 

وأما قول الزخمرشي فبعيد جدا ، وفيه تعسف ظاهر ، ومل يرد أهنم استعملوا أيا 

  . )١(املوصولة مبتدأ 

ُّ (مبتدأ وخرب، و) هم أشد : ( كام أنه من الوهم قول ابن الطراوة  مبنية مقطوعة ) أي

  . )٢(حويني عن اإلضافة ، وذلك النه خمالف لرسم املصحف وإلمجاع الن

                                                             

 ٢٦٨/  ١حاشية الصبان  )١(

 .املرجع السابق  )٢(

 ٣٨٣أرسار العربية  )٣(

 ٥٧٨اإلنصاف  )٤(

 ٥١٩ - ٥١٨/  ١مغني اللبيب  )١(

 ٢٧٣/  ٦مغني اللبيب  )٢(



 

   
  

  

  

  : الفصل الثاين 

  آراء الكسائي يف  الرتاكيب
  



 

   

  قبل حروف اجلر) ما (  زيادة
، ويكون املستثنى بعدهن منصوبا أو جمرورا ، ) خال وحاشا وعدا ( يستثنى بـ 

فإذا كان منصوبا فهن أفعال جامدة ، واملنصوب بعدهن مفعول به ، والفاعل ضمري 

ٍ : حروف جر ، فيقال  مسترت ، وإذا كان جمرورا فهن ا أو زيد ً   . )١(قام القوم خال زيد

عىل رأي ) ما ( جاز نصب ما بعدها وجره واحلكم بزيادة ) ما ( فإن اقرتنت بـ 

أن : والثاين  ": الكسائي ، وهذا ما نقله عنه ابن هشام حيث قال يف حديثه عن خال 

، واجلملة ) حاشا( فاعل علها عىل احلد املذكور يفتكون فعال متعديا وناصبا له وفا 

، وإن شئت قاموا خال زيدا: يف ذلك ، وتقول مستأنفة أو حالية ، عىل خالف 

  : خفضت إال يف نحو قول لبيد 

  أال كل يشء ما خال اهللا باطل         وكل نعيم ال حمالة زائل 

وزعم اجلرمي ...وذلك ألن ما يف هذه مصدرية، فدخوهلا يعني الفعلية

 "زائدة ) ما ( ائي والفاريس وابن جني أنه قد جيوز اجلر عىل تقدير والربعي والكس
)٢( .  

عدا مثل خال فيام ذكرناه من القسمني ، ويف : ( قال ) عدا ( وعند ذكره لـ 

  )٣() حكمها مع ما واخلالف يف ذلك 

  .ومل يذكر ابن هشام رأي الكسائي يف حاشا إذا اقرتنت بام 

                                                             

 ٥٨٤/  ١، املساعد  ١٥٣٤/  ٣، ارتشاف الرضب  ٣٠٦/  ٢رشح التسهيل  )١(

 وما بعدها  ٢١٢/  ٢مغني اللبيب  )٢(

 ٣٦٩/  ٢للبيب مغني ا )٣(



 

   
وعدا ثابت نقله عنه صاحب معاين احلروف فقال  وهذا النقل عن الكسائي يف خال

،  )٢(ونقله أيضا أبو حيان  . )١() وأجاز الكسائي اجلر عىل زيادة ما وهو قبيح : ( 

وغريهم  )٧(، والبغدادي  )٦(، والسيوطي  )٥(، وابن عقيل  )٤(،واألشموين  )٣(واملرادي 

.  

قبل حاشا قليلة ) ما ( يادة وز: ( فقال ) حاشا ( ونقل أبو حيان مذهب الكسائي يف 

ٍ : ، وأجاز الكسائي    . )٨() قام القوم ما حاشا زيد

، سواء ذه األدوات جواز النصب هبا واجلرفبني مما سبق أن مذهب الكسائي يف ه

  .وتكون ما مصدرية قبل الفعل وزائدة قبل حرف اجلر . اقرتنت بام أو مل تقرتن هبا 

: صب كام جعلت زائدة مع اخلفض ، فاجلواب فإن قيل هال جعلت ما زائدة مع الن

إن دخول ما املصدرية عىل الفعل جائز منقاس ، وزيادة ما قبل الفعل ال ينقاس ، فكان 

  . )٩(محلها عىل ما ينقاس أوىل 

  

  
                                                             

 ١٠٦معاين احلروف املنسوب للرماين  )١(

 ١٥٣٥/  ٣ارتشاف الرضب  )٢(

 ٤٣٦اجلنى الداين  )٣(

 ٢٤٣/  ٢رشح األشموين  )٤(

 ٥٦٤/  ١، رشح ابن عقيل  ٤٨٤/  ١املساعد  )٥(

 ٢١٣/  ٢مهع اهلوامع  )٦(

 ١٥٥/  ٣رشح أبيات مغني اللبيب  )٧(

 ١٥٣٤/  ٣ارتشاف الرضب  )٨(

 ١٥٥/  ٣ح أبيات مغني اللبيب للبغدادي نقال عن أيب حيان رش )٩(



 

   
  : موقف ابن هشام من رأي الكسائي يف املسألة 

هني من خالل كالم ابن هشام يف املغني نجد أن خال وعدا يستعمالن عىل وج

يكونان حريف جر للمستثنى ، أو فعلني ناصبني له ، وللمتكلم أن ينصب بعدمها إن شاء 

مصدرية وال تدخل إال عىل ) ما ( تعينت الفعلية ، ألن ) ما ( أو جير ، فإن دخلت عليهام 

: ذهبهم بالسامع والقياس ، فقالاألفعال ، ثم نقل رأي الكسائي ومن وافقه ، ورد م

Í ( ال تزاد قبل اجلار، بل بعده، نحو) ما ( بالقياس ففاسد؛ ألن فإن قالوا ذلك "

Î()وإن قالوه بالسامع فهو من الشذوذ بحيث ال  )٢()( * + ,(،  )١ ،

ُقاس عليه    )٣(. "ي

وإنام حيمله عىل الندرة  والذي يظهر يل أن ابن هشام ال ينكر ورود هذا عن العرب ،

، زيادهتا قبل حرف اجلر) ما(ن مواضع زيادة باه، ولذلك عد م، وأن القياس يأوالشذوذ

و باخلفض، : ( فقال  ٍ ، وما عدا عمر ٍ وزيدت قبل اخلافض كام يف قول بعضهم ما خال زيد

  ) .وهو نادر

) ما ( وروى اجلرمي عن بعض العرب جواز اجلر مع : ( وقال يف اللمحة البدرية 

اذة ، وإنام قياسها أن تزاد بينهام ، قبل اجلار ش) ما ( ، وزيادة ) ما ( وخرج ذلك عىل زيادة 

  . )٥()  )٤() فبام نقضهم ( و ) فبام رمحة ( و ) عام قليل ( نحو 

                                                             

 .٤٠:املؤمنون)١(

 .١٥٩:آل عمران)٢(

 ٣١٦/  ٢مغني اللبيب  )٣(

 ١٥٥سورة النساء  )٤(

 ٢٣٢ -  ٢٣١/  ٢رشح اللمحة البدرية  )٥(



 

   
ومما يؤكد ما ذكرته من أن ابن هشام ال ينكر ورود اجلر عن العرب ما ذكره يف كتابه 

املصدرية فيتعني النصب لتعني ) ) ما ( ( وتدخل عليهام : ( أوضح املسالك حيث قال 

  :علية حينئذ كقوله الف

ُّ أال كُ  ٍ يش ل ُ  ما خال اهللاَ ء   )١( باطل

  :وقوله 

      َ َ ُّ مت َ النَ ل ِ امى ما عَ د َّ داين   )٢(ني  فإن

وهلذا دخلت نون الوقاية وموضع املوصول وصلته نصب إما عىل الظرفية عىل 

) قاموا ما عدا زيدا ( ىل التأويل باسم الفاعل فمعنى حذف مضاف أو عىل احلالية ع

  . )٣() زائدة ) ما ( موا وقت جماوزهتم زيدا أو جماوزين زيدا ، وقد جيران عىل تقدير قا

ما ( و ) ما خال ( والذي يظهر يل أن ابن هشام يتابع ابن مالك يف إجازة اجلر بعد 

  : مع احلكم بقلته ، قال ابن مالك يف األلفية ) عدا 

    ْ ُ واج ْ ر ِ  ر َ ب ِ س َ اب َ ق ُ كُ ي ي ْ  ون ِ تَ  إن َ        د ر َ و ْ ب َ ع ِ انْ ) ما (  د ْ ص ِ وانْ  ب ٌ ج َ  رار ِ قد ي   د ر

سابقي يكون مها خال وعدا ، ويعني أنك إذا أردت اجلر هبام فجائز لك ذلك ما مل تتصل 

: هو النصب كام نص عليه بقوله  فإن الوجه املختار) ما ( ، فإن اتصلت هبام ) ما ( هبام 

                                                             

عراب القرآن ، التبيان يف إ ٨٥ديوانه ) . وكل نعيم ال حمالة زائل ( صدر بيت للبيد بن ربيعة ، وعجزه  )١(

،  ٢٣٥/  ٢، اخلزانة  ٣٩٢،  ١٥٠/  ١، رشح شواهد املغني للسيوطي  ٧٨/  ٢، رشح املفصل  ٨٠٧/ ٢

،  ٦٨/  ١، رشح الشواهد للعيني هبامش حاشية الصبان  ١٥٤/  ٣رشح أبيات مغني اللبيب للبغدادي 

 . ، وغريها  ١٧٩/  ٣الدرر اللوامع 

، مهع  ٢٤٢/  ٢رشح األشموين ) . ل الذي هيوى نديمي مولع بك( صدر بيت غري منسوب ، وعجزه  )٢(

  ٣٣٩، رشح شذور الذهب  ١٧٩/  ٣، الدرر  ٢١٣/  ٢اهلوامع 

 وما بعدها  ٢٥٣/  ٢أوضح املسالك  )٣(



 

   
، ) ما ( ياس املطرد ، إذا وقعا بعد فبني أن النصب هو الوجه والق) . انصب ) ما ( وبعد (

  .  )١(يريد عن العرب قليال ) وانجرار قد يرد : ( وأما اجلر فقليل لقوله 

، إال أن يكون جريا عىل الم ابن هشام بتعني النصب بعد ماوال يمكن محل ك

، وذلك ألنه أجاز اجلر مع ر بعدمها ألن هذا هو الراجح عندهمذهب من ال جييز اجل

  .قلته 

وبعد ما املصدرية انصب : ( هذا ما الحظه الصبان وعقب به عىل قول األشموين و

وانجرار قد يرد ، إال أن جيعل : فيه أن هذا مناف لقول املصنف بعد : ( حيث قال ) حتام 

راجح عند الشارح كام سيشري جريا عىل مذهب من ال جييز اجلر بعدمها ألن هذا هو ال

وانجرار هبام حينئد ( :  ضعف هذا القول ورده ، فقال ينوذلك ألن األشمو )٢() فتأمل

قد يرد ، أجاز ذلكم اجلرمي والربعي والكسائي والفاريس لكن عىل تقدير ما زائدة ال 

، ) عام قليل ( مصدرية ، فإن قالوه بالقياس ففاسد ألن ما ال تزاد قبل اجلار بل بعده نحو 

  . )٣() لشذوذ بحيث ال حيتج به ، وإن قالوه بالسامع فهو من ا) فبام رمحة ( 

،  )٤(اجلرمي ) حاشا ( دون ) عدا ( و) خال ( وممن وافق الكسائي يف مذهبه يف 

: فإن قلت : ( ، والفاريس يف أحد قوليه ، حيث قال يف كتاب إيضاح الشعر  )٥(والربعي 

                                                             

 ٤٠٩/  ٣املقاصد الشافية  )١(

 ٢٤٢/  ٢حاشية الصبان  )٢(

 ٢٤٣/  ٢رشح األشموين  )٣(

، مهع اهلوامع  ٤٣٦، اجلنى الداين  ٧٢٢/  ٢، رشح الكافية الشافية  ١٨٦رأي اجلرمي يف رصف املباين  )٤(

 ٩٩٤/  ٣، رشح املقدمة اجلزولية  ٥٨٤/  ١، املساعد  ٢١٣/  ٢

، البهجة  ١٥٣٥/  ٣، ارتشاف الرضب  ٥٤٣/  ١، الصفوة الصفية  ٣١١/  ١رأي الربعي يف اللباب  )٥(

  ١٨٧املرضية 



 

   
م ما عدا أتاين القو: ( فلم ال جتعله املصدر ألن املصدر قد وقع يف االستثناء يف قولك 

ا  ً ا ، فهو مصدر ؟ فإنه يمكن أن يقال : والتقدير ) زيد ً زائدة ، ) ما ( إن : جماوزهتم زيد

كان مجلة ، فليس يف ذلك داللة ) ما(للمصدر ، وعدا إذا قدرت زيادة  وليست التي

وال وجه ) حاشا(و ) خال(وف قد وقعت يف االستثناء ، نحو الحتامله غري ذلك ، واحلر

يف حني مل جيز فيها غري النصب وكون ما .  )١() إال أن تكون حروف جر هلذه الكلم 

ما : فقلت ) خال ( عىل ) ما ( فإن أدخلت : ( مصدرية يف كتابه اإليضاح العضدي فقال 

  .  )٢() خال عبداهللا ، نصبت عبداهللا ، ومل جيز فيه غري ذلك 

واز اجلر عىل تقدير ام القول بجوحذا حذو الفاريس ابن جني فقد نقل عنه ابن هش

ما خال : فإن قلت : ( يف حني ذهب إىل خالف ذلك يف كتابه اللمع فقال .  )٣(زائدة ) ما(

  . )٤() زيدا نصبت مع ما ال غري 

وأما االسم : وتابع الكسائي من املتأخرين يف األدوات الثالثة ابن عصفور فقال 

  : الواقع بعد خال وعدا وحاشا وحشى نحو قوله 

  )٥(رهط النبي فإن منهم         بحورا ال تكدرها الدالء حشى    

وإن كان . فإن كان خمفوضا كان خفضه هبا ، وتكون حروفا متعلقة بام قبلها 

وإن دخلت ما ... منصوبا فيكون نصبه هبا ، وتكون أفعاال ، وفاعلوها مضمرون فيها 

                                                             

 ٣٣إيضاح الشعر  )١(

 ٢١٠/  ١عضدي اإليضاح ال )٢(

 ٥٦٥/  ١، وانظر رشح الترصيح  ٣١٥/  ٢مغني اللبيب  )٣(

 ٧٠/  ١اللمع  )٤(

 ١٨٢/  ١٤، لسان العرب  ٥٦٧اجلنى  )٥(



 

   
. أتيته ركضا : قوهلم  عىل يشء منها كانت مصدرية ، واملصدر يف موضع احلال ، عىل حد

  )١() وإن جعلتها زائدة كان حكمها عىل حسبه قبل حلاق ما 

  : أدلة الكسائي يف املسألة 

نقله اجلرمي يف باب ) ما عدا ( و ) ما خال ( ثبت النقل عن العرب بجواز اجلر بعد 

  . )٢(اجلر من كتاب الفرخ 

تي إنام تزاد ما بعدها قبلها عىل خالف حروف اجلر األخرى وال) ما(وأما زيادة 

  .فلعله لشبهها اللفظي باألفعال 

، يشء املشبه له يف لفظه دون معناهفقد ذكروا أنه يمكن أن يعطى اليشء حكم ال 

قلن : ( يف قوله تعاىل  –عىل رأي بعضهم  –ومن ذلك أهنم محلوا بناء حاشا االسمية 

  .يقال يف هذه املسألة فكذلك . )٤(لشبهها اللفظي بحاشا احلرفية  )٣() حاش هللا 

  :املانعون هلذه املسألة 

تعني النصب ) ما ( إىل أن خال وعدا إذا سبقتا بـ  )٥(ذهب سيبويه ومجهور النحاة 

ً، وأتَوين ما : وتقول: ( بعدمها ، وتكون ما مصدرية ، قال سيبويه  ُ ما عدا زيدا أتاين القوم

، وخال وعدا صلة له كأنه . خال زيداً  ٌ هم زيداً : قالفام هنا اسم ُ وما . أتوين ما جاوز بعض

ً، كأنه قال ً، وكأنه قال: هم فيها عدا زيدا هم زيدا ُ َ ما : ما هم فيها ما جاوز بعض ّلت إذا مث

                                                             

 ١٧٣/  ١املقرب  )١(

 ٥٨٤/  ١، املساعد  ٤٣٧، اجلنى الداين  ١٥٣٥/  ٣ارتشاف الرضب  )٢(

 ٣١سورة يوسف  )٣(

 مغني اللبيب  )٤(

 ٢٣١، اللمحة البدرية  ١٥٣٤/  ٣ارتشاف الرضب  )٥(



 

   
ً غري موصول قلت لتَه بمصدر ما هو : خال وما عدا فجعلتَه اسام ّ ً، مث م زيدا َ أتوين جماوزهت

فإذا قلت ما : (وقال . )١() ع يف االستثناء إال أن جاوز ال يق. يف معناه، كام فعلتَه فيام مىض

ٌ وال تكون صلتُها إال الفعل ها هنا، وهي ما التي  خال فليس فيه إال النصب، ألن ما اسم

َ : يف قولك   . )٢() أفعل ما فعلت

فالدليل عند سيبويه عىل فعليتهام دخول ما عليهام فيفهم من كالمه أنه أراد أن ما وما 

وصلتها ــ خال ) ما ( مسبوك ، بيد أن هذا املصدر ال يسبك من بعدها يف تأويل مصدر 

و عدا ــ ألهنام فعالن جامدان ال مصدر هلام ، والقياس يقتيض أال يوصل احلرف 

املصدري إال بفعل له مصدر مستعمل ، ولذلك ضمن هذان الفعالن يف االستثناء معنى 

  .املجاوزة 

دا، وما خال مل يكن إال النصب ، وذاك ألن ما ع: فإذا قلت: ( وأكد املربد ذلك فقال 

بلغني ما صنعت، أي صنيعك ، إذا أردت هبا : ما اسم فال توصل إال بالفعل ، نحو

ً، إال أن يف عدا وخال معنى  املصدر فصلتها الفعل ال غري، وكأنه قال جماوزهتم زيدا

  . )٣() االستثناء 

هنا تؤول مع الفعل باسم ، ألن ما أ. اسم ) ما(أن : واملراد من قول سيبويه واملربد 
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 ٣٤٩/  ٢الكتاب  )١(

 ٣٥٠/  ٢املرجع السابق  )٢(

 ٤٢٧/  ٤املقتضب  )٣(



 

   
ضمري ) ما عدا وما خال(إذا استثنيت بـ : (الفراء يف قوله اجلمهور فقالووافق    

: حاشاين ومن خفض قال: ، ومن نصب بحاشا قالما خالين وما عداين : املتكلم قلت

  .  )١() حاشاي

 ما تقدم من أن وهو مشكل عىل: (قد استشكل األزهري كون ما مصدرية، فقالو

  . )٢() ، كام نص عليه يف التسهيلدخال وعدا جامدان، وما املصدرية ال توصل بفعل جام

موضع إشكال ) عدا ( و) خال ( مع وجود ) ما ( فهو جيعل القول بمصدرية 

  .ه األصل املقرر عند النحاة من امتناع وصلها باجلامد ملخالفت

وعول األزهري يف هذا االعرتاض عىل نص ابن مالك الذي يف رشح التسهيل 

وغريها من احلروف املوصولة ) ما ( فإن الدليل يقتيض أال توصل : ( حيث قال 

لك باألفعال  إال بفعل له مصدر مستعمل حتى يقدر احلرف وصلته واقعني موقع ذ

املصدر ، ومعلوم أن أفعال هذا الباب ليست هلا مصادر مستعملة فإذا وصل ببعضها 

  .   )٣() حرف مصدري فهو عىل خالف األصل فال يبايل بانفراده بذلك 

عىل أن األزهري قد رصح باملصدرية معهام يف رشح العوامل املائة بل ودفع 

وإذا دخلت ما عىل خال  : (اإلشكال بتقديره مصدرين بحسب أصل الفعلني فقال 

نحو جاء القوم ما عدا . وعدا فال يكونان إال فعلني ألن ما املصدرية خمتصة باألفعال 

و : تقديره . زيدا ، وما خال عمرا  ٍ ٍ ، وعدو عمر   . )١() خلو زيد

                                                             

 ١٥٣٤/  ٣، ارتشاف الرضب  ٣٠٧/  ٢رشح التسهيل  )١(

  ٥٦٤/  ١رشح الترصيح  )٢(

  ٣٠٧/  ٢رشح التسهيل  )٣(

 ١٤٦رشح العوامل املائة  )١(



 

   
ا : ( فالفعالن مترصفان يف األصل مصدرامها  ً ا وعدو ً وقد ضمنا معنى ) خلو

  .نص عليه سيبويه وغريه  املجاوزة يف االستثناء كام

حلروف ويتعني دخوهلا عىل فإذا مل تكن ما إال مصدرية فال يمكن دخوهلا عىل ا

  .، وهو أقوى أدلة اجلمهور عىل فعلية هذه األدوات األفعال

  :واستدل اجلمهور بقول الشاعر 

  )١(بكل الذي هيوى نديمي مولع     متل الندامى ما عداين فإنني    

  .)٢(ما عداين ، حيث دخلت نون الوقاية : ه الشاهد فيه قول

  :وقول لبيد 

  )٣(أال كل يشء ما خال اهللا باطل     وكل نعيم ال حمالة زائل        

  .وما سمع عن العرب من اجلر بعدمها مع دخول ما فهو شاذ ال يقاس عليه  

  .وأما من حيث القياس فإن ما ال تزاد قبل حرف اجلر بل بعده 

  :حاشا 

هل ) حاشا ( العلامء يف دخول ما عىل حاشا ، وخالفهم فيها مبني عىل نوع اختلف 

  هي فعل أو حرف ؟

فمذهب سيبويه ومجهور البرصيني أهنا حرف متضمن معنى االستثناء جير ما بعده  

وأما حاشا فليس باسم، ولكنه : ( قال سيبويه . عليها ) ما ( ، فعىل هذا ال يصح دخول 

ٌ جير ما بعده كام ّ حتى ما بعدها، وفيه معنى االستثناء حرف ُ العرب يقول. جتر ما : وبعض

                                                             

 .تقدم خترجيه  )١(

 ٢٩٠/  ٢أوضح املسالك  )٢(

 .تقدم خترجيه  )٣(



 

   
ِ اهللا، فيجعل خال بمنزلة حاشا ُ خال عبد فإذا قلت ما خال فليس فيه إال . أتاين القوم

ٌ وال تكون صلتُها إال الفعل ها هنا، وهي ما التي يف قولك أفعل ما : النصب، ألن ما اسم

 َ ً  أتوين: أال ترى أنك لو قلت. فعلت ً، مل يكن كالما   )١() ما حاشا زيدا

، كام ) ما ( فالدليل عندهم عىل حرفيتها أهنا لو كانت فعال جلاز أن تدخل عليها 

فلام مل يقل دل ) ما خال زيدا : ( كام يقال ) ما حاشا زيدا : ( تدخل عىل األفعال ، فيقال 

إىل أهنا جتر ما وخالفهم الكسائي فذهب )٢(عىل أنه ليس بفعل فوجب أن يكون حرفا

وال جيوز إال : ( بعدها فتكون حرف جر وتنصبه فتكون فعال جامدا ، قال ابن الرساج 

ـ    .  )٣() حاشا ( حاشا زيدا ، والكسائي جييزه إذا خفض ب

  :واستدل الكسائي عىل فعليتها بأهنا تترصف ترصف األفعال كقوله 

  )٤(ألقوام من أحد وال أرى فاعال يف الناس يشبهه       وال أحايش من ا

، وما رواه أبو  )١() حاش هللا : ( وبتعلق اجلار هبا ، وبحذف ألفها نحو قوله تعاىل 

اللهم اغفر يل وملن سمعني حاشا : ( عمرو الشيباين واألخفش عن بعض العرب قوله 

   )٢() الشيطان وأبا األصبغ 

                                                             

  ٢٤٩/  ٢الكتاب  )١(

 ٢٤٣ ٢٤٢، اإلنصاف  ١٩١أرسار العربية  )٢(

 ٣٠٣/  ١األصول  )٣(

،  ١٨١/  ١٤، لسان العرب  ٢٤١، اإلنصاف  ٥٦٣، اجلنى الداين  ٣٤البيت للنابغة الذبياين يف ديوانه  )٤(

 ٢١٣/  ٢، مهع اهلوامع  ١٩١أرسار العربية 

 ٣١يوسف  )١(

 ٤٢٧ر األدب لألربيل جواه )٢(



 

   
 )٣(مرو الشيباين وأبو ع )٢(، واجلرمي  )١(ووافق الكسائي يف هذا القول األخفش 

  . )٦(، واملربد  )٥(واملازين  )٤(وأبو زيد ، والزجاج 

، واألشموين  )١٠(، واملرادي  )٩(، وابن مالك  )٨(، واجلرجاين  )٧(وتبعهم ابن جني 
  . )١٢(، وابن هشام  )١١(

اللهم : وقد اعرتض القائلون بحرفيتها عىل أدلة الكسائي ، فردوا رواية العرب 

بأن هذا قليل والكثري خالفه ، فال ) سمع حاشا الشيطان وأبا األصبغ اغفر يل وملن ي

  )١٣(. ينبغي أن يتخذ أصال يقاس عليه 

                                                             

  ٢٥٧/  ٢مغني اللبيب  )١(

 ٥٦٢اجلنى الداين  )٢(

 ٢٥٧/  ٢مغني اللبيب  )٣(

 .املرجع السابق  )٤(

 ٥٦٢اجلنى الداين  )٥(

 ٣٩١/  ٤املقتضب  )٦(

 ٧٠اللمع  )٧(

 ٧١٧/  ٢املقتصد يف رشح اإليضاح  )٨(

 ٧٢٣/  ٢رشح الكافية الشافية  )٩(

 ٥٦٢اجلنى الداين  )١٠(

 ٢٤٤/  ٢رشح األشموين  )١١(

 ٢٥٧/  ٢مغني اللبيب  )١٢(

 ٣٠٩ -٣٠٨التوطئة للشلوبني  )١٣(



 

   
وما استدل به من الترصف فاملترصف ليس حاشا االستثنائية ، وإنام فعل مأخوذ 

 بسم اهللا ، وال إله إال اهللا: بسمل وهلل إذا قال : من لفظها وليس مترصفا منها ، كام يقال 
)١( .  

أو ألنه رضب من رضوب ختفيف  )٢(وأما احلذف فيها فهو بسبب كثرة االستعامل 

  . )٣(طول الكلمة 

وأما دخول حاشا عىل الم اجلر فليس دليال عىل تعلق الالم هبا ، ألن الالم زائدة ال 

: ( وقوله تعاىل  )٤() قل عسى أن يكون ردف لكم : ( تتعلق بيشء ، كام يف قوله تعاىل 

  )٦(. أي يرهبون رهبم  )٥() ين هم لرهبم يرهبون للذ

والذي يظهر يل أن مدار اخلالف يف هذه املسألة هو مبني عىل رأي سيبويه حيث 

  .عليها ) ما ( حكم بحرفيتها ، وعليه فيمتنع دخول 

ونحن إذا حققنا القول يف مذهب إمام النحاة سيبويه مل نجد يف نصوص كتابه التي 

ترصحيا بأنه يمنع فعليتها ، وليس فيها ترصيح بمخالفة األخفش ، )  حاشا( تناول فيها 

ـ    .فلم يتعرض له ) حاشا ( والذي يظهر أنه مل حيفظ النصب ب

فعال يف موضع من الكالم البتة ، ) حاشا ( مل ينكر سيبويه أن يكون : ( قال ابن والد 

هذا الباب ، والفعل ال جير ، وإنام ذكرها يف االستثناء خاصة ، فزعم أن العرب جتر هبا يف 

                                                             

 ٢٤٤ -  ٢٤٣اإلنصاف  )١(

 ١٢٤/  ٢رشح الريض عىل الكافية  )٢(

 ٤٩/  ٨، رشح املفصل  ٧٣١/  ٢التبيان للعكربي  )٣(

  ٧٢النمل  )٤(

 ١٥٤األعراف  )٥(

 ٤٢٨، جواهر األدب  ٢٤٤اإلنصاف  )٦(



 

   
وقد جييء مثل هذا يف كالم العرب ، فتجعل يف موضع الكلمة اسام ويف موضع حرفا ، 

، فأما أن جيروا بالفعل فال يوجد  ذلك وال له وجه ، ) ما ( وبـ ) منذ ( كام فعلوا ذلك بـ 

ة فعال ومرة حرفا ، يف أهنا تكون مر) خال ( ومل ينصبوا هبا يف االستثناء ، فيجروهنا جمرى 

  )١() ولو وجدنا شاهدا يف االستثناء لكان ذا 

واحلاصل أن سيبويه مل حيك النصب هبا وحكاه غريه فال خمالفة يف : وقال الشاطبي 

  . )٢() احلقيقة بني سيبويه واألخفش 

) ليس( يلزم منه القطع بحرفيتها ، فهذه فال ) حاشا ( عىل ) ما ( وأما امتناع دخول 

  . )٣(، ومها من أفعال هذا الباب ) ما ( ال توصل هبام ) يكون  ال( و

عند الكسائي ترددها بني الفعلية واحلرفية ، كحكمه ) حاشا ( وإذا تبني أن حكم 

ذي يظهر أن الكسائي جييز زيادة عىل خال وعدا ، وقد بينا أنه أجاز زيادة ما قبلهام ، فال

  .قبل حاشا  قياسا عىل خال وعدا ) ما(

عىل حاشا ، وكأنه ملا خصها به ) ما ( منع البرصيون من دخول : ( ول اإلربيل يق

عليها يف احلديث والشعر ) ما ( سيبويه من مالزمة احلرفية ، وعمل اجلر ، وقد ورد تقدم 

هل هي زائدة أو مصدرية أو توقيتية ، أو ) ما ( ، وجتويزه  رأي الكسائي ، والكالم عىل 

موضع من اإلعراب أم ال ؟ وهل إذا جردت ) ما ( للجملة مع  موصولة ، أو ال ؟ وهل

عن موضع أم ال ؟ وإذا نصبت فكيف التقدير ؟ وأهنا هل تفتقر إىل فاعل أم ال ؟ كل 

                                                             

 ١٧٠لسيبويه عىل املربد االنتصار  )١(

 ٤١٣/  ٣املقاصد الشافية  )٢(

 ٣٠٨/  ٢رشح التسهيل  )٣(



 

   
عىل دخول ما عليهام من أن فعليتهام راجحة ) خال ( و) عدا ( ذلك عىل قياس ما ذكر يف 

  . )١() احلرفية غالبة عىل الفعلية عىل حرفيتهام ، ويف حاشا األمر بالعكس ، أي أن 

ال شك أن األكثر ورود املنصوب بعد األداة املسبوقة بام ، وعليه ينقاس : وأقول 

ولو ثبت نقل عن العرب خالف ذلك فهو من . املصدرية قبل األفعال ) ما ( جميء 

  .الشاذ الذي ال يقاس عليه ، وهبذا يرتجح مذهب اجلمهور بالسامع والقياس 

  

                                                             

 ٤٢٨جواهر األدب  )١(



 

   

  على حمل اسم إن وأخواا قبل جميء اخلرب وبعده العطف
إن زيدا منطلق : جيوز رفع املعطوف عىل اسم إن بعد اخلرب بإمجاع النحاة ، نحو 

وعمرو ، فعمرو مرفوع بالعطف عىل حمل اسم إن ، وأما قبل جميء اخلرب فاختلف العلامء 

املعطوف عىل اسم إن قبل يف جواز الرفع ، وبيان سبب الرفع ، فأما الكسائي فأجاز رفع 

إن زيدا وعمرو قائامن ، : جميء اخلرب مطلقا ، سواء ظهر فيه اإلعراب أم مل يظهر نحو 

وهذا ما  . )١(ورفعه بعد جميء اخلرب معطوفا عىل حمل اسم إن  . وإن هذا وزيد قائامن 

وجود  نقله عنه ابن هشام يف سياق بيانه رشوط العطف عىل املحل عند املحققني ، ومنها

املحرز ، وعىل هذا الرشط متتنع مسائل ، ومنها هاتان املسألتان ، رفع املعطوف عىل حمل 

وجود املحرز، أي الطالب لذلك : والثالث : ( اسم إن قبل جميء اخلرب وبعده ، قال 

  :املحل ، وابتنى عىل هذا امتناع مسائل 

ً وعمرو قائامن ، وذلك ألن الطالب لرفع : إحداها  زيد هو االبتداء إن زيدا

 ّ   .            واالبتداء هو التجرد ، والتجرد قد زال بدخول إن

ً عىل املحل ، ال مبتدأ ، : والثانية  ً معطوفا ً قائم وعمرو ، إذا قدرت عمرا إن زيدا

وأجاز هذه بعض البرصيني ، ألهنم مل يشرتطوا املحرز، وإنام منعوا األوىل ملانع آخر، 

ٍ واحد وهو اخلرب، وأجازمها الكوفيون ، إ: وهو توارد عاملني  ّ واالبتداء عىل معمول ن

ً ، بل هو مرفوع بام  ألهنم ال يشرتطون املحرز ، وألن إن مل تعمل عندهم يف اخلرب شيئا

ً به قبل دخوهلا ، ولكن رشط الفراء لصحة الرفع قبل جميء اخلرب خفاء  كان مرفوعا

رتطه الكسائي ، كام أنه ليس برشط باالتفاق يف إعراب االسم ، لئال يتنافر اللفظ ، ومل يش

ه تعاىل : سائر مواضع العطف عىل اللفظ ، وحجتهام  ُ ¨ © ª » (:  قول
                                                             

 ٢٠٥/  ٣، مهع اهلوامع  ٤٨/  ٢رشح التسهيل  )١(



 

   

 ̄ وأجيب عن اآلية . إنك وزيد ذاهبان : ، وقوهلم  )١(اآلية  )¬ ®

أن خرب إن حمذوف ، أي مأجورون أو آمنون أو فرحون ، والصابئون : أحدمها : بأمرين 

  :بعده اخلرب ، ويشهد له قوله  مبتدأ ، وما

ّ وأنتُام        وإن مل تبوحا باهلوى دنفان       ب فإين ِ ّ هل ط   )٢(خلييل

ف من األول لداللة الثاين ، وإنام الكثري العكس ، والثاين  ْ أن اخلرب : ويضعفه أنه حذ

  :كذلك ، ويشهد له قوله : حمذوف ، أي ) الصابئون ( املذكور إلن وخرب 

ُ فمن ي     ٌ هبا لغريب ُ        فإين وقيار ه ُ ُ أمسى باملدينة رحل   )٣(ك

تقديم : لقائم زيد ، ويضعفه : إذ ال تدخل الالم يف خرب املبتدأ حتى يقدم ، نحو 

  .             اجلملة املعطوفة عىل بعض اجلملة املعطوف عليها 

أنه تابع : ين والثا. أنه عطف عىل توهم عدم ذكر إن : وعن املثال بأمرين أحدمها 

إهنم أمجعون : خرج قوهلم  إنك أنت وزيد ذاهبان ، وعليهام: ملبتدأ حمذوف ، أي 

  . )٤() ذاهبون

فيتبني من هذا النقل مذهب الكسائي يف إجازته العطف عىل اسم إن قبل جميء 

اخلرب أو بعده ، فهاتان املسألتان ممتنعتان عند مجهور النحاة لزوال املحرز الطالب للمحل 

وهو االبتداء ، فال يصح العطف عىل املحل ، وأجازه الكسائي لعدم اشرتاط املحرز ، 

                                                             

 ٦٩املائدة  )١(

، رشح  ٥٠/  ٢، رشح التسهيل  ١٢٧، رشح ابن الناظم  ٣٦٢/  ١الشاهد بال نسبة يف أوضح املسالك  )٢(

  ٣٠٠،  ٤٢/  ٧، رشح أبيات مغني اللبيب للبغدادي  ٣٢٣/  ١رشح الترصيح 

، التبيان  ٢٥٧/  ١، األصول يف النحو  ٣٧٢/  ١رس صناعة اإلعراب : انظر . البيت لضابئ الربمجي  )٣(

 ٧٥/  ١، كتاب سيبويه  ٢٩٨/  ٧،  ١٢٥/  ٥، لسان العرب  ٤٥١/  ١يف إعراب القرآن 

 ٤٧٣ -٤٦٨/  ٥مغني اللبيب  )٤(



 

   
وما نقله ابن هشام  هو الثابت عن الكسائي فقد نقله تلميذه . واستدالال بشواهد مأثورة 

ا: ( وقوله : ( الفراء قال  َ النَّص َ َ و ئُون ِ اب َّ الص َ ْ و وا ُ اد َ َ ه ين ِ َّذ ال َ ْ و نُوا َ َ آم ين ِ َّذ َّ ال ِن ىإ َ   ...)ر

ئني ( فإن رفع  ِ حرف عىل جهة واحدة ) الذين ( ، و) الذين ( عىل أنه عطف عىل ) الصاب

َّ كان إعرابه واحدا وكان نصب  ّ ( يف رفعه ونصبه وخفضه ، فلام  - نصبا ضعيفا ) إن

وال أستحب أن . جاز رفع الصابئني  - وضعفه أنه يقع عىل االسم وال يقع عىل خربه 

ّ عبداهللاِ: أقول  ّ اإلعراب يف عبداهللا  إن امن ، لتبني ِ وقد كان الكسائى جييزه . وزيد قائ

 ّ   :وقد أنشدونا هذا البيت رفعا ونصبا . لضعف إن

ُ      فإين ه ُ ِ رحل ارا   فمن يك أمسى باملدينة َّ ي َ يب     هبا   وق ِ   لغر

َّار ٌ  ي َ ّ يف إجازته . وق ة للكسائى َّ امن ( ليس هذا بحج ِ ّ عمرا وزيد قائ ّارا قد أل) إن ن قي

ّ عنه ، واملكنى ال  ) الذين(إعراب له فسهل ذلك فيه كام سهل يف عطف عىل اسم مكنى

ّ ال ) الصابئون ( ، وهذا أقوى يف اجلواز من ) الصابئون ( إذا عطفت عليه  ّ املكنى ألن

  . )١(يتبني فيه الرفع يف حال 

حمل اسم إن قبل جميء اخلرب  فالفراء يوافق شيخه الكسائي يف إجازة العطف عىل             

وبعده ، إال أن الفراء خيالف شيخه  فال جييز يف املعطوف عىل اسم إن قبل جميء اخلرب فيام 

  .وهذا القول الثاين يف املسألة   )٢(يظهر فيه اإلعراب إال النصب 

وأما الرأي الثالث فهو منع العطف عىل حمل اسم إن قبل جميء اخلرب وبعده مطلقا ، 

يشرتطون املحرز وهو الطالب للمحل وهو االبتداء هنا فلام زال ضعف العطف  ألهنم

                                                             

 ٣١١ -  ٣١٠/  ١معاين القرآن  )١(

 ٢١٢/  ١، اللباب للعكربي  ٣١١ ٣١٠/  ١معاين القرآن  )٢(



 

   
أو عىل حذف خرب إن ،  )١(وما ورد من ذلك فمحمول عىل التقديم والتأخري . بالرفع 

  . وهو مذهب اجلمهور 

ُ بعضهم ، التفصيل  ،  )٢(بعده فيجوز إذا كان قبل اخلرب فيمتنع ، وفإن كان ومذهب

هال زعمت أن ارتفاعه للعطف عىل حمل إن واسمها ؟ : فإن قلت ( : الزخمرشي  قال

ً وعمرو منطلقان : ال يصح ذلك قبل الفراغ من اخلرب ، ال تقول : قلت  فإن . إن زيدا

ً منطلق وعمرو؟ قلت : مل ال يصح والنية به التأخري ، فكأنك قلت : قلت  ألين : إن زيدا

ً عىل حمل إن واسمها ، والعامل يف حملهام هو االبتداء ، فيجب أن  إذا رفعته رفعته عطفا

يف ) إن ( يكون هو العامل يف اخلرب ألن االبتداء ينتظم اجلزأين يف عمله كام تنتظمها 

ّ ، ألعملت  ّ به التأخري باالبتداء وقد رفعت اخلرب بأن عملها ؛ فلو رفعت الصابئون املنوي

عىل حمل اسم إن قبل جميء اخلرب لئال ، فالذي منع من العطف  )٣() فيهام رافعني خمتلفني 

  .يتوارد عامالن ومها إن واالبتداء عىل معمول واحد وهو اخلرب 

وابن هشام أشار إىل هذه األقوال وبني حجة الكوفيني يف العطف عىل حمل اسم إن 

قبل جميء اخلرب ، وبامذا أجاهبم املحققون ، ومل يبني اختياره يف املسألة ، وهو يفرق بني 

  .ألتني العطف قبل جميء اخلرب وبعده ، وال بد عند البيان من التفريق بينهام املس

، ذهب الكسائي جواز ذلك عىل كل حال، فمأما العطف بالرفع قبل جميء اخلرب: فأقول

إن زيدا وعمرو قائامن، : كان يظهر فيه عمل إن أو مل يظهر، وذلك نحو قولك سواء

  .ذلك إال فيام مل يظهر فيه عمل إنه ال جيوز ، ومذهب الفراء أنوإنك وبكر منطلقان

                                                             

 ٣٦٢/  ١، أوضح املسالك  ١٥٥/  ٢الكتاب  )١(

  ٣٥٩-  ٣٥٨/  ٤الدر املصون  )٢(

 ٢٧٣/  ٢الكشاف  )٣(



 

   
ملوضع قبل متام اخلرب عىل كل وذهب البرصيون إىل أنه ال جيوز العطف عىل ا   

إنك وزيد قائامن ، : ، واحتجوا بأن قالوا الدليل عىل أن ذلك ال جيوز أنك إذا قلت حال

زيد ، وتكون إن  وجب أن يكون زيد مرفوعا باالبتداء ، ووجب أن يكون عامال يف خرب

عاملة يف خرب الكاف وقد اجتمعا يف لفظ واحد فلو قلنا إنه جيوز فيه العطف قبل متام 

  . )١(اخلرب ألدى ذلك إىل أن يعمل يف اسم واحد عامالن وذلك حمال 

تدل الكسائي  ْ ِ قوله تعاىل  )٢(واس إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين : ( بظواهر

ارى من آمن باهللا واليوم واآلخر وعمل صاحلا فال خوف هادوا والصابئون والنص

  ) .عليهم وال هم حيزنون 

  :وبقول ضابئ الربمجي 

ه       فإين ُ ِ رحل ُ أمسى باملدينة َك ْ ي ن َ َم ٌ   ف ار َّ ي َ ُ    هبا   وق   لغريب

  :وبقول اآلخر 

 ُ ف ِ ل َ ت ْ َأ ً ون نا بعضا ُ رى بعض َ ٍ        حتى ي و بمنزلة ُ ل ْ َخ   يا ليتنا ومها ن

  :آلخر وقول ا

َّا وأنتم    بغاة ما بقينا يف شقاق        وإالَّ فاعلموا أن

  :وقول اآلخر 

 ُ ِ يا مليس   ليس هبا أنيس  ببلد        يا ليتني وأنت

إهنم أمجعون ذاهبون ، وإنك وزيد : وما حكاه سيبويه أن ناسا من العرب يقولون 

  . )١(ذاهبان 

                                                             

 ١٥٩/  ١اإلنصاف  )١(

 ٣٢٢ - ٣٢١/  ١، رشح الترصيح  ٣٥٩ – ٣٥٨/  ٤الدر املصون  )٢(



 

   
نه سمع من العرب من يقول ، إن زيدا أ) : املسائل الكبري ( وما حكاه األخفش يف  

  . )٢(وأنت ذاهبان 

أمجعنا عىل أنه جيوز العطف عىل املوضع : وأما من جهة القياس ، فقال الكوفيون             

ألهنا ) إن ( فكذلك مع . ال رجل وامرأة أفضل منك : نحو ) ال ( قبل متام اخلرب مع 

نفي ، ألهنم حيملون اليشء عىل ضده ، كام لل) ال ( بمنزلتها ، وإن كانت لإلثبات ، و

أنا أمجعنا عىل أنه جيوز العطف عىل االسم بعد متام اخلرب : حيملونه عىل نظريه ، يدل عليه 

ال ) إن ( ، فكذلك قبل متام اخلرب ، ألنه ال فرق بينهام عندنا ، وأنه قد عرف من مذهبنا أن 

رتفع به قبل دخوهلا ، فإذا كان اخلرب يرتفع تعمل يف اخلرب ، لضعفها وإنام يرتفع بام كان ي

( إن : بام كان يرتفع به قبل دخوهلا فال إحالة إذن ، ألنه إنام كانت املسألة تفسد أن لو قلنا 

هي العاملة يف اخلرب ، فيجتمع عامالن ، فيكون حماال ، ونحن ال نذهب إىل ذلك ، ) إن 

  . )٣(فصح ما ذهبنا إليه 

 ْ ُّ هذه األدلة تَص ُح أن تكوكل َ دليالً للكسائي والفراء معاً ل   .فاء اإلعراب فيها، خلون

وأما األدلة التي تعضد رأي الكسائي يف جواز العطف بالرفع مع ظهور إعراب 

) مالئكة(برفع  ) يصلون عىل النبيإن اهللا ومالئكته : (قراءة بعضهم  )٤(االسم ، فمنها 

  .)٥() اهللا(لفظ اجلاللة عطفا عىل 

                                                                                                                                                                                   

 ١٥٥/  ٢لكتاب ا )١(

 ٢١٢/  ١، اللباب للعكربي  ١٩٤/  ٥التذييل والتكميل  )٢(

 ١٥٩/  ١اإلنصاف  )٣(

 ٢٠٦/  ٣، مهع اهلوامع  ١٩٤/  ٥التذييل والتكميل  )٤(

 – ٥٤قراءة ابن عباس ، وعبدالوارث عن أيب عمرو ، وحممد بن سليامن اهلاشمي ، انظر جمالس العلامء  )٥(

 ٢٣٩/  ٧، والبحر املحيط  ١٢١، خمترص يف شواذ القرآن  ٢١٩ – ٢١٧/  ٤، الفصوص  ٥٥



 

   
  . )١(إن زيدا وعمرو ذاهبان : ربوقول الع 

وأبو  )٣(، وهشام  )٢(ووافق الكسائي عىل هذا املذهب أبو احلسن األخفش              

  . )٤(عبيدة 

واشرتط الفراء إلجازة الرفع خفاء اإلعراب لئال يتنافر اللفظ ودليله دليل 

  . )٥(الكسائي 

بالرفع عىل حمل اسم إن عطف وأما مجهور البرصيني فنقل ابن هشام أهنم منعوا ال  

واملحققون عىل :(، وقال يف كتابه أوضح املسالك ، يف النص السابق من املغنيقبل اخلرب

أن رفع ذلك ونحوه عىل أنه مبتدأ حذف خربه أو بالعطف عىل ضمري اخلرب إذا كان 

  )ما جاءين من رجل وال امرأة : ( بينهام فاصل ال بالعطف عىل حمل االسم مثل 

  . )٦()  ع ألن يف مسألتنا االبتداء وقد زال بدخول الناسخبالرف

: لعطف بالرفع عىل اإلطالق قالوهذا ما نقله عنهم ابن األنباري من أهنم منعوا ا        

  .  )٧()ملوضع قبل متام اخلرب عىل كل حالوذهب البرصيون إىل أنه ال جيوز العطف عىل ا(

وذلك : (عد بيان رأي الكسائي والفراء بقال ، ونقل املنع عنهم أيضا ابن عصفور 

َ اإلعراب أو مل يظهر، وذلك أن احلمل عىل املوضع ال ينقاس إال حيث  ر َ عندنا باطل، ظَه

                                                             

 ٢١٢/  ١اللباب للعكربي  )١(

 ٦٩/  ٨، رشح املفصل  ١٩٤/  ٥، التذييل والتكميل  ٢٨٦ ٢٨٥/  ١معاين القرآن  )٢(

 ١٩٤/  ٥التذييل والتكميل  )٣(

 ١٧٢/  ١جماز القرآن  )٤(

 ١٩٥/  ٥تكميل ، التذييل وال ٣١١ – ٣١٠/  ١معاين القرآن  )٥(

 ٣٦٢/  ١أوضح املسالك  )٦(

 ١٥٨/  ١اإلنصاف  )٧(



 

   
ٍ وال قاعد : يكون للموضع جمرور نحو ٌ بقائم بقائم يف : أال ترى أن قولك . ليس زيد

ً قا: وإذا قلت. موضع نصب بليس، والناصب هو ليس ومل يذهب ٌ ، املعنى إن زيدا : ئم

ّام كان التعري وقد ذهب  ٌ قائم ٌ، إال أن الرافع لزيد إن ً فإن احلمل عىل املعنى . زيد وأيضا

 ٌ ً قائم ٌ ، ألن معنى إن زيدا ٌ وعمرو ً قائم ّام يكون بعد متام الكالم ، فتقول مثالً إن زيدا : إن

 ٌ ٌ قائم ِ فال ينبغي أن جيوز أل. وزيد ٌ قائامن ً وعمرو َّ وأما إن زيدا َّ زيدا ( ن ال معنى له ، ) إن

  .  )١()فال يتصور احلمل عىل املعنى قبل حصوله 

والذي يظهر يل أن مذهب سيبويه ومجهور البرصيني يف العطف عىل حمل اسم إن 

  .قبل جميء اخلرب فيه تفصيل ، فليس منع البرصيني للمسألة عىل إطالقه 

مجيعا   قد اشرتكا اميعا ، بمعنى أهنفإن كان اخلرب موافقا السم إن واملعطوف عليه مج

، ألنه هذا ممتنع وال يصح فيه إال النصبإن زيدا وعمرو قائامن ، ف: يف خرب واحد ، مثل 

عىل خالف القياس واستعامل الفصحاء ، وألنه يؤدي إىل أن يعمل عامالن خمتلفان يف 

  .معمول واحد 

مرو قائم ، فال يمتنع إال إن زيدا وع: وأما إذا كان اخلرب مطابقا ألحدمها مثل 

احلكم بالعطف عىل اسم إن ، وإال فجائز يف املعطوف الرفع والنصب ، فالنصب عىل 

عىل أن يكون اخلرب للثاين وحذف خرب األول ، أو يكون خربا لألول عىل : وجهني 

التقديم والتأخري وحذف خرب الثاين ، والرفع أيضا عىل وجهني ، ومها املذكوران يف 

                        .النصب 

إن زيدا وعمرو قائم ، من قبيل املمنوع  ، : وليس قول من قال : ( قال ابن احلاجب 

ألن قائم إما أن يقدر خربا عن عمرو ، فيكون خرب زيد متقدما حتقيقا ، فلم يعطف إال 

                                                             

 ٤٥٢/  ١رشح اجلمل  )١(



 

   
ائم إن زيدا ق: بعد ميض اجلملة ، وإما أن جيعل قائم خربا عن االسم األول ، كأنك قلت 

وعمرو ، فلم يعطف إال بعد ميض اجلملة تقديرا بخالف إن زيدا وعمرو قائامن ، فإن 

ذلك غري ممكن تقديره فيه ورسه زوال املعنى الذي ذكرناه يف اإلفساد إنام جاء من جهة 

ترشيكهام مجيعا يف خرب واحد ، فأما إذا جعل لكل واحد خرب فقد انتفى املعنى الذي من 

  .  )١() أجله االمتناع 

وموضع اخلالف حيث ( : واعرتض األزهري عىل ابن هشام يف إطالقه املنع قال 

إن زيدا وعمرو : إنك وزيدا ذاهبان ، وأما نحو : يتعني كون اخلرب لالسمني مجيعا ، نحو 

) يف الدار ، فجائز باتفاق ، قاله املوضح يف رشح بانت سعاد ، وهو خمالف ملا أطلقه هنا 
)٢(           .                                       

وعقب الشاطبي عىل كالم ابن مالك حني أطلق املنع يف األلفية بأن املسألة حتتاج 

أنه ذكر مسألة العطف عىل : أحدمها :  وعىل كالم الناظم سؤاالن : ( إىل تفصيل ، قال 

إن زيدا وعمرو يف : موضع اسم إن قبل جميء اخلرب ، ومنعها مجلة ، فعنده أنه ال يقال 

إنك وعمرو يف الدار ، بوجه من الوجوه حسبام اقتضاه مفهوم رشطه ، ألنه : الدار ، وال 

أجاز العطف عىل موضع اسم إن برشط أن يستكمل ، فاقتىض منع العطف عند فقدان 

الرشط بإطالق ، وهذا مل يقله البرصيون ، وال يقتضيه كالم سيبويه عىل اجلملة ، بل 

إذا كان العطف قبل اخلرب فال خيلو أن يكون اخلرب مطابقا هلام : ذلك أن يقال الوجه يف 

ٌ ذاهب ، فإن كان : إنك وزيد ذاهبان ، أو ألحدمها ، نحو : مجيعا ، نحو  إنك وزيد

عىل أن يكون : مطابقا ألحدمها جاز يف املعطوف الرفع والنصب ، فالنصب عىل وجهني 

                                                             

 ١٨٢/  ٢اإليضاح يف رشح املفصل  )١(

 ٣٢٥/  ١رشح الترصيح  )٢(



 

   
و يكون خربا لألول عىل التقديم والتأخري وحذف اخلرب للثاين وحذف خرب األول ، أ

  . خرب الثاين ، والرفع أيضا عىل وجهني ، ومها املذكوران يف النصب 

  : فاألول مثل 

  عندك راض والرأي خمتلف    نحن بام عندنا وأنت بام   

  : والثاين مثل 

  فإين وقيار هبا لغريب           

النصب عند سيبويه والبرصيني ، وأما الرفع  وإن كان اخلرب مطابقا هلام مل جيز إال

  .فعىل جهة الغلط كام قال سيبويه ، وجاز عند الكوفيني كام تقدم 

، بل جائز بإطالق: اخلرب ال يقال فيه أن الرفع يف املعطوف قبل اإلتيان ب: فاحلاصل 

، فمفهوم خالف ، ويف حال ممتنع عىل اخلالفهو يف حال جيوز بإطالق من غري حكاية 

ا غري ص ً هو عمدته : إنه مل ير العمل باملفهوم، ألنا نقول: حيح، وال يقالرشط الناظم إذ

، وعليه اعتمد يف نقل املسائل الكثرية ولوال هو الفتقر إىل العبارة الطويلة يف هذا النظم

  .  )١() حول اهللا ، فإذا هذا املوضع مشكليف املسألة الواحدة حسبام تراه يف هذا الرشح ب

يظهر يل أن تقرير مذهب اجلمهور هو الذي أشار إليه الشاطبي من  والذي

قال . التفصيل يف املسألة ، وعليه يمكن محل كالم سيبويه ، وما فهمه عنه املتقدمون 

إن زيدا وعمرو قائم ، فهو عند سيبويه عىل التقديم والتأخري ، : فإن قلت : ( الصيمري 

إن الذين آمنوا والذين هادوا : (  قوله عز وجل إن زيدا قائم وعمرو ، محال عىل: كقولك 

  . )١() ) والصابئون والنصارى 

                                                             

 ٣٧٦ - ٣٧٥/  ٢املقاصد الشافية  )١(

 ٢١٠/  ١التبرصة والتذكرة  )١(



 

   
فنقل أبو ، إن زيدا وعمرو منطلق: فلو كان اخلرب مفردا نحو: (وقال أبو حيان

،  ك اخلليل وسيبويه والكسائي وهشامأجاز ذل: جعفر النحاس اخلالف فيه، قال

  :وأنشدوا قول الشاعر 

ُ أمسى باملد  ُ        فإينفمن يك ه ُ ٌ    ينة رحل ُ   هبا   وقيار   لغريب

إجازة سيبويه : ونقول . إن زيدا منطلق ، وزيد منطلق ، واحد : واحتجوا بأن  معنى 

ليس عطفا عىل موضع زيد ولكنه ) إن زيدا وعمرو منطلق ( واخلليل يف حكاية النحاس 

  . )١() عىل التقديم والتأخري أو عىل حذف خرب إن 

  :مهور عن أدلة الكسائي بام ييل وأجاب اجل

ْ والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن : ( أما قوله تعاىل     نُوا َ َ آم ين ِ َّذ َّ ال ِن إ

  ) .باهللا واليوم واآلخر وعمل صاحلا فال خوف عليهم وال هم حيزنون 

فقد أرشت إىل أن ظاهر اآلية موافق ملذهب الكسائي والفراء ، فلم يكن للبرصيني 

  .      تأويلها عن ظاهرها ، بتأويلني أشار هلام ابن هشام يف نصه الذي نقلته من املغني إال

وهو أن النية به التأخري بعد خرب إن ، فيكون اخلرب املذكور إلن ، وخرب : أحدمها 

كذلك ، وهو مذهب سيبويه  وال هم حيزنون والصابئون: املعطوف حمذوفا ، وتقديره 

َ (وجل وأما قوله عز : (قال  ئُون ِ اب َّ  م والتأخري كأنه ابتدأ عىل قوله فعىل التقدي) والص

) َ ئُون ِ اب َّ   )١() .بعدما مىض اخلرب ) والص

إن الذين آمنوا : أن يكون خرب إن حمذوفا ، ودل عليه املذكور ، فالتقدير : والثاين 

ا فال واليوم واآلخر وعمل صاحل –أي من آمن منهم باهللا  –والذين هادوا من آمن باهللا 

                                                             

 ١٩٥ - ١٩٤/  ٥التذييل والتكميل  )١(

 ١٥٥/  ٢كتاب سيبويه  )١(



 

   
خوف عليهم ، والصابئون والنصارى من آمن باهللا واليوم واآلخر وعمل صاحلا فال 

،  )١(وإىل هذا ذهب أبو احلسن األخفش واملربد . خوف عليهم وال هم حيزنون 

ومحل سيبويه ما أوهم العطف قبل التامم عيل : (سن هذا القول ابن مالك ، قال واستح

والذين هادوا والصابئون إن الذين آمنوا (ه يف ديم والتأخري فالتقدير عندالتق

إن الذين امنوا والذين هادوا من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فال : )والنصارى

وأسهل من التقديم . زنون ، والصابئون والنصارى كذلكخوف عليهم وال هم حي

إن الذين آمنوا : قيل تقدير اخلرب قبل العطف مدلول عليه بخرب ما بعده ، كأنه : والتأخري 

فرحون ، و الذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا 

فإن حذف ما قبل العطف بداللة ما بعده مقطوع . فال خوف عليهم وال هم حيزنون 

  : بثبوته يف كالم العرب قبل دخول إن ، كقول الشاعر

  )٢(والرأي خمتلف  نحن بام عندنا وأنت بام      عندك راض

  :  وبعد دخوهلا ، كقول اآلخر 

  )١(خلييل هل طب فإين وأنتام    وإن مل تبوحا باهلوى دنفان            

  :وأنشد سيبويه قول الفرزدق 

                   )٢(إين ضمنت ملن أتى ما جنى     وأبى فكان وكنت غري عذور            

                  )٣() . حني استغنى باآلخر  ترك أن يكون لألول خرب: ثم قال 

                                                             

 ٢٣٢، مشكل إعراب القرآن  ١٧٨ – ١٧٧/  ٣أمايل ابن الشجري  )١(

 .سبق خترجيه  )٢(

 .سبق خترجيه  )١(

 ٧٦/  ١كتاب سيبويه  )٢(

 ٢/٥٠رشح التسهيل )٣(



 

   
وضعف مذهب اجلمهور ومذهب ، أيد الرازي مذهب الفراء واستحسنهو

، فالذي بحيث ال يظهر فيه أثر اإلعراب) إن(إنه إذا كان اسم : نقول: ( الكسائي، قال

يعطف عليه جيوز النصب عىل إعامل هذا احلرف ، والرفع عىل إسقاط عمله ، فال جيوز 

ً ظهر فيه أثر : أن يقال  ً وعمرو قائامن ألن زيدا : اإلعراب ، لكن إنام جيوز أن يقالإن زيدا

إن هؤالء وإخوتك يكرموننا ، وإن هذا نفسه شجاع ، وإن قطام وهند عندنا ، والسبب 

كانت يف األصل ضعيفة العمل ، وإذا صارت بحيث ال ) إن ( يف جواز ذلك أن كلمة 

ا صارت يف غاية الضعف ، فجاز الرفع بمقتىض احلكم الثابت قبل يظهر هلا أثر يف اسمه

دخول هذا احلرف عليه ، وهو كونه مبتدأ ، فهذا تقرير قول الفراء ، وهو مذهب حسن 

وأوىل من مذهب البرصيني ، ألن الذي قالوه يقتيض أن كالم اهللا عىل الرتتيب الذي ورد 

ك هذا النظم ، وأما عىل قول الفراء عليه ليس بصحيح ، وإنام حتصل الصحة عند تفكي

  . )١() فال حاجة إليه ، فكان ذلك أوىل 

فهذه ثالثة أقوال يف إعراب اآلية ، وهناك توجيهات وآراء أخرى للعلامء ، مذكورة 

يف كتب إعراب القرآن ، مل أشأ أن أستطرد فيها ، لعدم تعلقها مبارشة بالبحث ، إال أن 

ً عىل الضمري املستكن يف  وهو أن يكون املرفوع م أحدها ينسب لإلمام الكسائي ، عطوفا

قال : (ميذه الفراء ورده قال الفراءهادوا هم والصابئون ، نقله عنه تل: أي ) هادوا(

ئون (أرفع : الكسائي  ِ إنا (لذى ىف هادوا ، وجيعله من قوله عىل إتباعه االسم ا) الصاب

ف الذين آمنوا ذلك ؛  وجاء التفسري بغري. ال من اليهودية) هدنا إليك َ ص َ ألنه و

من آمن منهم فله كذا ، : ، ومل تؤمن قلوهبم ، ثم ذكر اليهود والنصارى ، فقال بأفواههم

                                                             

 ٥٥/  ١٢تفسري الرازي  )١(



 

   
، هو خطأ من جهتني: (ال ورده الزجاج أيضا وق.  )١() فجعلهم هيودا ونصارى 

إن أن الصابئ يف هذا القول يشارك اليهودي يف اليهودية ، وليس كذلك ، ف: إحدامها 

ل  ِ ع ُ ُ اليهودي ، وإن ج آ : ( بمعنى تابوا ، من قوله تعاىل "هادوا"الصابئ هو غري َ ن ْ د ُ ا ه َّ ن ِ إ

 َ ْك َي ل ِ ُ قد جاء بغري : ، ال من اليهودية ، ويكون املعنى ) إ تابوا هم والصابئون ، فالتفسري

َّ معنى  ٌ بأفواههم ، ألنه) الذين آمنوا ( ذلك ؛ ألن يريد به  يف هذه اآلية إنام هو إيامن

ر اليهود والنصارى  َ ك َ م، ثم ذ ُ ْ قلوهب ن ِ هم ومل تؤم ِ ُ الذين آمنوا بأفواه املنافقني ، ألنه وصف

ْ : فقال ن َ ْ أ ً ونصارى، فلو كانوا مؤمنني مل حيتج َهم هيودا ل َ َ منهم باهللا فله كذا، فجع ْ آمن ن َ م

َ فلهم أجرهم": يقال ْ آمن ن َ ِ القولني : ويقال. )٢()  "م  "الذين آمنوا" بأنهذا عىل أحد

ه أيضا أبو البقاء . مؤمنون نفاقاً  َّ د َ َ  )٤(، ومكي ابن أيب طالب )٣(ور ٍ آخر عدم ، وهو بوجه

ِ عليه ِ الضمري املعطوف ُ اشرتاط . تأكيد َّ مذهبه عدم ُ الكسائي، ألن ذلك، وهذا ال يلزم

 َ ُ االشرتاط ه ال، نعم يلزم الكسائي من حيث إنه قاوإن كان الصحيح ُّ ٍ ترد ُ ل بقول دالئل

ه عن الكسائيوه. الصحيحة، واهللا أعلم ُ له غري َ ق َ ُ قد نقله مكي عن الفراء، كام ن ، ذا القول

ع ، وحيتمل أن  َ َ الفراء كان يوافق الكسائي ثم رج م ، فيحتمل أن يكون َّ َّ عليه بام تقد ورد

َ يف املسألة قوالن  ً له ثم رجع إليه ، وعىل اجلملة فيجوز أن يكون   . )١(يكون خمالفا

وأجاب اجلمهور عن الشواهد األخرى التي استدل هبا الكسائي بام أجابوا به عن 

  .اآلية ، فخرجوها عىل التقديم والتأخري أو عىل احلذف من األول 

                                                             

 ٣١٢/  ١معاين القرآن )١(

 ١٩٤/  ٢معاين القرآن  )٢(

 ٤٥١/  ١التبيان  )٣(

 ٢٣٢مشكل إعراب القرآن  )٤(

 ٣٥٧ -  ٣٥٦/  ٤الدر املصون  )١(



 

   
  :ويتعني التوجيه األول وهو التقديم والتأخري يف قوله 

 ُ ٌ هبا لغريب ُ        فإين وقيار ه ُ ُ أمسى باملدينة رحل   فمن يك

إين لغريب وقيار غريب ، وال يتأتى فيه التوجيه الثاين ، وهو احلذف من ف : واألصل 

  .األول لوجود الالم ، ألهنا ال تدخل يف خرب املبتدأ 

إن اهللا ومالئكته : ( ويتعني التوجيه الثاين وهو احلذف من األول يف قوله تعاىل            

عة املشرتكة ، واهللا واحد ال ألجل الواو يف يصلون ، ألهنا للجام) يصلون عىل النبي 

، فإهنا لتعظيم  )١() قال رب ارجعون : ( رشيك له ، إال إن قدرت الواو للواحد مثلها يف 

لتعظيم الواحد املخاطب عىل أحد الوجهني ، فيتأتى التوجيه الثاين أيضا ، ويصري 

  . )٢(إن اهللا يصيل ومالئكته يصلون : التقدير 

املحذوف  ، فإن رشط الدليل اللفظي أن يكون طبقلكال الوجهني مشك: فإن قيل         

، واملحذوفة بمعنى الرمحة: ول فألن الصالة  املذكورة بمعنى، أما عىل التوجيه األمعنى

االستغفار ، فلم يتطابقا ، وأما عىل التوجيه الثاين فعىل العكس ، ألن الصالة املذكورة 

  .ابقا أيضا بمعنى االستغفار املحذوفة بمعنى الدعاء ، فلم يتط

الصواب عندي أن الصالة لغة بمعنى واحد، وهو : ( أجاب عنه ابن هشام ، قال  

العطف، ثم العطف بالنسبة اىل اهللا سبحانه وتعاىل الرمحة واىل املالئكة االستغفار واىل 

  . )١() اآلدميني دعاء بعضهم لبعض 

                                                             

 ٩٩املؤمنون  )١(

 ٣٢٤/  ١رشح الترصيح  )٢(

 ٣٣٣ - ٣٣٢/  ٦مغني اللبيب  )١(



 

   
ض العرب إهنم أمجعون وال حجة للكسائي والفراء فيام حكى سيبويه من قول بع        

، إهنم هم أمجعون ذاهبون: أن أصلهذاهبون ، وإنك وزيد ذاهبان ، ألن األول خيرج عىل 

خرب املبتدأ ، وهو وخربه خرب إن ، ) ذاهبون ( توكيد ، و) أمجعون ( مبتدأ ، و) هم ( فـ 

، تدأوزيد معطوف وذاهبان خرب املب إنك أنت وزيد ذاهبان ، فأنت مبتدأ: وأصل الثاين 

واجلملة خرب إن ، وحذف املتبوع وإبقاء التابع عند فهم املعنى جائز بإمجاع ، فالقول به 

  .  )١(راجح 

أمجعنا : وأما من حيث القياس فأجاب اجلمهور عن كلامت الكوفيني ، فأما قوهلم 

: ، قالوا ) إن ( فكذلك مع ) ال ( عىل أنه جيوز العطف عىل املوضع قبل متام اخلرب مع 

ال تعمل يف ) ال ( ألن ) ال ( إنام جاز ذلك مع : واب عىل هذا من وجهني ، أحدمها اجل

فلم جيتمع فيه عامالن فجاز معها العطف عىل املوضع قبل متام ) إن ( اخلرب بخالف 

  .اخلرب دون إن 

ـ ) ال ( أنا نسلم أن : والوجه الثاين     ولكن إنام جاز ذلك مع ) إن ( تعمل يف اخلرب ك

ركبت مع االسم النكرة بعدها ، فصارا شيئا واحدا ، ) ال ( وذلك ألن ) إن ( دون )  ال( 

فإهنا ال تركب مع االسم بعدها ، فيجتمع ) إن ( فكأنه مل جيتمع يف اخلرب عامالن ، وأما 

  .                           )١(يف اخلرب عامالن ، وذلك ال جيوز فبان الفرق بينهام 

  : اسم إن بعد جميء اخلرب العطف عىل حمل 

هذه هي املسألة الثانية التي ذكر ابن هشام أنه يمتنع فيها العطف عىل املحل لوجود 

إن زيدا قائم وعمرو ، ونقل ابن هشام اخلالف فيها ، : املحرز ، ومثل هلا بقوله 

                                                             

  ٥١/  ٢رشح التسهيل  )١(

 ١٦٣/  ١اإلنصاف  )١(



 

   
فاملحققون من البرصيني منعوا العطف عىل حمل اسم إن بعد جميء اخلرب الشرتاط 

فال يمكن احلمل عىل حمل اسم إن وهو االبتداء لزواله بوجود إن وأخواهتا ،  املحرز

وهي من القوة بحيث تطلب املحل ، لشبهها باألفعال ، وأجازها بعض البرصيني لعدم 

مل تعمل عندهم ) إن ( اشرتاطه ، وأجازها الكوفيون ألهنم ال يشرتطون املحرز وألن 

ً به قبل دخوهلا شيئا يف اخلرب ، بل هو مرفوع بام ك فهذه املسألة مبنية عىل . ان مرفوعا

قال ابن األنباري يف سياق بيان حجة .  )١(سابقتها وهو العطف قبل جميء اخلرب 

أنا أمجعنا عىل أنه جيوز العطف عىل االسم بعد متام اخلرب فكذلك قبل متام : ( الكوفيني 

                                                                       .             )٢() اخلرب ألنه ال فرق بينهام عندنا 

فالبرصيون جييزون رفع االسم املعطوف عىل اسم إن بعد اخلرب ، ولكنهم خمتلفون 

يف موجب الرفع ، فمنهم من يعطفه عىل حمل اسم إن عطفا حقيقيا ، ويكون من باب 

اء واستئناف مجلة ، فيكون من باب عطف عطف املفردات ، ومنهم من يرفعه عىل االبتد

فإن كان بعده ، فجائز أيضا بغري خالف عند النحويني عيل : (اجلمل ، قال الشاطبي 

إن اهللا بريء من املرشكني (   إن زيدا قائم وعمرو ، ومنه قوله تعاىل: اجلملة ، نحو قولك 

  :ويه جلرير يف قراءة ابن حميصن بكرس إن ، ومنه ما انشده سيب )١() ورسوله 

  )٢(واملكرمات وسادة أطهار      إن اخلالفة والنبوة فيهم 

                                                             

 ٥١/  ٢، رشح التسهيل  ٤٦٩/  ٥مغني اللبيب  )١(

  ١٥٩/  ١اإلنصاف  )٢(

 ٦/  ٥، انظر البحر املحيط وهي قراءة احلسن واألعرج  ٣سورة التوبة  )١(

 ٦٦/  ٨، رشح املفصل البن يعيش  ٣٩٣/  ١، املفصل  ١٤٥/  ٢انظر الكتاب  )٢(



 

   
لكنهم اختلفوا يف وجه هذا العطف اختالفا كثريا فمنهم من جعل ذلك عطفا 

إن زيدا قائم وعمرو ، عطف فيه  :حقيقة من باب عطف املفردات ، وأن  قولك 

  :حو عىل موضع زيد ، وهو الرفع ، كام عطف خرب ليس يف ن) عمرو(

  )١(فلسنا باجلبال وال احلديدا     

، وهو ظاهر إيضاح  )٢(وإليه ذهب الشلوبني يف أول قوليه ، وابن أيب الربيع 

، ومجل الزجاجي ، ومال إليه  بعض من رشح كالمهام أخذا بالظاهر من  )٣(الفاريس 

عطوف والذي عليه األكثر أن الرفع يف امل. كالمهام ، وتأول بعضهم عليه كالم سيبويه 

عىل االبتداء واستئناف مجلة معطوفة عىل أخرى ، وهو األظهر من كالم سيبويه ، ونقل 

عن األخفش ، والفراء ، واملربد ، وابن الرساج ، والفاريس يف غري اإليضاح ، وابن أيب 

العافية ، والشلوبني يف آخر قوليه ، ومجاعة من أصحابه ، لكن عىل جهة التوهم ال عىل 

م ، ال عىل حقيقة مقتىض الوضع ، إذ احلمل عىل التوهم عنده مقيس ، وهو حقيقة التوه

  .)١() أصل الكوفيني يف جواز الرفع قبل جميء اخلرب 

  :فعىل هذا يكون حكم املرفوع بعد اخلرب عند النحاة عىل ثالثة أوجه 

 مرفوعا لكان االسم) إن(، ومعنى ذلك أنك لو مل تأت بـ أن يكون عىل معنى االبتداء

، بالرفع ، وجاز العطف عىل حمل ذلك االسم، فجاء املعطوف عىل ذلك التقديرباالبتداء

  .فهذا مذهب الكوفيني ، ووافقهم بعض البرصيني 

                                                             

/  ٢،  ٢٩٢/  ٢،  ٦٧/  ١، منسوب لعقيبة األسدي يف الكتاب ) معاوي إننا برش فاسجح : ( صدره  )١(

  ١٣١/  ١ب ، رس صناعة اإلعرا ٣٧١/  ٤،  ١١٢/  ٤،  ٣٣٨/  ٢، املقتضب  ٩١/  ٣،  ٣٤٤

 ٦٧٦البسيط  )٢(

 ١٢٣اإليضاح  )٣(

 ٣٦٧- ٣٦٦/  ٢املقاصد الشافية  )١(



 

   
  :وأما املانعون فحملوا املرفوع بعد اخلرب عىل وجهني 

  .أن يكون مبتدأ واخلرب عىل الوجهني حمذوف دل عليه املذكور : أحدها 

معطوفا عىل الضمري يف اخلرب ، فيكون عىل هذا فاعال ، واألجود عىل  أن يكون: والثاين 

   )١() . إن ( هذا توكيده هذا كله يف 

: ، فقولك فأما ما محل عىل االبتداء: ( ره سيبويه وضعف الثاين ، قال والوجه األول اختا

، ، فعمرو وسعيد يرتفعان عىل وجهنيإن زيدا ظريف وعمرو ، وإن زيدا منطلق وسعيد 

  .فأحد الوجهني حسن واآلخر ضعيف 

فأن يكون حمموال عىل االبتداء ألن معنى إن زيدا منطلق زيد : فأما الوجه احلسن            

ٌ ( منطلق وإن دخلت توكيدا كأنه قال زيد منطلق وعمرو ، ويف القرآن مثله  ئ َ ر َ َّ اهللا ب إن

 ُ ه ُ ول ُ س َ َ ور كني ِ ْ َ املُرش ن ِ   ) .م

فأن يكون حمموال عىل االسم املضمر يف املنطلق ، : عيف وأما الوجه اآلخر الض

منطلق هو وعمرو ، وإن زيدا ظريف هو : والظريف ، فإذا أردت ذلك فأحسنه أن تقول 

وإن شئت جعلت الكالم عىل األول فقلت إن زيدا منطلق وعمرا ظريف . وعمرو 

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ( :فحملته عىل قوله عز وجل

Ñ Ð Ï()لو رضبت عبد اهللا وزيد قائم ما : عه قوم عىل قولك وقد رف )١

ولو أن ما يف األرض : لو رضبت عبد اهللا وزيد يف هذه احلال  ، كأنه قال : رضك ، أي 

من شجرة أقالم والبحر هذا أمره ما نفدت كلامت اهللا ، وقال الراجز ، وهو رؤبة بن 

  : العجاج 

                                                             

 ٢١٥ ٢١٤/  ١اللباب  )١(

 .٢٧:لقامن)١(



 

   
َريفاَ  َ واخل د ْ و َ َ اجل َّ الربيع َ         إن ّاسي ا أبى العب َ ا  د َ يوف ُّ   )١(والص

إن زيدا فيها وعمرو ، جرى : لت ولكن املثقلة يف مجيع الكالم بمنزلة إن  ، وإذا ق

) فيها (يف موضع الظريف ويف ) فيها ( ن ، أل) الظريف ( جمراه بعد ) فيها ( بعد ) عمرو(

  .)٢() إضامر 

دمها وتضعيف اآلخر ، وحذا املربد حذو سيبويه يف بيان وجهي الرفع وتقديم أح

وعمرو ، فأما الرفع فمن وجهني : إن زيدا منطلق وعمرا ، وإن شئت : وتقول : ( قال 

 :والنصب من وجه واحد وهو أن تعطفه عىل االسم املنصوب كام قال 

ا    َ َريف َ واخل د ْ و َ َ اجل يع ِ ب َّ َّ الر ِن ِ    إ َّاس ب َ ا أيب الع َ د َ ُوفا ي ي ُّ   والص

ً عىل يشء كان مثله وهذا عىل وجه الكالم وجمر   .اه ألنك إذا عطفت شيئا

عىل موضع إن ألن موضعها االبتداء، ، أن حتمله د وجهي الرفع، وهو األجود منهاموأح

الثقيلة ، ) لكن(يف هذا الباب ) إن(زيد منطلق، ومثل : ق، فمعناهإن زيدا منطل: فإذا قلت

: والوجه اآلخر يف الرفع...ملوضعليس زيد بقائم وال قاعدا ، عىل ا: ونظري هذا قولك

وهذا أبعد الوجهني إال . يكون حمموال عىل املضمر يف منطلقإن زيدا منطلق وعمرو أن 

  . )١() أن تؤكده فيكون وجها جيدا خمتارا نحو إن زيدا منطلق هو وعمرو 

أن يكون من باب عطف ) إن(يبويه واملربد بالعطف عىل موضع فهل أراد س

؟ خالف بني العلامء ، وقد نقلت كالم الشاطبي اجلمل املفردات، أو من باب عطف

                                                             

 ٣، مهع اهلوامع  ١٤٥/  ٢، كتاب سيبويه  ١١١/  ٤، املقتضب  ٢٥٠/  ١انظر األصول . البيت لرؤبة  )١(

 /٢٠٥  

 ١٤٥/  ٢الكتاب  )٢(

 ١١٢ - ١١١/  ٤املقتضب  )١(



 

   
وإشارته إىل اخلالف بني العلامء يف الرفع بالعطف ، وما محل عليه كالم سيبويه ، وأن 

خالفه يف هذا حممد عبداخلالق عظيمة ورجح أنه من . األظهر أنه من باب عطف اجلمل 

يه يف أوىل وجهي الرفع عند ونريد أن نبني املعطوف عل: ( باب عطف املفردات ، قال 

الذي يظهر يل أنه  سيبويه واملربد ، وهل العطف من عطف املفردات أو من عطف اجلمل؟

: ملربد هنا من عطف املفردات ، وأن املعطوف عليه هو حمل اسم إن قبل دخوهلا ، وكالم ا

ا حمل ، وحدها ليس هل) إن ( ، ال يمكن محله عىل ظاهره ، ألن ) إن(أن حتمله عىل موضع 

عىل ) عمرا(أن حتمل : (عن هذا يف الكامل بقوله  فيحمل عليه ، ويؤيد ذلك أنه عرب

زيد منطلق ، فرددته عىل املوضع ، ومثل : إن زيد منطلقا ، فمعناه : املوضع ألنك إذا قلت 

لست بقائم وال : فجعل املربد هذا العطف مثل قوله .  )١(..) لست بقائم وال قاعدا: هذا 

  :، وقول الشاعر  قاعدا

  فلسنا باجلبال واحلديدا                                                                    

  . )١(يقطع بأنه معطوف عىل حمل اسم إن ، وأنه من عطف املفردات 

، وحتقيق وجيوز الرفع بالعطف عىل موضع إن ، ألهنا يف موضع ابتداء: (ويقول ابن يعيش 

 ملا دخلت عىل املبتدأ واخلرب لتحقيق مؤداه وتأكيده من غري أن تغري معنى االبتداء ذلك أهنا

إن زيدا قائم، وزيد قائم، يف املعنى واحد، فجاز لذلك : صار املبتدأ كامللفوظ به، وصار

صاحب  ، وقولعىل اللفظ، والرفع عىل املعنى النصب والرفع ، فالنصب: األمران

دا ظريف إن زي: جاز يف قولكة وما عملت فيه الرفع وألن حمل املكسور(:الكتاب

وما عملت فيه ليس للجميع موضع ) إن(ليس بسديد، ألن ) ، أن ترفع املعطوفوعمرو

                                                             

 ٤١٧/  ١الكامل  )١(

 ١١٣ -١١٢/  ٤هامش كتاب املقتضب للمربد  )١(



 

   
قبل دخوهلا عىل تقدير ) إن ( من اإلعراب ، ألنه مل يقع موقع املفرد ، وإنام املراد موضع 

   . )١() وارتفاع ما بعدها باالبتداء ) إن ( سقوط 

  .  )٢() العطف بالرفع عىل اسمها وحدها : فاألوىل أن يقال: ( ل الريض وقا

بب قوة إن وأخواهتا وطلبها والذي يظهر يل بعد هذا أن اخلالف إنام هو بس 

من العوامل ) إن(أن كلمة : ثريها كام عند الكوفيني، وحجتهم، أو عدم تأللمحل

ً وصف حقيق، وكون املبتدأ مبتدأ وىل املبتدأ واخلربالداخلة ع ي ثابت حال اخلرب خربا

املعطوف : يض الرفع ، فإذا ثبت هذا فيقولون، وكونه مبتدأ يقتدخول هذا احلرف وقبله

ً لكونه يف نتصابه بناء عىل إعامل هذا احلرفجيوز ا عىل اسم إن ، وجيوز ارتفاعه أيضا

ً عن ً عنهاحلقيقة مبتدأ حمدثا وأنه قد ( :وفينياألنباري مبينا حجة الك ، قال ابنه وخمربا

تفع بام كان يرتفع به قبل ، وإنام يرال تعمل يف اخلرب لضعفها) نإ(عرف من مذهبنا أن 

، ألنه إنام كانت تفع بام كان يرتفع به قبل دخوهلا، فال إحالة إذن، فإذا كان اخلرب يردخوهلا

ّ (إن : قلنا املسألة تفسد أن لو كون حماال، هي العاملة يف اخلرب، فيجتمع عامالن، في) إن

وهذا ما مل يوافقهم عليه البرصيني . )١()ونحن ال نذهب إىل ذلك، فصح ما ذهبنا إليه

والفعل له تأثري يف واحتجوا بأن هذه احلروف تشبه الفعل مشاهبة تامة عىل ما تقدم بيانه 

والراجح عندي بعد هذا مذهب  .، فهذه احلروف جيب أن تكون كذلك الرفع والنصب

فقة السامع له ، وما جاء مما ظاهره املذهب اآلخر فغري متعني له الحتامل البرصيني ملوا

  .أمر آخر فيه ، باإلضافة إىل أنه قليل ال يعتمد عليه ، وخمالف للوجه الشائع 

                                                             

 ٦٧/  ٨رشح املفصل  )١(

 ٣٢٨/  ٢رشح الريض عىل الكافية  )٢(

 ١٥٩/  ١اإلنصاف  )١(



 

   

  العطف على معمويل عاملني خمتلفني
ٍ : اختلف النحويون يف العطف عىل معمويل عاملني خمتلفني ، نحو ٌ  ليس بقائم زيد

 ٍ ، فمنعه مجهور النحويني، وأجازه الكسائي ، جاعالً  وال خارج ٌ ً  )خارج(عمرو معطوفا

كت الواو بينهام يف ا) قائم ( عىل  َّ و ( لباء، وجعل ورش ٌ ً عىل) عمر ٍ (  معطوفا ، ) زيد

كت الواو  ّ ً  - ورش أمجعوا : (وهذا ما نقله عنه ابن هشام قال ) .  ليس( بينهام يف  -أيضا

إن زيدا ذاهب وعمرا جالس ، : ويل عامل واحد ، نحو عىل جواز العطف عىل معم

أعلم زيد عمرا بكرا جالسا ، وأبو بكر خالدا سعيدا : وعىل معموالت عامل ، نحو 

إن زيدا ضارب أبوه : منطلقا ، وعىل منع العطف عىل معمويل أكثر من عاملني ، نحو 

ا جارا فقال ابن لعمرو وأخاك غالمه بكر ، وأما معموال عاملني فإن مل يكن أحدمه

وليس كذلك بل . كان آكال طعامك عمرو ومترك بكر : هو ممتنع إمجاعا ، نحو : مالك 

وإن كان أحدمها . إن منهم األخفش : وقيل : نقل الفاريس اجلواز مطلقا عن مجاعة 

زيد يف الدار واحلجرة عمرو أو وعمرو احلجرة ، فنقل : جارا فإن كان اجلار مؤخرا نحو 

وإن كان اجلار . وليس كذلك بل هو جائز عند من ذكرنا . أنه ممتنع إمجاعا املهدوي 

يف الدار زيد واحلجرة عمرو ، فاملشهور عن سيبويه املنع ، وبه قال املربد ، : مقدما ، نحو 

وابن الرساج ، وهشام وعن األخفش اإلجازة ، وبه قال الكسائي ، والفراء ، والزجاج ، 

عاطف كاملثال جاز، ألنه كذا إن ويل املخفوض ال: قالوا وفصل قوم منهم األعلم ف

  .يف الدار زيد وعمرو احلجرة : ، وألن فيه تعادل املتعاطفات وإال امتنع ، نحو سمع

* + (: جاءت مواضع يدل ظاهرها عىل خالف قول سيبويه ، كقوله تعاىل وقد          
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O N()والثانية والثالثة ) إن ( األوىل منصوبة إمجاعا ، ألهنا اسم ) آيات ( ،  )١ ،

قرأمها األخوان بالنصب ، والباقون بالرفع ، وقد استدل بالقراءتني يف آيات الثالثة عىل 

نيابتها مناب ، وأما النصب فعىل ) يف ( املسألة أما الرفع فعىل نيابة الواو مناب االبتداء ، و

  ) .يف ( و) إن ( 

  :وأجيب بثالثة أوجه  

مقدرة فالعمل هلا ويؤيده أن يف حرف عبد اهللا الترصيح بفي وعىل ) يف ( أن : أحدمها 

  .هذا الواو نائبة مناب عامل واحد وهو االبتداء أو إن 

هي آيات ، : أن انتصاب آيات عىل التوكيد لألوىل ورفعها عىل تقدير مبتدأ ، أي : والثاين 

  . مقدرة ) يف ( وعليهام فليست 

ذكره الشاطبي ، ) يف ( و) إن ( خيص قراءة النصب ، وهو أنه عىل إضامر : والثالث 

  . بعيد ) إن ( وغريه ، وإضامر 

  :ومما يشكل عىل مذهب سيبويه قوله 

ها     اإلله    بكف    هون عليك فإن األمور   ُ   مقادير

ُّها     بآتيك   فليس ها       منهي ُ ٍ عنك مأمور ِ   )٢(وال قارص

) ليس(عطفا عىل مرفوع ) مأمورها(عطف عىل جمرور الباء ، فإن كان ) قارص(ألن 

لزم عدم االرتباط باملخرب ) قارص (، وإن كان فاعال بـ لزم العطف عىل معمويل عاملني

  .فليس منهيها بقارص عنك مأمورها : عنه ، إذ التقدير حينئذ 

                                                             

 .٥-٣:اجلاثية)١(

،  ٦٩/  ٢، األصول  ١٩٦/  ٤، املقتضب  ٦٤ – ٦٣/  ١كتاب سيبويه : انظر . البيتان لألعور الشني  )٢(

  ١٣٦/  ٤، مهع ، خزانة األدب  ٤٢٧/  ١، رشح الشواهد للسيوطي  ٢٦٩/  ٣مغني اللبيب  رشح أبيات



 

   
ثاين بأنه ملا كان الضمري يف مأمورها عائدا عىل األمور كان كالعائد عىل وقد أجيب عن ال

: وبعد فاحلق جواز العطف عىل معمويل عاملني يف نحو ...املنهيات لدخلوها يف األمور 

  . )١() يف الدار زيد واحلجرة عمرو ، وال إشكال حينئذ يف اآلية 

عمويل عاملني خمتلفني إن فيتبني مما سبق أن مذهب الكسائي جواز العطف عىل م

  .كان أحدمها جارا ، وكان اجلار مقدما ، ووافقه ابن هشام يف هذا القول 

،  )٣(، وأبو حيان  )٢(وهذا هو الثابت عن الكسائي نسبه إليه أبو جعفر النحاس 

  . ، وغريهم  )٤(وابن عقيل 

،  )٧(ء مضا ، وابن )٦(، والزجاج  )٥(وممن وافق الكسائي يف املسألة األخفش 

  . )٨(وأبوبكر بن طلحة 

 ، قالالعطف عىل معمويل عاملني خمتلفنيومنع سيبويه ومجهور البرصيني    

اعلم أن سيبويه ال جييز ليس زيد بقاعد وال قائم عمرو وجتويز ليس زيد : ( السريايف

ىل فأما إبطاله ليس زيد بقاعد وال قائم عمرو ألنه ال يرى العطف ع .بقاعد وال قائم أبوه

ومعنى ذلك أنك إذا قلت ليس زيد . ومتى أجاز ذلك كان عطفا عىل عاملني ، عاملني 
                                                             

 .وما بعدها  ٥٢٢/  ٥مغني اللبيب  )١(

  ١٤٠/  ٤إعراب القرآن  )٢(

 ٢٠١٥ارتشاف الرضب  )٣(

 ٤٧١/  ٢املساعد  )٤(

 ، ٣/٢٧صل ، رشح املف ٣/٤٣٦، الكشاف  ١/٢٩٢، النكت  ٢/٦٩، واألصول  ٤/١٩٥املقتضب  )٥(

 ٢٥٦/ ١رشح مجل الزجاجي 

 ٢/٤٧١، واملساعد  ٢٠١٥، واالرتشاف  ٤/٤٣٢معاين القرآن  )٦(

 ١٩٠/  ٣، مهع اهلوامع  ٢٠١٥ارتشاف الرضب  )٧(

 ٢٠١٥ارتشاف الرضب  )٨(



 

   
فزيد مرتفع بليس وقائم جمرور بالباء والباء وليس عامالن أحدمها عمل الرفع ، بقائم

وال قائم عمرو فقد عطفت قائام عىل قاعد وعامله الباء : واآلخر عمل اجلر فإذا قلت

وعامله ليس فقد عطفت عىل شيئني خمتلفني ومثل ذلك وعطفت عمرو عىل اسم ليس 

  .يف الفساد قام زيد يف الدار والقرص عمرو

  وما الذي أبطل العطف عىل عاملني ؟: فإن قال قائل 

قام : ترى أنك إذا قلت حرف العطف يقوم مقام العامل ويغنى عن إعادته أال: قيل له

، رو، فلام كان حرف العطف كالعاملمقام زيد ، قام ع: زيد وعمرو ، كان بمنزلة قولك 

فإن . والعامل ال يعمل رفعا وجرا ، مل جيز أن تعطف بحرف واحد عىل عاملني خمتلفني 

قام زيد يف الدار ويف القرص عمرو ، جاز ألنك أعدت أحد العاملني ، فصار : قلت 

  . )١() ) قام ( العطف عىل عامل واحد ، وهو 

َ عىل م   :عمويل عاملني خمتلفني بأموروقد احتج من جييز العطف

إن يف الساموات واألرض آليات للمؤمنني ويف خلقكم وما : ( قول اهللا تعاىل  : أحدها

يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السامء من رزق 

  ) .فأحيا به األرض بعد موهتا وترصيف الرياح آيات لقوم يعقلون 

ٍ (  فقد قرأ ّ ) آيات قال ابن  . )١(بالنصب يف املوضعني الثاين والثالث محزة والكسائي

كت بني )يف(يف ) خلق(، و)اختالف(فالواو قد رشكت بني : (أيب الربيع  ّ ٍ (، ورش ، )آيات

ٍ  (و  ّ ( يف ) آيات   . )٢() ) إن

                                                             

 ٤١ ٤٠/  ٣رشح السريايف  )١(

 ٤٣/  ٨، البحر املحيط  ١٣٩/  ٤، إعراب القرآن  ١٦٩/  ٦، احلجة  ٥٩٤السبعة  )١(

 ٣٥٥/  ١البسيط  )٢(



 

   
 عاملني ، أن اآلية دليل عىل العطف عىل معمويل)٢(، والزخمرشي )١(وذكر الزجاج 

  . نصبت أم رفعت ، سواء خمتلفني

الواو مقامهام ، ، ويف ، أقيمت  إن: فالعامالن إذا نصبت مها: (قال الزخمرشي

: رفعت فالعامالنوإذا . )آيات(، والنصب يف )واختالف الليل والنهار(فعملت اجلر يف 

  .)٣() ) اختالف ( ، واجلر يف ) آليات ( االبتداء ويف عملت الرفع يف 

، وإيضاحه  )٤()N M L K J I H G F(: قوله تعاىل  :الثاين 

 ، فقد رشكت ) عىل هدى ( عىل معطوف ) يف ضالل ( إن : ( كام قال ابن أيب الربيع 

ّ ( بينهام يف ) أو(   .  )٥() ) الالم  ( ، و) إن

   :قول الشاعر : الثالث 

 )١(بالليل نارا  أكل امرئ حتسبني امرأ       ونار توقد

ٍ ( فخفض  ً ( ، ونصب ) كل ( املخفوض بـ  ) امرئ( بالعطف عىل )  نار بالعطف ) نارا

ً ( عىل  ـ ) امرأ   . )٢(ورشكت الواو بينهام  ، ) حتسبني( املنصوب ب
                                                             

 ٤٣٢/  ٤معاين القرآن وإعرابه  )١(

 ٤٨٠/  ٥الكشاف  )٢(

 .املرجع السابق  )٣(

 .٢٤:سبأ)٤(

 ٣٥٤/  ١البسيط  )٥(

، خزانة  ٤٦/  ١، أمايل ابن احلاجب  ١٩١، األصمعيات  ٦٦/  ١انظر الكتاب . البيت أليب دؤاد  )١(

،  ٧٠٠/  ٢، رشح شواهد املغني  ٣٩/  ٥، الدرر  ٤٣٠/  ٢، مهع اهلوامع  ٤٨١/  ١٠،  ٥٩٢/  ٩األدب 

/  ٣، أوضح املسالك  ٦٣٢/  ٢، التبيان  ١٤٠/  ٤، إعراب القرآن  ٧٠/  ٢، األصول  ١٣٧املفصل 

 .، وغريها  ١٦٩

 ٢٨/  ٣رشح املفصل  )٢(



 

   
نِّي : الرابع  َّ  :قول األعور الش

ها   اإلله   بكف   هون عليك فإن األمور     ُ   مقادير

ُّها      بآتيك   فليس ٍ عنك مأ   منهي ِ هاوال قارص ُ   مور

) قارص(رواية اجلر ، ألن  بالرفع والنصب واجلر ، والشاهد فيه) قارص(فقد روى 

  . )١() منهيها ( معطوف عىل  ) مأمورها(، و ) بآتيك(يف معطوف عىل جمرور بالباء 

  :قول النابغة اجلعدي : اخلامس 

ها    َّ د ُ ر َ ْ ن ٍ لنا أن ً أن     فليس بمعروف را َ تنك ْ س ُ ً وال م حاحا ِ َّ  ص ق َ ُع    )٢(را ت

: الثالثة يف قوله  والقول يف هذا البيت كالقول يف بيت الشنّي ، فقد روي باألوجه

ر( َ َنْك ت ْ س ُ ٍ ، - هنا  - ، والشاهد ) م ً عىل خرب  رواية اجلر ، ليصبح ، حينئذ ، ) ليس ( معطوفا

را ( ويكون  َّ ق َ ُع ْ ت ً عىل ) أن َّها( معطوفا د ُ ر َ كة  ، ) أن ن ِّ   . )٣(والواو مرش

 :قول الفرزدق : س الساد

َ راعيها  َ ال وبارش َّ بانه        الص َ ِ ما بل َّ النار ر َ ِ ح ْه ي َ نْب َ ف  وج َّ ر َ تَح َ  )١(ي

ّ ( ، وعطف ) لبانه ( عىل ) جنبيه ( فعطف  ر َ ال ( عىل ) النار  ح َّ ونابت الواو مناب ) الص

  . )٢(بارش ، ومناب الباء 

 :قول أيب النجم : السابع 

                                                             

  ٥٢٨/  ٥، مغني اللبيب  ٢٧٥/  ١رشح أبيات سيبويه البن السريايف  )١(

 ٤٥/  ٣، رشح السريايف  ٢٠٠،  ١٩٤/  ٤، املقتضب  ٦٤/  ١سيبويه كتاب : انظر  )٢(

 ١٩٦/  ٤، املقتضب  ٤٧/  ٣رشح السريايف  )٣(

، رشح اجلمل  ١٦٣، املسائل العسكرية  ٤٤٠، رشح القصائد السبع  ١٢٠/  ٢رشح ديوان الفرزدق  )١(

 ٢٥٦/  ١البن عصفور 

 ٢٥٦/  ١رشح اجلمل البن عصفور  )٢(



 

   
ةَ  َّ ر َ ْ ب ن ِ ُ م ْت ي َ ص ْ َو ا    أ ّ ر ُ ً ح ْبا ل َ اً     ق ْ ري َ ِ خ ْب ل َ ا  بالك ّ َ ِ رش َامة   )١(واحل

منصوب )رشاً ( و) الباء(، والعامل ) الكلب(جمرورة بالعطف عىل ) احلامة (  :فقالوا 

  . )٢() أوصيت ( ، والعامل ) خريا ( بالعطف عىل 

ً : قوهلم: الثامن َ شحمة َ مترةً ، وال بيضاء ُّ سوداء جر عطفا ) ضاء بي( وذلك أن . )٣(ما كل

  . )٤() ما(منصوبة عطفا عىل خرب ) شحمة(و، ) كل(، والعامل فيهام ) سوداء(  عىل

  :قول الشاعر : التاسع 

  )٥(كل ما حم واقع       وللطري جمرى واجلنوب مصارع   لقومي يا  أال 

  ) .جمرى  ( عىل) مصارع ( ، و ) الطري ( عىل ) اجلنوب ( فعطف 

  : ىل معمويل عاملني خمتلفني بأمورواحتج من منع العطف ع

  . )١(أن حرف العطف ضعيف ، فال يكون بمنزلة عاملني خمتلفني  : األول

جاز العطف عىل عاملني جلاز العطف عىل ثالثة ، وأكثر من ذلك ، وال  أنه لو: الثاين 

  . )٢(جيوز ذلك بإمجاع 

                                                             

 ٤٢/  ٣، رشح السريايف  ١٦٣، املسائل العسكرية  ١٧٢/  ٦، احلجة للفاريس  ٩٩٨كامل ال: انظر  )١(

 ٤٣/  ٣رشح السريايف  )٢(

،  ٥٦٦، املسائل البغداديات  ٢٨١/  ٢، جممع األمثال  ٦٥/  ١الكتاب : انظر . من أمثال العرب  )٣(

  ٧٤،  ٧٠/  ٢األصول 

 ٢٩٦/  ١، النكت  ٤٩/  ٣رشح السريايف  )٤(

/  ٣، رشح التسهيل  ١٩٦/  ١، معاين القرآن للفراء  ١٥١/  ١٢لسان العرب : انظر . ينسب للبعيث  )٥(

 ٦٨١/  ٢، شفاء العليل  ١٩١/  ٣، مهع اهلوامع  ١٢٤٣/ ٣، رشح الكافية الشافية  ١٩٠

، رشح مجل الزجاجي  ١/٣٥٨، البسيط  ٣٤٥/  ٢، رشح الكافية  ٤٣٤/  ١اللباب للعكربي  )١(

١/٢٥٥ . 

 ٤٣٤/  ١، اللباب للعكربي  ٧٥/  ٢األصول  )٢(



 

   
مع عىلأن العطف عىل معمويل عاملني خمتلفني إن مل يكن أح: الثالث  ُ ً جم ا ّ منعه ،  دها جار

 وأن حذف ما دل عليه دليل من حروف اجلر وغريها جممع عىل جوازه ، واألكثر عىل

ً العطف عىل ُحمل ما ورد مومها ً ، في  منع العطف عىل معمويل عاملني خمتلفني مطلقا

 ً   . )١(عاملني عىل ما أمجعوا عىل جوازه ، فيقدر اجلار حمذوفا

ٍّ واحد ، وال جيوز ، العطف عىل أن: الرابع  د َ ع ُ  معمويل عاملني خمتلفني بمنزلة تعديتني بم

  . )٢(ما هو بمنزلته ال جيوز  فكذلك

 :ييل وأجابوا عن األدلة التي احتج هبا املجيزون بام

  :أجابوا عن آية اجلاثية بخمسة أجوبة: األول 

او نابت مناب ، فالو )٣(مقدرة ، وكذلك هي يف مصحف ابن مسعود  ) يف( أن : أوالً 

  .)١(عامل واحد 

هذا التأكيد  ، وحسناملتقدمة، وال معطوفة عليها) آيات(توكيد لـ ) آيات(أن : ثانياً 

  . )٢(لطول الكالم 

  ً   . )٣(أهنا نصب عىل االختصاص : ثالثا

  ً َّ ( أهنا عىل إضامر : رابعا   . )٤() يف ( و ) إن

                                                             

 ٣/٣٧٨رشح التسهيل  )١(

 .املرجع السابق  )٢(

 ٤٨٠/  ٥، الكشاف  ٨٠/  ٥املحرر الوجيز  )٣(

 ٣٥٥/  ١، البسيط  ٤٨٠/  ٥، الكشاف  ٨٠/  ٥، املحرر الوجيز  ١٧٠/  ٦احلجة للفاريس  )١(

 ٢٥٦/  ١، رشح اجلمل  ٧٤/  ٢األصول  )٢(

  ٤٨١/  ٥لكشاف ا )٣(

 .املرجع السابق  )٤(



 

   
 ً   . )١(حلن  أن القراءة: خامسا

  :ا عن آية سورة سبأ بجوابنيأجابو: الثاين 

والترشيك  ، فكأهنام حرف واحد ،ملعنى واحد ، وهو التوكيد) الالم(و) إن(أن :أوالً 

  . )٢(واحد  واقع يف حرف

ُعطف عليها يشء ييل حرف العطف ، وهي معطوفة) يف(أن : ثانياً    . )٣(عىل ما قبلها  مل ي

  : أجابوا عن بيت أيب دؤاد بثالثة أجوبة: الثالث 

  . )٤(، وكذا قدروها يف املثل ) كل ( أنه عىل تقدير  : أوالً 

 ً ً ( البيت بنصب  أن رواية: ثانيا    . )٥(األوىل ) نارا

 ً   . )٢(، أو الشاذ  )١(أنه من النادر : ثالثا

ني عىل أن اهلاء يف  تأول سيبويه: الرابع  َّ َ الش ، فجعل )منهيها(إىل  تعود) مأمورها(بيت

الذي  بعضها ، فكأن الضمري ، وهوملنهي هو األمور، ألنه من األمورأمور للمنهي، اامل

مور فليس بآتيك األ: والتقدير  ، ألن بعض األمور أمور ،ليهأضيف إليه املأمور عائد ع

جلعله  واستشهد سيبويه. األمور ، ومأمورها من سببمنهيها وال قارص عنك مأمورها

 :منهي األمور بمنزلة األمور بقول جرير 

                                                             

 ١٤١/  ٤، إعراب القرآن  ٣٧٥/  ١، الكامل  ١٩٥/  ٤املقتضب : انظر . القائل به املربد  )١(

 ٣٥٤/  ١البسيط  )٢(

  ٥٧االنتصار  )٣(

 ١/٣٥٥، البسيط  ٣/٢٧، رشح املفصل  ٢/٧٤، األصول  ١/٦٦الكتاب  )٤(

 ٤/١٤١س ، إعراب القرآن للنحا ٢/٧٤األصول  )٥(

 ١/٢٥٧رشح مجل الزجاجي  )١(

 ٧٤/  ٢األصول  )٢(



 

   
َ أيب        د ْ ق َ َ ف يتام َ فى األ تْنا        كَ َ ق َّ ر َ َع َ ت نني ِّ ُ الس ْم  إذا بعض ي ِ ت َ   )١(الي

) أن نردها( : ، ألن قولهابغة، فجعل الثاين من سبب األولوكذلك تأول بيت الن

تصل ، والعقر متصل بضمريها، فكأنه اوالرد ملتبس باخليل، فكأنه منها، أي اخليل

خيلنا ردها  فليس بمعروفة: يل، وتقدير البيت عندهبضمري الرد حيث كان من اخل

ٍ عقرها  ً وال مستنكر   .جرير السابق  وأخرب عن اخليل باملذكر عىل نحو بيت.)٢(صحاحا

وهو الباء يف بيتي  جعلوا األبيات الثالثة الباقية عىل تقدير حرف اجلر ،: اخلامس 

    .، والالم يف بيت البعيث  )٤(، وأيب النجم  )٣(الفرزدق 

  عىل معمويل عاملني خمتلفني أصح ، ملا ويظهر يل أن مذهب املجيزين للعطف

والشعر ، وكالم العرب ، وحجج  وع الصحيح من القرآن الكريم ،مذكروا من املس

  .املانعني وإجاباهتم ال يسلم كثري منها من اعرتاض 

هذا غري مناب العامل ، و أما احلجة األوىل فقد جعلوا فيها حرف العطف نائباً 

ك وال ينوب ، والصحيح ما ذهب إليه ّ ابن أيب الربيع  صحيح ، فإن حرف العطف يرش

ً مناب العامل  ، وأبطل قول من جعل حرف العطف)١(وغريه من أنه الفعل املتقدم  نائبا
يريد  - مقامهام  أقيمت الواو: (زخمرشي لقوله يف آية اجلاثية وهلذا تعقب أبو حيان ال.)٢(

ِ الليل والنهار(فعملت اجلر يف  - ) يف(و ) إن( ، وإذا )آيات(يف  ، والنصب)اختالف

                                                             

  ١٩٨/  ٤، املقتضب  ٧١/  ٢، األصول  ١٢/  ١إلعراب ، رس صناعة ا ٦٤،  ٥٢/  ١الكتاب  )١(

 ٣٢/  ١حتصيل عني الذهب هبامش كتاب سيبويه طبعة بوالق  )٢(

  ٦/١٧٢، احلجة للفاريس  ١٦٤العسكرية  )٣(

 ٢/٨٢٩رشح الكافية الشافية  ، ٦/١٧٢احلجة للفاريس  )٤(

 ١/٣٢٩البسيط  )١(

 ١/٣٣٠٣٣١البسيط  )٢(



 

   
 )١() ) واختالف (يف  واجلر) آيات(عملت الرفع يف ) يف( لعامالن االبتداء ، و رفعت فا

به أبو حيان بقوله  . َّ   ليس بصحيح ، ألن الصحيح من: ( تعق

  . )٢() املذاهب أن حرف العطف ال يعمل 

عىل عاملني يؤدي إىل جتويز العطف عىل أكثر ، فمردود  العطف وأما القول بأن جتويز

َل أنه ال يلزم ، وال سيام أن العطف عىل أكثر من معمويل عاملني خمتلفني يفيض إىل  من ب ِ ق

  .اللبس ، أما العطف عىل معمويل عاملني فال لبس فيه 

ً جممع خمتلفني إذا مل يكن أحدمها  وأما القول بأن العطف عىل معمويل عاملني جارا

 عىل منعه فغري صحيح ، بل نقل الفاريس يف بعض كتبه عن بعض النحويني أن العطف

ً ، ونسب لألخفش    . )٣(عىل عاملني جائز مطلقا

أما جواهبم عن آية اجلاثية وبعض األبيات بتقدير اجلار فضعيف ، ألن العطف و

 . أوىل من محله عىل التقديرعاملني ال تقدير فيه ، ومحل الكالم عىل ما ال تقدير فيه  عىل

ً ، ففيه أن ا) آيات(وأما جعلهم  دتوكيدا د عن املوكَّ ُ ع َ عىل  وأما النصب. لتوكيد ب

  ،صل يف االختصاص أن يكون للمتكلم، ألن األاالختصاص فخالف األصل

  . )١(االختصاص بعد ضمري املخاطب قليل  ووقوع

  . سيام وأنه قرأ هبا إمامان  وأما تلحني املربد للقراءة الثابتة فال جيوز ، ال

                                                             

 ٤٨٠/  ٥الكشاف  )١(

 ٤٣/  ٨البحر  )٢(

 ١٩٠/  ٣، مهع اهلوامع ٢/٤٧١، املساعد  ١٠١٥ارتشاف الرضب  )٣(

 ٢٤/  ٢مهع اهلوامع  )١(



 

   

  نعت ضمري الغيبة
خالف الكسائى عامة النحاة فيام اتفقوا عليه من أن الضمري ال ينعت وال ينعت به ، 

  .مررت به املسكني : فأجاز هو نعت ضمري الغيبة ، نحو 

  :ونقل ابن هشام عنه إجازة نعت ضمري الغيبة يف مدح ، أو ذم ، أو ترحم ، قال   

  :نحو : لكسائي أن ينعت الضمري بنعت مدح ، أو ذم ، أو ترحم ، فاألول أجاز ا( 

)Ø × Ö Õ Ô Ó()(: ونحو، )١ê é è ç æ å ä()٢( ،

ِ : وقوهلم  ِ الرحيم ِ : نحو : والثاين . اللهم صل عليه الرؤوف   .مررت به اخلبيث

  :نحو قوله : والثالث 

  )٣(فال تلمه أن ينام البائسا                

) البيت احلرام(إن :  )٤()9 : ; > =(: لزخمرشي يف وقال ا

عطف بيان عىل جهة املدح كام يف الصفة ، ال عىل جهة التوضيح ، فعىل هذا ال يمتنع مثل 

  . )٥() ذلك يف عطف البيان عىل قول الكسائي 

 : لضمري عىل متأخر لفظا ورتبة اوقال يف سياق بيانه للمواضع التي يعود فيها 

ً ، قال ابن عصفور يكون مبدالً منه الظاهر املفرس له أن: السادس ( : ، كرضبته زيدا

                                                             

 .١٦٣:البقرة)١(

 .٤٨:سبأ)٢(

 ٢، رس صناعة اإلعراب  ١٦٠/  ٦، رشح كتاب سيبويه  ٧٥/  ٢كتاب سيبويه : انظر . البيت بال نسبة  )٣(

، مهع  ٣٥١/  ٦، رشح أبيات مغني اللبيب  ٤٦٤٠/  ٩، متهيد القواعد  ٢٤٠/  ٢، املساعد  ٦٨٩/ 

  ٢٢٣/  ١اهلوامع 

 .٩٧:املائدة)٤(

 ٣٨٢ ٣٨٠/  ٥مغني اللبيب  )٥(



 

   
هو جائز بإمجاع ، نقله عنه ابن مالك ، : أجازه األخفش ومنعه سيبويه ، وقال ابن كيسان 

جوا عىل ذلك قوهلم  ّ ِ ، وقال الكسائي : ومما خر ِ الرحيم ِ الرؤوف ِّ عليه هو : اللهم صل

  :ضمري ، وقوله نعت ، واجلامعة يأبون نعت ال

سا         ِ ْ بقرقرى كوان ْ أصبحت ُ    فال قد ُمه َ    أن   تل سا  ينام ِ   البائ

ُّ : هو بإضامر : وقال سيبويه  ومن ذلك الضمري ، وجوز : ( وقال .  )١() أذم

قل إن ريب يقذف باحلق : ( الكسائي نعته إن كان لغائب ، والنعت لغري التوضيح ، نحو 

ُ الغيوب  ُ : ( حو ، ون) عالم ُ الرحيم نعتا للضمري ) عالم ( ، فقدر ) ال إله إال هو الرمحن

ـ ) الرمحن الرحيم ( ، و ) يقذف باحلق ( املسترت يف    . )٢() ) هو ( نعتني ل

أو  وهذا الذي نسبه ابن هشام من إجازة نعت ضمري الغيبة بنعت مدح أو ذم

 )٤(والسمني احللبي  )٣(و حيان ، هو نسبة بعض املتأخرين إىل الكسائي ، ومنهم أبترحم

  .، وغريهم  )١(، والسلسييل   )٧(، وابن عقيل  )٦(، واألزهري  )٥(، والسيوطي 

: وقوله : (نعت ضمري الغائب مطلقا ، قال ونقل الفراء عن شيخه الكسائي إجازة 

) - ,+ * ) ( ' & % $ # " !

                                                             

 ٥٤٧ - ٥٤٦/  ٥مغني اللبيب  )١(

 ٢٤٩ - ٢٤٨/  ٦مغني اللبيب  )٢(

 ١٩٣١ارتشاف الرضب  )٣(

 ١٩٨/  ٢الدر املصون  )٤(

 ١٢١/  ٣مهع اهلوامع  )٥(

 ١٠٦٧موصل النبيل  )٦(

 ٤٢٠/  ٢املساعد  )٧(

 ٧٥٩/  ٢شفاء العليل  )١(



 

   

إن ، كام نه نعت جاء بعد خرب يف موضع رفع ، أل) الذين( : )١(). /

قل إن ريب يقذف باحلق عالم : (، وكام قال  )٢() إن ذلك حلق ختاصم أهل النار: ( قال

ز عىل اإلتباع لالسم األول ، وعىل تكرير ) الغيوب ِ ّ (، والنصب يف كل ذلك جائ ) . إن

ّ (وإنام رفعت العرب النعوت إذا جاءت بعد األفاعيل يف  ألهنم رأوا الفعل مرفوعا، ) إن

وا أ ّ ألهنم مل جيدوا يف ترصيف املنصوب اسام منصوبا  - ن صاحبه مرفوع يف املعنى فتومه

تابعا  - يعنى النعت  - جعلته : وكان الكسائى يقول . فرفعوا النعت  - وفعله مرفوع 

وما أشبهه أسامء ) الظريف( لالسم املضمر يف الفعل ، وهو خطأ وليس بجائز ، ألن

ّ إظاهرة ؛ نفسه وأنفسهم ، وأمجعني، وكلهم ال ما كان مثل، وال يكون الظاهر نعتا ملكنى

ألن هذه إنام تكون أطرافا ألواخر الكالم؛ ال يقال مررت بأمجعني، كام يقال مررت 

  . )٣() رفعا ) الذين آمنوا وكانوا يتقون : (وإن شئت جعلت قوله . بالظريف

تابعا  يكون النعت: وفيه قول رابع ، قال الكسائي  : (وقال أبو جعفر النحاس 

: هذا خطأ ألن املضمر ال ينعت باملظهر ، قال أبو جعفر : للمضمر يف الفعل ، قال الفراء 

املضمر ال ينعت باملظهر ، فصواب ، ولكن جيوز أن يكون الكسائي أراد أن : أما قوله 

، ألن الكوفيني ال ) بدل ( هذا الذي يكون نعتا تابع للمضمر ، كام يقول البرصيون 

  .  )١() اللفظة أعني البدل يأتون هبذه 

                                                             

 .٦٣-٦٢:يونس)١(

 ٦٤سورة ص  )٢(

 ٤٧١ - ٤٧٠/  ١معاين القرآن  )٣(

 ٢٦٠/  ٢إعراب القرآن  )١(



 

   
ووافق ابن مالك املتقدمني يف إثبات أن رأي الكسائي هو جواز نعت ضمري 

وأجاز الكسائي : ( ، واعرتض عليه أبو حيان وتبعه املتأخرون ، قال  )١(الغائب مطلقا 

  . )٢() نعت ضمري الغائب إن كان ملدح أو ذم أو ترحم ، ال مطلقا كام يف التسهيل 

 أن رأي الكسائي هو ما نقله عنه تلميذه الفراء ، وهو جواز نعت ضمري ويظهر يل

صىل اهللا عليه : ورأيه يقوى فيام يقصد به مدح ، أو ذم ، أو ترحم ، نحو . الغائب مطلقا 

 ِ ِ ، وغالمك الطف به البائس ِ ، وعمرو غضب عليه الظاملِ املجرم ِ الرحيم الرؤوف

 ِ   . )٣(املسكني

أال إن أولياء اهللا ال خوف : (السامع، فمن ذلك قوله تعاىلبه بواحتج الكسائي ملذه

ُ ال إله إال ه: (، وقوله) منوا وكانوا يتقونعليهم وال هم حيزنون ، الذين آ و الرمحن

 ُ ُ الغيوب قل: (، وقوله)الرحيم وأجاز : (قال الريض ) . إن ريب يقذف باحلق عالم

ُ (  :الكسائى وصف ضمري الغائب ىف نحو قوله تعاىل  ُ احلكيم ،  )٤() ال إله إال هو العزيز

ِ :  وقولك    . )٥() مررت به املسكني

  .)٢(، ومجهور النحاة إىل أن الضمري ال ينعت وال ينعت به  )١(وذهب سيبويه  

  .دوا عليها ، وحججا استندوا إليهاوهلم يف منع نعت الضمري تعليالت وأدلة اعتم

                                                             

 ٥٠التسهيل  )١(

 ١٩٣١ارتشاف الرضب  )٢(

 ٣٢١/  ٣رشح التسهيل  )٣(

 ٦سورة آل عمران  )٤(

 ٣١٠/  ٢رشح الكافية  )٥(

 ١١/  ٢الكتاب  )١(

 ٣١٠/  ٢، رشح الريض عىل الكافية  ٣٢١/  ٣رشح التسهيل  )٢(



 

   
  .قد تعددت رؤيتهم هلا وتنوعت تعبرياهتم عنها فأما تعليالهتم التي اعتمدوا عليها ف

فقد علل لذلك سيبويه  بأن االسم ال يضمر إال بعد أن يعرف وبذلك قد استغنى 

واعلم أن املضمر ال يكون موصوفا من قبل أنك : ( عن النعت ، أشار إىل ذلك بقوله 

الته أن الظاهر كام أن من تعلي.  )١() إنام تضمر حني ترى أن املحدث قد عرف من تعنى 

  عز –وأما قوله : ( ال يكون نعتا للضمري وقد رصح بذلك يف قوله 

ـ  )٢() هو احلق مصدقا (  –وجل    )هو ( من قبل أن ) هو(فإن احلق ال يكون صفة ل

  . )٣() اسم مضمر ، واملضمر ال يوصف باملظهر أبدا ، ألنه قد استغنى عن الصفة 

  :ترى ذلك واضحا ىف قوله . لعباس املربد وبنفس ما سبق عند سيبويه علل أبو ا

واملضمر ال يوصف به ، ألنه ليس بتحلية وال نسب ، وال يوصف ، ألنه ال يضمر حتى (

  . )٤() يعرف ، وألن الظاهر ال يكون نعتا 

  . )٧(، والصيمري  )٦(، وابن احلاجب  )٥(وبمثل ما ذكرا علل ابن يعيش 

، أن النعت واملنعوت كاليشء الواحدسابقا ب وعلل ابن أبى الربيع إىل جانب ما ذكر

واليشء الواحد ال يكون ظاهرا و مضمرا ، ألن املضمر وضعه خمالف لوضع الظاهر ، 

                                                             

 ١١/  ٢الكتاب  )١(

 ٣١سورة فاطر  )٢(

 ٨٨ -  ٨٧/  ٢الكتاب  )٣(

 ٢٨١/  ٤: ، وانظر  ٢٨٤/  ٤املقتضب  )٤(

 ٥٦/  ٣رشح املفصل  )٥(

 ٤٤٥/  ١اإليضاح يف رشح املفصل  )٦(

 ١٧٢ -١٧١/  ١التبرصة والتذكرة  )٧(



 

   
واملضمر إنام يذكر حيث يعلم عىل من يعود ، ويكون معه ما يفرسه ، والظاهر إنام وضع 

  . )١(لبيان ما ال دليل للمخاطب عىل مسامه إال به 

، ألنه يف غاية الوضوح أنه إنام مل ينعت املضمر )٣(، والريض  )٢(وذكر النييل 

واالنكشاف، ألن منه ضمري املتكلم ، واملخاطب ، ومها أعرف املعارف عند قوم ، وال 

لبس فيها لتعينهام باحلضور ، واألصل يف الوصف إنام هو للنكرات ، كام أن األصل يف 

ح حتصيل احلاصل ، وأما ضوصف املعارف أن يكون للتوضيح ، وتوضيح الوا

يد للمدح أو الذم فلم يستعمل فيه ، ألنه امتنع فيه ما هو األصل يف وصف فالوصف امل

كام أن الغائب إما ألن مفرسه يف األغلب لفظي ، فصار بسببها واضحا غري . املعارف 

حمتاج إىل التوضيح ، فلم يوصف املطلوب يف وصف املعارف يف األغلب ، وإما حلمله 

  .املتكلم واملخاطب ، ألنه من جنسهام  عىل

،   )٦(، وابن اخلباز  )٥(، واجلامي  )٤(وبنحو ما سبق علل أبو عيل الشلوبني 

  . )٧(والسيوطي 

واملعارف كلها تنعت باملعارف ، إال األسامء املضمرة ، فإهنا ال تنعت : ( قال ابن هشام 

بعدما تذكره ، فقد تكرر ذكره قبل ألهنا أقوى املعارف ، وذلك أنك ال تضمر االسم إال 

                                                             

  ٣٢١،  ١/٣٢٠البسيط  )١(

 ٧١٥/  ١الصفوة الصفية  )٢(

 ٣١٠/  ٢رشح الكافية  )٣(

 ٦٥٧/  ٢رشح املقدمة اجلزولية الكبري  )٤(

 ٤٠/  ٢الفوائد الضيائية  )٥(

 ٢٦٢ - ٢٦١توجيه اللمع  )٦(

 ١٢١ -  ١٢٠/  ٣مهع اهلوامع  )٧(



 

   
الضمري وتكرر بإعادة الضمري ، فكأنه ذكرته مرتني فلذلك صار املضمر أقوى من 

  . )١() املظهر ، ألنك إنام تذكر املظهر مرة واحدة 

، وذكر ابن مالك أن محله عىل  )٢(ومحل اجلمهور ما استدل به الكسائى عىل البدل 

  . )٣(البدل فيه تكلف 

ين أميل إىل رأي اجلمهور وذلك ألن األسامء املضمرة أقوى املعارف فال وبعد فإ

تنعت ، وذلك أنك ال تضمر االسم إال بعدما تذكره ، فقد تكرر ذكره قبل الضمري 

وتكرر بإعادة الضمري ، فكأنه ذكرته مرتني فلذلك صار املضمر أقوى من املظهر ، ألنك 

  .من التعليالت السابقة وغري ذلك . إنام تذكر املظهر مرة واحدة 

             

                                                             

 ١١٢رشح اجلمل البن هشام  )١(

 ٣١٠/  ٢رشح الريض عىل الكافية  )٢(

 ٣٢١/  ٣رشح التسهيل  )٣(



 

   

  الفصل بني إذن والفعل املضارع مبعمول الفعل
ك : تنصب إذن الفعل املضارع إذا تصدرت وكان الفعل مستقبال ، مثل  َ   . إذن أكرم

فهل تبقى عىل إعامهلا أو هتمل ؟ ، وقد يفصل بينها وبني الفعل املضارع بفاصل 

  . للعلامء يف ذلك أقوال 

يرى جواز الفصل بينها وبني الفعل بمعمول الفعل وترجيح النصب يف  فالكسائي

يف عملها ، وهو نصب : ( هذه احلالة عىل الرفع ، وهذا ما نقله عنه ابن هشام ، قال 

املضارع ، برشط تصديرها ، واستقباله ، واتصاهلام ، أو انفصاهلام بالقسم أو بال النافية ، 

ْ أكر: آتيك ، فتقول : يقال  ك ، ولو قلت إذن َ ك ، بالرفع ، : أنا إذن ، قلت : م ُ أكرم

  :لفوات التصدير، فأما قوله 

ْ أطريا      َ أو ك ِ ُ شطريا                   إين إذن أهل كنّي فيهم ُ   ال ترت

ّ ، أي إين ال أقدر عىل ذلك ، ثم استأنف ما بعده ، ولو قلت  ل عىل حذف خرب إن َّ فمؤو

َ : إذن يا عبداهللا قلت  ك ُ بالرفع ، للفصل بغري ما ذكرنا ، وأجاز ابن عصفور الفصل  أكرم

َ بمعمول  َ بالنداء وبالدعاء ، والكسائي وهشام الفصل بالظرف ، وابن بابشاذ الفصل

ُ ، وعند هشام الرفع  ُ حينئذ عند الكسائي النصب    )١()الفعل واألرجح

مهور ، وهو ويتبني من كالم ابن هشام خمالفته لرأي الكسائي ، بتقرير مذهب اجل

  .الفصل بالقسم وال النافية ، فيكون خمالفا ملا خالفه 

، إذن عبداهللا أكرم: فتقول، املفاعيل كاملفعول به: ت الفعلوتشمل معموال 

ً عظيام أكرم عبداهللا ،واملفعول املطلق  إذن حمبة أزورك : واملفعول ألجله مثل . إذن إكراما

  . إذن راكبا آتيك : واحلال مثل . رمك إذن يوم اجلمعة أك: واملفعول فيه مثل . 

                                                             

  ١٢١- ١/١٢٠مغني اللبيب  )١(



 

   
ه يرجح الرفع وقد تابعه هشام يف هذا الرأي أي جواز الفصل بمعمول الفعل ولكن

ُ ، والثاين أرجح ، إذن عبداهللا أكرم: عىل النصب فهو جييز   .)١(وإذن عبداهللا أكرم

وزاد  )٣(إىل جواز الفصل بينهام بالدعاء والنداء ووافقه الريض)٢(وذهب ابن بابشاذ 

 َ ن ِ س ْ ُح القسم، علل أن ذلك لكثرة دوران هذه األشياء يف الكالم ، نحو إذن يا زيد أ

ليك ِ َك اجلنة ، إ الفصل بالقسم  )٤(وأجاز ابن عصفور ، وإذن يغفر اهللا لك يدخل

أنه أجاز الفصل بينهام  )٥(والظرف واجلار واملجرور ، ونقل أبو حيان عن شيخه األبذي 

  . غدا أكرمك بالظرف ، نحو إذن 

  :  رأي اجلمهور يف املسألة 

إىل أنه ال جيوز الفصل بني إذن والفعل إال بقسم حمذوف )٦(ذهب اجلمهور           

  : وذلك نحو قول الشاعر ، أو بال النافية ، اجلواب 

ْ إذَ       َ  ن ْ نَ  اهللاِو ِ ر ُ م َه ِ ي َ م ب ْ ح ٍ ر ِ تَ             ب ُ ش َ الطفْ  يب ِ  ل ْ م ِ  ن ِ املَ  قبل   )٧( شيب

  . )١(يف قراءة من نصب ) فإذا ال يؤتوا : ( وقوله تعاىل 

                                                             

، توضيح املقاصد  ١٢١-١/١٢٠، مغني اللبيب  ٢/٤٣٠، التذكرة  ٤/١٦٥٤ارتشاف الرضب  )١(

 ٢/٣٧٠الترصيح  ، رشح ٢/٢٩٥، مهع اهلوامع  ٣٥٦، اجلنى الداين  ٤/١٢٤٠

 ٢/٣٧٠، رشح الترصيح  ٣٦٢، اجلنى الداين  ١٢٠/ ١، مغني اللبيب  ٤/١٦٥٣ارتشاف الرضب  )٢(

 ٤٤/ ٤رشح الكافية  )٣(

 ٤/٧١، الدرر  ١/١١٩، مغني اللبيب  ٤/١٦٥٣، ارتشاف الرضب  ١/٢٦٢املقرب  )٤(

 ٢/٢٩٥، مهع اهلوامع  ٣/٧٤، املساعد  ٤/١٦٥٣ارتشاف الرضب  )٥(

 ٢٩٤/ ٢، مهع اهلوامع  ٤/١٦٥٣ارتشاف الرضب  )٦(

، ورشح  ٤/٧٠، الدرر  ٢/٢٣٣، واألشباه والنظائر  ٣٧١البيت حلسان بن ثابت يف ملحق ديوانه  )٧(

، وأوضح املسالك  ١/٣٧٦، وبال نسبة يف رشح شذور الذهب  ٢/٩٧٠شواهد املغني للسيوطي 

 ٤/١٦٥٣، وارتشاف الرضب  ٦/٧٠٤، ومغني اللبيب  ٢/٣٦٩، ورشح الترصيح  ٤/١٦٨



 

   
فريتفع ، وأنه متى فصل بغري هذين ألغيت إذن كام تلغى ظننت يف عوامل األسامء 

  . الفعل بعدها 

ومل يقيسوا ، وهبذا يتضح أن املسألة عندهم بنيت عىل أدلة سمعية منقولة عن العرب 

  . شيئا عىل ما ورد 

و ، ألن القسم تأكيد لربط إذن : الفصل بالقسم وبال النافية  وقد عللوا اغتفارهم

  .  )٢(فكذا يف إذن ) أن ( مل يعتد هبا فاصلة يف ) ال(

  .  )٣(وردوا الفصل بغريها لعدم وروده عن العرب 

وإنام جاز أن تفصل بالقسم بني إذن وما عملت فيه من بني سائر  ": قال املربد 

ولذلك شبهت بظننت ، تستعمل وتلقى وتدخل لالبتداء حروف األفعال لترصفها وأهنا 

  .   )٤( "من عوامل األسامء 

وكذلك من دواعي اغتفارهم الفصل بالقسم أنه إذا قدمت إذن فالقسم لغو والكالم 

  .  )٥(عىل إذن 

  :بعد قول الشاعر : وقال األزهري 

  إذن واهللا نرميهم بحرب            تشيب الطفل من قبل املشيب

مع وجود الفصل بالقسم ألنه زائد مؤكد فلم يمنع الفصل به ) إذن(ـب) نرميهم( فنصب

  .)١(رهبا  –واهللا  - إن الشاة لتجرت فتسمع صوت: ب هنا كام مل يمنع اجلر يف قوهلممن النص

                                                                                                                                                                                   

 ٢٨٤/ ٣، وقرأ بالنصب ابن مسعود و ابن عباس ريض اهللا عنهام، البحر املحيط ٥٣سورة النساء )١(

 ٢٩٤/ ٢مهع اهلوامع  )٢(

 ٢٩٥/ ٢، مهع اهلوامع  ١٢٣٩/ ٤توضيح املقاصد  )٣(

 ٢/١١املقتضب  )٤(

 ٢/١١، املقتتضب  ٣/١٤١٥كتاب سيبويه  )٥(



 

   
فنالحظ اتفاق النحاة يف هذه املسألة عىل أن األصل إعامل إذن إذا مل يفصل بينها 

ولكنهم . متى وقع الفصل أمهلت إذن وارتفع الفعل بعدها وأنه ، وبني الفعل بفاصل 

  . اغتفروا أشياء جيوز هبا الفصل وبقاء النصب بإذن ، ولكل منهم رأيه ودليله 

ويتضح من نص ابن هشام يف املغني أنه يتابع اجلمهور يف القول بعدم جواز الفصل 

  .بغري القسم وال النافية ، وأنه إذا فصل بغريمها فيجب الرفع 

  :أدلة األمام الكسائي يف هذه املسألة 

وال ينبغي أن  ": عىل قول ابن بابشاذ وابن عصفور بقوله  )٢(عقب أبو حيان      

ومل يسمع  ": بقوله  )٣(ومثله تعقيب املرادي .  "يقدم عىل ذلك إال بسامع من العرب 

  . "يشء من ذلك فالصحيح منعه 

قول الكسائي وهشام ومل يعقبا عليه بيشء مع  –أعني أبا حيان واملرادي  –ثم ذكرا 

عدم ذكر سامع يؤيد هذا القول ، ومها قد متسكا بالسامع يف ردمها السابق ، فهل هناك 

أبو حيان عن الكسائي  سامع مل يذكراه ؟ أو أنه اكتفاء بنقل الكسائي وهشام ، وقد قال

فيكون مما حفظاه ونقاله  )٤()) عىل اتساع حفظهام وأخذمها بالشاذ والقليل ((...والفراء 

  .عن العرب ، بينام ال يسع املتأخر إال البناء عىل القياس 

ومهام يكن من يشء فإنه من خالل تتبع املصادر مل أجد دليال نقليا اعتمد عليه 

  .الكسائي أو من قال بالفصل بغري القسم وال النافية 

                                                                                                                                                                                   

 ٢/٣٧٠رشح الترصيح  )١(

  ٢/٢٩٥مهع اهلوامع  )٢(

 ٤/١٢٣٩توضيح املقاصد  )٣(

 ٢٩٧-٢/٢٩٦مهع اهلوامع  )٤(



 

   
ث محل إذن عىل باقي ويكون القياس من حي، فيبقى بناء املسألة عىل القياس 

  . أو قياس الفصل بمعمول الفعل عىل الفصل بالقسم ، النواصب 

  : الفصل بني املضارع ونواصبه : أوال 

قال . النصب والفعل بعدها اختلف النحويون يف جواز الفصل بني أدوات 

وال تفصل بني يشء مما ينصب الفعل وبني الفعل سوى إذن ، ألن إذن  ": سيبويه

فهي يف األفعال بمنزلة أرى يف األسامء وهي تلغى وتقدم وتؤخر فلام  أشبهت أرى

  .  )١( "ترصفت هذا الترصف اجرتؤوا عىل أن يفصلوا بينها وبني الفعل باليمني 

  : ويف املسألة تفصيل حسب األداة الناصبة عىل النحو اآليت 

  : أن 

ملضارع بالرشط أجاز الكسائي وهشام والفراء الفصل بني أن املصدرية والفعل ا

ك : نحو  َ   . ورتبوا عىل هذا جواز نصب أزورك  بأن ، أردت أن إن تزرين أزور

  )٢(. وهذا الرأي خمالف لرأي اجلمهور الذين منعوا الفصل بني أن ومعموهلا 

  : لن 

لن واهللا : أجاز الكسائي الفصل بينها وبني الفعل بالقسم ومعمول الفعل نحو 

 ً ً أك، أكرم زيدا لن أظن : ووافقه الفراء وزاد الفصل بأظن والرشط نحو ، رم ولن زيدا

ك  َ يف حني منع ذلك البرصيون ومل جييزوا الفصل إال بام . ولن إن تزرين أزورك ، أزور

  : كقول الشاعر . املصدرية يف رضورة الشعر 

  )١(لن ما رأيت أبا يزيد مقاتال        أدع القتال وأشهد اهليجاء     

                                                             

 ١٣-٣/١٢الكتاب  )١(

 ٢/٢٨٤، مهع اهلوامع  ٤/١٦٤١ارتشاف الرضب  )٢(



 

   
  : كي 

كسائي إىل جواز الفصل بينها وبني الفعل بمعمول الفعل وبالقسم ذهب ال  

ً تكرم : وذلك نحو ، وبالرشط مع بطالن عملها  وجئتك كي واهللا ، جئت كي زيدا

وذهب ابن مالك إىل جواز الفصل بام ذكر . وأزورك كي إن تكافئني أكرمك ، تكرمني 

وما ، ال النافية (فعل بغري بينام منع اجلمهور الفصل بني كي وال. مع بقاء عمل كي 

  . )٢() الزائدة 

وأجاز الكسائي الفصل بالظرف وغريه بني الفعل وناصبه ، : (( قال ابن مالك 

  .  )٣()) نحو جئت كي زيدا ترضب 

ومل يذكر ، فيتبني مما سبق أن الكسائي قد بنى رأيه مقيسا يف نواصب الفعل كلها 

جد يف املقابل متسك اجلمهور بالسامع عن ون. عنه استدالل بمنقول من كالم العرب 

 يفصل بني األدوات بل اقتضت قواعدهم أن األصل أال، العرب ومل يقيسوا خالفه 

ومل يفصلوا بني أن وأخواهتا وبني الفعل كراهية أن ": قال سيبويه ، وبني األفعال

، الفصلأن هذه األدوات تضعف ب: ومن قواعدهم . )٤( "يشبهوها بام يعمل يف األسامء 

بل الفصل بني عوامل األفعال واألفعال أقبح من الفصل بني عوامل  " : قال أبو حيان 

 "ألن عوامل األفعال أضعف من عوامل األسامء ، األسامء واألسامء أعني إن وأخواهتا 
)١( .  

                                                                                                                                                                                   

 ٢/٢٨٨، مهع اهلوامع  ٤/١٦٤٤ارتشاف الرضب  )١(

 ٤/١٢٣٣، توضيح املقاصد  ٢/٢٩٢، مهع اهلوامع  ٤/١٦٤٧١٦٤٨ارتشاف الرضب  )٢(

 ٤/٢٢رشح التسهيل  )٣(

 ٣/١٣الكتاب  )٤(

 ٢/٢٨٨مهع اهلوامع  )١(



 

   
  :الفصل بمعمول الفعل : املسألة الثانية 

لفعل عىل ما سمع عن نلتمس للكسائي استدالال عىل إجازته الفصل بمعمول ا

فنجد أن معمول الفعل غري أجنبي فيكون الفصل به أسهل ، العرب من الفصل بالقسم 

  . وكذلك أن موقع هذه املعاميل متأخر بعد الفعل فيكون الفصل به ضعيفا . 

  وقياس قول الكسائي والفراء " : ذكره أبو حيان حيث قال  ومن التخرجيات ما

والفصل بينهام ، ملفعول عىل الفعل الواقع صلة ألن العاملة فيه أنه جيوز تقديم ا: وهشام 

 ٌ َ زيد َ يرشب ْ العسل ن َ ألهنم أجازوا ، أريد أن يرشب زيد العسل : األصل ، فيجوز أريد أ

ً أردت أن إن تزورين أكرم زيدا  والفصل باملفعول أقرب ، بالفصل بالرشط بينهام ، نصا

  . )١( "فرد أسهل والرشط مجلة والفصل بامل، ألنه مفرد 

وبعد فالراجح عندي إجازة الفصل بني النواصب والفعل بالظرف واجلار 

  .)٢(واملجرور مع بقاء العمل ، وفاقا لرأي ابن عصفور ، واملالقي 

وعلل النحاة ، وهلذا الرأي قوة فإن العرب قد توسعوا يف الظرف واجلار واملجرور 

، انيها يدل عىل الزمان واملكان داللة قائمة أن مجيع األفعال وما كان عىل مع ": لذلك 

فإن ذكرا فعىل التأكيد وما كان هبذه الصفة فهو كاملستغنى عنه أو يف حكمه ، وإن مل يذكرا 

  . )١( "فكأنك إذا فصلت بظرف أو جار وجمرور مل تفصل بيشء 

                                                             

 ١٠٧منهج السالك  )١(

 ٦٤رصف املباين  )٢(

 ١/٢٣٤األشباه والنظائر  )١(



 

   

  حذف فاعل أول املتنازعني املعمل ثانيهما
م عامالن فصاعداً : التنازع  َّ ٍ منهام يطلبه  أن يتقد ً كل واحد ر عنهام معمول فصاعدا ّ ويتأخ

م عامالن : من جهة املعنى نحو قولك َّ ً ، فزيد معمول وقد تقد ُ زيدا ي ورضبت ِ ن َ رضب

ني، وكل واحد منهام يطلبه من جهة املعنى ليعمل فيه ، فرضبني  َ ب َ ُ ورض ومها رضبت

ّه مفعول  ه فاعل ورضبت يطلبه عىل أن ّ الف يف جواز إعامل األول وال خ. يطلبه عىل أن

  .  )١(والثاين من أهل البرصة والكوفة 

فإذا أعمل الثاين كام يف املثال السابق ، فمذهب اإلمام الكسائي حذف الفاعل ، 

أن يكون مرفوعا بأول املتنازعني املعمل ثانيهام ، : الثاين : ( وهذا ما نقله ابن هشام قال 

  :نحو قوله 

    )٢(لغري مجيل من خلييل مهمل        نني جفوين ومل أجف األخالء إ

: حيذف الفاعل ، وقال الفراء : والكوفيون يمنعون من ذلك ، فقال الكسائي 

يضمر ويؤخر عن املفرس ، فإن استوى العامالن يف طلب الرفع وكان العطف بالواو ، 

  . )٣() قام وقعد أخواك ، فهو عنده فاعل هبام : نحو 

  .ها ، ومل يرصح بموافقة أو خمالفة، وسكت عنرد املسألةظ أن ابن هشام أوونالح

أنه فارغ منه غري مشغول به ، وهو حمذوف لفظا : ومراد الكسائي بحذف الفاعل 

  . )٤(مراد معنى 

                                                             

 ٦١٣/  ١رشح اجلمل  )١(

، ،  ٢/٨٧٤، رشح الشواهد للسيوطي  ٦٨/  ٧رشح أبيات مغني اللبيب : انظر . قائله غري معروف  )٢(

 ٣٥٩، تذكرة النحاة  ٥١٥ختليص الشواهد  ١٧٠/  ٢،  ١٦٣/  ١رشح التسهيل 

 ٥٣٦ - ٥٣٥/  ٥مغني اللبيب  )٣(

  ٥٤٩/  ٢رشح اجلمل البن الفخار  )٤(



 

   
واختلف النقل عن الكسائي يف هذه املسألة ، فنقل عنه جواز حذفه مطلقا ، ومنها 

وكان الكسائي إذا أعمل : ( لسريايف ، قال مسألة التنازع ، وممن نقل ذلك عنه أبو سعيد ا

  . )١() الثاين يف الفاعل أعرى الفعل األول من الفاعل ومل جيعل فيه ضمريا له 

، وابن  )٤(، وابن الشجري  )٣(، وأبو عيل الفاريس  )٢(ونقلها عنه أيضا الزجاجي 

، وناظر  )٩(يل ، والسلسي )٨(، واملرادي  )٧(، وأبو حيان  )٦(، وابن مالك  )٥(عصفور 

  .، وغريهم  )١٢(، والسيوطي  )١١(، والريض  )١٠(اجليش 

أنه ال جييز حذف الفاعل ، وإنام هو مضمر ) رشح اإليضاح ( وذكر ابن عصفور يف 

  . )١٣(مسترت عنده مفرد يف األحوال كلها 

                                                             

 ٨٢/  ٣رشح كتاب سيبويه  )١(

  ١١٣اجلمل يف النحو  )٢(

  ٢٧٣املسائل احللبيات  )٣(

 ١١٧/  ٣،  ٣٧٢/  ١أمايل ابن الشجري  )٤(

 ٦١٧،  ٦١٤/  ١رشح اجلمل  )٥(

 ١٧٤/  ٢رشح التسهيل  )٦(

 ١٠٢/  ٧،  ٢١٧/  ٦التذييل والتكميل  )٧(

 ٥٨٥/  ٢توضيح املقاصد  )٨(

 ٤٤٦/  ١شفاء العليل  )٩(

 ٤٦٦/  ١متهيد القواعد  )١٠(

  ٢٠٦/  ١رشح الريض عىل الكافية  )١١(

 ٥١٢/  ١مهع اهلوامع  )١٢(

 ٩٨/  ٢، حاشية يس  ٢٢٠/  ٢حاشية الشمني  )١٣(



 

   
 ": ويظهر أن مذهب الكسائي حذف الفاعل كام نقله مجهور النحاة ، قال أبو حيان 

ذي  ذكره املصنف بأن مذهب الكسائي يف هذه املسائل حذف الفاعل موافق ملا وهذا ال

وقال األستاذ أبو احلسن بن . قاله مجهور النحويني من أن  مذهبه فيها حذف الفاعل 

وحذف الفاعل ال جيوز عند أحد من : يف باب االستثناء ) رشح اإليضاح ( عصفور يف 

كاه البرصيون عن الكسائي من أنه جييز حذف وما ح. البرصيني ، وال عند الكوفيني 

بل هو عنده مضمر مسترت يف . رضبني ورضبت الزيدين ، باطل : الفاعل يف نحو قولك 

الفعل ، مفرد يف األحوال كلها ، وجعله مضمرا يف الفعل ال جيوز ألنه ليس له ما يفرسه 

ن مذهب الكسائي وغريه من أ) رشح اجلمل ( وخالف نقله هنا ما نقله يف . انتهى . 

  . )١( "حذف الفاعل يف باب اإلعامل ويف غريه 

والذي دفع الكسائي إىل القول بحذف الفاعل يف مسألة التنازع لئال يلزم اإلضامر 

  .)٢(قبل الذكر ، بال رضورة ، كام هو مذهب اجلمهور 

  :عىل صحة مذهبه يف حذف الفاعل بام ورد من قول الشاعر  - رمحه اهللا  - واستدل 

ّين  يك حتى تَرد ِ ُرض َ راضيا          فإن كان ال ي ُك   )٣(إىل قطري ال إخال

  . )٤(حمذوف ) يريض ( ففاعل 

                                                             

 ١٠٦/  ٧لتكميل التذييل وا )١(

 ٢٢٠/  ٢، حاشية الشمني  ٩٨/  ٢، حاشية يس عىل جميب الندا  ٤٨٥/  ١رشح الترصيح  )٢(

،  ٨٠/  ١، رشح املفصل  ٤٣٣/  ٢، اخلصائص  ٢٣٣النوادر  :البيت لسوار بن املرضب ، انظر  )٣(

 ٢٢٢،  ٢١٧ ، ١٧٤/  ٦، التذييل والتكميل  ٢٦٤/  ٣،  ١٢٣/  ٢رشح التسهيل  ١٩٢/  ٢املحتسب 

 ٦١٨/  ١رشح اجلمل  )٤(



 

   

ال يزين الزاين حني يزين وهو : ( ، وكاحلديث  )١(); > = <(: وقوله تعاىل 

إذا كان غدا : ( ، وكقول العرب  )٢() مؤمن ، وال يرشب اخلمر حني يرشهبا وهو مؤمن 

  . )٣() فأتني 

، كاملفعولفكان ، واحتج له بأن حذف االختصار ال خيرج الكالم إىل غري اإلفادة 

إنه (وقول املانعني . فكذلك هنا ،  وألن االختصار يكون يف املتالزمني كاملبتدأ واخلرب

أو من جهة اللفظ فقد ، إن عنوا ذلك من جهة املعنى فمنقوض باملصدر ) كاجلزء منه

  . )٤(ضه للخفة حيذف من اللفظ الواحد بع

  :قول الشاعر: ومن األدلة عىل صحة مذهب الكسائي 

 َ َّ  لو كان ْ ا قَ حي ٌ لَ ب َّ ه َ ظَ  ن ً   ع َّ     ائنا ُ حي َ  ا احلطيم ُ وجوه   )٥( هن وزمزم

ا) : (احلطيم ( فأعمل يف  َّ الثاين ، إذ لو أعمل األول ألضمر يف الثاين كل ما )  حي

ا: يا ، فلام أعمل الثاين قال يّ ح: حيتاج إليه باتفاق كام تقدم ، فكان يقول َّ ، وحذف  حي

ً قول الشاعر    :الفاعل ، وكذلك أيضا

  )٦(تعفق باألرطى هلا وأرادها       رجال فبذت نبلهم وكليب  

                                                             

 .٢٦:القيامة)١(

 ٢١٢٠/  ٥رواه البخاري يف كتاب األرشبة  )٢(

 ٣٩٩ - ٣٩٨/  ١، رشح الترصيح  ٩١ – ٨٩/  ٢أوضح املسالك  )٣(

 ٢١٧/  ٦التذييل والتكميل  )٤(

 ١٢٥والنوادر ، ذيل األمايل  ١٠٢/  ٧، التذييل  ٣٨٦/  ١الكامل : انظر . قائله عروة بن أذينة  )٥(

، املقرب  ٢٥٤/  ١٠، اللسان ٢/٢٠١، أوضح املسالك ٢٤ديوانه : انظر. قائله علقمة بن عبدة الفحل )٦(

/  ٣، املخصص  ١٦٥/  ٢٦، تاج العروس  ٧٧/  ٢، احليوان  ١٠٢/  ٧،  ١٤٨/  ٢، التذييل  ٢٥١/  ١

  ٦١٩/  ١مل ، ونسبه ابن عصفور إىل النابغة ، رشح اجل ٣٥٧، تذكرة النحاة  ٣٣٠



 

   
من إعامل الثاين  - رمحه اهللا  - تعفقوا ، عىل مذهب سيبويه : ولو أضمر الفاعل لقال 

  :وكذلك قول اآلخر 

  )١(البالقع  والرسوم  األثايف   العمى       ثالث وهل يرجع التسليم أو يكشف 

رمحه  - أو يكشفن ، إذ الفرق بني مذهب سيبويه : ولو أضمر فاعل الفعل األول لقال 

ام يظهر بالتثنية واجلمع ، فيربز الضمري فيهام عىل مذهب  -اهللا  ّ ومذهب الكسائي ، إن

التثنية واجلمع بمنزلة واحدة سيبويه رمحه اهللا ، وأما عىل مذهب الكسائي فاإلفراد و

  . )٢(حلذف الفاعل 

ومن غريهم أبو زيد ،  )٣(وممن ذهب إىل مذهب الكسائي من الكوفيني هشام 

وهو أقيس من مذهب سيبويه يف : ، وأبو جعفر بن مضاء ، قال ابن مضاء  )٤(السهييل 

  .أنه مضمر ألن اإلضامر قبل الذكر خارج عن األصول 

: ، فإما أن يظهر يف اللفظ ، نحو  ىل أن الفاعل عمدة ال بد منهوذهب مجهور النحاة إ

قام زيد ، والزيدان قاما ، وإال فهو ضمري مسترت ، وعىل هذا فال جيوز حذف الفاعل 

  .مطلقا 

وأما مسألة التنازع فأجازوها عىل اإلضامر قبل الذكر ، وسوغ ذلك مقابلته بام 

امل واملعمول بجملة أجنبية يف مجيع املسائل ، يؤدي إليه إعامل األول من الفصل بني الع

وذلك ال جيوز يف باب من األبواب إال يف هذا الباب لتداخل اجلملتني واشرتاكهام يف 

                                                             

، تذكرة النحاة ١/٢١٣، خزانة األدب  ٣٠٣، إصالح املنطق ١٥٦/ ١ديوانه: انظر. قائله ذي الرمة )١(

 ٢٤٠/  ١، إعراب القرآن ١١٥املفصل  ، ١٧٦/  ٢، املقتضب ١٠٢،  ٨٠/  ٧، ٢٠١/  ٦، التذييل ٣٤٤

 ٦١٩/  ١رشح اجلمل  )٢(

 ٢١٦، رشح شذور الذهب  ٥١٢/  ١، مهع اهلوامع  ١٠٣/  ٧التذييل والتكميل  )٣(

 ٣٩٩/  ١رشح الترصيح  )٤(



 

   
ِ إىل ما جيوز يف قليل من كالم العرب أوىل مما يؤدي . املعمول  فام يؤدي يف بعض املسائل

  . )١( يف هذا الباب خاصة يف مجيع املسائل إىل ما ال جيوز يف باب من األبواب إالّ 

ف حذف اقتصار ، : أحدمها : ومل جيز حذف الفاعل ألنه ال خيلو من أمرين  َ ذ ُ أن حي

ذف حذف اختصار  ُ ر ، ألنّك لو قلت . واآلخر أن حي ّ قام ، ومل : أما االقتصار فال يتصو

ره لكنت قد تكلمت بغري مفيد  ّ ار وأما حذف االختص. تذكر الفاعل ، وال أردت أن تقد

َّ العرب قد جعلته مع الفاعل كاليشء الواحد ، كام يف تسكني آخر  ً ، ألن فال يتصور أيضا

ُ : الفعل له يف مثل قولك  ُ ورضبت   . )٢(أكرمت

  :  وأجاب اجلمهور عن أدلة الكسائي بام ييل 

يرشب اخلمر حني يرشهبا  ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ، وال: (أما احلديث 

الدال ) الشارب(إىل ضمري مسترت مرفوع عىل الفاعلية راجع ) يرشب(في ف) وهو مؤمن

يستلزم ) يرشب(الشارب ؛ ألن :  يرشب هو ، أي وال: بااللتزام ، أي ) يرشب(عليه 

ا ، وحسن ذلك تقدم نظريه وهو شار ً اد لفس) الزاين ( ، وليس براجع إىل )ال يزين الزاين(ب

مرفوع ضمري مسترت ) : بلغت(، ففي ) ا بلغت الرتاقيكال إذ: (املعنى ، وأما قوله تعاىل 

: إذا بلغت هي ، أي : الدال عليها سياق الكالم ، أي) الروح(عىل الفاعلية ، راجع إىل 

  :إذا كان غدا فأتني ، وقول الشاعر : الروح ، وأما قول العرب 

                       راضيا   إخالك  ال   قطري  إىل  فإن كان ال يرضيك حتى تردين      

ـ ) كان(ففي  : مدلول عليه باحلال املشاهدة فيهام ، أي ) كان(فيهام ضمري مسترت مرفوع ب

فإن : غد ، هذا يف املثال ، ويف البيت ما نحن اآلن عليه من سالمة يف: إذا كان هو ، أي 

                                                             

 ٨٣/  ٧، التذييل والتكميل  ٦١٥/  ١رشح اجلمل  )١(

 ٦١٩ - ٦١٨/  ١رشح اجلمل  )٢(



 

   
أنه : ( توقيل عن البي.  )١(ما تشاهده مني ، ففيه لف ونرش عىل الرتتيب : كان هو ، أي 

ّه قال  ً عليه كأن ٍ ، : ال حجة فيه ، الحتامل أن يكون أضمر لداللة راضيا رض ُ ال يرضيك م

ه قال  ّ ْ يعود كأن ن َ ّه قد علم عىل م َ هو أي يشء : وألن   . )٢() ال يرضيك

  : وأما قول الشاعر

ا َّ ً   حي ا قبلهن ظعائنا َّ   احلطيم وجوههن وزمزم لو كان حي

  :وقول اآلخر 

  ى هلا وأرادها       رجال فبذت نبلهم وكليبتعفق باألرط

  :وقول اآلخر 

  البالقع والرسوم   األثايف  وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى       ثالث

، عىل أنه عاد الضمري فيها عىل املثني واملجموع كام يعود عىل املفرد : فقد تأوهلا املانعون 

  :  فمام عاد عىل املثنى كام يعود عىل املفرد قوله

  تنهل   العينان   ـاهبــ  زحلـوقة  زل ن مل

  :وقول اآلخر 

  اخليار   للقدر  عيل لكان     ولو بخلت يداي هبا وضنت 

  :وقول اآلخر 

  أو سنبال كحلت به فاهنلت    فكأن يف العينني حب قرنفل

  .كحلتا : وال ، وضنتا : وال ، تنهالن : فلم يقل 

                                                             

 ٣٩٩ - ٣٩٨/  ١، رشح الترصيح  ٩١ – ٨٩/  ٢أوضح املسالك  )١(

 ٦١٨/  ١رشح اجلمل  )٢(



 

   
، هو أحسن الفتيان وأمجله : فرد قوهلم ومما عاد عىل املجموع كام يعود عىل امل

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = (: وقوله تعاىل ، وأحسن بني أبيه وأنبله 

D C B A @ ? >()وقال الشاعر )١ ،:  

ــافر ــة بــن مس ــرام   ألبــان إبــل تعل ــيل ح ــا ع ــادام يملكه   م

ـــن أوىف  ـــران ب ـــام عم مـــا دام يســـلك يف البطـــون  وطع
  :وقال آخر 

  عىل عاجزات النهض محر حواصله  راث خلفها، الد القطا لزغب كأو

  :وقال اآلخر

  فيها خطوط من سواد وبلق               كأنه يف اجللد توليع البهق 

وأرعاه عىل ، أحناه عىل ولد يف صغره ، خري النساء صوالح نساء قريش : (ويف األثر 

مما : وال ، مثلها أو مثلهن : وال ، وأنبلهم : وال ، وأمجلهم : فلم يقل ، ) زوج يف ذات يده 

أحناها وأرعاها : وال ، كأهنا أو كأهنن : وال ، حواصلها أو حواصلهن : وال ، يف بطوهنا 

  . )٢(أو أحناهن وأرعاهن 

ونصب قومك عىل إعامل الثاين ، وقد أجاز سيبويه رضبني ورضبت قومك 

: وخرجه عىل قوهلم، قبحه واست، ثم من : كأنه قال ، واإلضامر يف رضبني ضمري مفرد

  .)٣(هو أحسن الفتيان وأمجله : ونص عىل عدم القياس يف ، هو أحسن الفتيان وأمجله 

                                                             

 .٦٦:النحل)١(

 ١٠٥ -١٠٤/  ٧كميل ، التذييل والت ٦٢١/  ١رشح اجلمل  )٢(

 ٨٠ -٧٩/  ١الكتاب  )٣(



 

   
الذي يدل عىل صحة مذهب سيبويه أنه قد ( : قال األستاذ أبو احلسن بن عصفور 

ُ الزيدين، وهذا ال : حكي من كالم العرب  َ ورضباين ورضبت ك َ ُ قوم رضبوين ورضبت

وأما هذه األبيات فقد تتخرج عىل أن يكون .  - رمحه اهللا  -  مذهب سيبويه خيرج إال عىل

ً عىل اجلمع أو التثنية بلفظ املفرد ، فاسترت كام يسترت يف حال اإلفراد  ) الضمري فيها عائدا
  .ويعني باألبيات ما استدل به الكسائي .  )١(

، وهو بني ، سائي هذا السامع يشهد للك: ( فقال ، وقد نازعه الشلوبني الصغري 

وهذه مغالبة من أصحاب ، وتأويل سيبويه ومن متذهب بمذهبه يف األبيات ضعيف 

بل هو مثال  خمرج عىل مذهبه من ، فإنه مل ينقل سيبويه ذلك عن العرب ، سيبويه 

وال خيفى عليك ضعيف : ( وقال ) . رضبوين ورضبت قومك : يعني ، اإلضامر 

وغاية ما خرجوه عليه إذا وقع يف ، ألنه خروج عن الظاهر ، تأويلهم يف األبيات املتقدمة 

  . )٢() وال حيمل عليه غريه ، موضع أن يتخيل يف ذلك املوضع خاصة

، هذه املسألة أنه جيوز حذف الفاعلاإلنصاف يف : ( وقال أبو حيان ، وبقوله أقول 

، فا مع الظاهر لثبوت احلذف يف األبيات التي استدل هبا الكسائي وقو، وجيوز إضامره 

وبروز ذلك يف التثنية ومجعي التذكري ، ولثبوت اإلضامر أيضا قبل الذكر يف لسان العرب 

  :وقال الشاعر ، والتأنيث 

  فال خري يف خالف اخلليل    خالفاين ومل أخالف خلييل  

  :وقال اآلخر 

  لغري مجيل من خلييل مهمل       جفوين ومل اجف األخالء إنني

                                                             

 ٦٢٠/  ١رشح اجلمل  )١(

 ١٠٥/  ٧انظر التذييل والتكميل . نقله عنه أبو حيان  )٢(



 

   
  :وقال اآلخر

  . )١() أزمان كنت منوطا يب هوى وصبا     ينني وهويت اخلرد العربا هو

  

                                                             

 ١٠٦/  ٧التذييل والتكميل  )١(



 

   

  املسألة الزنبورية.
مناظرة وقعت بني سيبويه شيخ نحاة البرصة ، والكسائي شيخ  املسألة هذه أصل

قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من : نحاة الكوفة ، حيث أجاز الكسائي أن يقال 

  .فإذا هو هي : وأما سيبويه فأوجب أن يقال . هو إياها  فإذا: الزنبور فإذا هو هي ، أو 

قد كنت أظن أن العقرب : قالت العرب  ": وقد نقل ابن هشام هذه املناظرة ، قال 

وهذا هو الوجه الذي . فإذا هو إياها : أشد لسعة من الزنبور ، فإذا هو هي ، وقالوا أيضا 

ا أن سيبويه قدم عىل الربامكة ، فعزم وكان من خربمه. أنكره سيبويه ملا سأله الكسائي 

حييى بن خالد عىل اجلمع بينهام ، فجعل لذلك يوما ، فلام حرض سيبويه تقدم إليه الفراء 

أخطأت ، ثم سأله ثانية ، : فقال له . وخلف ، فسأله خلف عن مسألة ، فأجاب فيها 

فأقبل عليه . ء أدب هذا سو: فقال له سيبويه . أخطأت : وثالثة ، وهو جييبه ، ويقول له 

هؤالء أبون : إن يف هذا الرجل حدة وعجلة ، ولكن ما تقول فيمن قال : الفراء ، فقال له 

أعد : فأجابه ، فقال . وأيت أو أويت : ، ومررت بأبني ، كيف تقول عىل مثال ذلك من 

لست أكلمكام حتى حيرض صاحبكام ، فحرض الكسائي ، فقال له الكسائي : النظر ، فقال 

: سل أنت ، فسأله عن هذا املثال ، فقال سيبويه : تسألني أو أسألك ، فقال له سيبويه : 

خرجت فإذا عبد اهللا : وسأله عن أمثال ذلك ، نحو . فإذا هو هي ، وال جيوز النصب 

َ ، فقال له  ُ أو القائم العرب ترفع كل ذلك : فقال الكسائي . كل ذلك بالرفع : القائم

قد اختلفتام وأنتام رئيسا بلديكام ، فمن حيكم بينكام ؟ فقال له : فقال حييى . وتنصب 

فقال . م أهل البلدين، فيحرضون ويسألونهذه العرب ببابك قد سمع منه: الكسائي 

فأحرضوا ، فوافقوا الكسائي ، فاستكان سيبويه ، فأمر له حييى . أنصفت :حييى وجعفر

فيقال . تى مات ، ومل يعد إىل البرصة بعرشة آالف درهم ، فخرج إىل فارس فأقام هبا ح



 

   
إهنم : ويقال . إن العرب قد رشوا عىل ذلك ، أو إهنم علموا منزلة الكسائي عند الرشيد 

مرهم أن : وإن سيبويه قال ليحيى . القول قول الكسائي ، ومل ينطقوا بالنصب : إنام قالوا 

  .  )١( "ينطقوا بذلك ، فإن ألسنتهم ال تطوع به 

وأما سؤال  ": ذلك موافقا رأي سيبويه يف املسألة ، ورادا رأي الكسائي وقال بعد 

: هذا هو وجه الكالم ، مثل . فإذا هو هي : الكسائي فجوابه ما قاله سيبويه ، وهو 

)L K J()٢(  ،)c b a()إياها ، إن ثبت فخارج عن  فإذا هو: وأما. )٣

، )لعل(واجلر بـ ) مل(ب بـ لنص، وا) لن(واستعامل الفصحاء ، كاجلزم بـ  ،القياس

  .)٤() وسيبويه وأصحابه ال يلتفتون ملثل ذلك ، وإن تكلم بعض العرب به 

واحتج كل من الفريقني لرأي شيخهم يف املسألة ، وأوردوا األدلة التي ترد مذهب 

  .اآلخرين 

أما الكوفيون فاحتجوا بالسامع يف هذه الرواية ، وأن العرب وافقت الكسائي يف 

  . )٦(، وحكى النصب أبو زيد األنصاري  )٥(لوجهني ، وتكلمت بمذهبه جواز ا

  . واحتجوا كذلك بحجج قياسية ، وخترجيات جلواز النصب املختلف يف وقوعه 

  :ومن ذلك 

                                                             

 ٥٩ ٥٤/  ٢مغني اللبيب  )١(

 .١٠٨:األعراف)٢(

 .٢٠:طه)٣(

 ٦٣/  ٢مغني اللبيب  )٤(

 ٨٦/  ٤، التذييل والتكميل  ٥٦٤اإلنصاف  )٥(

 ٥٤٩سفر السعادة  )٦(



 

   
، )دتوج(ظرف مكان، وتعمل يف اخلرب عمل  إذا كانت للمفاجأة كانت "إذا"أن  -  ١

ع ذلك ظرف خمرب به عن االسم بعده ألهنا بمنزلة وجدت ، أي تنصب املفعول، وهو م
)١( .  

فإذا هو إياها ، عامد ، : يف قوهلم ) هو ( ما ذكره أبو العباس أمحد بن حييى ثعلب أن  - ٢

  . )٢(ونصبت إذا ألهنا بمعنى وجدت 

أن ضمري النصب استعري يف مكان ضمري الرفع، ويشهد هلذا قراءة احلسن   -  ٣

َد : ( البرصي عب ُ   . )٤(ء الفعل للمفعول ببنا )٣() إياك ي

ثم حذف الفعل ، . فإذا هو يساوهيا ، أو فإذا هو يشاهبها : أنه مفعول به ، واألصل  -  ٤

ً : (ظريه قراءة عيل ريض اهللا عنه فانفصل الضمري ، ون ) لئن أكله الذئب ونحن عصبة

  . )٦(، أي نوجد عصبة ، أو نرى عصبة  )٥(بالنصب 

: فإذا هو يلسع لسعتها ، ثم حذف الفعل ، كام تقول : أنه مفعول مطلق ، واألصل  -  ٥

  . )٧(ما زيد إال رشب اإلبل ، ثم حذف املضاف 

فإذا هو ثابت : أنه منصوب عىل احلال من الضمري يف اخلرب املحذوف ، واألصل  -  ٦

مثلها ، ثم حذف املضاف ، فانفصل الضمري ، وانتصب يف اللفظ عىل احلال عىل سبيل 

                                                             

 ٦٤/ ٢، مغني اللبيب  ٨٦/  ٤، التذييل والتكميل  ٥٦٤اإلنصاف  )١(

 ٨٧/  ٤، التذييل والتكميل  ١٩٥/  ٣، رشح الريض عىل الكافية  ٥٦٤اإلنصاف  )٢(

 ٣٦٤/  ١، إحتاف فضالء البرش  ٩خمترص شواذ القرآن : ، وانظر  ٥سورة الفاحتة  )٣(

  ٦٥/  ٢مغني اللبيب  )٤(

 ٢٨٣/  ٥، البحر املحيط  ٦٧خمترص شواذ القرآن : ، وانظر  ١٤سورة يوسف  )٥(

 ٨٥/  ٤، التذييل والتكميل  ٦٧ – ٦٦/  ٢مغني اللبيب  )٦(

 ٦٨/  ٢مغني اللبيب  )٧(



 

   
، فحذف مثل ، وأقيم ) مثل ( قضية وال أبا حسن هلا ، عىل إضامر : الوا النيابة ، كام ق

  . )١(املضاف إليه مقامه ، فأعرب بإعراب املضاف املحذوف ، وهو النصب 

  :مذهب البرصيني 

بالنصب، وأوجب ) فإذا هو إياها(ون أن يقال يف مثل هذه املسألة منع البرصي

، للمفاجأة) إذا(القول عندهم أن وتوجيه هذا . بالرفع) فإذا هو هي : ( أن يقال سيبويه

وال يقع بعدها إال اجلملة االبتدائية ، فوجب أن يرتفع االسامن بعدها ، ألهنام مبتدأ 

  . )٢(خرجت فإذا زيد قائم : وخرب ، كقولك 

إذا كانت للمفاجأة كانت ) إذا ( إن : ( أما قوهلم : وأجابوا عن كلامت الكوفيني 

فباطل ، ألهنا إن كانت بمنزلة وجدت يف العمل فوجب أن يرفع هبا  ،) بمنزلة وجدت 

وجدت زيدا قائام ، فرتفع الفاعل ، وتنصب : فاعل ، وينصب هبا مفعوالن ، كقوهلم 

) إذا : ( فحينئذ يقال هلم . إهنا بمعنى وجدت ، وال تعمل عملها : فإن قالوا . املفعولني 

، وظرف املكان جيب رفع املعرفتني بعده ، بمعنى وجدت ، وهي يف اللفظ ظرف مكان 

إهنا تعمل عمل الظرف وعمل وجدت ، : وإن قالوا . فإذا هو هي : فوجب أن يقال 

فباطل ، . فرتفع األول ، ألهنا ظرف ، وتنصب الثاين عىل أهنا فعل ينصب مفعولني 

ل ألهنم إن أعملوها عمل الظرف بقي املنصوب بال ناصب ، وإن أعملوها عمل الفع

  . )٣(لزمهم وجود فاعل ومفعولني ، وليس هلم إىل إجياد ذلك سيبل 

                                                             

 ٦٩ - ٦٨/  ٢، مغني اللبيب  ١٤٢ – ١٤١/  ٤أمايل ابن احلاجب  )١(

 ١٤٢/  ٤أمايل ابن احلاجب  )٢(

 ٨٧/  ٤، التذييل والتكميل  ٥٦٦ – ٥٦٥ اإلنصاف )٣(



 

   
فباطل عند . فإذا هو إياها ، عامد : يف قوهلم ) هو ( إن : وأما قول أيب العباس ثعلب 

الكوفيني والبرصيني ، ألن العامد عند الكوفيني الذي يسميه البرصيون الفصل جيوز 

فإذا هو إياها ، : م بحذفه ، ولو حذف من قوهلم حذفه من الكالم ، وال خيتل معنى الكال

فإذا إياها ، وهذا ال معنى له ، وال : الختل معنى الكالم ، وبطلت فائدته ، ألنه يصري 

وأظن : ليس هذا قول الكوفيني، وال البرصيني، قال  ": قال الزجاجي . فائدة فيه 

ن ال يكون إال فضلة جيوز احلكاية يف هذا عن ثعلب غلط ، ألن العامد عند أهل املرصي

  . )١( "يف مسألتنا أصال ) هو(إسقاطها ، وال جيوز إسقاط 

إن ضمري النصب استعري يف مكان ضمري الرفع ، فإن هذا ال يتأتى فيام : وأما قوهلم 

َ : ( أجازوه من نحو    . )٢(بالنصب ) فإذا زيد القائم

وألن جميء احلال بلفظ  إنه منصوب عىل احلال ، فهو توجيه غريب ،: وأما القول 

  . )٣(املعرفة قليل ، وهو قابل للتأويل 

وهذه املناظرة التي جرت بني الكسائي وسيبويه مشهورة يف كتب األدب والنحو 
، إال أنه وقع يف بعض الروايات زيادة أو حتريف ، بسبب وهم الناقل ، ومن ذلك ما )٤(

ل األمر مع الفراء هو خلف وقع البن هشام حيث ذكر أن الذي ناظر سيبويه يف أو

                                                             

 ١٩٥/  ٣، رشح الريض عىل الكافية  ٥٦٦اإلنصاف  )١(

 ٦٥/  ٢مغني اللبيب  )٢(

 ٢١٢٧/  ٥، معجم األدباء  ٢٧، املسائل السفرية  ٦٦ – ٦٩/  ٢مغني اللبيب  )٣(

،  ٤/١٤٢بن احلاجب ، أمايل ا ٤/٧٩٨٠، نفح الطيب  ٨، جمالس العلامء  ٢٣٩أمايل الزجاجي : ينظر  )٤(

، سفر  ٥/٢١٢٥، معجم األدباء  ٤٩٧/  ١، اللباب  ٢٧، املسائل السفرية  ١٩٥/  ٣رشح الريض 

 ٥٦٣ - ٥٦٢، اإلنصاف  ٥٤٦السعادة 



 

   
، وأما  )١() ١٩٤ت (األمحر ، والصحيح أنه عيل بن املبارك األمحر ، تلميذ الكسائي ، 

خلف الذي ذكره ابن هشام فليس هو صاحب القصة ، فهو خلف األمحر البرصي أبو 

والذي جعل ابن هشام .  )٢() هـ١٨٠(حمرز بن خلف الراوية الثقة املتوىف يف حدود سنة 

  .م فيه أن املصادر ذكرت لقبه األمحر ، فظنه خلفا هي

فباطل ال يلتفت إليه ، وعلامؤنا . العرب أعطوا عىل متابعة الكسائي إن: وأما القول 

ينزهون عن هذا العمل ، وهو إثبات الباطل الذي علموا فساده بالرشوة  –رمحهم اهللا  –

ام أن فيه مدعاة للتشكيك يف العلم املحرمة من أجل املحافظة عىل مكانة دنيوية زائلة ، ك

قال بعض  ": الذي نقلوه إلينا ، ما دامت هذه أخالقهم ، يقول اخلطيب البغدادي 

وهذا القول . إن الكسائي واطأ األعراب من الليل ، حتى تكلموا بالذي أراده : اجلهال 

  )٣( "عني ال يعرج عليه ، ألن مثل هذا ال خيفى عىل اخلليفة والوزير وأهل بغداد أمج

ثبت موافقة العرب ملذهب الكسائي يف جواز النصب ، وتكلمهم : وبعد أقول 

: بمذهبهم ، إال أنه من الشاذ القليل ، وأقرب التوجيهات له أنه مفعول به ، عىل تقدير 

: أو أنه مفعول مطلق ، والتقدير . فإذا هو يساوهيا، ثم حذف الفعل ، وانفصل الضمري 

  . ا ، ثم حذف الفعل ، ثم حذف املضاف فإذا هو يلسع لسعته

وأما مذهب سيبويه ، وهو القول بوجوب الرفع فهو الراجح ، ويؤيده كثرة 

، وقوله ) فإذا هي بيضاء : ( االستعامل ، واستفاضة السامع ، ومن ذلك قول اهللا تعاىل 

                                                             

 ١٥٨/  ٢، بغية الوعاة  ٥٨٩/  ١٣تاريخ بغداد  )١(

 ٥٥٤/  ١بغية الوعاة  )٢(

 ٥٩١/  ١٣تاريخ بغداد  )٣(



 

   

،  )١()c b a( :تعاىل  وقوله: ، وقوله تعاىل ) فإذا هي حية تسعى : ( تعاىل 

  . )٢()5 6 7(: قوله تعاىل و

) فإذا هـي أنـت: (للسيدة عائشة ريض اهللا عنها  وقول الرسول صىل اهللا عليه وسلم
أعطيـت الكـوثر فـإذا : ( ، وقولـه  )٤() ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة : ( ، وقوله  )٣(

  .، والشواهد كثرية  )٥() هو هنر جيري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .٩٧:األنبياء)١(

 .٢٩:يس)٢(

 ١٩٦٩،  ١٩٥٣/  ٥كتاب النكاح / صحيح البخاري  )٣(

 ١٢٤٣/  ٣) هل أتاك حديث موسى : ( صحيح البخاري، كتاب األنبياء، باب قول اهللا تعاىل )٤(

 ٢٠٠/  ٢١مسند أمحد بن حنبل، يف مسند أنس بن مالك ريض اهللا عنه  )٥(



 

   
  

  

  

  

  :الفصل الثالث 

  ئي يف األعاريبآراء الكسا



 

   

  إعمال اسم الفاعل املاضي
ال خيلو اسم الفاعل من أن يكون مقرتنا بأل ، أو غري مقرتن هبا ، فإن كان غري 

  . مقرتن هبا ، فمخلتف يف عمله بني اإلطالق والتقييد بام عدا املايض 

، عىل املايض أو احلال واالستقبال فأما الكسائي فذهب إىل إعامله مطلقا ، سواء دل

ومنه عند : (ما نقله عنه ابن هشام، قال وهذا. وهو خيالف اجلمهور بإعامله ماضيا

، ومل )ونقلبهم: (بدليل. يبسط ذراعيه: أي، )١()i h g(: اجلمهور

الذي  إن اسم الفاعل: يندفع قول الكسائي وهشام: وقلبناهم، وهبذا التقدير: يقل

: ائي عىل إعامل اسم الفاعل املايضسوقال مبينا أحد أدلة الك. )٢() بمعنى املايض يعمل

يا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن : مع أعرايب يقول بعد انقضاء رمضانوس(

  .)٣() وهو مما متسك به الكسائي عىل إعامل اسم الفاعل املجرد بمعنى املايض ) يقومه

ى فيتبني من هذا النقل أن مذهب الكسائي إعامل اسم الفاعل املجرد الذي بمعن

، الفعل املايض ملوافقته يف املعنىاملايض خمالفا لرأي اجلمهور يف هذا املسألة ، فهو يلحقه ب

، وهو جييز  )٤(وأن زال الشبه اللفظي ، فالسبب املوجب لإلعامل معنى الفعل جمردا 

، وحيتج هلذا الرأي بشواهد  )٥(اإلعامل واإلضافة ، سواء كان متعديا لواحد أو أزيد 

  . الم اهللا تعاىل ومن كالم العرب نثرية من ك

                                                             

 .١٨:الكهف)١(

 ٦٩٣ - ٦٩٢/ ٦مغني اللبيب  )٢(

 ٣٢٢/ ٢مغني اللبيب  )٣(

 ٢٦٣/  ٤، املقاصد الشافية  ٥٥/  ٣، مهع اهلوامع  ١٠٤٣/  ٢رشح الكافية الشافية  )٤(

 ٥٥٣ - ٥٥٢/  ١رشح مجل الزجاجي البن عصفور  )٥(



 

   
فإذا كان االسم : (، نقله عنه السريايف ، فقال وهذا الرأي هو املشهور عن الكسائي

عناه مل يضارع االسم ، ألن ذلك الفعل الذي االسم يف مل ماض مل تعملهيف معنى فع

عمله،  سم مل يضارعه فيحمل عليه يف، فيحمل عليه يف إعرابه ، وكذلك االمضارعة تامة

ُّ قات: ال تقول ا أمس ، وال وحيش ً ٌ عمر ٌ ضارب ٌ محزةَ يوم أحد ، ألنه يف معنىزيد : ل

ُ : ، بل تضيفه إليه فتقول رضب وقتل ، وليس بينهام مضارعة و أمس،  زيد ضارب ٍ عمر

ُ محزةَ  .  )١() وهذا قول النحويني إال الكسائي وقد مضت احلجة فيه . ووحيش قاتل

هذا ضارب زيد أمس ، بالتنوين والنصب ، مل : ولو قلت : ( ل ونقله أيضا الزجاجي قا

  . )٢() جيز عند أحد من البرصيني والكوفيني إال الكسائي ، فإنه كان جييزه 

فإذا كان : ( قال أبو عيل . ونقله كذلك أبو عيل الفاريس وعبد القاهر اجلرجاين 

ل ضارب أبوه زيدا مررت برج:  اسم الفاعل ملا مىض مل يعمل عمل الفعل لو قلت

وكلبهم باسط ذراعيه : ( ، مل جيز وقد أجاز بعضهم ذلك ، واحتج بقوله تعاىل أمس

اعلم أن الذي أجاز أن يقال : ( وقال اجلرجاين شارحا كالم أيب عيل  ) ... ) .بالوصيد 

  . )٣() مررت اليوم برجل ضارب أبوه عمرا أمس ، هو الكسائي واحتج هبذا اآلية 

، والريض  )٦(، وابن مالك  )٥(، وابن يعيش  )٤(تأخرين ابن احلاجب ونقله من امل
  . ، وغريهم  )٢(، وأبو حيان  )١(

                                                             

 ٢٠٤/ ٣رشح كتاب سيبويه  )١(

 ٨٤اجلمل يف النحو  )٢(

 ٥١٣- ٥١٢/ ١املقتصد  )٣(

  ٦٤٠/ ١اإليضاح  )٤(

 ٧٧/ ٦رشح املفصل  )٥(

 ٧٥/ ٣ل رشح التسهي )٦(



 

   
  وموقف ابن هشام من رأي الكسائي املخالفة حيث مثل لقاعدة أن العرب يعربون

عن املايض واآليت كام يعربون عن اليشء احلارض ، قصدا إلحضاره يف الذهن حتى كأنه 

بأن هذه اآلية من ) وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد : ( بقوله تعاىل . خبار مشاهد حالة اإل

التعبري عن املايض كام يعرب عن اليشء احلارض ، فيكون اسم الفاعل يف اآلية يدل من 

حيث التأويل عىل احلال ال عىل املايض ، فال حجة للكسائي يف استشهاده هبذه اآلية عىل 

  . إعامل اسم الفاعل املايض 

  . )٣(هشام ، وأبو جعفر بن مضاء : ووافق الكسائي يف هذا القول 

  : منها  )٤(واحتج الكسائي ومن واقفه بشواهد كثرية 

بمعنى ) باسط ( الداللة منه أن .  )٥() وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد :  ( قوله تعاىل  - 

 . النصب ) ذراعيه ( املايض وعمل يف 

ِ وجاعل الل: ( عاىل وقوله ت-  َ حسبانا  يل َ والقمر  ،يف قراءة بعضهم  )٦() سكنا والشمس

وهو )  سكنا(عامال يف . جاعل : فيكون اسم الفاعل. )٧(باسم الفاعل مضافا إىل الليل 

                                                                                                                                                                                   

  ٤١٧/ ٣رشح الريض عىل الكافية  )١(

 ١٩٠/ ٤البحر  )٢(

 ١٢/  ٢، رشح الترصيح  ١٩٧/ ٢، املساعد  ٢٨٥/ ٧،  ١٠٦، البحر املحيط  ٢٢٧٢ارتشاف الرضب )٣(

 ٦/٧٧، رشح املفصل البن يعيش  ٦٤١-١/٦٤٠، اإليضاح يف رشح املفصل ٤١٧/ ٣رشح الكافية  )٤(

 ١٨سورة الكهف  )٥(

 ٩٦األنعام  سورة )٦(

بالنصب ) الليل ( قرأ عاصم ومحزة والكسائي وخلف بفتح العني والالم من غري ألف فعال ماضيا ، و )٧(

/  ٤انظر البحر املحيط . مفعوال به ، والباقون باأللف وكرس العني ورفع الالم وخفض الليل باإلضافة 

  ٢٣/  ٢، إحتاف فضالء البرش  ١٩٠



 

   
: وقوله . )٢(، وإذا نصب املفعول الثاين فألن ينصب األول أقرب )١(بمعنى املايض 

 . )٣() جاعل(بهام اسم الفاعل ناص) والشمس والقمر(

وأما من نصب املالئكة : (قال أبو حيان .  )٤()v u t(: وقوله تعاىل  - 

 . )٥() هشام يف جواز إعامل املايض النصبفيتخرج عىل مذهب الكسائي و

 .  )٦(هذا معطي زيد أمس درمها ، وهذا ظان زيد منطلقا أمس : ومنها مثل قوهلم  - 

 .  )٧(هذا مار ٌ بزيد أمس : ومن ذلك ما حكاه عن العرب  - 

 .  )٨(الضارب زيدا أمس : ومنها إمجاعهم عىل قوهلم  - 

يا رب صائمه لن ( بعد انقضاء رمضان ،  :ما حكاه الكسائي من قول أعرايب   -  

  . )٩() يصومه ، ويا رب قائمه لن يقومه 

الكسائي عىل إعامل اسم الفاعل املجرد بمعنى  وهو مما متسك به(   :قال ابن هشام 

 . )١٠() املايض 

                                                             

 .املرجع السابق  )١(

 ٣٢٥ح الوافية البن احلاجب رش )٢(

 ١٩٧اإلرشاد إىل علم اإلعراب  )٣(

 .١:فاطر)٤(

 ٢٨٥/ ٧البحر  )٥(

  ٦٤٠/ ١، اإليضاح يف رشح املفصل  ٢٠٤/ ٣رشح الكتاب للسريايف  )٦(

 ٧٧/ ٦رشح املفصل البن يعيش  )٧(

 .املرجع السابق  )٨(

 ١٠٦/ ١شواهد التوضيح  )٩(

 ٣٢٢/ ٢مغني اللبيب  )١٠(



 

   
وجه التمسك أن اسم الفاعل فيه ماض فلو كان غري عامل : ( وقال الشمني مبينا 

يف الضمري النصب لكان مضافا إليه وامتنع جره برب ألن إضافته حينئذ من إضافة 

الوصف إىل غري معموله وهي إضافة حمضة مفيدة للتعريف إذا كان املضاف إليه معرفة ، 

  .  )١() ورب ال تدخل إال عىل النكرة 

ووجهه أن اهلاء يف حمل نصب باسم الفاعل الذي هو : ( وعلق الدماميني قائال 

بمعنى املايض بالغرض ، إذ األعرايب قال ذلك الكالم بعد انقضاء رمضان ومضيه كام 

مر ، فعلم أن الصائم يف عبارته مراد به الزمن املايض ، وهو جمرد من أل وال جيوز أن 

ة اسم الفاعل ألنه قد تقرر بام أسلفناه أنه بمعنى املايض فلو تكون اهلاء يف حمل جر بإضاف

كانت مضافا لكانت إضافته حمضة ، إذ هو حينئذ صفة مضافة إىل غري معموهلا فتفيد 

  .  )٢() التعريف ، فيمتنع أن يكون مدخوال لرب والالزم باطل 

ل يف اللفظ ثم إنه لو سلم بأن العلة املوجبة إلعامل اسم الفاعل موافقته األفعا

واملعنى ، وهذا ال يكون إال يف اسم الفاعل الذي بمعنى احلال واالستقبال ، فإنه يمكن 

عمرو  يرضب: أن حيتج الكسائي بأن العرب تضع املضارع يف موضع املايض ، فتقول 

. هذا ضارب زيد أمس : فيجب عن هذا أن يقال . زيدا ، تريد رضب عمرو زيدا 

 .  )٣(ب زيدا أمس ، وهو بمنزلته يف احلركات والسكنات هذا يرض: ويكون بمنزلة 

  :مذهب اجلمهور يف املسألة 

أما اجلمهور فاشرتطوا إلعامل اسم الفاعل أن يكون بمعنى احلال أو االستقبال ، 

                                                             

  ٢٧٣/ ١ية الشمني عىل رشح الدماميني حاش )١(

 .املرجع السابق  )٢(

 ١٠١٢/  ٢البسيط يف رشح اجلمل  )٣(



 

   
مستدلني باستقراء كالم العرب ، وحمتجني بأن اسم الفاعل إذا كان للحال واالستقبال 

 املعنى واللفظ ، وإن كان بمعنى املايض مل يعمل لعدم كان موافقا للفعل املضارع يف

جريانه عىل الفعل الذي هو بمعناه فهو موافق له يف املعنى دون اللفظ ، فال يلزم من 

وإذا ورد ما أريد به معنى امليض مل  )١(إعامهلم ما قوي شبهه بالفعل إعامهلم ما مل يقو قوته 

  . )٢(جيز فيه إال اإلضافة واخلفض 

وإذا أخرب أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغري تنوين البتة ، ألنه إنام : ( سيبويه قال 

أجري جمرى الفعل املضارع له ، كام أشبهه الفعل املضارع يف اإلعراب ، فكل واحد 

فلام أراد سوى ذلك املعنى جرى جمرى األسامء التي من غري  منهام داخل عىل صاحبه ،

: ام ضارعه من الفعل كام شبه به يف اإلعراب ، وذلك قولك ذلك الفعل ، ألنه إنام شبه ب

ً للتنوين ،  هذا ضارب عبداهللا وأخيه ، وجه الكالم وحده اجلر، ألنه ليس موضعا

هذا ضارب زيد فيها وأخيه ، وهذا قاتل عمرو أمس وعبد اهللا، وهذا : وكذلك قولك 

ً وعمرو ً شديدا   . )٣()  ضارب عبد اهللا رضبا

محل األسامء عىل األفعال إذا كانت بينهام مشاكلة ، : ( السريايف وقال أبو سعيد 

ومحل األفعال عىل األسامء جائز ، فمن ذلك أنا قد محلنا األفعال املضارعة التي يف أوهلا 

الزوائد األربع عىل األسامء فأعربناها ، للمضارعة التي بينها وبني األسامء وقد ذكرنا 

صل معربة وال مستحقة لإلعراب ، فباملضارعة التي تلك املضارعة ، ومل تكن يف األ

. محلنا هبا األفعال عىل األسامء وأعربناها ، محلنا أيضا األسامء عىل األفعال فأعملناها 

                                                             

  ٦٣٠/ ١اإليضاح يف الرشح املفصل  )١(

 ١٢٥/  ١األصول يف النحو  )٢(

 ١٧١/  ١الكتاب  )٣(



 

   
فإذا كان االسم يف معنى فعل ماض مل تعمله ، ألن ذلك . ألن العمل يف األصل لألفعال 

عة تامة ، فيحمل عليه يف إعرابه ، الفعل الذي االسم يف معناه مل يضارع االسم مضار

  .      )١() وكذلك االسم مل يضارعه فيحمل عليه يف عمله 

ن مالك قول الكسائي، ولضعف موافقة اسم الفاعل املايض لألفعال ، ضعف اب

وأجاز الكسائي أيضا إعامل اسم الفاعل املقصود به امليض مع كونه عاريا من (  :قال 

هذه املسألة ضعيف ، ألن اسم الفاعل الذي يراد به امليض ال  األلف والالم ، ومذهبه يف

، أعني يعطى ما أعطي املشابه لفظا ومعنىيشبه الفعل املايض إال من قبيل املعنى فال 

الذي يراد به معنى املضارع ، كام مل يعط االسم من منع الرصف بعلة واحدة ما أعطي ذو 

فيحمل اسم  عىل اسم الفاعل يف اإلعرابالعلتني ، وأيضا فإن الفعل املضارع حممول 

، ومل حيمل الفعل املايض عىل اسم الفاعل يف إعراب ، فلم حيمل الفاعل عليه يف العمل

فاملسوي يف العمل بني اسم الفاعل املقصود به معنى  .اسم الفاعل عليه يف العمل 

ملايض والفعل املايض وبني اسم الفاعل املقصود به معنى املضارع كاملسوي بني الفعل ا

 . )٢() ال يصح ، فال يصح ما هو بمنزلته املضارع يف اإلعراب وهذا

هذا اخلالف بني الكسائي واجلمهور يف إعامل اسم الفاعل املايض املجرد من أل 

بالنسبة إىل نصب املفعول به  ، فليس منع اإلعامل عىل إطالقه ، وإنام خالف بني 

يرفع فقط وال ينصب ، وذهب  هبعضهم إىل أن اجلمهور هل يرفع الظاهر أوال ؟ فذهب

 . )٣(بعضهم إىل أنه ال يرفع وال ينصب 

                                                             

 ٢٠٤- ٢٠٣/ ٣رشح الكتاب للسريايف  )١(

 ٧٥/ ٣رشح التسهيل  )٢(

 ٤٤٤/  ٢، حاشية الصبان  ٥٥/  ٣مهع اهلوامع  ، ٢٢٧١/ ٥ارتشاف الرضب  )٣(



 

   
اسم الفاعل إذا كان بمعنى امليض كان مضافا إىل ما : ( وقوله : ( قال ابن أيب الربيع 

اسم الفاعل إذا كان بمعنى امليض : هذا اللفظ ليس بمحرر ، وإنام ينبغي أن يقال ) . بعده 

ً أمس ، ألنك تقول : ه ، فال جيوز أن تقول ال ينصب ما بعد هذا : هذا ضارب زيدا

هذا : ضارب زيد أمس ، باإلضافة ، إذا أردت معنى التعريف ، فإن مل ترد التعريف قلت 

هذا : ضارب لزيد أمس ، وتدخل حرف اجلر ، ويكون بمنزلة ما حكي من قول العرب 

ٌ بزيد أمس ، ألن الظروف واملجرورات يعمل في ها الوهم فكيف ما فيه معنى الفعل ، مار

ً أمس ، وكذلك ال يقال : وإنام الكالم يف النصب والرفع فال يقال  : هذا ضارب زيدا

مررت برجل ضارب أبوه أمس ، وذهب بعض املتأخرين إىل أن اخلالف إنام وقع يف 

مررت برجل ضارب أبوه أمس ، بخفض : النصب وأما الرفع فيجوز باتفاق فتقول 

عىل الصفة ورفع األب ، وليس األمر عندي عىل ما ذكره، اسم الفاعل بمعنى ضارب 

ال خالف يف أن اسم : وأما احتجاجه لصحة الرفع بأن قال . املايض ال يرفع وال ينصب 

الفاعل بمعنى املايض إذا جرى عىل من هو له يرفع املضمر ، فإذا رفع املضمر يرفع 

 يصح ، ألن الصفات كلها ترفع املضمر بل الظاهر إذا جرى عىل غري من هو له فال

  . )١() األسامء التي يلحظ فيها الصفة ترفع املضمر 

وأجاب اجلمهور عن أدلة الكسائي وتأولوها بام يرد مذهبه إما عىل احلكاية ، وإما 

  .عىل إضامر فعل 

. فمؤول عىل حكاية احلال ) وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد : ( فأما قوله تعاىل 

أن تقدر نفسك كأنك موجود يف ذلك الزمان ، أو تقدر ذلك : نى حكاية احلال ومع

الزمان كأنه موجود اآلن ، وال يريدون به أن اللفظ الذي يف ذلك الزمان حمكي اآلن عىل 

                                                             

 ١٠١٠/ ٢البسيط  )١(



 

   
حكاية املعاين : دعنا من مترتان ، بل املقصود بحكاية احلال : ما تلفظ به ، كام يف قوله 

  . )١(اظ الكائنة حينئذ ال األلف

لبهم يبسط وك: ترى أنك لو أوقعت املضارع موقعه، نحو أال: (قال اجلرجاين

موضع يقتيض املضارع فليس هو ، وجدته مستقيام، وإذا وقع اسم الفاعل يف ذراعيه

صورة احلارضة ،  ، وإن كان املعنى عىل امليض ، ألجل أن  احلال املاضية حتكي عيلبامض

ة وإن مل يكن ، فكام جاء اسم اإلشار)يعته وهذا من عدوه هذا من ش: (فهو كقوله تعاىل

الفاعل بمعنى ، كذلك جييء اسم ة، ألن القصد حكاية احلال املنقضيهناك يشء يشار إليه

يا لوجب ، ولو كان هذا يعد ماضكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد اآلن :احلال حتى كأنه قيل

يذبحون أبناءكم : (ولهإىل ق) اذكرواوإذ قال موسى لقومه : (أال جييء نحو قوله تعايل

  .  )٢() له، إال عىل لفظ املايض وذلك ال شك يف اختال) ويستحيون نساءكم 

يه، بدليل أن الواو يف يبسط ذراع: وع املضارع موقعه، فيكون املعنىولذا يصح وق

حيسن أن يقال جاء زيد وأبوه يضحك، وال حيسن وأبوه ، إذ واو احلال ):وكلبهم(

: ع الدال عىل احلال، ومل يقلباملضار) ونقلبهم: (ضحك، ولذا قال سبحانه وتعاىل

جاءين : ومما جاء من وقوع الفعل املضارع يف موقعه قوهلم   . )٣(باملايض ) وقلبناهم (

ُ البلد ،: رجل أمس يرضب عمرا، وقوهلم  بالرفع ، ولو قصد  رست أمس حتى أدخل

  .  )٤(التعبري عىل احلال مل يستقم وقوع املضارع فينزل منزلة فعل احلال ألنه مقصود 

                                                             

  ٤١٨/  ٣رشح الريض عىل الكافية  )١(

  ١/٥١٣املقتصد يف رشح اإليضاح )٢(

 ٢/١٢رشح الترصيح عيل التوضيح )٣(

  ١/٦٤١اإليضاح يف رشح املفصل  )٤(



 

   
، فقد ) ن يصومه ، ويا رب قائمه لن يقومهيا رب صائمه ل: (ومثله قول األعرايب 

  . جعله اجلمهور من باب حكاية احلال 

ثنني أو ثالثة فإنه يضاف إىل وأما إذا كان اسم الفاعل ماضيا وهو مما يتعدى إىل ا

ٍ درمها أمس ، وهذا ظان زيد منطلقا : األول ، وينصب الباقي ، نحو  هذا معطي زيد

  .                       أمس ، واختلف اجلمهور يف خترجيه 

فأما اجلرمي والفاريس واجلمهور فذهبوا إيل أن الثاين منصوب بفعل مضمر يفرسه 

هذا معط زيد أعطاه درمها أمس  وهذا ظان زيد ظنه منطلقا : اسم الفاعل ، كأنه قال 

،  ليتخلصوا هبذا التأويل من االضطرار إىل إعامل اسم الفاعل بمعنى املايض،  )١(أمس 

هذا ظان زيد أمس قائام، للزوم حذف : ال يستقيم ذلك يف مثلواعرتض عليهم بأنه 

  .  )٢( أحد مفعويل ظان

، واألستاذ  )٣(بن أيب العافية ، وأبو جعفر ابن مضاء وذهب السريايف ، واألعلم ، وا

، وأكثر أصحابه إيل أنه منصوب  باسم الفاعل نفسه وإن كان بمعنى امليض  )٤(أبو عيل 
وإنام نصب اسم الفاعل املفعول الثاين رضورة حيث مل يمكن اإلضافة إليه ، ألنه  .  )٥(

من معنى  يف اسم الفاعل بمعنى املايض عامل بامىل املفعول األول ، فاكتفى يف اإلأضيف إ

عامل من دون مثل هذه الرضورة، وهلذا مل يوجد عامال يف وال جيوز اإل: الفعل، قال

                                                             

 ١٩٨/  ٢، املساعد  ٥/٢٢٧٢ارتشاف الرضب  )١(

 ٤١٨/  ٣لكافية رشح الريض عىل ا )٢(

 ٢/١٩٨وابن عقيل يف املساعد  ٥/٢٢٧٢نقله عنهم أبو حيان يف ارتشاف الرضب  )٣(

  ٢٦٢التوطئة  )٤(

 ١٩٨/  ٢، املساعد  ٥/٢٢٧٢ارتشاف الرضب  )٥(



 

   
  .                                    )١( املفعول األول يف موضع من املواضع مع كثرة دوره يف الكالم

ذا الفعل بعينه ، وذلك ألن واألجود عندي أن يكون منصوبا هب: ( قال السريايف 

الفعل املايض فيه معنى املضارعة ، ولذلك بني عىل حركة ، فبذلك اجلزء من املضارعة 

يعمل االسم اجلاري عليه عمال ما ، دون عمل االسم اجلاري عىل الفعل املضارع ، 

إىل  فعمل يف االسم الثاين ملا مل يمكن إضافته إليه ، ألنه ال يضاف إىل اسمني ، فأضيف

االسم الذي قبله ، وصارت إضافته بمنزلة التنوين له ، وعمل يف الباقي بام فيه من معنى 

  .                                                                                  )٢() الفعل والتنوين 

 را، إذ ال اضطرارهذا ضارب زيد أمس وعم: ويضعف مذهب السريايف قوهلم  

  )٣(. ، ألن محل التابع عىل إعراب املتبوع الظاهر أوىل )عمرا(ههنا إىل نصب 

ومنهم من ذهب إيل انه منصوب باسم الفاعل نفسه ، وهو : (  قال ابن عصفور   

هذا ظان : الصحيح ، أال ترى انه ال يسوغ إضامر يف باب ظننت ، أال ترى انك إذا قلت 

معموال عىل فعل مضمر ، ألن ظانا يطلب ) قائام ( زيد قائام أمس ، ال يتصور أن يكون 

. اسمني ، مما ال خيلو أن جيعل الثاين حمذوفا حذف اقتصار ، أو حذف اختصار 

فاالقتصار ال جيوز يف هذا الباب ، واالختصار بمنزلة الثابت ، فصح إعامله يف الثاين 

الستقبال يف أنه طالب بمعني امليض ، وإنام عمل ألنه أشبه اسم الفاعل بمعني احلال وا

                          )٤() . السم بعده وفيه ما يقوم مقام التنوين وهو املضاف إليه 

                                                             

 ٤١٨/  ٣رشح الريض عىل الكافية  )١(

 ٢٠٤/  ٣رشح الكتاب للسريايف  )٢(

 ٤١٨/  ٣رشح الريض عىل الكافية  )٣(

 ١/٥٥٢ل الزجاجي رشح مج )٤(



 

   
بنحو مما سبق ، قال ) جاعل املالئكة رسال : ( وكذلك وقع اخلالف يف قوله تعاىل 

ة فاألظهر أنه  اسم فاعل بمعنى املايض ، ويكون صف) وجاعل ( ومن قرأ : ( أبو حيان 

، فمذهب السريايف أنه منصوب باسم الفاعل ) رسال ( هللا ، وجييء اخلالف يف نصب 

وإن كان ماضيا ، ملا مل يمكن إضافته إىل اسمني فنصب الثاين ، ومذهب أيب عيل أنه 

  . )١() منصوب بإضامر فعل 

) سكنا( يكون ) شمس والقمر حسبانا وجاعل الليل سكنا وال: ومثله قوله تعاىل 

. بفعل مقدر ، أو ناصبه اسم الفاعل للرضورة ، مع احتامل عدم إرادة امليض منصوب 

، وهو الظاهر ، : ( قال السمني  ِّ وأما قراءة غريهم فجاعل حيتمل أن يكون بمعنى امليض

ً لبعضهم يف  ويؤيده قراءة الكوفيني ، واملايض عند البرصيني ال يعمل إال مع أل خالفا

ف هبا ، َّ ِ إعامل املعر ناً "وللكسائي يف إعامله مطلقا ً، وإذا تقرر ذلك فـ  منَع َ ك َ منصوب  "س

وقد زعم أبو . بفعل مضمر عند البرصيني ، وعىل مقتىض مذهب الكسائي ينصبه به 

 ، ً سعيد السريايف أن اسم الفاعل املتعدي إىل اثنني جيوز أن يعمل يف الثاين وإن كان ماضيا

َّ : قال ََّا أضيف إىل األول تعذ ُه له ألنه مل َّ نصب ألنه : وقال بعضهم . رت إضافته للثاين فتعني

ً فعىل هذا  ِضافة أشبه املعرف بأل فعمل مطلقا ً ، وأما إذا  "سكناً "باإل منصوب به أيضا

ُه به    . )٢() قلنا إنه بمعنى احلال واالستقبال فنصب

ة إراد) جاعل ( فإن احتمل اسم الفاعل ) والشمس والقمر : ( وأما قوله تعاىل 

وجعل الشمس وإن قيل إنه غري ماض : ينصبهام أي ) فعل ( امليض ، كان البد من تقدير 

ً أن النصب بإضامر فعل، تقول ً أو : فمذهب سيبويه أيضا ٍ اآلن أو غدا ُ زيد هذا ضارب

                                                             

 ٢٨٥/  ٧البحر املحيط  )١(

 ٦١/  ٥الدر املصون  )٢(



 

   
ً ، بنصب عمرو، وبفعل مقدر ال عىل موضع املجرور باسم الفاعل  : قال سيبويه . عمرا

ً، جاز عىل إضامر فعل، أي ورضب زيداً  هذا ضارب عبد: ولو قلت( وإنام . اهللا وزيدا

ً، وإن : جاز هذا اإلضامر ألن معنى احلديث يف قولك هذا ضارب زيد  هذا رضب زيدا

فحمله عىل يشء لو كان عليه األول لن ينقض ...ال يعمل عمله، فحمل عىل املعنىكان 

ً بالنصب واجلر يف هذا أقوى ، يعني هذا ضارب زيد وعمرو . احلديث وقد فعل . وعمرا

: ألنه اسم وإن كان قد جرى جمرى الفعل بعينه ، والنصب يف الفصل أقوى ، إذا قلت

ً، وكلام طال الكالم كان أقوى ، وذلك أنك ال تفصل بني  هذا ضارب زيد فيها وعمرا

وجاعل : ( فمن ذلك قوله جل ثناؤه. اجلار وبني ما يعمل فيه ، فكذلك صار هذا أقوى 

ً  الليل ً والشمس والقمر حسبانا   . )١() سكنا

  :  رأي غريه يكون النصب عىل حمل املجرور ، وينشدون قوله  وعىل

 ْ َ  هل َ  أنت ِ ب ُ اع ٍ  ث َ  دينار ِ  حلاجتنا         أو عبد ِ  رب   )٢(بن خمراق  أخا عون

  .)٣(وهو حمتمل للمذهبني ) عبد ( بنصب 

كات الثالث ، فالنصب عىل قرئا باحلر)  والشمس والقمر (  ": وقال الزخمرشي  

وجعل الشمس والقمر حسبانا ، أو : أي ) جاعل الليل : ( إضامر فعل ، دل عليه 

كيف يكون لليل حمل واإلضافة حقيقية ، ألن اسم : يعطفان عىل حمل الليل ، فإن قلت 

ما هو يف : زيد ضارب عمرا أمس؟ قلت : الفاعل املضاف إليه بمعنى امليض ، وال تقول 

مستمر يف األزمنة املختلفة ، وكذلك فالق ) جعل ( امليض ، وإنام هو دال عىل معنى 

                                                             

 ١٧٤ - ١٧١/  ١الكتاب  )١(

 ٢٠٩/  ٣، مهع اهلوامع٢١٥/ ٨،خزانة األدب ١٥١/ ٤، املقتضب ١/١٧١البيت يف كتاب سيبويه )٢(

 ٦٢/  ٥الدر املصون  )٣(



 

   
  . )١( "اهللا قادر عامل ، فال تقصد زمانا دون زمان : احلب وفالق االصباح كام تقول 

أنه ) أي كالم الزخمرشي(وملخصه : (ي وقال أبو حيان معقبا عىل كالم الزخمرش

ن عامال ، فيكون للمضاف إليه موضع من ليس اسم فاعل ماض ، فال يلزم أن يكو

إنام : فاعل املايض ال يعمل، وأما قولهاإلعراب ، وهذا عىل مذهب البرصيني أن اسم ال

يعني فيكون إذا ذاك عامال ، ويكون للمجرور . مستمر يف األزمنة ) جعل(و دال عىل  ه

إذا . ح وهذا ليس بصحي) والشمس والقمر(موضع من اإلعراب ، فيعطف عليه  بعده

جيوز له أن يعمل وال ملجروره كان ال يتقيد بزمان خاص ، وإنام هو لالستمرار ، فال 

  :، وقد نص عىل ذلك ، وأنشدوا  حمل

 َ ِ  ألقيت ُ بَ كاس ْ م يف قَ ه ِ ع ُ  ر ِ ظْ م َ ل ٍ م ْ          ة ُ  فاغفر َ يا عُ  اهللاِ عليك سالم ُ م       )٢( ر

فإما أن يكون ماضيا دون أل فال  هنا مقيدا بزمان ، وإذا تقيد بزمان ،) الكاسب ( فليس 

يعمل إذ ذاك  عند البرصيني ، أو بأل أو حاال أو مستقبال ، فيجوز إعامله واإلضافة إليه 

عىل ما أحكم يف علم النحو وفصل ، وعيل تسليم أن يكون حاال عىل االستمرار يف 

ال مل جيز األزمنة ويعمل ، فال جيوز العطف عىل حمل جمروره بل لو كان حاال أو مستقب

 )٣() ذلك عىل القول الصحيح ، وهو مذهب سيبويه 

قال ابن . إهنم ملا مل يمكنهم اإلضافة نونوا : هذا مار بزيد أمس ، فقيل : وأما قوهلم 

ثم إنه أعمله .  )١(واألحسن أن تكون عىل حكاية احلال : وهذا ضعيف ، قال : خروف 

                                                             

 ٢/٣٧٧الكشاف  )١(

 ٢٩٥/  ٣ب ، خزانة األد ٦٦البيت للحطيئة ، ديوانه  )٢(

 ١٩١- ٤/١٩٠البحر املحيط  )٣(

 ٢٦٤/  ٤املقاصد الشافية  )١(



 

   
واجلار واملجرور جيري جمرى الظرف ،  يف اجلار واملجرور ومل يعمله يف مفعول رصيح ،

  . )١(والظروف يعمل فيها روائح األفعال 

ا أمس ، فهو وإن كان نصا يف إعامل املايض ، إال أن : وأما قوهلم  ً الضارب زيد

الفرق بينه وبني صور اخلالف أن هذا دخل عىل اسم موصول قياسه أن يوصل بجملة 

ره فعال ، فقوي تقدير الفعل فيه توفريا ملا  وال يكون اسم فاعل مقدرا مجلة إال بتقدي

يقتضيه املوصول من اجلملة ، فال يلزم من إعامل اسم الفاعل يف املوضع الذي قوي  

تقدير كونه فعال ملالزم له ، وإن كان ماضيا إعامله يف املوضع الذي انتفى عنه ذلك 

ا مل يكن فيه الم التعريف املقوي فثبت أن الوجه ما عليه اجلامعة يف ترك إعامل املايض إذ
)٢(      .  

،  هذا الضارب زيدا أمس: م من نحو وأما ما فيه األلف والال: ( قال ابن يعيش    

، م الفاعل املتصل هبا بمعنى الفعلفإنام أعمل ألن األلف والالم فيه بمعنى الذي واس

حول لفظ فلام كان يف مذهب الفعل عمل عمله ، فهو اسم لفظا وفعل معنى ، وإنام 

الفعل فيه إىل االسم ، ألن األلف والالم ال جيوز دخوهلام عىل لفظ الفعل ، فكان الذي 

.                                                                                          )٣() أوجب نقل لفظه حكم أوجب إصالح اللفظ ، ومعنى الفعل باق عىل حاله 

فإن وقع الذي بمعنى األلف والالم استوى هو والذي بمعني : ( مالك قال ابن 

املضارع يف استحقاق العمل ، ألنه وقع موقعا جيب تأويله فيه بالفعل ، كام جيب تأول 

األلف والالم بالذي أو أحد فروعه ، فقام تأوله بالفعل مقام ما فاته من الشبه اللفظي ، 

                                                             

 ٧٧/  ٦رشح املفصل  )١(

 ٦٤١/  ١اإليضاح يف رشح املفصل  )٢(

 ٧٧/  ٦رشح املفصل  )٣(



 

   
األلف ، وعدم النظري يف اجلمع مقام سبب ثاين يف منع كام قام لزوم التأنيث يف املؤنث ب

الرصف ، وإذا كان يف وقوع الذي بمعنى امليض صلة تصحيح لعمله ، بعد أن مل يكن 

) عامال ، كان يف وقوع الذي بمعني مضارع صلة توكيد الستحقاق ما كان له من العمل 
)١( .  

احلجة أوردها ابن أيب  وأما وضع العرب املضارع يف موضع املايض ، فهذه     

) رضب ( يف موضع ) يرضب ( العرب تضع : فإن قلت : ( الربيع وأجاب عنها ، قال 

  :رضب عمرو زيدا ، قال : يرضب عمرو زيدا ، تريد : فتقول 

  الدثر والعكر  لألمهار   مرابط       لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم   

هذا يرضب زيدا : يكون بمنزلة و هذا ضارب زيدا أمس ،: فيجب عن هذا أن يقال 

، هذه أقوى حجة حيتج هبا الكسائي: قلت . ، وهو بمنزلته يف احلركات والسكنات أمس

إال أهنا معرتضة بأن اليشء إذا وضع موضع اليشء فهو خروج عن األصل ، واتساع من 

كالم العرب ، فال يدعى ذلك حتى ينطق به ، وإذا قلت هذا ضارب زيدا أمس ، فالذي 

) يرضب ( هذا رضب زيدا أمس ، وال يسبق اخلاطر إىل : يسبق إيل اخلاطر أنه يف  معنى 

فإن هذا إنام يقع بحكم االتساع ، ووضع اليشء يف غري ) رضب ( املوضوع موضع 

هذا ضارب زيدا أمس يف كالم العرب فيكون ما ذكرته : موضعه ، عىل أنه جاء مثل 

  . )١() وجهه 

ا العرض ، أن الراجح يف هذه املسألة قول الكسائي لبعده والذي يظهر يل بعد هذ

عن التكلف ، يف مقابل جلوء اجلمهور إيل تأويل األدلة الرصحية إلثبات مذهبهم ، 

                                                             

 ٧٦ -٣/٧٥رشح التسهيل )١(

 ١٠١٣ - ١٠١٢/  ٢البسيط يف رشح اجلمل  )١(



 

   
وجلوء بعضهم إىل القول بإعامل اسم الفاعل إذا كان فعله مما يتعدى إىل اثنني دليل قوي 

  . واهللا أعلم . عىل قرب قول الكسائي من الصواب 

  



 

   

  إعمال اسم الفاعل مصغرا
  اختلف النحاة يف اسم الفاعل املصغر، هل يعمل عمل فعله أو ال ؟

ني مرحتال وسويرا أظن: (فأما الكسائي فقد أجاز إعامله ، واستدل بقول العرب  

، فيقاس عليه ) فرسخ ( يف الظرف ) سوير ( ، حيث أعمل اسم الفاعل املصغر ) فرسخا

ت ، وهذا ما نقله عنه ابن هشام يف سياق بيانه ألحد أنواع تعلق إعامله يف باقي املعموال

ومثال (: شبه اجلملة ، وهو التعلق بام فيه رائحة الفعل أي ما يشري إىل  معنى الفعل ، قال 

  :التعلق بام فيه رائحته ، قوله 

َ األحيان           )١(أنا أبو املنهال بعض

  :وقوله 

ّ ا       َ إذ جد ة ّ ُ ماوي ْ أنا ابن ر ُ   لنّق

باالسمني العلمني، ال لتأوهلام باسم يشبه الفعل ، بل ملا فيهام من ) إذ ( و ) بعض ( فتعلق 

فالن حاتم يف قومه ، فتعلق الظرف بام يف : وتقول . معنى قولك الشجاع أو اجلواد 

حاتم من معنى اجلود ، ومن هنا رد عىل الكسائي يف استدالله عىل إعامل اسم الفاعل 

ً ، وعىل سيبويه يف استدالله عىل : قول بعضهم املصغر ب سخا ْ ً فر را ّ وي ُ أظنني مرحتالً وس

  :إعامل فعيل  بقوله 

ٌ         باتت طرابا وبات الليل مل ينم  ل ِ م َ ً ع نا ِ ه ْ ٌ مو ليل َ   حتى شآها ك

هنا(ظرف مكان ، و) فرسخا(وذلك أن  ْ ظرف زمان ، والظرف يعمل فيه روائح ) مو

  .)٢( ) بخالف املفعول بهالفعل 

                                                             

  ٣١٨/  ٦رشح الشواهد للبغدادي  )١(

 ٢٨٠- ٥/٢٧٧مغني اللبيب )٢(



 

   
فموقف ابن هشام يف هذه املسألة خمالف لرأي الكسائي  فهو يمنع إعامل اسم  

أظنني : (ل اسم الفاعل املصغر بقوهلم الفاعل املصغر فريد استدالل الكسائي عىل إعام

ألن معموله ظرف ، والظروف مما يكفي للعمل فيها رائحة ) مرحتال وسويرا فرسخا 

هذا ال يدل عىل مطلق العمل ، فال حجة للكسائي يف الفعل بخالف املفعول به ، و

  .االستدالل به عيل اإلعامل مطلقا 

،  )١(وهذا الرأي هو املشهور عن الكسائي يف كتب النحو ، نسبه إليه ابن مالك 

  .، وغريهم  )٥(، وابن عقيل  )٤(، واألشموين  )٣(، واملرادي  )٢(وأبو حيان 

سم الفاعل املصغر نحاة الكوفة ما عدا الفراء ووافق الكسائي يف القول بإعامل ا
  . )٧(، وبقوهلم أخذ النحاس )٦(

ومنع من إعامل اسم الفاعل املصغر مجهور البرصيني والفراء من الكوفيني ، فال 

ورشط البرصية : (ه إىل ما بعده ، قال السيوطييقال هذا ضويرب زيدا ، بل جتب إضافت

يدا ، لعدم وروده ، ولدخول ما هو من خواص هذا ضويرب ز: كونه مكربا فال جيوز 

                                                             

 ١٠٤٢/  ٢، رشح الكافية الشافية  ٧٤/  ٣رشح التسهيل  )١(

  ٢٢٦٧/  ٥ارتشاف الرضب  )٢(

 ٨٥١/  ٣توضيح املقاصد  )٣(

 ٤٤٤/  ٢حاشية الصبان  )٤(

  ١٩١/  ٢املساعد  )٥(

، والسيوطي يف مهع  ١٩١/  ٢، وابن عقيل يف املساعد  ٥٥٤/  ١نقله عنهم ابن عصفور يف رشح  )٦(

 ٥٤/  ٣مع اهلوا

، والسيوطي يف  ١٩١/  ٢، وابن عقيل يف املساعد  ٢٢٦٢/  ٥نقله عنه أبو حيان يف ارتشاف الرضب  )٧(

 ٥٤/  ٣مهع اهلوامع 



 

   
  . )١() االسم عليه ، فبعد عن شبه املضارع بتغيري بنيته التي هي عمدة الشبه 

فالذي دعا البرصيني إىل خمالفة قول الكسائي عدم ورود نصبه للمفعول به ، 

واعتبار التصغري من خواص االسم ، فأبعد به الوصف عن شبه الفعل فضعف عمله ، 

غري بنيته التي عمدة شبه اسم الفاعل بالفعل املضارع ، فلم يبق إال الشبه املعنوي ، وت

  .  وهو غري كاف إلعامل اسم الفاعل 

أظنني مرحتال وسويرا فرسخا ، : ومتسك الكسائي إلثبات رأيه بقول العرب 

ار لكونه نقال عن العرب ، يف حني بنى املانعون رأهيم عىل حجج وأدلة عقلية ، كاعتب

الشبه اللفظي واملعنوي هو سبب األعامل ، فإذا صغر االسم زال عنه الشبه اللفظي ، 

وإنام امتنع العمل بالتصغري ألهنام من خصائص : ( فلذلك مل يعمل ، قال ابن مالك 

األسامء فيزيالن شبه الفعل معنى ولفظا ، ومل ير الكسائي ذلك مانعا ، ألنه حكى عن 

وسويرا فرسخا ، وأجاز أن يقال أنا زيدا ضارب أي  بعض العرب أظنني مرحتال

ضارب ، وال حجة فيام حكاه ،الن فرسخا ظرف والظرف يعمل فيه رائحة الفعل ، وأما 

إجازته أنا زيدا ضارب أي ضارب ، فال حجة فيه ألنه مل يقل أنا سمعته من العرب ، بل 

ان حيمل عىل أن زيدا ذكره متثيال ولو رواه عن العرب ، مل يكن فيه حجة ، ألنه ك

خرب ثان ، وهذا توجيه ) أي ضارب ( و) أنا ( خرب ) ضارب ( منصوب بضارب ، و

  ) .سهل موافق لألصول املجمع عليها ، فال يعدل عنه 

) أظنني مرحتال وسويرا فرسخا: (ن عن استدالل الكسائي بقوهلموأجاب املانعو

  . )٢(بأن هذا شاذ 

                                                             

 ٥٤/  ٣مهع اهلوامع  )١(

 ٢٧٠/  ٤املقاصد الشافية  )٢(



 

   
ام عمل يف الظرف والظروف يكفيها رائحة األفعال وأجيب بأنه ال حجة فيه ألنه إن

  .بخالف باقي املعموالت 

وحمل اخلالف : ( وزعم بعضهم بأن اخلالف إنام وقع يف املفعول به قال ابن عقيل 

وخالفهم غريهم فأوردوا بيتا أعمل فيه املصغر إذا  )١()يف املسألتني اإلعامل يف املفعول 

قال : ( مكربا مع أنه أعمل يف الفاعل ، قال أبو حيان  كان مالزما للتصغري ومل يلفظ به

إذا كان الوصف ال يستعمل إال مصغرا ، ومل يلفظ به مكربا جاز إعامله : ابن عصفور 

  :قال 

ُ راح م ْ امة    الزجاج  يف   فام طَع َ د ُ ُ يف األيدي    م ْرق َرق ها ت ُ صري َ ٍ ع   )٢( كميت

  . )٣() ) كميت ( يف رواية من جر 

ً للكسائي فيهام : ( قوله: ( ن قال الصبا حمل اخلالف إنام هو يف عمله يف ) خالفا

كميت عصريها ، : املفعول به كام أفاده الدماميني ، فال يصح استدالل املخالف بقوله 

 ً ً ظاهرا ً نظرا ألنه ليس من عمله يف املفعول به ، مع أن يف كون كميت اسم فاعل مصغرا

  . )٤()  فاعرفه

يف عمل املصغر مطلقا ، ألن اسم الفاعل ضعف : ن اخلالف والذي يظهر يل أ

بالتصغري ، وبعد شبهه عن الفعل ، فحقه أال يعمل مطلقا ، ال ألنه مل يقو عىل العمل يف 

 .املفعول به 

                                                             

 ١٩١/  ٢املساعد  )١(

 ٤٤٥/  ٢، وحاشية الصبان  ٥٥/  ٣، مهع اهلوامع  ٢٦٦/  ٥الدرر : منسوب ملرضس بن ربعي، انظر )٢(

 ٢٢٦٨/  ٥ارتشاف الرضب  )٣(

 ٤٤٥/  ٢حاشية الصبان  )٤(



 

   
ثم إن القول باعتبار الشبه اللفظي واملعنوي إلعامل اسم الفاعل ال يسلم به عند 

كافيا إلعامل اسم الفاعل ، وهذا ما بنى عليه مذهبه  الكسائي ، ألنه يعترب الشبه املعنوي

يف إعامل اسم الفاعل الذي بمعنى املايض ، فال ينبغي أن يلزم إال بمذهبه ، قال 

يعمل مصغرا بناء عىل : وقال الكوفيون إال الفراء ، ووافقهم النحاس : ( السيوطي 

وهو :  )١(بن مالك يف التحفة قال ا. مذهبهم أن املعترب شبه الفعل يف املعنى ال الصورة 

  . )٢() قوي بدليل إعامله حموال للمبالغة اعتبارا باملعنى دون الصورة 

ومن كالم ابن مالك السابق يؤخذ عىل قول املانعني باعتبار علة اإلعامل الشبه 

اللفظي واملعنوي كيف أهنم أجازوا إعامل اسم الفاعل حموال للمبالغة مع خروجه عن 

) فعال(فمن ذلك : بنية فإذا أردت أن تكثر الفعل كان للتكثري أ: ( ل املربد زنة الفعل قا

. فأما قاتل فيكون للقليل والكثري ألنه األصل . رجل قتال ، إذا كان يكثر القتل : تقول 

  : رجل رضاب وشتام ، كام قال : وعىل هذا تقول 

  )٣(أعقال  أخا احلرب لباسا إليها جالهلا          وليس بوالج اخلوالف 

ألنك إنام تريد به ما تريد بفاعل ، إال أن ) فاعل ( فهذا ينصب املفعول به كام ينصبه 

َ : ومن كالم العرب . لباسا إليها جالهلا : هذا أكثر مبالغة ، أال تراه يقول  أما العسل

  . )٤() فأنت رشاب 

                                                             

 نقله السيوطي ومل أقف عليه  )١(

 ٥٥ ٥٤/  ٣مهع اهلوامع  )٢(

، رشح قطر الندى  ١٤/  ٢، رشح الترصيح  ١٥٧/  ٨، خزانة األدب  ١١١/  ١كتاب سيبويه : انظر  )٣(

، رشح الكافية الشافية  ٧٩/  ٣، رشح التسهيل  ٢٢٠/  ٣، أوضح املسالك  ٢٨٥، املفصل  ٢٧٤

٢/١٠٣٢ 

 ١١٣/  ٢املقتضب  )٤(



 

   
ه ومجعه سالمة بعد تثنيت فهم أجازوا إعامل اسم الفاعل حموال للمبالغة كام أعملوه

، فهذا  هذه احلاالت خروج عن زنة الفعل، فلم يبق إال الشبه املعنوي، ويفوتكسريا

: تبار الشبه املعنوي، قال الكييشيقوي مذهب الكسائي يف إعامل اسم الفاعل املصغر باع

وقد خيرج اسم الفاعل عن زنة الفعل إلرادة املبالغة فال يبطل عمله نظرا إىل األصل (

  :بعض الكوفية كام أعمل مثنى وجمموعا مصححا ومكرسا قال سعد بن ناشب خالفا ل

  . )٢()  )١(فيا لرزام رشحوا يب مقدما              إىل املوت خواضا إليه الكتائبا  

ومما دعا املانعني إىل رد رأي الكسائي أن التصغري والوصف من خواص األسامء 

: امل اسم الفاعل قال األشموين علة إع فهام يبعدان اسم الفاعل عن شبه الفعل وهي

ومن رشوط إعامل اسم الفاعل املجرد أال يكون مصغرا وال موصوفا خالفا للكسائي (

  . )٣() باالسم فيبعدان الوصف عن الفعليةفيهام ألهنام خيتصان 

، ألسامء مع أهنام ال يمنعان العملواعرتض عليهم بأن التثنية واجلمع من خصائص ا

 ن وافقه القول بقياس إعامل املصغر عىل إعامل املكرس وهو الذي دعافللكسائي وم

سالمة وال فال متنع تثنيته وال مجعه : (النحاس إىل القول بإعامل املصغر، قال ابن عقيل 

ضاربات أو ضوارب هذان ضاربان زيدا ، وهؤالء ضاربون أو : تكسريا إعامله ، فتقول

رقوا بني التصغري والتكسري مع أهنام من خواص هذا ضارب عمرا ، وف: عمرا ، كام تقول

األسامء بأن التكسري جاء بعد استقرار العمل ، فيكرس بسبب اجلريان ، وفيه نظر ، ومن 

                                                             

 ٧٢/  ١رشح ديوان احلامسة للمرزوقي : قائله سعد بن ناشب بن مازن بن عمرو بن متيم ، انظر  )١(

 ١٩٨اإلرشاد إىل علم اإلعراب  )٢(

 ٤٤٥ - ٤٤٤/  ٢حاشية الصبان  )٣(



 

   
  .  )١() هنا نزع النحاس إىل رأي الكسائي 

وما أجاب به املانعون من أن التثنية واجلمع جاءا بعد استقرار عمله مفردا بخالف 

  . )٢(كم حمض التصغري والوصف حت

وزعم الريض أن قياس عمل املصغر واملوصوف عىل املثنى واملجموع ليس بيشء 

: بخالف املثنى واملجموع، قالألن التصغري والوصف خيرجانه عن تأويله بالفعل ، 

، ألن أال يكونا مصغرين وال موصوفني: رتط يف عمل اسمي الفاعل واملفعوليش(

، وجوز ه بالفعل، ومل خترجهام التثنية واجلمعوالوصف خيرجانه عن تأويلالتصغري 

) ، وليس بيشء ، ملا ذكرنا وصوف قياسا عىل املثنى واملجموعبعضهم عمل املصغر وامل
)٣(.  

والعلة التي ذكرها الريض غري خمرجة للتثنية واجلمع بقاء صيغة الواحد فيهام  

يعمالن عمل اسم : أي  ،) واملثنى واملجموع مثله : ( قوله : ( بخالف التصغري ، قال 

الفاعل ، أما املثنى ومجعا السالمة فظاهرة ، لبقاء صيغة الواحد التي هبا كان اسم الفاعل 

  .   )٤() يشابه الفعل ، وأما مجع املكرس، فلكونه فرع الواحد 

ولكن القول ببقاء صيغة الواحد يف املثنى واملجموع غري كافية لإلعامل ألن التكسري 

ية ،  وهذا ما دعا ابن مالك إىل إضافة علة أخرى ملنع إعامل املصغر ، وهو فيه تغري للبن

هال امتنع : فإن قيل : تضمن التصغري للوصف ، وهو معنى غري الئق باألفعال ، قال 

                                                             

 ١٩٢/  ٢املساعد  )١(

 .رجع السابق امل )٢(

 ٤٢٤/  ٣رشح الريض عىل الكافية  )٣(

 ٤٢٣/  ٣املرجع السابق  )٤(



 

   
فاجلواب أن . جلمع التكسري العمل كام امتنع بالتصغري ، الستوائهام يف تغري نظم الواحد 

لواحد فحسب ، بل لكونه مغريا نظم الواحد وحمدثا فيه التصغري مل يمنع لتغري نظم ا

ضارب صغري ، : ضويرب : معنى غري الئق بالفعل وهو املوصوفية ، فإن معنى قولك 

واجلمع وإن غري نظم الواحد ، فليس حمدثا يف املجموع معنى ال يليق بالفعل ، ألن 

اب : اجلمع بمعنى العطف ، فمعنى قولك  ُ ، والعطف  ضارب وضارب وضارب: رض

الئق بالفعل ، فلذلك امتنع عمل اسم الفاعل بالتصغري دون التكسري ، وأما التثنية ومجع 

التصحيح فحقيقان بأن يبقى العمل معهام ، ألهنام يساويان مجع التكسري يف تضمن معنى 

  . )١() قانه بأهنام مل يغريا نظم الواحدالعطف ، بل ويفو

اجلمهور ألن الوارد عن العرب نصب اسم والراجح عندي بعد هذا العرض قول 

الفاعل املصغر الظرف ومل يرد نصبه املفعول الرصيح ، فينبغي االقتصار يف اجلواز عىل 

  .مثل الوارد 

  

                                                             

 ٧٩ - ٧٨/  ٣رشح التسهيل  )١(



 

   

  إعراب ضمري الفصل حبسب ما بعده
قد يتوسط بني املبتدأ واخلرب ، أو ما أصله مبتدأ وخرب ، ضمري يسمى ضمري الفصل 

بأن ما بعده خرب ال نعت ، ويسمى عامدا ألنه يعتمد عليه معنى ، ليؤذن من أول األمر 

زهري هو الشاعر ، وظننت عبد اهللا : وهو يفيد الكالم رضبا من التوكيد ، نحو . الكالم 

  .هو الكاتب 

واختلف النحاة هل له موقع من اإلعراب أو ال ؟ عىل أقوال ، فأما اإلمام الكسائي 

زعم البرصيون : ( ، وهذا ما نقله عنه ابن هشام قال  فذهب إىل أن حمله بحسب ما بعده

اسم ، ونظريه : وقال اخلليل . إنه حرف ، فال إشكال : أنه ال حمل له ، ثم قال أكثرهم 

وقال . املوصولة ) أل(من يراها غري معمولة ليشء ، وعىل هذا القول أسامء األفعال ، في

بحسب ما : سب ما بعده ، وقال الفراء حمله بح: له حمل ، ثم قال الكسائي : الكوفيون 

) كان ( نصب ، وبني معمويل ) ظن(بتدأ واخلرب رفع ، وبني معمويل فمحله بني امل. قبله 

  . )١() بالعكس ) إن(نصب عند الكسائي ، وبني معمويل رفع عند الفراء ، و

  .موافقة أو خمالفةونالحظ أن ابن هشام أورد املسألة ، وسكت عنها ، ومل يرصح ب

،  )٣(، وأبو حيان  )٢(وهذا الذي نقله عنه هو املشهور عنه نسبه إليه ابن مالك 

، والدالئي  )٢(، وابن عقيل  )١(، والسلسييل  )٥(، وابن أيب السعود  )٤(وناظر اجليش 
  .  )٥(، واألزهري  )٤(، والسيوطي )٣(

                                                             

 ٥٧٢ - ٥٧٠/  ٥مغني اللبيب  )١(

 ٢٤٥رشح الكافية الشافية  )٢(

 ٩٥٨، ارتشاف الرضب  ٣٠٠/  ٢التذييل والتكميل  )٣(

 ٥٧١/  ١متهيد القواعد  )٤(

 ٨٥/  ١ود تفسري ابن أيب السع )٥(



 

   
قبله ألنه توكيد ملا إن حكمه حكم ما : إنام قلنا : ومن وافقه بأن قالوا  فراءواحتج ال

( جاءين زيد نفسه ، كان : قبله ، فتنزل منزلة النفس إذا كانت توكيدا ، وكام أنك إذا قلت 

زيد هو العاقل ، جيب أن يكون : تابعا لزيد يف إعرابه ، فكذلك العامد ، إذا قلت ) نفسه 

  . )٦(تابعا يف إعرابه 

تج بأنه مع ما بعده كاليشء ، واح )٧(إىل أن حكمه حكم ما بعده  الكسائي ذهبو

  . )٨(الواحد ، فوجب أن يكون حكمه بمثل حكمه 

وذهب البرصيون إىل أنه ال موضع له من اإلعراب ، واختلفوا يف أصلها ، فذهب 

عرفة ، وتصيريهم فصال يف امل) هو(واهللا إنه لعظيم جعلهم : (اخلليل إىل أهنا أسامء ، قال 

بمنزلة أبوه ، ولكنهم جعلوها يف ذلك ) هو ( لغوا ، ألن  )ما(إذا كانت ) ما(إياها بمنزلة 

املوضع لغوا كام جعلوا ما يف بعض املواضع بمنزلة ليس ، وإنام قياسها أن تكون بمنزلة 

غري معمولة ليشء ، ونظريه عىل هذا القول أسامء األفعال ، فيمن يراها . )٩() كأنام وإنام 

:  وابن الرساج،قال أبو سعيد الرأي السريايفووافق اخلليل يف هذا . املوصولة) أل(و

 ونظريه من األسامء التي. رفع وال نصب وال جر : وليس للفصل موضع من اإلعراب (
                                                                                                                                                                                   

 ٢٠٨/  ١شفاء العليل  )١(

 ١٢٢/  ١املساعد  )٢(

 ٦٦٣نتائج التحصيل  )٣(

 ٢٢٨/  ١مهع اهلوامع  )٤(

 ١٢١موصل النبيل  )٥(

 ١٣٦/  ٢، رشح اجلزولية لألبذي  ٥٦٧اإلنصاف  )٦(

 ٣٠٠/  ٢، التذييل والتكميل  ٢٤٥رشح الكافية الشافية  )٧(

 ١٣٦/  ٢ذي ، رشح اجلزولية لألب ٥٦٧اإلنصاف  )٨(

 ٣٩٧/  ٢كتاب سيبويه  )٩(



 

   
: ، وقال أبو بكر  )١() لك وذانك وأولئك ورويدك ونحو ذلكذ) فكا(ال موضع هلا 

راب ، لو إذا كان الكالم فصال ، فإنه ال موضع له من اإلع) هو(وذلك نحو : االسم(

) أو يكون له مبتدأ إن كان هو خربا، وجب أن يكون له خرب إن كان مبتدأكان له موضع ل
)٢( .  

وذهب سيبويه وأكثر النحاة إىل أهنا حروف ال حمل هلا من اإلعراب ، واحتجوا بأن 

إنه ال موضع هلا من اإلعراب ، ألهنا إنام دخلت ملعنى ، وهو الفصل بني النعت : قالوا 

، وهلذا سمى فصال ، كام تدخل الكاف للخطاب يف ذلك ، وتلك، وتثنى وجتمع  واخلرب

 )٣(وال حظ هلا يف اإلعراب ، وما التي للتوكيد وال حظ هلا يف اإلعراب ، فكذلك هاهنا 

ا ال صفة ، فاشتد شبهها  اإلعالم من أول وهلة بكون اخلرب: وألن الغرض هبا .  ً خرب

اإلعراب ، وألنه لو  عنى يف غريها ، فلم حيتج إىل موضع منباحلرف ، إذ مل جيأ هبا إال مل

d c b (: يف نحو ) أنا ( أوىل من ) إياي ( كان هلا موضع من اإلعراب لكان 

e()(: يف نحو ) هو( أوىل من ) إياه ( ولكان .  )٤p o n m l()وإذا مل .  )٥

كام فعل  . باالسمية احلكم يكن هلا موضع من اإلعراب ، فاحلكم عليه باحلرفية أوىل من

  )٦(، ونحوه ) ذلك ( بكاف 

                                                             

 ١١٨ -  ١١٧/  ٩رشح كتاب سيبويه  )١(

 ٢٥٧/  ٢األصول يف النحو  )٢(

  ٥٦٨اإلنصاف  )٣(

 .٣٩:الكهف)٤(

مل)٥( َّ  .٢٠:املز

 ٢٤٥ - ٢٤٤رشح الكافية الشافية  )٦(



 

   
  :أنه توكيد ملا قبله ، فتنزل منزلة النفس يف قوهلم : وأجابوا عن كلامت الكوفيني 

َّ ال يكون تأكيدا للمظهر يف يشء من: جاءين زيد نفسه ، بقوهلم   هذا باطل ، ألن املكني

  .وز أن يصار إليه كالمهم ، واملصري إىل ما ليس له نظري يف كالمهم ال جي

هذا باطل أيضا ، ألنه ال تعلق له : إنه مع ما بعده كاليشء الواحد ، فقالوا : وأما قوهلم 

والذي يدل .  )١(بام بعده ألنه كناية عام قبله فكيف يكون مع ما بعده كاليشء الواحد 

كنا لنحن  إن: انه ليس توكيدا ملا قبله بمنزلة النفس وال حكمه حكم ما بعده ، قوله عىل 

جاءين :دا بمنزلة النفس ، فإنك لو قلت الصاحلني ، فإن دخول الالم يمنع من كونه توكي

  )الصاحلني (ضمري الرفع املنفصل ، و) نحن ( زيد لنفسه ، مل جيز ، فكذلك ههنا ، وإن 

  . )٢(اسم مظهر منصوب ، فال جيوز أن يكون حكمة حكمه 

  :هور ، وذلك لتضمنه لألمرين التاليني ويظهر يل أن القول الراجح هو قول اجلم

ا ، بالرغم من داللته عىل التكلم ، أو اخلطاب ، أو الغيبة ،  - ١ ً أنه يف احلقيقة ليس ضمري

اخلطاب يف أسامء ) كاف ( وإنام هو حرف خالص احلرفية ، ال يعمل شيئًا  فهو مثل 

، فمن األنسب ذلك ، وتلك ، والنجاءك : اإلشارة ، ويف بعض كلامت أخرى ، نحو 

ا تسميته  ً ا ) ضمري الفصل ( ، وال حيسن تسميته ) حرف الفصل ( أيض ً بمراعاة : إال جماز

  .شكله ، وصورته احلالية، وأصله قبل أن يكون ملجرد الفصل 

أن االسم الذي بعده يعرب عىل حسب حاجة اجلملة قبله ، من غري نظر وال اعتبار  - ٢

راب عىل ما قبل حرف الفصل وما بعده من غري حلرف الفصل املوجود ، فيجرى اإلع

التفات إليه ، فكأنه غري موجود ، ألنه حرف مهمل ال يعمل ، واحلرف ال يكون مبتدأ 

                                                             

 .املرجع السابق  )١(

 ١٣٧/  ٢، رشح اجلزولية لألبذي  ٤٩٦/  ١اللباب للعكربي  )٢(



 

   
ا ، وال غريمها من أحوال األسامء  ً وإذا كان غري عامل مل يؤثر يف غريه تأثريا . وال خرب

  .  )١(إعرابيا، عىل الرغم من فائدته التي اقتضت وجوده 

ام ظهر رجحان قول اجلمهور ظهر ضعف األقوال األخرى ، فمام يضعف قول وك

أن القول بأن هلا موضعا من اإلعراب يقتيض إما أن يكون رفعا أو : الكسائي والفراء 

نصبا بالصفة ملا قبلها أو بالبدل منه ، والفصل حكمه أن يفارق حكم ما كان صفة لألول 

فأما مفارقة . مبتدأ وخربا يف موضع خرب األول  أو بدال منه ويفارق أيضا حكم ما كان

قمت أنت : فإن الصفة إذا كانت ضمريا مل جيز أن يوصف به غري الضمري تقول : الصفة 

وال قام الزيدان ، قام زيد هو: ال تقول ، وال تكون صفة للظاهر ، ومررت بك أنت ، 

  .وليس الفصل كذلك ألنه يدخل بعد الظاهر ، مها 

وظننته ، انك إذا أردت البدل قلت ظننتك إياك خريا من زيد : ل له ومفارقة البد

، وظننته هو خريا منه، ظننتك أنت خريا من زيد : وإذا أردت الفصل قلت، هو خريا منه

ومما يفصل بني الفصل وبني الصفة والبدل أن الفصل تدخل عليه الالم وال تدخل عىل 

، وإن كنا لنحن الصاحلني ، د هلو الظريف إن كان زي: تقول يف الفصل ، الصفة والبدل 

، ونصب الظريف والصاحلني حكاه سيبويه عن بعض العرب وعن النحويني أمجعني 

الن الالم تفصل بني ، إن كان لنحن الصاحلني ، يف الصفة والبدل : وال جيوز أن تقول 

  .الصفة و املوصوف والبدل واملبدل منه

، فإن الفصل ال يغري اإلعراب عام كان قبل دخوله وأما مفارقته ملا كان مبتدأ وخربا 

وإذا جعلت هو مبتدأ . كان زيد هو خريا منك : تقول إذا أردت الفصل . واملبتدأ يغريه 

                                                             

 ٢٤٨ - ٢٤٧/  ١النحو الوايف  )١(



 

   
رفع وال نصب وال : وليس للفصل موضع من اإلعراب . كان زيد هو خري منك : قلت 

  . )١(جر 

ب أن مثل ذلك مل يوجد يف كالم ويضعف قول اخلليل أهنا أسامء ال موضع هلا من اإلعرا

  . )٢(العرب 

                                                             

 ١١٨ -  ١١٧/  ٩رشح كتاب سيبويه للسريايف  )١(

 ٦٥/  ٢رشح اجلمل البن عصفور  )٢(



 

   

  )لعل(و) ليت ( نصب جزأي اجلملة بعد 
عىل اجلملة االسمية ، فتنسخ حكم ) إن ، أن ، كأن ، ليت ، لعل ، لكن ( تدخل 

إن زيدا قائم : ركنيها ، فتنصب املبتدأ ويصري اسمها ، وترفع اخلرب ويصري خربها ، تقول 

وكأن أباك األسد ، وما قام زيد لكن جعفرا قائم ، وليت أباك ، وبلغني أن عمرا منطلق ، 

وجاءت شواهد ثابتة عن العرب نصب فيها ركنا اجلملة .  )١(قادم ، ولعل أخاك واقف 

  :، ومن ذلك قول الشاعر ) ليت ولعل ( بعد 

                                                                      )٢(يا ليت أيام الصبا رواجعا                  

لعل أباك منطلقا ، واختلف العلامء يف ختريج هذه الشواهد عىل : وقول العرب  

، ونصب ) كان : ( أقوال ، ومنها قول اإلمام الكسائي ، وهو أن اخلرب حمذوف ، تقديره 

عنه ابن  املحذوفة ، وهذا ما نقله) كان ( عىل أنه خرب ) ليت ولعل ( االسم الثاين بعد 

أن ينصب االسم ويرفع اخلرب ، قال الفراء وبعض ) ليت ( وحكمه : ( هشام ، قال 

  :            وقد ينصبهام كقوله : أصحابه 

  رواجعا يا ليت أيام الصبا        

  :وبنى عىل ذلك ابن املعتز قوله 

  )١(طوباك يا ليتني إياك طوباك       مرت بنا سحرا طري فقلت هلا         

                                                             

 ٤١اللمع  )١(

/  ١، األصول  ١٤٢/  ٢كتاب سيبويه : منسوب إىل رؤبة أو العجاج ، أو غري معروف قائله ، انظر  )٢(

/  ٨،  ١٠٤/  ١، رشح املفصل  ٢٣٤/  ١٠ب ، خزانة األد ١٦٤/  ٥، رشح أبيات مغني اللبيب  ٢٤٨

، املقدمة  ٨٧/  ٢، لسان العرب  ٤٠٠،  ٤٩/  ١، املفصل  ٤٣٢/  ١، مهع اهلوامع  ٤٩٢، اجلنى  ٨٤

 .، وغريها  ١١٩اجلزولية 

  ١٢٤٢/  ٣، ارتشاف الرضب  ٢٣٦/  ١٠، خزانة األدب  ١٦٥/  ٥رشح أبيات مغني اللبيب : انظر  )١(



 

   
واألول عندنا حممول عىل حذف اخلرب ، وتقديره أقبلت ال تكون خالفا للكسائي 

لعل حرف ينصب االسم : (، وقال يف موضع آخر  )١() لعدم تقدم إن ولو الرشطيتني 

وقد ينصبهام ، وزعم يونس أن ذلك لغة : ويرفع اخلرب ، قال بعض أصحاب الفراء 

وعند ) يوجد ( وتأويله عندنا عىل إضامر لعل أباك منطلقا ، : لبعض العرب ، وحكى 

  .                                                 )٢() ) يكون ( الكسائي عىل إضامر 

ال تكون ، أي ليس : من كالم ابن هشام خمالفته لرأي الكسائي ، فقوله ويتبني 

) رواجعا ( ، ليصري  )تكون ( يا ليت أيام الصبا رواجعا ، : تقدير اخلرب يف قول الشاعر 

لعدم تقدم إن ولو الرشطيتني ، فليس هذا من : خربا لكان ، ويعلل هلذا النفي بقوله 

  .  )٣(املواضع التي يطرد فيها حذف كان 

: ئي نسبه إليه ابن الرساج قال وما نقله ابن هشام يف ليت هو الثابت عن الكسا

يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا ، أو : ال رواجعا ، كأنه ق يا ليت أيام الصبا: قول الشاعر (

ليت هي للتمني ، : ( وقال .  )٤() ) كانت ( أقبلت رواجعا ، وقال الكسائي أضمر 

ليت زيدا : ، وجيوز عند الفراء أن جتري جمرى أمتنى ، فيقال ) يا ليتنا نرد : ( كقوله تعاىل 

  . )٥() ) كان ( ك عىل إضامر أمتنى زيدا قائام ، والكسائي جييز ذل: قائام ، كام يقال 

. بعد باقي أخوات إن فهو الزم مذهبه باحلمل عىل ليت ) كان ( وأما القول بإضامر 

وقد نسب القول إليه يف ليت خاصة بعض املتأخرين ومنهم أبو حيان والشاطبي ، قال 

                                                             

  ٥١٣ – ٥١١/  ٣مغني اللبيب  )١(

  ٥١٧ – ٥١٦/  ٣مغني اللبيب  )٢(

 ٢/٦٩حاشية الشمني  )٣(

  ٢٤٨/  ١األصول  )٤(

 ٤٠٠املفصل  )٥(



 

   
 املشهور رفع أخبار هذه احلروف ، وذهب ابن سالم ومجاعة من املتأخرين: ( أبو حيان 

  .                )١() ) ليت ( إىل جواز نصبه ، والكسائي إىل جوازه يف 

فأما الفراء فأجاز نصب خرب ليت وحدها ، ووافقه الكسائي عىل : ( وقال الشاطبي 

  .  )٢() ذلك 

بعد كل موضع وقع فيه نصبان بعد يشء من أخوات ) كان ( وأما القول بإضامر 

، والريض  )٥(، وابن مالك  )٤(، وابن احلاجب  )٣(عيش فهو نسبة املتأخرين كابن ي) إن(
  .، وغريهم  )٩(، واإلربيل  )٨(، والبغدادي  )٧(، وابن عقيل  )٦(

والذي يظهر يل أن األول هو القول الثابت نسبة إىل الكسائي ، وذلك لنقله عن 

  .املتقدمني 

إظهار ) يت ل( ويقوي توجيه الكسائي بإضامر كان بعد كل موضع نصب فيه بعد  

Á À (و ،  )١()± ² ³(: كان بعدها كثريا ، كقوله تعاىل 

                                                             

 ٣/١٢٤٢ارتشاف الرضب ،  ٥/٢٦التذليل والتكميل  )١(

 ٣١٠/  ٢املقاصد الشافية  )٢(

 ٨٤/  ٨رشح املفصل  )٣(

 ٢/١٩٩،  ٢١٤/  ١اإليضاح يف رشح املفصل  )٤(

 ٢/١٠يل رشح التسه )٥(

 ٤/٣٣٤رشح الريض عىل الكافية  )٦(

 ١/٣٠٨املساعد  )٧(

 ١٠/٢٣٤خزانة األدب  )٨(

 ٣٥٩جواهر األدب  )٩(

 .٧٣:النساء)١(



 

   

Â()(، و  )١p o n()هنا لكثرة إظهارها ، كام ) كان ( ، فجاز إضامر  )٢

  .  )٣(ما أنت وزيدا ، وكيف أنت وقصعة من ثريد : جاز ذلك يف 

وما اعرتض به ابن هشام عىل رأي الكسائي بأن هذا ليس موضعا يطرد فيه حذف 

فيه نظر ألن تقدم إن ولو : ( كان ، لعدم تقدم إن ولو الرشطيتني ، رد عليه الشمني وقال 

الرشطيتني ، ليس رشطا حلذف كان وإبقاء خربها ، وإنام هو رشط لكثرته ، وال حمذور 

: لعدم تقدم إن ولو ، يقال : قوله : ( وقال األمري .  )٤() يف كون هذا البيت من القليل 

  . )٥()  ألصل حذفها مها للكثرة ال

مضمرة ، كام يف ) كان ( وإذا كان املنصوب الثاين معرفة مل جيز فيه إال أن يكون خرب 

  :قول الشاعر 

َ عىل الفتى      والشيب كان هو البديء األول   َ هو الرجيع    )٦(ليت الشباب

  . )١(كان هو الرجيع : فالتقدير 

حمذوف ، واملنصوب الثاين حال ،  وذهب سيبويه ومجهور البرصيني إىل أن اخلرب

هذا باب ما حيسن عليه السكوت يف هذه األحرف اخلمسة ، إلضامرك ما : (قال سيبويه 

                                                             

 .٢٧:احلاقة)١(

 .٤٠:النبأ)٢(

 ١٠/  ٢رشح التسهيل  )٣(

 ٦٩/  ٢حاشية الشمني  )٤(

 ٢٢٢/  ١حاشية األمري  )٥(

،  ٣٠٧/  ١، املساعد  ٩/  ٢، رشح التسهيل  ٤١٠/  ١ معاين القرآن للفراء: انظر . غري منسوب  )٦(

 ٣٥٢/  ١، شفاء العليل  ٤٩٣اجلنى 

 ٣١/  ٥التذييل والتكميل  )١(



 

   
إن : يكون مستقرا هلا وموضعا لو أظهرته ، وليس هذا املضمر بنفس املظهر ، وذلك 

ل الرجل ، ويقو) هلم ( إن هلم ماال ، فالذي أضمرت : ماال ، وإن ولدا ، وإن عددا ، أي 

ْب عليكم ؟ فيقول : للرجل  ل َ ( إن : إن زيدا ، وإن عمرا ، أي : هل لكم أحد إن الناس أ

  :، وقال األعشى ) لنا 

 َّ ال     إن ِ َ ّ   حم َ     وإن ال َ رحت ُ َّ       م ِ  يف وإن ر ْ ف َّ ا إذْ  الس ْ و َ ض َ َ  م ال ْ ه َ   )١(  م

اء ، أو عندنا غريها إبال إن لنا غريها إبال وش: إن غريها إبال وشاء ، كأنه قال : وتقول 

فالذي تضمر هذا النحو وما أشبهه ، وانتصب اإلبل والشاء كانتصاب فارس ، . وشاء 

  : ما يف الناس مثله فارسا ، ومثل ذلك قول الشاعر : إذا قلت 

  يا ليت أيام الصبا رواجعا 

، ا ليت لنا أيام الصباي: أنه قالأال ماء لنا باردا ، وك: أال ماء باردا ، كأنه قال : فهذا كقوله 

  .  )٢() وكأنه قال ، يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجع 

والذي يظهر يل أن الكسائي أقرب إىل رأي البرصيني منه إىل رأي الكوفيني ، ملوافقته 

إياهم يف حذف اخلرب ، وال خيالفهم إال يف تقديره ، إذ يقدره كان ناقصة ، يف حني يقدره 

مجلة ، ومدار اخلالف بينهم من حيث األقرب قياسا يف مثل هذا  اجلمهور فعال ، أو شبه

  .املوضع 

                                                             

/  ٢، اخلصائص  ٤٨/  ١، املفصل  ٢٧٩،  ١٦٣،  ١١، اللسان  ١٥٥الصبح املنري يف شعر أيب بصري  )١(

/  ٢، مغني اللبيب  ٨٤/  ٨فصل ، رشح امل ٢٤٧/  ١، األصول  ٥١٧/  ٢، رس صناعة اإلعراب  ٣٧٣

 ١٠٩/  ١، املقرب  ١٦١/  ٢، رشح شواهد املغني للبغدادي  ٤٤٩/  ٦،  ٢٩٠/  ٣،  ٢٢

 ١٤٢ - ١٤١/  ٢الكتاب  )٢(



 

   
ً بإن وأخواهتا  وأجازه الفراء .  )١(وأجاز بعض الكوفيني نصب االسم واخلرب معا

  . )٢(يف ليت خاصة 

وقال : (وذهب إىل هذا القول ابن سالم وزعم أهنا لغة رؤبة وقومه من متيم ، قال 

  الصبا رواجعا يا ليت أيام:   العجاج 

ً :  وهي لغة هلم ، سمعت أبا عون احلرمازي يقول  ً ، وليت زيدا ليت أباك منطلقا

 ً .                             )٣() أن منشأه بالد العجاج ، فأخذها عنهم : وأخربين أبو يعىل . قاعدا

غة إىل متيم ، هذه الل )٦(، واخلوارزمي  )٥(، وامليداين  )٤(ونسب أبو حنيفة الدينوري 

  . عامة

، وأبو حممد بن السيد  )٧(وممن ذهب إىل هذا املذهب من املتأخرين ابن الطراوة 

  . )٨(البطليويس 

) إن قعر جهنم سبعني خريفا: (ديثومن شواهد نصب اجلزأين بإن وأخواهتا ح
)١( .  

                                                             

،  ٣٩٣، اجلنى الداين  ٢٩٨رصف املباين  ٩/  ٢، رشح التسهيل  ٣٣٤/  ٤رشح الريض عىل الكافية  )١(

  ٣١٠/  ٢املقاصد الشافية 

 ٤١٠/  ١القرآن  معاين )٢(

 ٧٩ -  ٧٨طبقات فحول الشعراء  )٣(

 ٢٣٥/  ١٠نقلها عنه البغدادي يف خزانة األدب  )٤(

 ١٨٧/  ٢جممع األمثال  )٥(

 ٢٨٧/  ١) التخمري ( رشح املفصل  )٦(

 ٥/٢٧، التذييل والتكميل٣٩٤، اجلنى ٤٣٠/ ١، مهع اهلوامع  ٨٠٤رشح اجلزولية للشلوبني  )٧(

  ٣١١/  ٢، املقاصد الشافية  ٢٣٩/  ١٠، خزانة األدب  ٤٣١/  ١مهع اهلوامع  )٨(



 

   
  . )٢(ليت القيس كلها أرجال : ويف املثل 

  :وقول الشاعر 

  )٣(قفيزا  ليلة   كل  وزا       تأكلإن العجوز خبة جر     

  : وقول عمر بن أيب ربيعة 

  )٤(إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن      خطاك خفافا إن حراسنا أسدا

  : وقال آخر 

  )١(كأن أذنيه إذا تشوفا                   قادمة أو قلام حمرفا 

                                                                                                                                                                                   

هو منسوب يف كتب النحو إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم ، والصحيح أنه من كالم أيب هريرة ريض اهللا  )١(

عنه ، أورده مسلم يف صحيحه يف أحاديث الشفاعة يف آخر باب اإليامن ، من حديث طويل يقول النبي صىل 

تون آدم فيقولون يا : (سلم اهللا عليه و ْ جيمع اهللاَّ تبارك وتعاىل الناس فيقوم املْؤمنون حتى تزلف هلم اجلنة فيأ

بيكم آدم  َ َخرجكم من اجلنة إال خطيئة أ تح لنا اجلنة فيقول وهل أ ْ والذي نفس أيب هريرة بيده ... أبانا استف

هكذا هو يف بعض : ( هريرة بقوله ، وعلق النووي عىل كالم أيب ١١٢/  ١) إن قعر جهنم لسبعون خريفا

ووقع يف . إن مسافة جهنم سري سبعني خريفا : ، وهذا ظاهر ، وفيه حذف ، تقديره ) لسبعون(األصول 

، بالياء وهو صحيح عىل مذهب من حيذف املضاف ويبقي املضاف ) لسبعني(معظم األصول والروايات 

قعرت اليشء إذا بلغت قعره ، ويكون سبعني ظرف : وإما عىل أن قعر جهنم مصدر يقال . إليه عىل جره 

) إن بلوغ قعر جهنم لكائن يف سبعني خريفا ، واخلريف السنة ، واهللا أعلم : زمان وفيه خرب إن ، والتقدير 

، وانظر احلديث يف كتب  ٢٤٣/  ١٠، خزانة األدب  ٧٣ – ٧٢/  ٣املنهاج رشح صحيح مسلم للنووي 

،  ٣٠/ ٥، التذييل والتكميل  ٣٣٦،  ٣٣٤/ ٤رشح الريض عىل الكافية ،  ٩/  ٢رشح التسهيل : النحو 

 ٨٠٣، ٨٠١/ ٢، رشح اجلزولية للشلوبني  ٢٢٨/  ١مغني اللبيب 

 ٢٨٧/  ١، رشح املفصل للخوارزمي  ١٨٧/  ٢جممع األمثال  )٢(

، ٩/ ٢، رشح التسهيل  ٤٢٦،  ١/٤٢٥، رشح اجلمل البن عصفور  ٤٧٤البيت يف نوادر أيب زيد  )٣(

  ٨٠٢، ٨٠٠، رشح اجلزولية للشلوبني ٤٣١/ ١، مهع اهلوامع ٥/٢٧التذييل والتكميل 

 .سبق خترجيه  )٤(



 

   
  :وقال آخر 

   ّ َ    كأن َّ كَ م ِ     هاكي َ  باجلوا              ء ِ  حول ُ  الدفاليس   )٢(ا ثامال بً رش

  : وقال آخر 

   )٣(عريبا   فيه  نرى  ليت هذا الليل دهرا         ال  

  :وقال آخر 

  :وقال آخر )٤(وليت اليوم أياما طواال     فليت اليوم كان غرار حول 

  )٥(لؤلؤة يف الدار أو مسامرا       يا ليته إذ مل يكن محارا    

  :وقال النمر بن تولب 

  )٦(قام وليت أمي مل تلدين     أال ليتني حجرا بواد   

  :وقال آخر 

                                                                                                                                                                                   

،  ١٠٨، رضائر الشعر  ١٠٤٦/  ٢الكامل : منسوب أليب نخيلة ، أو ملحمد بن ذؤيب العامين ، انظر  )١(

،  ٤٢٥/  ١صفور ، رشح اجلمل البن ع ١٧٧/  ٤، رشح أبياته للبغدادي  ٨٢/  ٣مغني اللبيب 

،  ٤٣٢/  ١، مهع اهلوامع  ٢٣٧/  ١٠، خزانة األدب  ٢٧/  ٥، التذييل والتكميل  ٤٣٠/  ٢اخلصائص 

 ٨٠٣،  ٨٠١/  ٢، رشح اجلزولية للشلوبني  ١٦٨/  ٢الدرر 

، وإيضاح  ٢٧١/  ١، ويف كتاب اجليم  ٢٨/  ٥التذييل والتكميل : انظر . منسوب أليب داود اإليادي  )٢(

 .وال شاهد فيه حينئذ ) ختال : ( أوله فيهام  ٤٨٧ الشعر

/  ٢،األصول  ٢٨/  ٥،  ٢٤٦ – ٢٤٥/  ٢، التذييل والتكميل  ٥٥عمر بن أيب ربيعة ، ديوانه : قائله  )٣(

 ٦٢/  ٣، املنصف  ٩٨/  ٣، املقتضب  ٣٥٨/  ٢، كتاب سيبويه  ٢٨٩،  ١١٨

  ٢٩،  ٢٢/  ٥، التذييل والتكميل  ١٩٦جمالس ثعلب  )٤(

 ٢٨/  ٥التذييل والتكميل  )٥(

 ١٦٩/  ٢، الدرر  ٤٣٢/  ١، مهع اهلوامع  ٣٥٨، جواهر األدب لإلربيل  ٢٩/  ٥التذييل والتكميل  )٦(



 

   
  )١(ملا يب وكان احلب شيئا حمرما    فيا ليتني إذ مل جتودي بنظرة    

  : وقال كثري 

                          )٢(فليتك ذا لونني يعطى ويمنع      سئلت ، وكان البخل منك سجية  

  . )٣(مذبحا  ليت الدجاج: وحكى الكسائي 

: قوله تعاىل : وخرج بعض العلامء قراءات قرآنية عىل لغة نصب اجلزأين ، ومنها 

  . )٥() عالم ( ، قرأ يعقوب بنصب  )٤()/ 0 1 2(

ومل أرهم خرجوها : (رجيات العلامء هلذه القراءةبعد أن ذكر خت قال السمني احللبي 

ـ    . )٦() ولو قيل به لكان صوابا ... وأخواهتا ) إن ( عىل لغة من ينصب اجلزأين ب

Z Y X W V U ] \ [ ^ _ (: وقوله تعاىل 

g f e d c b a `()وهي ) اهللا ( ، بنصب لفظ اجلاللة  )٧ ،

إن ربكم : ( قوله تعاىل : ( ، قال السمني احللبي  )٨(قراءة بعض املدنيني وبكار بن أبان 

ً لـ ) اهللا  ) إن ( ويضعف أن جتعل بدالً من اسم ، ) إن ( ، اجلمهور عىل رفع اجلاللة خربا

                                                             

 ٢٩/  ٥التذييل والتكميل  )١(

، التذييل  ٤٠٥ديوان كثري : انظر . وال شاهد فيه عىل هذه الرواية . فليتك ذو لونني : الرواية يف ديوانه  )٢(

 ٢٩/  ٥التكميل و

 ٣٥٨، جواهر األدب لإلربيل  ٣٠/  ٥التذييل والتكميل  )٣(

 .١٠٩:املائدة)٤(

 ٥٤/  ٤، البحر املحيط  ٤٢ – ٤١خمترص شواذ القرآن  )٥(

 ٤٩١ -  ٤٩٠/  ٤الدر املصون  )٦(

 .٥٤:األعراف)٧(

  ٣٣٩/  ٥، الدر املصون  ٣٠٩/  ٤، البحر املحيط  ٤٩خمترص شواذ القرآن  )٨(



 

   
وكذا لو جعله عطف بيان ، ) إن ( عىل املوضع عند من يرى ذلك ، واملوصول خرب لـ 

َّ ( ويتقوى هذا بنصب اجلاللة يف قراءة بكار ، فإهنا فيها بدل أو بيان السم  عىل ) إن

  :اللفظ ، ويضعف أن تكون خربها عند من يرى نصب اجلزأين فيها كقوله 

دا        ْ ُس َّ حراسنا أ ً إن   إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن     خطاك خفافا

  :وقوله 

َّ العجوز خبة جروزا          تأكل            قفيزا  ليلة كل   إن

ً ، فاملوصول نعت هللا أو بيان له أو : قيل  ويؤيد ذلك قراءة الرفع ، أي يف جعلها إياه خربا

 َّ ً لـ إن ً عىل  بدل منه ، أو جيعل خربا عىل ما تقدم من التخاريج ، وجيوز أن يكون معطوفا

 ً ً أو نصبا   .                                                         )١() املدح رفعا

) إن ( بتخفيف ) تدعون من دون اهللا عبادا أمثالكمإن الذين : (وقوله تعاىل 

  . )٢(وهي قراءة سعيد بن جبري ) عباد ( ونصب 

ً أمثالكم ( خفيفة و ) إن ( وقرأ ابن جبري : ( ل أبو حيان قا بنصب الدال ) عبادا

 ّ هي النافية ، أعملت ) إن ( والالم ، واتفق املفرسون عىل ختريج هذه القراءة عىل أن

والذي يظهر يل أن هذا التخريج ... عمل ما احلجازية ، فرفعت االسم ونصبت اخلرب

ي ليس بصحيح ، ألن قراءة اجلمهور تدل عىل إثبات للنف) إن ( الذي خرجوه من أن 

ً أمثال عابدهيا ، وهذا التخريج يدل عىل نفي ذلك ، فيؤدي إىل عدم  كون األصنام عبادا

مطابقة أحد اخلربين اآلخر ، وهو ال جيوز بالنسبة إىل اهللا تعاىل ، وقد خرجت هذه 

                                                             

 ٣٣٩ -  ٣٣٨/  ٥الدر املصون  )١(

  ٤٤٠/  ٤، البحر املحيط  ٥٤٤/  ٢، الكشاف  ٢٧٠/  ١، املحتسب  ١٦٨/  ٢إعراب القرآن  )٢(



 

   
هي املخففة من ) إن ( أن  عىل وجه غري ما ذكروه ، وهو )١(القراءة يف رشح التسهيل 

دة ) إن ( الثقيلة ، وأعملها عمل املشددة ، وقد ثبت أن  ّ املخففة جيوز إعامهلا عمل املشد

سيبويه عن العرب ، لكنه  وبنقل)٢()O N M( :يف غري املضمر بالقراءة املتواترة 

  :نصب يف هذه القراءة خربها نصب عمر بن أيب ربيعة املخزومي يف قوله

ً إن حراسنا أسداإذا اسود  ِ ولتكن     خطاك خفافا   جنح الليل فلتأت

ّ ( وقد ذهب مجاعة من النحاة إىل جواز نصب أخبار  وأخواهتا ، واستدلوا عىل ) إن

ذلك بشواهد ظاهرة الداللة عىل صحة مذهبهم ، وتأوهلا املخالفون ، فهذه القراءة 

ل عىل تأويل امل ّ ج عىل هذه اللغة ، أو تتأو ّ خالفني ألهل هذا املذهب ، وهو الشاذة تتخر

با رواجعا : ( أهنم تأولوا املنصوب عىل إضامر فعل ، كام قالوا يف قوله  ّ ) يا ليت أيام الص

إن : أقبلت رواجعا ، فكذلك تؤول هذه القراءة عىل إضامر فعل تقديره : إن تقديره 

ً أمثالكم ، وتكون القراءتان  قد توافقتا عىل معنى الذين تدعون من دون اهللا  تدعون عبادا

ّ اهللا  واحد ، وهو اإلخبار أهنم عباد ، وال يكون تفاوت بينهام وختالف ال جيوز يف حق

  .                                                               )٤(.  )٣() تعاىل 

                                                             

 ٢٧٩ – ٢٧٨/  ٤التذييل والتكميل  )١(

الكشف عن وجوه : وشدد الباقون ، انظر ) إن ( ، قرأ احلرميان وأبو بكر تتخفيف  ١١١سورة هود  )٢(

 ٢٦٦/  ٥البحر املحيط ،  ٥٣٦/  ١القراءات 

 ٤٤٠/  ٤البحر املحيط  )٣(

 .النافية ) إن ( إعامل : ناقشت هذه املسألة عن أيب حيان يف مسألة  )٤(



 

   

) أمره ( بالنصب ، و ) بالغا ( ، قرأ املفضل  )١(){ ~ � ¡ ¢(: وقوله تعاىل 

) اءة عىل قول من ينصب بإن اجلزأينوجيوز أن خترج هذه القر: ( لرفع ، قال أبو حيان با
)٢( .  

وهذه الشواهد عند الكسائي ومجهور البرصيني ال حجة فيها إلمكان رده إىل ما 

حمذوف ، وذلك املنصوب الذي زعموا أنه خرب ، هو ) ليت ( أمجع عىل جوازه ، فخرب 

  . )٣(خرب كان مضمرة منصوب عىل احلال ، أو عىل 

والذي يظهر يل بعد هذا أن نصب اجلزأين ثابت عن العرب لغة ، ومؤول نحويا 

عىل احلذف والتقدير ، محال للباب عىل ما اشتهر عن العرب ، وهو نصب املبتدأ ورفع 

اخلرب ، وال خالف بني الكسائي والبرصيني فهم متفقون عىل حذف اخلرب ، وإنام يقدره 

، واملنصوب الثاين خربه ، ويقدره اجلمهور فعال أو شبه مجلة ، ) ن كا( الكسائي 

  .، وهذا اختالف تنوع ) حال ( واملنصوب الثاين 

                                                             

 .٣:الطالق)١(

  ٢٧٩/  ٨البحر املحيط  )٢(

 ٣١/  ٥، التذييل والتكميل  ٩/  ٢رشح التسهيل  )٣(



 

   

  رفع املضارع بعد حذف أن الناصبة واجلار
: يف قوله تعاىل) تسفكون(، ) تعبدون(حاة يف إعراب األفعال املرفوعة اختلف الن

)°  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ §(  ) $ # " !
بأن ال : فأما اإلمام الكسائي فذهب إىل أن أصلهام . عىل أقوال   )١( )% &

  .، فارتفع الفعل ) أن ( تعبدوا إال اهللا ، وبأن ال تسفكوا ، ثم حذف اجلار ، ثم 

Ô Ó (: من أمثلة جواب القسم ما خيفى نحو : (وهذا ما نقله عنه ابن هشام قال 

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ()٢(  ،) ¬ « ª ©  ̈ §

، وذلك ألن أخذ امليثاق  )! " # $ % &( )̄ °® 

! " # $ (: بمعنى االستحالف ، قاله كثريون ، منهم الزجاج ويوضحه 

: وقال الكسائي ، والفراء ، ومن وافقهام .  )٣()% & ' ) (

فارتفع ) أن(بأن ال تعبدوا إال اهللا ، وبأن ال تسفكوا ، ثم حذف اجلار ، ثم : التقدير 

ج خمرج اخلرب ، ويؤيده أن بعده فراء أن يكون األصل النهي ، ثم أخروجوز ال. الفعل 

  . )٤() ) وأتوا ( ، ) وأقيموا (، ) وقولوا (

أخذنا ميثاقهم : أن ال يعبدوا ، كأنه قيل : رفعه عىل : قال الكسائي : ( قال الرازي 

  :رفع الفعل كام قال طرفة ) أن ( بأن ال يعبدوا ، إال أنه ملا أسقطت 

                                                             

 .٨٤،٨٣:البقرة)١(

 .٣٩:القلم)٢(

 .١٨٧:آل عمران)٣(

 ١٣٢ -١٣١/  ٥اللبيب  مغني )٤(



 

   
  )١(وأن أشهد اللذات هل أنت خملدي      أهيذا الالئمي أحرض الوغى أال 

  . )٢() ) أن ( أن أحرض ولذلك عطف عليه  :أراد

ْ (ألن دخول ) تعبدون(رفعت : (ووافق الكسائي يف هذا القول الفراء ، قال  َن ) أ

z y x w (: يصلح فيها ، فلام حذف الناصب رفعت ، كام قال اهللا 

̄ (: ، وكام قال ) قرأ اآلية(  )٣()} وال (قراءة عبداهللا  ، ويف )٤()¬ ®

  . )٥() فهذا وجه من الرفع ، فلام مل تأت بالناصب رفعت ) متنن أن تستكثر

وجيوز أن يكون : ( ، قال الزجاج  )٦(وذهب إىل هذا القول أبو احلسن األخفش 

ْ (فلام سقطت ) أال تعبدوا ( عىل معنى ) أن(رفعه عىل إسقاط  وهذا مذهب ، رفعت ) أن

  . )٧() األخفش وغريه من النحويني 

ها ، : واحتجوا لصحة مذهبهم بأن هلا نظائر من كالم العرب كقوهلم  ُ ر ِ ف ْ َ ُ حي ه ْ ر ُ م

  :وقول الشاعر 

ُ  الزاجري  أال أهيذا  ُ رض ْ َح   الوغى       وأن أشهد اللذات هل أنت خملدي   أ
                                                             

،  ٣٣الديوان : انظر ) . الزاجري ( بدل ) الالئمي ( البيت من معلقة طرفة بن العبد ، ويروى بلفظ  )١(

، األصول  ٢٣٢/  ٥، إعراب القرآن  ٨٣/  ١، التبيان  ١٣٦،  ٨٥/  ٢، املقتضب  ٩٩/  ٣كتاب سيبويه 

، معاين القرآن لألخفش  ٢٧٢/  ١٤،  ٣٢/  ١٣،اللسان  ٢٨٥/  ١، رس صناعة اإلعراب  ١٧٦/  ٢

 .، وغريها  ٥٧٩/  ٨،  ١١٩/  ١، خزانة األدب  ٢٧/  ١، مهع اهلوامع  ١٣٣

 ١٧٥/  ٣تفسري الرازي  )٢(

ر)٣( َ م ُّ  .٦٤:الز

ثر)٤( َّ  .٦:املد

 ٥٣معاين القرآن  )٥(

 ١٣٣/  ١معاين القرآن لألخفش  )٦(

 ١٦٢/  ١معاين القرآن وإعرابه  )٧(



 

   
رى فيها من العمل ما جرى يف مره بأن حيفرها ، وعىل أن أحرض الوغى ، فج: األصل 

  . )١(اآلية 

وإذ أخذنا ميثاق ( يف اآلية جواب القسم ، ألن ) ال تعبدون(وذهب سيبويه إىل أن 

واعلم أنك إذا أخربت عن غريك أنه أكد : ( قال . جيري جمرى القسم ) بني إرسائيل 

أقسم : ك عىل نفسه ، أو عىل غريه ، فالفعل جيري جمراه حيث حلفت أنت ، وذلك قول

، ك ، وأخذ عليه ال يفعل ذلك أبداً ليفعلن ، واستحلفه ليفعلن ، وحلف ليفعلن ذل

وذاك أنه أعطاه من نفسه يف هذا املوضع مثل ما أعطيت أنت من نفسك حني حلفت ، 

استحلفه : واهللا ليفعلن ، وحني قلت : أقسم ليفعلن ، وقال : كأنك قلت حني قلت 

¨ ©   §(:  - تعاىل جده  - فعلن ، ومثل ذلك قوله واهللا لي: ليفعلن ، قال له 

°  ̄® ¬ « ª( )مل تغريه عن : ( وقال .  )٢ ٍ ٍ منفي وإذا حلفت عىل فعل

ُ : حاله التي كان عليها قبل أن حتلف ، وذلك قولك    . )٣() واهللا ال أفعل

، ورفع تعبدون بالتاء عىل رضبني : ( وهذا رأي األكثرين ، ومنهم الزجاج ، قال 

 :والدليل عىل ذلك قوله، أن يكون جواب القسم ، ألن أخذ امليثاق بمنزلة القسم  عىل

، فجاء جواب القسم بالالم )! " # $ % & ' ) ((

  . )٤() فكذلك هو بالنفي بال 

                                                             

 ٤٥١ - ٤٥٠/  ١، البحر املحيط  ١٣٤ – ١٣٣/  ١لقرآن لألخفش معاين ا )١(

 ١٠٦/  ٣الكتاب  )٢(

 ١٠٥/  ٣املرجع السابق  )٣(

 ١٦٢/  ١معاين القرآن وإعرابه  )٤(



 

   
ّ  ويف: ( ثم أخرج خمرج اخلرب ، قال وجوز الفراء أن يكون األصل النهي ،  ُيب قراءة أ

زم بالنهي ، وليست ومعناها اجل )ال تعبدوا إال اهللا وإذ أخذنا ميثاق بني إرسائيل(: 

: ; > = < ? @ (أال ترى أنه قد قال. بجواب لليمني

H G F E D C B A(  ، فأمروا ، واألمر ال يكون جوابا لليمني

ويدل عىل أنه هني . واهللا ال تقم : واهللاّ قم ، وال أن تقول : ال يكون يف الكالم أن تقول 

ٌ أنه قال ً : ( وجزم نا ْ س ُ ِ ح َس لنّا ِ ُوا ل ُول ق َ أفعلوا وال تفعلوا، أو ال تفعلوا : كام تقول) و

  . )١() وافعلوا 

أهنا يف حمل نصب عىل احلال من : وهناك أوجه إعرابية يف اآلية غري ما ذكر ، ومنها 

أهنا حال مقدرة بمعنى أخذنا ميثاقهم : ، وفيها حينئذ وجهان ، أحدمها ) بني إرسائيل ( 

ً ما عاشوا مقدرين ا أخذنا ميثاقهم : أهنا حال مقارنة بمعنى : والثاين . لتوحيد أبدا

.  )٣(، وسبقه إىل ذلك قطرب واملربد  )٢(أبو البقاء : قاله . ملتزمني اإلقامة عىل التوحيد 

وفيه نظر من حيث جميء احلال من املضاف إليه يف غري املواضع : ( قال السمني احللبي 

ً ، ال يقال اجلائز فيها ذلك عىل ً ملن أجاز جميئها من املضاف إليه مطلقا ِ ، خالفا  الصحيح

ً إما مصدر أو يف حكمه ، فيكون ما بعده  املضاف إليه معمول يف املعنى مليثاق ، ألن ميثاقا

إما فاعالً أو مفعوالً ، وهو غري جائز ألن من رشط عمل املصدر غري الواقع موقع 

درت  الفعل أن ينحل حلرف مصدري وفعل َ وإذ أخذنا أن : هذا ال ينحل هلام ، لو ق

                                                             

 ٥٤ - ٥٣/  ١معاين القرآن  )١(

 ٨٤ -  ٨٣/  ١التبيان  )٢(

 ٤٥٩ - ٤٥٨/  ١، الدر املصون  ٤٥٠/  ١البحر املحيط  )٣(



 

   
أخذت علم : نواثق بني إرسائيل ، أو يواثقنا بنو إرسائيل مل يصح ، أال ترى أنك لو قلت 

ْ يعلم زيد : زيد مل يتقدر بقول  َن   . )١() أخذت أ

أخذنا ميثاقهم قائلني : أن تكون احلال حمذوفة ، والتقدير : ومن األوجه يف اآلية 

  .  )٢(ذا وحذف القول كثري كذا وك

وأجاز الزخمرشي أن يكون منصوبا بقول حمذوف ، وذلك القول ليس حاالً ، بل 

ً يف معنى النهي : جمرد إخبار ، والتقدير  تذهب : كام تقول. وقلنا هلم ذلك ، ويكون خربا

سورع إىل فالن تقول له كذا ، تريد األمر ، وهو أبلغ من رصيح األمر والنهي ، ألنه كأنه 

وال بد من ) ال تعبدوا: (إىل االمتثال واالنتهاء فهو خيرب عنه ، وتنرصه قراءة أيب وعبداهللا 

ً قوله  وعقب السمني احللبي عىل رأي .  )٣() وقولوا ( إرادة القول ، ويدل عليه أيضا

  . )٤() وهو كالم حسن جدا : ( الزخمرشي بقوله 

أن ال تعبدون ، وتكون أن مفرسة : أن يكون التقدير : ومن األوجه يف اآلية 

معنى القول ، فحذف أن ) أخذنا ميثاق بني إرسائيل : ( ملضمون اجلملة ، ألن يف قوله 

  . )٦(ويف حذف املفرسة نظر : ، قال أبو حيان  )٥(املفرسة وأبقى املفرس ، ذكره الزخمرشي 

                                                             

 .ق املرجع الساب )١(

 ٨٤/  ١التبيان  )٢(

  ٢٩٠/  ١الكشاف  )٣(

 ٤٦٠/  ١الدر املصون  )٤(

 ٢٩٠/  ١الكشاف  )٥(

 ٤٥١/  ١البحر املحيط  )٦(



 

   
وذلك أنه ملا  أن تكون اجلملة تفسريية ، فهي مفرسة ألخذ امليثاق ،: ومن األوجه  

ذكر تعاىل أنه أخذ ميثاق بني إرسائيل كان يف ذلك إهيام للميثاق ما هو ؟ فأتى هبذه 

  . )١(اجلملة مفرسة له ، وال حمل هلا حينئذ من اإلعراب 

ويظهر يل أن أقرب األوجه يف اآلية قول سيبويه ، وهو أهنا جواب القسم ، ألن 

استحلفناهم ال : معنى القسم ، فكأنه قال  ، يف) أخذنا ميثاق بني إرسائيل : (قوله 

  .يعبدون 

                                                             

 . املرجع السابق  )١(



 

   

  التاء والكاف يف أرأيتك نوعهما وإعراما
العلمية ، ثم دخلت عليها اهلمزة التي لالستفهام ، فصار معناه  )رأى(أصلها  

أعلمت ؟ فهي تتعدى ملفعولني ، ثم نقل من االستفهام إىل إنشاء آخر ، وهو : حينئذ 

واختلف العلامء يف حكم التاء والكاف املقرتنني هبا عىل .  )١(خربين طلب اإلخبار ، أي أ

أقوال ، ومنها قول منسوب لإلمام الكسائي وهو أن التاء يف موضع رفع ، والكاف يف 

موضع نصب ، وهذا ما نقله عنه ابن هشام يف سياق بيانه ملواضع زيادة الكاف ، ومنها 

وحرف معنى ال حمل له ومعناه : ( هشام ، قال زيادهتا يف هذه الصيغة عىل اختيار ابن 

، وللضمري املنفصل ) تلك ( ، و ) ذلك ( السم اإلشارة نحو : اخلطاب ، وهي الالحقة 

إياك ، وإياكام ، ونحومها ، هذا هو الصحيح ، ولبعض أسامء : املنصوب يف قوهلم 

ك ، ولـ : األفعال نحو  َ ويدك ، والنّجاء ُ َ أر( حيهلك ، ور : أخربين ، نحو : عنى بم) أيت

) َّ َ عيل مت َّ َ هذا الذي كر فالتاء فاعل ، والكاف حرف خطاب ، هذا هو ) أرأيتَك

َ ذلك الفراء ، فقال  التاء حرف خطاب ، : الصحيح ، وهو قول سيبويه ، وعكس

ه صحة االستغناء عن الكاف ، وأهنا  ّ والكاف فاعل ؛ لكوهنا املطابقة للمسند إليه ، ويرد

 ُّ التاء فاعل ، والكاف مفعول ، ويلزمه أن يصح : مرفوعة ، وقال الكسائي  مل تقع قط

َ ، ألنه املفعول الثاين ، ولكن : االقتصار عىل املنصوب يف نحو  ً ما صنع أرأيتك زيدا

ّ ( الفائدة ال تتم عنده ، وأما  َ عيل مت َّ فاملفعول الثاين حمذوف ، أي ) أرأيتك هذا الذي كر

ُ عيل وأنا مته َّ َ كر   . )٢() خري منه ؟  مل

                                                             

 ٤٥٩/  ١حاشية الدسوقي عىل املغني  )١(

  ٢٨ – ٢٧/  ٣مغني اللبيب  )٢(



 

   
: فابن هشام خيالف الكسائي ويرد رأيه ، ألنه يلزم من قول الكسائي يف املسألة 

أرأيتك زيدا ما صنع ، ألن الفعل قد : يف قوهلم )  زيدا ( االقتصار عىل املفعول الثاين 

بل ، ولكن املعنى ال يتم ، ) الضمري واالسم الظاهر ( ، ومفعوليه ) التاء ( أخذ مرفوعه 

  .البد من  مجلة االستفهام ، وهذا ما يدل عىل بطالن ما ذهب عليه الكسائي 

: قله عنه ثعلب قالوهذا الرأي الذي نقله ابن هشام هو الثابت عن الكسائي فقد ن

: العرب تقول: قال أبو العباس )أرأيتك هذا الذي كرمت عيل( : وقول اهللا عز وجل( 

أريتك وأريتكام وأريتكن، بفتح التاء وتثنية : ملؤنثأرأيتك وأرأيتكام وأرأيتكم، وكذا ا

إذا : قال الفراء . الكاف ومجعها للمؤنث واملذكر، هذا يف مجيع العربية خيتاره الكسائي 

ً هل قام ، وأين هو ، ومتى : كان بمعنى أخربين فأتبعه االستفهام ، فيقولون  أريتك زيدا

ء ، فلذلك وحدوا التاء وثنوا الكاف ذهب ؟ وادعى الفراء أن الكاف قامت مقام التا

. إنام تركوا اهلمز ليفرقوا بينه وبني رأى العني : قال الكسائي . ومجعوها وربام مهزوه 

الكاف ال موضع هلا ، إنام : وقال أهل البرصة . الكاف موضع نصب : وقال الكسائي 

  . )١() هذا قول أهل العربية أمجعني . هي للخطاب 

فتكون يف : ويف الكاف التي بعد التاء ثالثة أقوال : ( لويه ، قال ونسبه إليه ابن خا

موضع نصب يف قول الكسائي ، التقدير أرأيت نفسك ، وتكون يف موضع رفع يف قول 

أرأيت أنت نفسك ، وال موضع للكاف يف قول البرصيني ، وإنام : الفراء ، والتقدير 

من خالل النصوص السابقة أن  ويتبني.  )٢() ذاك وذلك : دخلت للخطاب كام قيل 

  :  أقوال العلامء يف املسألة ثالثة 

                                                             

 ٢١٧ - ٢١٦/  ١جمالس ثعلب  )١(

 ٢٠٢إعراب ثالثني سورة  )٢(



 

   
  . أحدها هو للكسائي ، وقد أرشت إليه 

َّ وذهب سيبويه            َ ( التي تلحق ) الكاف(إىل أن ْت ي َ أ َ ر َ ٍ يفيد) أ ُ خطاب التوكيد  حرف

دالً هي عالمة املضمر املخاطب املرفوع مست) التاء(و . ختصاص وليست ضمريا ً واال

ً ما حاله ؟(: بقول العرب  َ فالنا تَك ْ ي َ أ َ ر َ ام جاءت : (؛ قال ) أ ً وإنَّ هذه الكاف توكيدا

 ً ُّ ...وختصيصا َّا يدل ه ليس باسم قول العربومم َّ ه ؟: ك عىل أن ُ ً ما حال َ فالنا تَك ْ ي َ أ َ ر َ فالتاء  أ

ً كا نيا ْ تَغ ْ س ُ ق الكاف كنت م ِ ْح ل ُ ستغنائك حني عالمـة املضمر املخاطب املرفوع ، ولو مل ت

ْ ل َن ُ مل ُ الكاف كقولك يا زيد اق َ ُ وحل ِالً عليك عن قولك يا زيد ُ مقب ْ كان املخاطَب ل ُ ق َ و مل ت

 َ ُ استغنيت َ (فإنَّام جاءت الكاف يف . له يا زيد ْت ي َ أ َ ر َ ، وما جييء يف الكالم والنداء توكيداً ) أ

ً عنه كثري  ح كان مستغنى ِ ُر ً لو ط   . )١() توكيدا

َّ فيفهم من قول سيب َ (يف ) التاء(ويه أن أ َ ر َ َ أ ْت َّ ) ي ) فالكا(هي ضمري الفاعل ، وأن

 َّ إثباته يفيد التوكيد ، حرف خطاب زائد ، ال موضع له جيوز إثباته ، وحذفه غري أن

َّ الواالختصاص ، والتاء مفردة مفتوحة كاف حرف يدل عىل اختالف املخاطـب، أي أن

 ً   .دائام

وهـم  ، حـذوه ممن حـذوا  )٢(مذهـب البرصيني عامة  ومذهب سيبويه هذا هو            

د  )٣(أبو احلسن األخفش  ّ َّاس املرب اج  )٤(، وأبو العب َّ ، وأبو  )١(، وأبو إسحاق الزج

                                                             

 ١٤٥/  ١الكتاب  )١(

،  ٦١٧ – ٦١٨/  ٤، والسمني احللبي يف الدر املصون  ١٢٩/  ٤نسبه إليهم أبو حيان يف البحر املحيط  )٢(

 ٢٥١/  ١والسيوطي يف مهع اهلوامع 

 ١٧٩معاين القرآن  )٣(

 ٢٧٧/  ٣املقتضب  )٤(

 ٢٤٧/  ٢معاين القرآن وإعرابه  )١(



 

   
، وأبو القاسم الزخمرشي  )٣(، وابن جني  )٢(، وأبو عيل الفاريس  )١(جعـفـر النحاس 

  .)٥(، وأبو البقاء العكربي  )٤(

 )٩(والريض  )٨(، واملرادي  )٧(وابن مالك  ، )٦(ابن يعيش أخرين وتابعهم من املت

  .وابن هشام خيتار هذا القول ويصححه .  )١٠(والصبان 

وأما الرأي الثالث فهو للفراء وهو أن الكاف ضمري نصب استُعري للرفع ، أي أهنا 

اء  َّ ْ ضامئر النصب للرفع ، قال الفر ت ِ كاف نصب وموضع ال: ( يف موضع الفاعل استُعري

َ ( ، وينزل الكاف هنا منزلة الكاف يف ) ، وتأويله رفع  نَك ْ و ُ ً ) د يف كوهنا جمرورة لفظا

ً ، وجدت الكاف يف : كام أنَّك إذا قلت للرجل : ( ... مرفوعة معنى ، فيقول َ زيدا نَك ْ و ُ د

ا مأمورة  َّ ً ؛ ألهن ً ، ويف املعنى رفعا ْضا ف َ َّ الكاف وإن كا.  )١١() اللفظ خ ن لفظها يريد أن

َ  "املنصوب يف نحو  تَك ْ ي َ أ َ ر َ ُ املحل  "أ ا مرفوعة َّ ُ ) والتـاء ( إال أهن عنـده هـي حـرف

  . اخلطاب 

                                                             

 ٤٣٢/  ٢إعراب القرآن  )١(

 ٧٥لبيات املسائل احل )٢(

 ٣٠٩/  ١رس صناعة اإلعراب  )٣(

 ٣٤٤/  ٢الكشاف  )٤(

 ٤٩٥/  ١التبيان  )٥(

 ١٣٤/  ٣رشح املفصل  )٦(

 ٢٤٧/  ١رشح التسهيل  )٧(

 ٩٣اجلنى الداين  )٨(

 ١٦٢/  ٤رشح الريض عىل الكافية  )٩(

 ٢٣٠/  ١حاشية الصبان  )١٠(

 ٣٣٣/  ١معاين القرآن  )١١(



 

   
َّان  َّ : ( يقول أبو حي َّ التاء هي حرف خطاب كهي يف أنت ، وأن اء أن َّ ومذهب الفر

  )١() أداة اخلطاب بعده هي يف موضع الفاعل استُعريت ضامئر النصب للرفع 

أقوال العلامء إمجاال يف املسألة ، وسأبني أدلة كل فريق وما اعرتض به عليهم   فهذه

  . وما يرتجح يل 

َّ األصل  َ  نفسك عىل غري : فأما الكسائي فجعل الكاف يف موضع نصب كأن ْت ي َ أ َ ر َ أ

َ : فهذا يثنَّى وجيمع ويؤنَّث فيقال ... هذه احلال  َر وكُم، وأ ُ تُم ْ ي َ أ َ ر َ ام ، وأ ُ تُامك ْ ي َ أ َ ر َ ، أ َّ ن ُ َّ ك تُن ْ ي َ أ

دة للتذكري ،  ّ أوقع فعله عىل نفسـه، وسأله عنها ، ثم كثر به الكالم حتى تركوا التاء موح

ً ما صنع ، "والتأنيث ، والتثنية ، واجلمع ؛ فقالوا  َّ زيدا ن ُ تَك ْ ي َ أ َ ر َ أ َ ً ما صنع ، و ْ زيدا م ُ تَك ْ ي َ أ َ ر َ أ

دوا التاء ، وثنّوا الكاف، ومجعوها ، فجعلوها بدالً  َّ   )٢(. من التاء فوح

، فإن التاء إذا عل والكاف مفعول أقرب إىل القياسوقول الكسائي أن التاء فا

علمتك ، : والكاف يف حمل نصب كام يف قوهلم اتصلت بالفعل كانت يف حمل رفع فاعل ،

  .وأخربتك 

وقول الكسائي هذا قد اعرتض عليه أبوعيل الفاريس بأن الكاف لو كانت يف 

ويف كون االسم . سم الواقع بعدها إياها يف املعنىن يكون االموضع نصب لوجب أ

الواقع بعدها غريها داللة عىل أهنا ليست املفعول األول ، فإذا مل تكن املفعول األول مل 

يف من ) رويدك ( و ) هنالك ( و ) ذلك ( يكن هلا موضع من اإلعراب ، كام ليس لكاف 

فأما االسم ) . أنت(هذه الكاف تاء  جعله اسام للفعل موضع من اإلعراب ، ومثل

فاملفعول األول ، وما بعده من االستفهام يف موضع املفعول ) أرأيتك ( املنصوب بعد  

                                                             

 ١٢٩/  ٤البحر املحيط  )١(

 ٢٤٠/  ٩تفسري الطربي  )٢(



 

   
ويدل عىل امتناع الكاف من أن تكون يف : ( وقال .  )١() الثاين ، وموضعه نصب بذلك 

 اللذين موضع نصب أهنا لو كانت يف موضع نصب لكانت املفعول األول من املفعولني

أرأيتك : فأنت إذا قلت .واملفعول األول يف املعنى هو املفعول الثاين ) رأيت ( يقتضيهام 

زيدا ما فعل ، وأرأيتك زيدا هذا الذي كرمت عيل ، استحال أن يكون املخاطب غائبا ، 

يف ) زيدا ( فال يكون إذن املفعول األول فإذا مل يكن إياه علمت أنه ال موضع له ، وأن 

فمن األفعال ما : فإن قلت . ع املفعول األول ، وما بعده يف تقدير املفعول الثاين موض

أرأيتك : يتعدى إىل ثالثة  مفاعيل واملفعول األول منهم ال يكون الثاين فلم ال يكون 

إن هذا الفعل ليس من تلك األفعال التي تتعدى إىل ثالثة مفعولني : كذلك أيضا؟  قيل 

ن تعدهيا إليهم يف غري هذا املوضع وامتناعه من ذلك فيام عدا هذا ولو كان منها جلاز أ

  . )٢() يفسد هذا االعرتاض 

فإن قلت فهال جعلت الكاف هي : (يعرتض عىل رأي الكسائي ويقول وابن جني  

ام هو عن زيد  َّ َّ السؤال إن ِ أن َل ب ِ املفعول األول وزيدا هو املفعول الثاين ، فذلك غلط من ق

ً فلو كانت الكاف هي املفعول يف صنيعه ، و لست تسأل عن املخاطب ما صنع ، وأيضا

ً ، كام تقـول: األول، وزيد هو املفعول الثاين جلاز أن تقترص عىل زيد فتقول  َ زيدا تَك ْ ي َ أ َ ر َ : أ

َّ ما بعده يف . ظننتك زيداً  ُّ عىل أنه هو املفعول األول ، وأن فحاجة زيد إىل ما بعده تدل

َّا نجد معنى. اينموضع املفعـول الث ً فإن ً ما : وأيضا َ  زيدا ْت ي َ أ َ ر َ ً ما صنع، وأ َ زيدا تَك ْ ي َ أ َ ر َ أ

ً من اإلعراب،  ة شيئا ّ َّ الكاف للخطاب ، وليست مغري َّ هذا عىل أن ً فدل صنـع ، واحدا

ً فلو كانت  ل، و ) الكـاف(وأيضا َّ هو املفعول الثاين لوجب أن ) زيداً (هـي املفعول األو

                                                             

 ٧٦ - ٧٥املسائل احللبيات  )١(

 ١٣٩املسائل العسكرية  )٢(



 

   
َ : تقول للمؤنث  َر ً ، فتكرس التاء كام تقول أ ِ زيدا تَك ْ ي َ ِ قائمة ولوجب أن تقول : أ نَنْتُك َ ظ

ام الزيدين ، كام تقول  ُ ك َ تُام ْ ي َ أ َ ر َ رة : لالثنني أ َّ ـا قائمني ، وكذلك يف اجلمـاعة املذك َ م ُ ك َ نَنْتُام ظَ

َّ . واملؤنثة  ُّ عىل أن ِّ حال يدل ه ، وإقرارهم التاء مفتوحة عىل كل َّ هلا ،  فرتك العـرب هذا كل

ً ليس هلام يف غري هذا الوضع   . )١() وللكاف يف هذا النحو مذهبا

ٍ ، وال يمكن أن تكون مفعوالً أول  ُ خطاب َّ الكاف حرف يتبني من قول ابن جني أن

  :لألسباب اآلتية

َّ السؤال يف قولنا : أوالً  ً ما صنع ": أن َ زيدا تَك ْ ي َ أ َ ر َ ام هو عن زيد "أ َّ   .إن

 ً ُّ عنده أنه ال جي: ثانيا َّ الفائدة ال تتم   . وز االقتصـار عىل زيد يف اجلملـة السابقة ؛ ألن

 ً َّ معنى اجلملة السابقة ، ومعنى : ثالثا ً ما صنع"أن َ  زيدا ْت ي َ أ َ ر َ   . واحد  "أ

 ً دة مفتوحة : رابعا َّ   .    ثبات التاء موح

َّ وأما البرصيو ً ا) الكاف... (": ن فعللوا ملذهبهم بأن ستحال أن لو كانت اسام

ي  ِّ د َ ُع  . )٢() إىل مفعولني األول هو الثاين ، والثاين هو األول  "رأيت"ت

 ُّ َّ  ويستدل تَك ( يف ) الكاف(أبو البقاء العكربي  عىل أن ْ ي َ أ َ ر َ ُ خطاب جيء ) أ حرف

أهنا لو كانت اسام ، لكانت إما جمرورة ، وهو باطل ، إذ ال ( به للتأكيد ، وليست اسامً بـ 

أن الكاف ليست من ضامئر : و مرفوعة  ، وهو باطل أيضا ألمرين ، أحدمها أ. جار هنا 

أنه ال رافع هلا ، إذ ليست فاعال ، ألن التاء فاعل ، وال يكون لفعل : والثاين . املرفوع 

أن هذا : أحدها : وإما أن تكون منصوبة وذلك باطل ، لثالثة أوجه . واحد فاعالن 

أرأيت زيدا ما فعل ، فلو جعلت الكاف مفعوال : قولك الفعل يتعدى إىل املفعولني ، ك

                                                             

 ٣١٢ -٣١١/  ١رس صناعة اإلعراب  )١(

  ٢٧٧/  ٣املقتضب  )٢(



 

   
أنه لو كان مفعوال لكان هو الفاعل يف املعنى ، وليس املعنى عىل : والثاين . لكان ثالثا 

أرأيتك  :أرأيت غريك ، ولذلك قلت : أرأيت نفسك ، بل : ذلك ، إذ ليس الغرض 

  .، وزيد غري املخاطب ، وال هو بدل منه زيدا

أنه لو كان منصوبا عىل أنه مفعول لظهرت عالمة التثنية واجلمع والتأنيث ىف : والثالث 

    . )١() أرأيتامكام وأرأيتموكم وأرأيتكن : التاء ، فكنت تقول 

  واحتج أبو عيل ملذهب البرصيني بام يرد مذهب الكسائي من أن الكاف هي

طاب ، للخ ا حرف، فليس إال القول بأهنومذهب الفراء أن الكاف هي الفاعل، املفعول

، وفتح التاء يف مجيع األحوال ، فالقول يف ) أرأيتك زيدا ما فعل : (فأما القول يف : ( قال 

ال خيلو من أن يكون للخطاب جمردا ومعنى االسم ) أرأيتك ( أن الكاف يف : ذلك 

دا خملوع منه ، أو يكون داال عليه مع داللته عىل اخلطاب ، فالدليل عىل انه للخطاب  جمر

: من عالمة االسم أنه لو كان اسام لوجب أن يكون االسم الذي بعده يف نحو قوله 

أرأيتك زيدا ما صنع ؟ لو كان الكاف اسام ومل : وقوهلم  )أرأيتك هذا الذي كرمت عيل(

َ يف املعنى أال  ُ الكاف يكن حرفا للخطاب لوجب أن يكون االسم الذي بعده الكاف

 مفعولني يكون األول منها هو الثاين يف املعنى ، ويف كون يتعدى إىل) : أرأيت ( ترى أن 

املفعول الذي بعده ليس الكاف ، وإنام هو غريه داللة عىل انه  ليس  باسم ، وإذا مل يكن 

ذلك ، وهنالك ، ( اسام كان حرفا للخطاب جمردا من معنى االسمية ، كام أن الكاف يف 

َ زيدا  ك ْ ِ ْرص ب َ كذلك ، فإذا ثبت أنه للخطاب معرى ) أنت ( يف   للخطاب وكام أن التاء) وأ

من معنى االسمية ثبت أن التاء ال جيوز أن يكون فيه معنى اخلطاب ، أال ترى أنه ال 

ينبغي أن تلحق الكلمة عالمتان للخطاب ، كام ال تلحقها عالمتان للتأنيث ، وال 

                                                             

 ٤٩٥/  ١التبيان  )١(



 

   
حوال ملا كان الفعل ال بد له عالمتان لالستفهام ، فلام مل جيز ذلك أفردت التاء يف مجيع األ

من فاعل وجعل يف مجيع األحوال عىل لفظ واحد ، ألن ما يلحق الكاف من معنى 

اخلطاب يبني الفاعلني ، فيخصص التأنيث من التذكري ، والتثنية من اجلمع ، ولو حلقت 

عالمة التأنيث واجلمع التاء الجتمعت عالمتان للخطاب ، مما يلحق التاء ومما يلحق 

كاف ، فلام كان ذلك يؤدي إىل ما ال نظري له رفض ، وأجري عىل ما عليه سائر كالمهم ال

  . )١() من هذا النحو 

، ) لوالك : ( وأما الفراء فبنى رأيه عىل استعارة ضامئر النصب للرفع يف مثل قوهلم  

ِ موضع رفع  َ : ( كام يقال . فالكاف يف ِ ) لوال أنت ا ألن الصورة يف َ ذ َ ح ه َ ل َ  مثل وإنام ص

ِ الرفع والنصب واخلفض ، أزيل األسناد عن التاء إىل الكاف   ا صورة واحدة يف َ ذ َ   . )٢(ه

ً : ( وانترص أبو بكر بن األنباري ملذهب الفراء بأن قال  لو كانت الكاف توكيدا

ُ يف خطاب  حت التاء ِ ت ُ َّ ف لوقعت التثنية واجلمع بالتاء ، كام يقعان هبا عند عدم الكاف ، فلام

ُ توكيد اجلم َ غري م اجلمع لغريها كان ذلك دليالً عىل أن الكاف َ ْس ي ِ أال ترى أن . ع ووقع م

قال جلامعة  ُ ْ أن ي ُح ل ْ َص طَت مل ي َ ق َ ِ إىل : الكاف لو س ُ الفعل أرأيت ، فوضح هبذا انرصاف

ٌ مفتقر إليها  ٌ الزمة وتعقبه السمني احللبي بأن هذا الذي قاله أبو . )٣() الكاف وأهنا واجبة

، ومع ذلك هي  بكر ِ ُ اجلمع م َ ْس ي ِ ِ اإلشارة فإهنا يقع عليها م ِ السم باطل بالكاف الالحقة

  . )١(حرف 

                                                             

 ٣١٠ - ٣٠٨/  ٣احلجة  )١(

  ٢٧٤/  ١، رشح التسهيل  ١٤٥الصاحبي  )٢(

 ٦٢١/  ٤نقله عنه السمني احللبي يف الدر املصون  )٣(

 .املرجع السابق  )١(



 

   
َ الفراء   ا مذهب ً بله النحويون القدماء وهو : ( وقال الزجاج راد ْ ق َ وهذا القول مل ي

َك َّ قول ٌ ، ألن ً ما شأنه": خطأ قد تعدت إىل الكاف وإىل ) أرأيت ( تصري  "أرأيتك زيدا

ـ زيد في ً ما حاله ، وهذا حمال : اسامن ، ويصري املعنى ) رأيت ( صري ل ) أرأيت نفسك زيدا

  .    )١(ثم ذكر مذهب البرصيني ، وأنه مذهب النحويني املوثوق بعلمهم 

َ الفراء  َ هي : ( وقال مكي بن أيب طالب بعد حكايته مذهب َّ التاء ٌ ، ألن ال ُ وهذا حم

ُ مجع التاء ، وكان جيب أن يكون فاعالن الكاف يف أرأيتكم ، فكان جيب أن تَ  ظْهر عالمة

ً ما صنع ، : لفعل واحد ومها ليشء واحد ، وجيب أن يكون معنى قولك  أرأيتَك زيدا

ٌ يف : معناه  َال ُ ً ما صنع ، ألن الكاف هو املخاطب ، وهذا الكالم حم ك زيدا َ َ نفس ْت أرأي

عن نفسه يف صدر السؤال ، ثم املعنى ، ومتناقض يف اإلعراب واملعنى ، ألنك تستفهم 

ا ، وألنه يصري  ً ً ، ثم تأيت بغائب آخر َ عن غريه يف آخر الكالم ، وختاطب أوال ُّ السؤال د ُ َر ت

 ُ ه ال جيوز ُّ ً بزيد: (، ولو قلتثالثة مفعولني لرأيت ، وهذا كل كانت الكاف ) أرأيتك عاملا

صحيح ، وقد تعدى أرأيت نفسك عاملا بزيد وهذا كالم : يف موضع نصب ألن تقديره 

  . )٢() رأيت إىل مفعولني ال غري 

أن التاء هي الفاعلة وموضعها رفع كام أهنا يف : ويمنع قول الفراء إن الكاف رفع 

فيمتنع إذن أن تكون الكاف . علمتك خارجا ونحو ذلك يف موضع رفع : قولك 

اك مرفوعة الستحالة كون فاعلني لفعل واحد يف كالمهم عىل غري وجه االشرت

  . )١(ألحدهم باألخر بغري حرف العطف فيكون هذا القول بعيد جدا 

                                                             

 ٢٤٦/  ٢معاين القرآن وإعرابه  )١(

 ٢٥٢مشكل إعراب القرآن  )٢(

 ١٣٩املسائل العسكرية  )١(



 

   
والذي يرتجح يل بعد هذا أن األقرب قول البرصيني لقوة حججهم ، وألن التاء ال 

يستغنى عنها والكاف يستغنى عنها ، وما ال يستغنى عنه أوىل بالفاعلية مما يستغنى عنه ، 

الفعل بإمجاع ، والكاف بخالف ذلك فال يعدل  وألن التاء حمكوم بفاعليتها مع غري هذا

  . )١(عام ثبت هلام دون دليل 

                                                             

 ٩٣، اجلنى الداين  ٢٤٧/  ١رشح التسهيل  )١(



 

   

  حذف العائد ارور من اجلملة الوصفية
  :لوصفية، نحو قول احلارث بن كلدةأجاز النحاة حذف الضمري العائد من اجلملة ا

ُوا  َصاب ٌ أ ِ أم مال د ْ ه َ ُ الع ٍ          وطُول ناء َ م ت ْ ه َّ ري َ غ َ ي أ ِ ر ْ د َ   )١(فام أ

  :وقول جرير 

  )٢(أبحت محى هتامة بعد نجد      وما يشء محيت بمستباح 

  .أصابوه ، ومحيته : التقدير 

 ِّ َري ث ُ   :وقد حذفوا العائد املجرور مع اجلار ، كقول ك

  )٣(من اليوم زوراها  خلييل إهنا       سيأيت عليها حقبة ال نزورها 

Ç Æ Å Ä Ã Â (: وله تعاىل ومثله يف التنزيل ق، ال نزورها فيها : التقدير 

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È()ال : ، التقدير  )٤

وكذلك تقدر يف .  )٥()Ï Î Í Ì Ë Ê(: جتزى فيه كام قال تعاىل 

                                                             

، التبرصة  ١٠٧/  ٣،  ٧١/  ٢،  ١٠،  ٦/  ١، أمايل ابن الشجري  ١٣٠،  ٨٨/  ١كتاب سيبويه : انظر  )١(

، رشح ابن  ٨٩/  ٦، رشح املفصل  ٣٣٦/  ١، الدر املصون  ٢١٩/  ٨،  ٣٤٧/  ١لبحر املحيط ، ا ٣٢٨

 ١٨٣/  ٢عقيل 

، أمايل ابن  ٤٠٢/  ١، رس صناعة اإلعراب  ١٣٠،  ٨٧/  ١كتاب سيبويه : ، وانظر  ٨٩ديوانه  )٢(

،  ٤٤للسيوطي ، رشح الشواهد  ٨٢/  ٧، رشح أبيات مغني اللبيب  ٧١/  ٢،  ١١٧،  ٦/  ١الشجري 

،  ١١٥/  ٢، رشح الترصيح  ٣٣٣٢/ ٧، متهيد القواعد  ٣١٢/  ٣، رشح التسهيل  ٤٢/  ٦خزانة األدب 

 ٩٥٣/  ٢توضيح املقاصد 

 ٣١٣/  ٣، رشح التسهيل  ٦/  ١أمايل ابن الشجري : انظر  )٣(

 .٤٨:البقرة)٤(

 .٢٨١:البقرة)٥(



 

   
، وال تقبل منها شفاعة فيه: تقديرفال، ألن حكمهن حكمها ، اجلمل املعطوفة عىل األوىل

  .)١(وال هم ينرصون فيه ، وال يؤخذ منها عدل فيه 

ال جيوز أن يكون املحذوف :  )٢(، فقال الكسائي لنحويون يف هذا احلرفاختلف او

  .واتقوا يوما ال جتزيه نفس ، ثم حذف اهلاء : فالتقدير عنده . املحذوف إال اهلاء 

اجلملة املوصوف هبا ، وال : ( وقد نقل ابن هشام خالف النحاة يف املسألة ، قال 

، أو مقدرا ،  )٣()£ ¤ ¥ ¡ ¢(: يربطها إال الضمري إما مذكورا نحو 

  : إما مرفوعا كقوله 

  )٤(إن يقتلوك فإن قتلك مل يكن         عارا عليك ورب قتل عار 

  :هو عار ، أو منصوبا كقوله : أي 

  وما يشء محيت بمستباح      

واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها : ( محيته ، أو جمرورا نحو : أي 

، أربع مرات ،  )فيه(فإنه عىل تقدير ) خذ منها عدل وال هم ينرصون شفاعة وال يؤ

                                                             

 ٣٤٧/  ١، البحر املحيط  ٦ – ٥/  ١أمايل ابن الشجري  )١(

/  ١، معاين القرآن وإعرابه  ١٦٩/  ٥، رشح السريايف  ٣٣ – ٣٢/  ١معاين القرآن للفراء : رأيه يف  )٢(

 ٣٤٧/  ١، البحر املحيط  ٣٧٧/  ١، تفسري القرطبي  ٢٢٢ – ٢٢١/  ١، إعراب القرآن  ١٢٨

 .٩٣:اإلرساء)٣(

/  ١، رشح أبيات مغني اللبيب  ٥٧٧،  ٥٧٦،  ٥٦٥/  ٩خزانة األدب : انظر . البيت لثابت قطنة  )٤(

/  ٢، الشعر والشعراء  ٣٤٦/  ٢،  ٣١٦/  ١، مهع اهلوامع  ٨٩/  ١، رشح الشواهد للسيوطي  ١٢٦

،  ١٧٥/  ٣، رشح التسهيل  ١١١٨، ارتشاف الرضب  ٤٣٩، اجلنى الداين  ١٦٠، ختليص الشواهد  ٦٣١

 ٢٦٠، األزهية  ١١٥/  ٢، رشح الترصيح  ٦٦/  ٣، املقتضب  ٣٦٤/  ١اللباب 



 

   

) فيه ( عىل تقدير  )١()- . / 0 1 2(: وقراءة األعمش 

وهل حذف اجلار واملجرور معا ، أو حذف اجلار وحده فانتصب الضمري . مرتني 

  : واتصل بالفعل كام قال 

  )٢(الطعن النهال نوافله  قليل سوى       وعامرا   سليام     شهدناه    ويوما

شهدنا فيه ، ثم حذف منصوبا قوالن ، األول عن سيبويه ، والثاين عن أيب : أي 

ال جيوز أن يكون املحذوف إال اهلاء ، : قال الكسائي : احلسن ويف أمايل ابن الشجري 

. )فيه(ال يكون املحذوف إال : ر وقال آخ. أي إن اجلار حذف أوال ، ثم حذف الضمري 

. جيوز األمران ، واألقيس عندي األول : ل أكثر النحويني منهم سيبويه واألخفش وقا

واتقوا يوما : (قوله تعاىل  "وقال يف موضع آخر .  )٣( "وهو خمالف ملا نقل غريه . انتهى 

، ثم ال جتزيه: فصار) يف( ال جتزي فيه ، ثم حذفت : أي ، ) ال جتزي نفس عن نفس شيئا 

. ال خمفوضا ، هذا قول األخفش ، وعن سيبويه أهنام حذفا دفعة حذف الضمري منصوبا 

، والثاين قول نحوي آخر: القول األول عن الكسائي واختاره، قال  ونقل ابن الشجري

وهو نقل غريب . انتهى . وقال أكثر أهل العربية منهم سيبويه واألخفش جيوز األمران 

" )١( .  

                                                             

بالتنوين ) حينا : ( ، وقراءة األعمش وعكرمة )حني متسون وحني تصبحون: (قراءة اجلامعة  .١٧:الروم)١(

  ١٦٢/  ٧، البحر املحيط  ١١٧، خمترص شواذ القرآن  ٢٦٨/  ٣إعراب القرآن : انظر . يف املوضعني 

، املفصل  ٤/٣٣١،  ١٠٦/  ٣، املقتضب  ١٧٨/  ١كتاب سيبويه : انظر . قائله رجل من بني عامر  )٢(

،رشح ١٤٧/  ١، املقرب  ٧/  ١، أمايل ابن الشجري  ٣٣٦/  ١، الدر املصون  ٤٦/  ٢، رشح املفصل  ٨٢

  ١٢٣/  ٢، مهع اهلوامع  ٢٨/  ٧أبيات مغني اللبيب 

 ٦٠٥ - ٦٠٢/  ٥مغني اللبيب  )٣(

 ٣٧٨ - ٣٧٧/ ٦مغني اللبيب  )١(



 

   
  : ء النحاة يف املسألة هي يتبني من كالم ابن هشام السابق أن آرا

  .وهو أن اجلار واملجرور حذفا معا : رأي سيبويه 

أن اجلار حذف أوال ، فانتصب الضمري واتصل بالفعل ، ثم حذف : رأي األخفش 

  .منصوبا 

 َّ نسبة الرأي إىل الكسائي ، وإنام عزاه إىل ابن الشجري ، وهبذا يتبني حتري ابن  ومل يتبن

  . هشام يف نقله 

فام نسبه ابن . ض عىل نقل ابن الشجري بأنه غريب خمالف ملا نقله غريه واعرت

الشجري إىل الكسائي هو ما نسبه غريه لألخفش ، وما نسبه لنحوي آخر هو رأي 

سيبويه ، وجعل سيبويه واألخفش ممن جيوز األمرين ، فقد عكس ابن الشجري يف 

  .  )١(النقل 

: وقوله  ": قله عنه تلميذه الفراء ، قال وحترير رأي الكسائي يف املسألة هو ما ن

ة ) واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا ( ّ مها مر ُ ر ْ ك ِ ، إنه قد يعود عىل اليوم والليلة ذ

ة ، فيجوز ذلك ؛ كقولك  َ ف ِّ ال جتزي نفس عن نفس شيئا ، : باهلاء وحدها ، ومرة بالص

وكان الكسائي ال . س شيئا ال جتزي فيه نفس عن نف: وتضمر الصفة، ثم تظهرها فتقول 

أنت : لو أجزت إضامر الصفة ها هنا ألجزت : جييز إضامر الصفة يف الصالت ، ويقول 

ُ ، وأنا أريد  ُ فيه : الذي تكلمت ال نجيز اهلاء : وقال غريه من أهل البرصة . الذي تكلمت

  :وقد أنشدين بعض العرب . وال تكون، وإنام يضمر يف مثل هذا املوضع الصفة 

ْ ي ل َ و ِ ٍ وذا ط نَز َ ُ حول      ألفيتني ذا ع اه ّ نَز َ م لو ت ْ و َ َّ ي ب ُ   ا ر

                                                             

 ١٢٣/  ٢، حاشية الدسوقي  ١٨٩/  ٢حاشية الشمني  )١(



 

   
  :وأنشدين آخر 

ْ  قد ت َ َّح ب َ ها ص َ َّح ب َ ُ  ص الم َّ ٍ          الس ِد ب َ ُ        خالطَها     بك نام َّ   الس

ٍ  يف                             ُّها   ساعة ب َ ُ ُ    حي    )١(        الطعام

ّ فيها : ومل يقل  ب َ ُ ّ ما أدخل عىل نفسه ؛ ألن الصفة يف هذا وليس . حي يدخل عىل الكسائى

َ اخلميس ، وىف يوم اخلميس : املوضع واهلاء متّفق معنامها ، أال ترى أنك تقول  آتيك يوم

ُ فيك ، فلام اختلف املعنى : َكلمتُك ، كان غري : ، فرتى املعنى واحدا ، وإذا قلت  ّمت كل

  . )٢( "مكان اهلاء  "يف"امر وال إض "يف"مل جيز إضامر اهلاء مكان 

فيتبني من كالم الفراء أن الكسائي يمنع حذف حرف اجلر مطلقا ، وذلك ألن 

رأيت رجال أرغب ، : هذا رجال قصدت ، وال : فال جيوز أن تقول . املعنى يلتبس 

الذي تكلمت زيد ، : ولو جاز ذلك جلاز : قصدت إليه ، وأرغب فيه ، قال : وأنت تريد 

  . )٣(كلمت فيه زيد ت: بمعنى 

فلو حذفا . واعرتض عليه الفراء بأن اجلار واملجرور يف هذا املوضع متفق معنامها 

َ اخلميس ، وىف يوم اخلميس : مل يلتبس املعنى ، وذلك نحو  : بخالف لو قلت . آتيك يوم

ُ فيك ، فإن املعنى خيتلف ، فال يصح اإلضامر : كلمتُك ، فإنه غري  ّمت ومذهب . كل

ة : ( ء يف هذه املسألة جواز الوجهني كام قال الفرا ّ مها مر ُ ر ْ ك ِ إنه قد يعود عىل اليوم والليلة ذ

ة ، فيجوز ذلك  َ ف ِّ   ) .باهلاء وحدها ، ومرة بالص

                                                             

،  ٦٣١/  ١، تفسري الطربي  ٧/  ١، أمايل ابن الشجري  ٥٠/  ١، الكامل  ٣٢/  ١معاين القرآن للفراء  )١(

 ٢٨٩/  ١، لسان العرب  ٤٦٤، األضداد أليب الطيب 

 ٣٢ ٣١/  ١معاين القرآن  )٢(

  ٣٤٧/  ١ط ، البحر املحي ٣٧٧/  ١، تفسري القرطبي  ١٦٩/  ٥رشح السريايف  )٣(



 

   
واعرتض أبو جعفر النحاس أيضا عىل الكسائي بأن أسامء الزمان قد يتوسع فيها ما 

هو بذلك يتابع الفراء يف رأيه ، ال يتوسع يف غريها ، فيجوز حذفها مع صحة املعنى ، و

: قال البرصيون . ويف الكالم حذف ، بني النحويني فيه اختالف  ": قال أبو جعفر 

هذا : قال الكسائي ) . فيه ( يوما ال جتزي فيه نفس عن نفس شيئا ، ثم حذف : التقدير 

تكلمت : الذي تكلمت زيد ، بمعنى : ، ولو جاز هذا جلاز ) فيه ( خطأ ، ال جيوز حذف 

: وقال الفراء . واتقوا يوما ال جتزيه نفس ، ثم حذف اهلاء : ولكن التقدير : فيه ، قال 

الذي قاله الكسائي ال يلزم ، : قال أبو جعفر . ، وأن حتذف اهلاء ) فيه ( جيوز أن حتذف 

تكلمت يف اليوم ، وكلمت : ألن الظروف حيذف منها ، وال حيذف من غريها ، تقول 

فإذا : فأما الفراء فرد عىل الكسائي بأن قال . هذا احتجاج البرصيني . يوم وتكلمت ال

كلمت زيدا ، وتكلمت يف زيد ، فاملعنيان خمتلفان ، فلهذا مل جيز احلذف ، فينقلب : قلت 

  . )١( "املعنى ، والفائدة يف الظروف واحدة 

  : ويمكن القول بناء عىل ما تقدم أن أقوال النحاة يف املسألة أربعة

،والبرصيني ، )٢(، وهذا مذهب سيبويه معا اعتباطا) فيه(ر واملجرور حذف اجلا:األول 

  . )٣(ومجاعة من الكوفيني 

. أن اجلار حذف أوال ، فانتصب الضمري واتصل بالفعل ، ثم حذف منصوبا : الثاين 

فيكون احلذف بالتدريج ، أو عداه إىل الفعل اتساعا ، وهو مذهب األخفش ، قال يف 

ُ ، : أال ترى أنك ال تقول ) . فيه ( ال جيوز إضامر : وقال قوم  ": لك ذ ٌ قصدت هذا رجل

                                                             

 ٢٢٢ - ٢٢١/  ١إعراب القرآن  )١(

 ٣١٢/  ٣، رشح التسهيل  ٢٠٢/  ١، اإلغفال  ١٦٩/  ٥، رشح السريايف  ٣٨٦/  ١الكتاب  )٢(

 ١٢٨/  ١معاين القرآن وإعرابه  )٣(



 

   
ُ ، وأنت تريد : ، وال ) إليه ( وأنت تريد  ب َ ُ رجالً أرغ ِ ( رأيت ُ بينَهام أن ) فيه ، والفرق

 َ ة َ ع َ أسامء الزمان يكون فيها ما ال يكون يف غريها ، وإن شئت محلتها عىل املفعول يف الس

ٌ ، ثم ألقيت اهلاء كام تقول : ك قلت كأن ُّ ، : واتقوا يوما ال جتزيه نفس ب ِ ُح ُ رجالً أ رأيت

، وابن  )٣(، وابن الشجري  )٢(واختار هذا املذهب أبو عيل .  )١( ") أحبه ( وأنت تريد 

  . )٥(، وأبو حيان  )٤(عصفور 

قول الكسائي ، أن املحذوف هو اهلاء ، ألن الظروف ال جيوز حذفها ، وهو : الثالث 

: سمعت عيل بن سليامن يقول  ": ووافقه يف هذا الرأي عيل بن سليامن ، قال أبو جعفر 

، واعرتض اجلمهور عىل  )٦( "حروف اخلفض ال حتذف ، ولكن تقدر فيه اهلاء فقط 

  .الكسائي بام تقدم من كالم الفراء والنحاس 

، وهو رأي الفراء ، والزجاج ) فيه  (ثم اهلاء ، أو) يف ( جواز األمرين ، حذف : الرابع 
  .  )١(، والطربي  )٧(

                                                             

 ٤٧٣/  ٢، اخلصائص  ٢٠٣ – ٢٠٢/  ١، اإلغفال  ٩٤معاين القرآن لألخفش  )١(

 ٢٠٦/  ١اإلغفال  )٢(

 ٧/  ١ابن الشجري أمايل  )٣(

 ٥٠٨/  ٢رشح اجلمل  )٤(

 ٣٤٧/  ١البحر املحيط  )٥(

 ٢٦٨/  ٣إعراب القرآن  )٦(

 ٣٤٧/  ١، البحر املحيط  ٣٧٧/  ١، تفسري القرطبي  ١٢٨/  ١معاين القرآن وإعرابه  )٧(

 ٦٣١/  ١تفسري الطربي  )١(



 

   
، إذ ال تعارض بني ) جواز األمرين ( والذي أختاره من هذه األقوال القول الرابع 

من املسألة ، حيث اقترصوا عىل  )١(قويل سيبويه واألخفش ، وهو موقف أكثر املتأخرين 

  .نقل األقوال دون الرتجيح بينها لعدم التعارض 

                                                             

 ٥، مغني اللبيب  ٣١٢/  ٣التسهيل رشح : انظر . كابن مالك ، وابن هشام ، وابن عقيل ، واألزهري  )١(

 ١١٦/  ٢، رشح الترصيح  ١٨٤/  ٢، رشح ابن عقيل  ٦٠٤ – ٦٠٣/ 



 

   

  )منذ ، مذ(كم االسم املرفوع بعد ح
مذ ومنذ لفظان مشرتكان ، فيكونان اسمني إذا ارتفع ما بعدمها ، وحرفني إذا انجر 

  . )١(مها اسامن يف كل موضع : ما بعدمها ، وهذا هو املذهب املشهور ، وقيل 

 يفوللنحاة . ما رأيته منذ يوم اخلميس ، ومذ يومان  : وقد يليهام زمان مرفوع ، نحو 

ما رأيته : يومان ، يف نحو : ( أقوال ، ذكرها ابن هشام بقوله  توجيه االسم املرفوع بعدمها

بيني وبني لقائه يومان ، وعند أيب بكر : مذ يومان ، فإن تقديره عند األخفش ، والزجاج 

خرب ) منذ ( أمد انتفاء الرؤية يومان ، وعليهام فاجلملة اسمية ، ال حمل هلا ، و: ، وأيب عيل 

فمنذ ) منذ كان يومان ( املعنى : عىل األول ، ومبتدأ عىل الثاين ، وقال الكسائي ، ومجاعة 

ظرف ملا قبلها ، وما بعدها مجلة فعلية ، فعلها ماض ، حذف فعلها ، وهي يف حمل خفض 

من الزمن الذي هو يومان ، ومنذ مركبة من حرف االبتداء وذو : املعنى : ، وقال آخرون 

، واقعة عىل الزمن ، وما بعدها مجلة اسمية حذف مبتدؤها ، وال حمل هلا ، ألهنا الطائية 

أن يليهام اسم : واحلالة الثانية: (ىل هذا اخلالف يف موضع آخر ، قالوأشار إ.  )٢() صلة 

: فقال املربد ، وابن الرساج ، والفاريس . مذ يوم اخلميس ومنذ يومان : مرفوع ، نحو 

( إن كان الزمان حارضا أو معدودا ، و) األمد : ( خرب ، ومعنامها  مبتدآن وما بعدمها

ظرفان خمرب هبام عام : وقال األخفش ، والزجاج ، والزجاجي . إن كان ماضيا ) أول املدة 

بيني وبني ) : ما لقيته مذ يومان ( مضافني ، فمعنى ) بني ( و) بني : ( بعدمها ، ومعنامها 

ظرفان مضافان جلملة : وقال أكثر الكوفيني .  فيه من التعسف لقائه يومان ، وال خفاء بام

. مذ كان يومان ، واختاره السهييل ، وابن مالك : حذف فعلها ، وبقي فاعلها ، واألصل 

                                                             

 ٥٠٠،  ٣٠٤، اجلنى الداين  ١٠٤ – ١٠٣معاين احلروف  )١(

 ٢٠ - ١٩/  ٥مغني اللبيب  )٢(



 

   
ما رأيته من الزمان الذي هو يومان ، بناء : خرب ملحذوف ، أي : وقال بعض الكوفيني 

  . )١() الطائية ) ذو ( و) من : ( مركبة من كلمتني ) مذ ( عىل أن 

  .ونالحظ مما سبق أن ابن هشام نقل آراء النحاة يف املسألة ومل يرجح بينها 

ّ الرافع ملا بعد  هو فعل مضمر ،  "منذ"و "مذ"أما اإلمام الكسائي فذهب إىل أن

ظرفان مضافان للجملة  "منذ"و "مذ"مذ مىض يومان ، و: مذ كان يومان ، أو : تقديره 
املصادر التي سبقت ابن هشام وجدت أنه انفرد بنسبة هذا الرأي إليه ابن  وبتتبع.  )٢(

  . )٣(عصفور ، يف حني نسبته أكثر املصادر إىل الكوفيني 

،  )٤(فعل مضمر هو رأي أكثر الكوفيني ) منذ ، ومذ ( والقول بأن الرافع ملا بعد  

  . )٧(، وابن مضاء  )٦(، والسهييل  )٥(وهو اختيار ابن مالك 

، ) إذ(فغريا للرتكيب ، فحذفت مهزة ) إذ(و) من(احتجوا بأهنام مركبان من و

أن من العرب ) من وإذ(بالذال ، وضمت امليم ، والدليل عىل أن أصلها ) من(ووصلت 

نذ(من يقول يف  ُ نذ) :(م ِ بكرس امليم ، وإذا ثبت ذلك كان الرفع بعدمها بتقدير فعل ) م

  . )٨() إذا(حمذوف أوىل ، ألن الفعل حيسن بعد 

                                                             

 ٢٤٩ -٢٤٦/  ٤مغني اللبيب  )١(

 ٥٣/  ٢رشح اجلمل  )٢(

 ١٤١٨، ارتشاف الرضب  ٢١٧/  ٢، رشح التسهيل  ٣٢٦اإلنصاف  )٣(

 .السابق  )٤(

 ٢١٧/  ٢رشح التسهيل  )٥(

 ١٦٦/  ٢، مهع اهلوامع  ٣١٥/  ١، املساعد  ٥٠٢اجلنى الداين  )٦(

 ١٦٦/  ٢، مهع اهلوامع  ١٤١٨ارتشاف الرضب  )٧(

 ٣٢٧-  ٣٢٦اإلنصاف  )٨(



 

   
أن فيه إجراء مذ ومنذ يف االسمية عىل ( ومن حججهم أيضا ما ذكره ابن مالك 

طريقة واحدة ، مع صحة املعنى ، فهو أوىل من اختالف االستعامل ، وفيه ختلص من 

ابتداء نكرة بال مسوغ ، إن ادعي التنكري ، ومن تعريف غري معتاد إن ادعي التعريف ، 

) مجلتني يف حكم مجلة واحدة من غري رابط ظاهر أو مقدر  وفيه إيضا ختلص من جعل
)١( .  

  : واعرتض ابن عصفور عىل هذا التوجيه بثالث اعرتاضات 

ا لو كان االسم بعدها عىل إضامر الفعل لكانت من احلروف الطالبة للفعل ، : األول  ّ أهن

ً من احلروف للفعل مل جيز أن يل ّ ما كان طالبا يه االسم إالّ يف كقد والسني وسوف ، وكل

َّ ليس بعدها فعل مضمر  َّ عىل أن   .رضورة شعر، وهذا فصيح فدل

ً أو ما جرى جمرامها : الثاين  ً أو هنيا   .          )٢(أن الفعل ال يضمر إالّ أن يكون أمرا

ما رأيته مذ أن اهللاََّ خلقني، واجلملة ال تكون فاعلة، وكذلك : أهنم يقولون: ( الثالث

، فهذا املذهب فاسد ما رأي: قوهلم ٌ ٌ قائم ُ مذ زيد   . )٣() تُه

: وأما اجلواب عن كلامت الكوفيني : ( وأجاب ابن األنباري عن حججهم بقوله 

ال نسلم ، وأي دليل يدل عىل ذلك ؟ : ، قلنا ) من ، وإذ (إهنام مركبتان من : أما قوهلم 

إن من : ( وقوهلم  .وهل يمكن الوقوف عليه إال بوحي وتنزيل ؟ وليس إىل ذلك سبيل 

نذ ، بكرس امليم ) : منذ(العرب من يقول يف  ِ هذه لغية شاذة ونادرة ، : أوال : قلنا ) . م

إن الرفع يكون بتقدير : ( وقوهلم ) . من ، وإذ (وليس فيها حجة عىل أهنام مركبه من 

                                                             

 ٢١٧/  ٢رشح التسهيل  )١(

 ٥٣/  ٢رشح اجلمل البن عصفور  )٢(

 ٦٠/  ٢ املرجع السابق )٣(



 

   
ً بمن ،، قلنا هذا باطل ألن احل ً بإذ ، واخلفض يكون بعدمها اعتبارا رفني إذا فعل اعتبارا

ً ، وحدث حكم آخر    . )١() ركبا بطل حكم كل واحد منهام مفردا

) من وإذ(قول الكوفيني يف أهنا مركب من  عىل يرد أبو حيان هذا املذهب بأنه مبنو

  ) .إذ ( ال جيوز دخوهلا عىل ) من ( وهو مردود بأن 

أن اهللا  ما رأيته مذ: ورد أيضا بأن إضامر الفعل ليس بقياس ، وأن العرب تقول 

إن : ، أي ) أن ( خلقه، ومذ إن ، بالفتح وبالكرس ، ولو كان كام زعموا مل جيز إال فتح 

، ليس إال ، وهذا قد انفرد بالفعل ، ) أن ( املوضع الذي ينفرد باالسم أو الفعل تفتح فيه 

  . )٢(فكان جيب التزام فتحها ، وهم قد كرسوها فيه 

لكوفيني من حيث زعم أن منذ بسيطة يف وما ذهب إليه ابن مالك غري مذهب ا

  . )٣(أصل  الوضع ، وان املرفوع بعدها فاعل 

  :وأما املذاهب األخرى يف املسالة ، فهي 

) منذ ومذ(، وهو أن االسم املرفوع بعد  )٥(، وبعض الكوفيني  )٤(مذهب الفراء 

، ) من(مركبتان من ) منذ ومذ ( يرتفع بتقدير مبتدأ حمذوف ، واحتجوا لذلك بأن 

. اجتزاء بالضمة عنها ) ذو(، فلام ركبتا حذفت الواو من ) الذي(التي بمعنى ) ذو(و

                                                             

 ٣٣٢اإلنصاف  )١(

 ٣٣٩-  ٣٣٨/  ٧التذييل والتكميل  )٢(

 .املرجع السابق  )٣(

 ١٠٤، معاين احلروف  ٢٠٩/  ٣، رشح الريض عىل الكافية  ٣٢٦اإلنصاف  )٤(

 ٣٣٩/  ٧، التذييل والتكميل  ٥٠٢اجلنى الداين  )٥(



 

   
ما رأيته من : ( يفتقر إىل صلة وعائد ، وعىل هذا فالتقدير ) ذو(واالسم املوصول هنا 

  . )١(الذي هو املبتدأ ، وبقي اخلرب الذي هو يومان ) هو (، فحذف ) الذي هو يومان 

ِ  ورد هذا املذهب ُ ب ُ ع ِ ر التي بمعنى الذي إنام تستعملها ) ذو(ن رابط ، وأن مالصلة  و

طيئ خاصة ، ومنذ يومان ، بالرفع مستعمل يف لغة مجيع العرب ، فكيف استعملت 

  .)٢(عىل زعمهم دون سائر املواضع ) من(مع ) الذي ( بمعنى ) ذو(العرب 

ّف  ّ األصل هو عدم ، و رده ابن مالك حم )٣(و ضعفه الريض ملا فيه من التكل ً بأن تجا

  . )٤(الرتكيب 

، إىل أهنام مبتدآن ، واالسم  )٧(، والفاريس  )٦(، وابن الرساج  )٥(فذهب املربد 

أمد انقطاع الرؤية يومان ، وأول انقطاع الرؤية : ( املرفوع بعدمها خرب ، والتقدير عندهم 

  ) . يوم اخلميس 

  . )٩(ور ، ابن عصف )٨(واختار هذا املذهب ابن يعيش 

                                                             

 ٢٠٩/  ٣ ، رشح الريض ٩٥/  ٤، رشح املفصل البن يعيش  ٣٣٠ – ٣٢٧اإلنصاف  )١(

 ٣٣٣/  ٧، التذييل والتكميل  ٣٣٣ – ٣٣٢اإلنصاف  )٢(

 ٢٠٩/  ٣رشح الريض عىل الكافية  )٣(

 ٢١٨/  ٢رشح التسهيل  )٤(

  ٣٠/  ٣املقتضب  )٥(

 ١٣٧/  ٢األصول  )٦(

 ٢٠٨اإليضاح  )٧(

 ٩٤/  ٤رشح املفصل  )٨(

 ٦١ -  ٦٠/  ٢رشح اجلمل  )٩(



 

   
، إىل  )٤(، ومجاعة من البرصيني  )٣(، والزجاجي  )٢(والزجاج )١(وذهب األخفش 

  ) .بيني وبني لقائه يومان : ( أهنام خربان ، واالسم املرفوع بعدمها مبتدأ مؤخر ، والتقدير 

ما رأيته منذ يوم : ورد هذا املذهب بعدم اطراد التقدير ، فإذا قلت يوم األحد 

ّ بينه وبني رؤيته أكثر من : صح أن يقال اجلمعة، مل ي بيني و بني رؤيته يوم اجلمعة، ألن

ذلك ، وال جيوز أن يقدر يوم اجلمعة وما بعده إىل اآلن بحذف العاطف واملعطوف، 

ّ عىل عدم إرادته  ّ هذا التقدير مل يذكر يف موضع ، فدل   . )٥(وألن

ومجيع املدة ، مرفوعني، كام فإن فرس الزجاجي مذ ومنذ بأول املدة : ( قال الريض 

أول املدة يومان ، فأنت خمرب عن : جييء من تفسري البرصيني ، فهو غلط ، ألنك إذا قلت 

األول باليومني ، وأيضا كيف خترب عن النكرة املؤخرة بمعرفة مقدمة ، والزمان املقدر ال 

اجلمعة قتال ، وإن يوم : يصحح تنكري املبتدأ املؤخر ، إال إذا انتصب عىل الظرفية ، نحو

: مع انتهائها ، أي : ، أي ) ما رأيته منذ يوم اجلمعة ( فرسمها بظرف ، كام تقول مثال يف 

بعد الرؤية : أي عقيبها وبعدها ، أي : ما رأيته مذ يومان : انتهاء الرؤية يوم اجلمعة ، ويف 

  . )٦() يومان ، فله وجه مع تعسف عظيم من حيث املعنى 

                                                             

 ١٠، تذكرة النحاة  ١٤١٩، ارتشاف الرضب  ٥٠٢اجلنى الداين  )١(

 ١٠، تذكرة النحاة  ١٤١٩ارتشاف الرضب  )٢(

 ٢١٠/  ٣، رشح الريض عىل الكافية  ١٣٩اجلمل  )٣(

 ١٠، تذكرة النحاة  ١٤١٩ارتشاف الرضب  )٤(

 ٩٥/  ٢، حاشية الشمني  ٥١٥/  ١، املساعد  ٦٠/  ٢رشح اجلمل البن عصفور  )٥(

 ٢١٠/  ٣رشح الريض عىل الكافية  )٦(



 

   
بمعنى كلمتني ) منذ ( و) مذ ( ملا فيه من التعسف ، حيث جعل ورده ابن هشام 

  . )١(مضافتني، ومل يكن يف املعنى تعرض ملعنى النفي 

ويظهر يل أن أرجح املذاهب مذهب املربد وابن الرساج والفاريس ، لسالمته من 

َّه يطرد وال ينكرس أصالً    . )٢(االعرتاضات ، وألن

                                                             

 ٢٩٠/  ٢، حاشية الدسوقي  ٢٤٨/  ٤مغني اللبيب  )١(

 ٦١ -  ٦٠/  ٢رشح اجلمل  )٢(



 

   

  اجلزم يف جواب النهي
ة جزم جواب الطلب عند سقوط الفاء إذا قصد الطلب ، بتقدير رشط أجاز النحا

ائتني فإن تأتني أكرمك ، فـ : ائتني أكرمك ، تقديره : ملحوظ من مجلة الطلب ، نحو 

  .جمزوم يف جواب رشط حمذوف دل عليه فعل الطلب املذكور ) : أكرمك (

ْ  "د بع "ال  "واشرتط اجلمهور لصحة اجلزم يف جواب النهي ، وقوع  الرشطية  "إن

ْ يقع فساد يف املعنى ، قال ابن مالك    :املقدرة ، دون أن

ْ تضع     ٍ أن َ هني ٍ بعد ُ جزم ط ْ َ ْ  "    ورش َ    "إن ٍ يقع  "ال  "قبل َ ختالف   دون

ّ اجلزم يف نحو  ْ  ": فصح ِ تسلم ُ من األسد ّ التقدير "ال تدن ُ من : ، ألن ْ ال تدن إن

ْ ، فصح املعنى ؛ أل ِ تسلم عندهم  - وامتنع اجلزم . ن عدم الدنو سبب يف السالمة األسد

ُك  ": يف نحو  -  ِ يأكل ُ من األسد ّ التقدير  "ال تدن ُك : ، ألن ِ يأكل ُ من األسد ْ ال تدن . إن

ْ  "بعد  "ال"والسبب هو تقدير  - وال شك  - فهذا املعنى فاسد  الرشطية ، ولو مل  "إن

  .نى يقدروها الستقامت العبارة ، واستقام املع

ضمن مجلة الرشط  "ال  "وهو تقديره  –هذا الرشط  )١(ومل يشرتط الكسائي 

ل عليه يف  –املقدرة  ّ بل يقدر التقدير املناسب للمعنى الذي تدل عليه القرائن ، إذ املعو

يف كلتا احلالتني ،  لصحة املعنى بتقدير  –عنده  –جزم اجلواب هو املعنى ؛ فيصح اجلزم 

ِ تسلم  ": ط املقدرة يف املثال األول ، أي يف مجلة الرش "ال  " ْ األسد ُ من ْ ال تدن ، "إن

                                                             

، إصـالح  ٤٨٧، رشح ابـن النـاظم  ٣٨٣/  ٢، رشح الترصيح ٤/١٦٨٥ارتشاف الرضب : رأيه يف  )١(

، رشح شـذور  ٧٥/  ٦، املقاصد الشـافية  ١٢١/  ٤، رشح الكافية  ٤٣/  ٤، رشح التسهيل  ٢٧٣اخللل 

،  ١٢٥٧/  ٣، توضـيح املقاصـد  ١٥٥٣/  ٣، رشح الكافيـة الشـافية  ١٠٠/  ٣املساعد  ، ٤٤٩الذهب 

 ٣٢٨/  ٢رشح ابن عقيل 



 

   
ّ قصد املتكلم ِ  ": وعدم تقديرها يف املثال الثاين ؛ ألنه واضح فيهام أن ُ  من  األسد ْ تدن إن

  . "يأكلك 

ال تدن من : ال جيوز : وقال اجلمهور : ( وقد نقل ابن هشام اخلالف السابق ، قال 

، مل يناسب ) فإن تدن : ( اجلزم ، ألن الرشط املقدر إن قدر مثبتا أي األسد يأكلك ، ب

فسد املعنى ، ) فإال تدن : ( فعل النهي الذي جعل دليال عليه ، وإن قدر منفيا أي 

ال تدن من األسد تسلم ، فإن الرشط املقدر منفي ، وذلك صحيح يف املعنى : بخالف 

اجلزم بأنه يقدر الرشط مثبتا مدلوال عليه  يف إجازته )١(وعن الكسائي ... والصناعة 

باملعنى ، ال باللفظ ، ترجيحا للقرينة املعنوية عىل القرينة اللفظية ، وهذا وجه حسن إذا 

  . )٢() كان املعنى مفهوما 

ويتبني من هذا النقل موافقة ابن هشام للكسائي يف عدم اشرتاط تقدير الرشط 

  .ة تكفي جلزم اجلواب ، وعليه فال يفسد املعنى منفيا ، وأن اعتامد القرينة املعنوي

ً أ ونُسب هذا املذهب ِ ": وهو صحة اجلزم يف نحو  - يضا ُ من األسد ال تدن

ْك   .  )٣(إىل الكوفيني عامة   "يأكل

بأن له نظائر وشواهد : (قاسم السهييل، وقال السهييل ، وأبو ال)٤(وأجازه األخفش 

جه عىل ما ذهب إلي ّ ه الكسائي ، أو عىل إضامر فعل يدل عليه النهي ، يطول ذكرها ، وخر

ً عىل هني آخر ، وقال بأن الثالثة األوجه جائزة عىل أصول النحويني  أو أن يكون منجزما

                                                             

 .ولك أن جتيب اجلمهور : ولك أن جتيب عن الكسائي ، بدليل قوله قبل ذلك : أي  )١(

 ٣٢٤ -٣٢٣/  ٦مغني اللبيب  )٢(

  ٣٨٤/  ٢، رشح الترصيح  ١٦٨٥/  ٤، ارتشاف الرضب  ١٩٣/  ٢رشح اجلمل البن عصفور  )٣(

 ٥٥٥/  ٢معاين القرآن لألخفش  )٤(



 

   
فإن قلت ال تدن من  ": ، وقال سيبويه  )٢(وأجازه اجلرمي عىل قبح ورداءة .  )١(أمجعني 

  . )٣( "الناس األسد يأكلك ، فهو قبيح إن جزمت ، وليس وجه كالم 

ْ ( د بع) ال ( واحتج املانعون بفساد املعنى عند  تقدير   : الرشطية ، إذ سيصري ) إن

ْك ( ِ يأكل ُ من األسد ْ ال تدن ًا ألكله ، وجيوز ) إن ّ تباعده ال يكون سبب ، وهذا حمال ، ألن

كام وجيب أن يكون املقدر من جنس امللفوظ به ، ف.  )٤(الرفع، أو إدخال الفاء والنصب 

  . )٥(ال تقدر يف األمر النهي كذلك ال تقدر يف النهي اإلجياب 

أما املجيزون فاحتجوا بالقياس والسامع ، بالقياس عىل النصب ، فكام جاز النصب 

َك ( يف  ِ فيأكل ُ من األسد   .)٦(بثبوت الفاء والنصب ، جاز اجلزم عند سقوطها) ال تدن

ّ أبا  )٧(وبالسامع  ّ ، فقد جاء يف األثر أن يف  –صىل اهللا عليه وسلم  –طلحة قال للنبي

ْ   ": بعض املغازي  م ِ ه ِ ام َ ه ِ ٌ من س م ْ ه َ ْك س ُصب ْ ي ف ِ ْ عىل ) يصبك ( بجزم  )٨( "ال تُرش

  .جواب النهي 

نا " –وقوله ــ صىل اهللا عليه  وسلم َ ْ مسجد ِ  فال يقرب ة َ ر َ ج َّ ْ هذه  الش ن ِ َ م ل َ ك َ ْ أ من

 ِ ِ الثوم نا بريح ِ   .عىل جواب النهي ) نا يؤذ( بجزم  )١( "يؤذ
                                                             

 ٨٦ -٨٥أمايل السهييل  )١(

 ١٠٠/  ٣، املساعد  ١٦٨٥/  ٤، ارتشاف الرضب  )٢(

 ٩٧/  ٣الكتاب  )٣(

 .السابق  )٤(

 ٦٤/  ٢اللباب للعكربي  )٥(

 ٣٨٤/  ٢رشح الترصيح  )٦(

 ٣٨٤/  ٢، رشح الترصيح  ٧٥/  ٦املقاصد الشافية  )٧(

/ ، صحيح مسـلم  ١٣٨٦/  ٣باب مناقب أيب طلحة / كتاب مناقب األنصار / صحيح البخاري  )٨(

 ١٩٦/  ٥كتاب اجلهاد والسري باب غزوة النساء مع الرجال 



 

   
َ  ":  - صىل اهللا عليه وسلم  - وقوله  كم رقاب ُ ْ بعض ً يرضب وا بعدي كفارا ُ ع ِ ج ْ َر ال ت

 ٍ ْ ( بجزم  )٢( "بعض   . عىل جواب النهي ) يرضب

ْكم بام تكرهون  ": كام احتجوا بقول بعض العرب  ُونا نُجب أل ْ  "بجزم  )٣( "ال تَس

ْكم    .عىل  جواب النهي  "نجب

ْ  ﴾ باجلزم عىل اجلواب ، قال العكربي :  )٤(حلسن وبقراءة ا ثر ْ تَك ْ س ْنُن تَ َ الَ مت َ  ": ﴿ و

 ً مة إنّك إن ال متنن بعملك أو بعطيتك تزدد من الثواب ، لسال: والتقدير يف جعله جوابا

ِّ : ، عىل ما قال تعاىلذلك عن اإلبطال باملن واألذى َْن امل ِ م ب ُ ـك ِ قـَات َ د َ ُوا ص ـل ِ ْـط ـُب ﴿ ال ت

 َ َى ﴾ واأل   . )٦( " )٥(ذ

 ً ّ اجلزم بعد النفي قياسا ّ القياس عىل النصب لصح وأجاب البرصيون بأنه لو صح

دل عليه فعل ،  ، وأن اجلزم إنام جيوز يف فعل يصح كونه جوابا لرشط  )٧(عىل النصب 

ال : فالبد من تقدير فعل الرشط عىل موافقته فتقول ، النهي وفعل النهي منفي يف املعنى 

ال ) الفاء( فإنام جيوز يف فعل مسبب عن فعل قبل : وأما النصب . ن األسد تسلمتدن م

ال تدن من األسد : كام يف قولك، لكنه هنى عنه طلبا لنفي املسبب النتقاء سببه ، عن نفيه 
                                                                                                                                                                                   

، ومسلم يف كتاب  ٢٩١/  ١باب ما جاء يف الثوم النيء / أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األذان  )١(

 ٧٩/  ٢املساجد 

/  ٦، والفتن ٢٤٩٠/  ٦، واحلدود  ٦١٩/  ٢، واحلج  ٥٦/  ١البخاري يف كتاب العلم  أخرجه )٢(

 ١٨١/  ٨، والفتن  ١٧٠/  ٥، والقسامة  ٥٨/ ١وأخرجه مسلم يف كتاب اإليامن . ٢٥٩٢

 ٧٦/  ٦املقاصد الشافية  )٣(

 ٥٣٦/  ١٠، الدر املصون  ٣٦٤/  ٨، البحر املحيط  ٢٥٣/  ٦، الكشاف  ٣٣٧/  ٢املحتسب  )٤(

 ٢٦٤: سورة البقرة  )٥(

 ١٢٤٩/  ٢التبيان  )٦(

 ٣٨٥/  ٢رشح الترصيح  )٧(



 

   
وهنى عنه خوفا من وقوع مسببه ) الدنو(هنا أتى به مسببا عن ) األكل(فإن . فيأكلك 

والنصب بعده الزم ، فاجلزم بعد النهي الزم لنفي ما قبله . بوقوعه) األكل(الذي هو 

ـ    . )١(يف اجلزم ) إن(بعد) ال(لثبوت ما قبله فهذه علة اشرتاط صحة اإلتيان بـ

ً بدالً من  )٢(وردوا النصوص السابقة بندورها  ، وبجواز أن يكون املجزوم ثانيا

 ً   .األول والثاين يف بعض الرواياتث ، وبثبوت الياء يف احلدي)٣(املجزوم أوالً ال جوابا

  : )٤(هنا حتتمل عدة أوجه إأما  قراءة  احلسن ، فقالوا 

ّ املن ليس : ، وقال  )٥(، وأنكره أبو حاتم  "متنن  "بدالً من   "تستكثر  "أن تكون   - ١ إن

  .باالستكثار فيبدل منه 

نه ثم وصله ب  - ٢ ّ َ عليه ؛ لكونه رأس آية ، فسك ر الوقف ّ   .نية الوقفأن يكون قد

نه لتناسب الفواصل ، وهي   - ٣ ّ   .فأنذر ، فكرب ، فطهر ، فاهجر: أن يكون سك

ـ   - ٤ ً له ب   ."عضد"أن يكون أسكن الراء لثقل الضمة، مع كثرة احلركات تشبيها

ْ ال متنن تستكثر من األجر : إثبات الوجه   - ٥   .إن

وضع نصب عىل احلال ؛ ، واجلملة يف م )١(وقد أمجع القراء السبعة عىل الرفع فيه 

ً ما أعطيت ، أو عىل حذف : أي  ْ  "وال متنن مستكثرا   .فارتفع الفعل  "أن

                                                             

 ٧٥/  ٦املقاصد الشافية  )١(

 .السابق  )٢(

 ٧٥/  ٦، املقاصد الشافية  ٣٨٤/  ٢، رشح الترصيح ١٨/  ٤، أوضح املسالك ٤٤/ ٤رشح التسهيل )٣(

 ٥٣٦/  ١٠، الدر املصون  ٣٦٤/  ٨، البحر املحيط  ٢٥٣/  ٦، الكشاف  ٣٣٧/  ٢املحتسب  )٤(

 ٣٣٨/  ٢املحتسب  )٥(

 ٣٦٤/  ٨، البحر املحيط  ٥٧١/  ٢إحتاف فضالء البرش  )١(



 

   
َ (  )١(وقرأ األعمش  ٌّ ( ال يكن منك : بالنصب بأن مضمرة ، أي ) تستكثر وال  ) من

َ . (استكثار ، ويعضده قراءة  ابن  مسعود   ْ تستكثر   . )٢() أن

جح عندي يف هذه املسألة ما ذهب إليه وبعد عرض القضية وحجج الفريقني يرت

الكسائي وابن هشام من اعتامد القرينة املعنوية دون اشرتاط اللفظ ، وذلك لتعضيد 

،  )٣() وليس ما ذهب إليه الكسائي ببعيد ، لو ساعده نقل : ( النقل هلم ، قال الريض 

  .وقد ساعده النقل بالنصوص السابقة التي وردت 

: ها اجلزم والتي منعوه فيها ، نحويف األساليب التي أجازوا في كام أنه بإمعان النظر

) ْ ُ من األسد تسلم ْك ( ، و ) ال تدن ُ من األسد يأكل ْ ال فرق بينهام يف ) ال تدن ، نجد أن

اة النهي ، والفعل ، وجار أد: الرتكيب ، فكالمها يتكون من عنارص أساسية هي 

ه جلب مصلحة أو دفع رضر ، وهذا هو ، واجلواب ، وكالمها هني يرتتب عليوجمرور

ة . وجه االختالف بينهام ، فاملنع إذن ليس من جهة اللفظ ، وإنام من جهة املعنى  ّ وحج

ْ ال  "املانعني هي عدم استقامة املعنى بتقدير  ٌّ .  "إن ٌ ومهي َّ تقدير الرشط أمر فإذا عرفنا أن

ٌّ وضعه النحويون لتسويغ اجلزم يف جواب الطلب و مل تتكلم به العرب ، ومل افرتايض

ْ ال  ": تظهره يف كالمها ، وعلة املنع هي من جهة  املعنى عند  تقدير  ، ويرتتب عىل  "إن

ده  ّ َ ال نقدر التقدير الذي يناسب املعنى وحيد ا املعصية ؛ إذن ِمل ّ ا الطاعة وإم ّ النهي إم

 - فيام ذكروا - تلك التي يفسد معها املعنى  "ال"السياق ؟ ويتم ذلك باالستغناء عن 

ْ  "فيكون التقدير يف نحو  ِ تسلم ُ من األسد ، ويف نحو : "ال تدن ْ ُ تسلم ْ ال تدن ال تدن  "إن

                                                             

 ٣٣٨/  ٢املحتسب  )١(

 ١٦٤خمترص يف شواذ القرآن  )٢(

 ١٢١/  ٤رشح الكافية  )٣(



 

   
ْك ، فاملعنى الذي يشتمل عليه أسلوب النهي املجاب : من األسد يأكلك  إن تدن يأكل

عنه  يتضمن  طاعة يرتتب عليها أمر حسن ، أو معصية يرتتب عليها أمر يسء ، فاملهم 

معنى اجلزاء الذي هو رشط يف جزم اجلواب متحقق يف الرتكيب يف كلتا اجلملتني أن 

  . عىل اعتبارات معنوية  خمتلفة ، وبالتقدير املناسب للمعنى الذي قصده املتكلم 

فان منع ... ينبغي أن يكون املحذوف من لفظ املذكور مهام أمكن ": قال ابن هشام 

  . )١( "ر ماال مانع له من تقدير املذكور معنى أو صناعة قد

وذلك أنّك جتد يف كثري ...") : باب جتاذب املعاين واإلعراب( وقال ابن جني يف 

هذا يدعوك  إىل أمر ، وهذا يمنعك : من املنثور، واملنظوم اإلعراب واملعنى متجاذبني 

ً ما أمسكت بعروة املعنى ، وارحتت لتصحيح  اإلعراب     .  )٢( "منه ، فمتى اعتور كالما

ّ القياس  واعرتاض اجلمهور عىل الكسائي يف القياس عىل النصب ، بأنه لو صح

ً عىل النصب ، فيه نظر ، ألهنم قائلون بجواز  ّ اجلزم بعد النفي قياسا عىل النصب لصح

  .  )٣(اجلزم بعد النفي 

وأما احتجاجهم بندور النصوص التي وردت ، فليست النصوص التي بني أيدينا 

َّ له نظائر يطول ذكرها هي كل ما قالته    . )١(العرب ، فقد ذكر السهييل بأن

                                                             

 ٣٧٩/  ٦مغني اللبيب  )١(

 ٢٥٥/  ٣اخلصائص  )٢(

 ٣٨٥/  ٢رشح الترصيح  )٣(

 ٨٦هييل أمايل الس )١(



 

   
جوه عىل البدلية ، فلم ال  َّ وإذا كانوا قد أجازوا اجلزم يف النصوص التي وردت وخر

ْ نعود إىل  زم عىل اجلزاء ما دامت القرائن تبني املعنى ؟ أليس من األوىل أن ُ ْ جي جييزون أن

يزه عىل اجلواب ؟  ُ ٌ رأي الكسائي الذي جي ّ ٌ بني ِ فرق َ املعنيني    .وبني

بامنع من أن  -عىل جودته  - وليس محل قراءة احلسن عىل ما ذهب إليه اجلمهور 

ّد يف أداء املعنى  ً جي   .حتمل عىل ما ذهب إليه الكسائي ؛ فهو أيضا



 

   

  )نعم رجال زيد ( فاعل نعم وبئس وما أحلق ما يف حنو 
يستعمل منهام غري املايض ، والبد هلام  فعالن ال يترصفان ، فال) بئس ( و) نعم (  

  : من مرفوع هو الفاعل ، وهو عىل ثالثة أقسام 

  . )١()Á À(: أن يكون حمىل باإللف والالم ، نحو قوله تعاىل : األول

  . )٢()p o n(: ، كقوله تعاىل "أل  "أن يكون مضافا إىل ما فيه : الثاين

. نعم رجال زيد : وبة عىل التمييز ، نحو أن يكون مضمرا مفرسا بنكرة بعده منص: الثالث

م ، والفاعل بـ  )٣(وذهب الكسائي  َ وهذا ما . هو زيد ) نعم(والفراء إىل أنه ال ضمري ث

أن يكون الضمري مرفوعا بنعم أو بئس وال يفرس إال بالتمييز  ": نقله ابن هشام ، قال 

: د به املدح والذم نحو نحو نعم رجال زيد وبئس رجال عمرو ويلتحق هبام فعل الذي يرا

)À ¿ ¾()وظرف رجال زيد ، وعن  )٥()) ( * +(، و  )٤ ،

  .  )٦() الفراء والكسائي أن املخصوص هو الفاعل ، وال ضمري يف الفعل 

ويرده نعم رجال كان زيد وال يدخل الناسخ عىل  ": ورد ابن هشام رأهيام بقوله 

  : رد رأهيام بأمرين ف.  )٢("  )١()¦ §̈ (الفاعل وأنه قد حيذف نحو 

                                                             

 .٤٠:األنفال)١(

 .٣٠:النحل)٢(

 ٢٢/ ٣، مهع اهلوامع  ٤٨ – ٤٧/  ٣، حاشية الصبان  ١٢٩/  ٢، املساعد  ٢٠٤٨رتشاف اال: رأيه يف  )٣(

 .١٧٧:األعراف)٤(

 .٥:الكهف)٥(

 ٥٣٤ - ٥٣٣/  ٥مغني اللبيب  )٦(

 .٥٠:الكهف)١(

 ٥٣٤/  ٥مغني اللبيب  )٢(



 

   
ال تدخل عىل الفاعل ، ) كان ( دخول كان عىل املخصوص يف املثال املذكور ، و: األول 

أن املخصوص قد حيذف كام يف اآلية ، ولو كان فاعال : والثاين . وإنام تدخل عىل املبتدأ 

  .ملا حذف 

د  ِ و ْ ي َ ر ُ وعند الفراء . وأما املنصوب بعد نعم وبئس فهو عند الكسائي حال ، وتبعه د

رجل نعم الرجال زيد ، حذف رجل ، وقامت صفته : متييز من قبيل املنقول ، واألصل 

نعم رجال زيد ، ويقبح عنده تأخريه ، : مقامه ، ثم نقل الفعل إىل اسم املمدوح فقيل 

نعم زيد رجال ، ويمتنع تقديمه عندمها : وجيوز عند الكسائي تأخري املنصوب ، فتقول 

  . )١(عىل نعم 

أن انتصاب رجال هو عىل تفسري للممدوح ، وال يقدرون : واملنقول عن الكوفيني 

وذهب ابن الطراوة إىل أنه ال إضامر يف . زيد املمدوح رجال : وكأنك قلت ، فاعال 

: وقاله أبو سعد عىل بن مسعود صاحب املستوىف قال ، الفعل ، وأن الفاعل حمذوف 

نعم الرجل رجال : برشيطة التفسري ، فكأن التقدير حمذوف ) نعم ( املشهور أن فاعل 

  . )٢(زيد 

ومعظم البرصيني إىل أن يف نعم ضمريا مسترتا ، هو فاعل بنعم ،  )١(وذهب سيبويه 

  . )٢(واملنصوب متييز لذلك الضمري 

  

                                                             

 ٤٨ - ٤٧/  ٣، حاشية الصبان  ١٢٩/  ٢، املساعد  ٢٠٤٨ارتشاف الرضب  )١(

  ٢٠٤٨ارتشاف الرضب  )٢(

 ١٧٧/  ٢الكتاب  )١(

 ٢٠٤٨، ارتشاف الرضب  ١٠٤١٠٥، أرسار العربية  ١٤١، اللمع  ١١٤/  ١األصول  )٢(



 

   
  : والراجح عندي يف هذه املسألة ما ذهب إليه سيبويه والبرصيني لوجوه 

ً : أحدها  ً التصل بالفعل قوهلم نعم رجال ً هو فلو كان فاعال   . )١(أنت وبئس رجال

ً كان زيد ، فأعملوا فيه الناسخ : قوهلم : الثاين   .نعم رجال

، )٢()¦ §̈ (: أن املخصوص قد حيذف ، كام يف قوله تعاىل : الثالث

  .ولو كان فاعال ملا حذف 

                                                             

 ٤٨/  ٣حاشية الصبان  )١(

 



 

   

! " # $ % & (: الرابط يف قوله تعاىل 

'(  
ً وهو ا من ) بر ، شاهدة (ألصل ، واملراد باملفرد ما ليس مجلة كـ يأيت اخلرب مفردا

ويأيت مجلة ، وهي فعل مع فاعل ، نحو زيد قام أبوه ، . اهللا بر واأليادي شاهدة : قوهلم 

 . أو مبتدأ مع خربه نحو زيد أبوه قائم 

إذا مل تكن مجلة اخلرب نفس بط يربطها باملبتدأ ويشرتط يف اجلملة أن تشتمل عىل را

  .نطقي اهللا حسبي : بتدأ يف املعنى ، نحو امل

والرابط إما ضمري يعود عىل املبتدأ ، أو ما يقوم مقام الضمري ، والذي يقوم مقام 

  : الضمري أحد ثالث أشياء 

إما إعادة املبتدأ بلفظه ، وإما إشارة يشار هبا إىل املبتدأ ، وإما عموم يدخل حتته 

  . تدأاملب

! " # $ (: ف فيها قوله تعاىل ومن اجلمل التي وقع اخلال

* ) ( ' & %()١(   
واآلية تتحدث عن عدة املتوىف عنها زوجها ، وقد ابتدأت اآلية بذكر الرجال 

  . املتوفني ثم بينت عدة أزواجهم 

وقد نقل ابن هشام خالف النحاة فيها ، . فالذين يف اآلية مبتدأ واختلف يف خربها 

، إما ) لذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن وا( الرابط يف قوله تعاىل : (قال 

خمفوضة حمذوفة هي وما ) هم ( وإما كلمة . وأزواج الذين : النون عىل أن األصل 

                                                             

 .٢٣٤:البقرة)١(



 

   
أزواجهم يرتبصن ، : ، أي ) يرتبصن ( أضيفت إليه عىل التدريج ، وتقديرمها إما قبل 

وقال الكسائي . راء وإما بعده ، أي يرتبصن بعدهم ، وهو قول الف. وهو قول األخفش 

األصل يرتبص أزواجهم ، ثم جيء بالضمري مكان األزواج :  -وتبعه ابن مالك  - 

لتقدم ذكرهن ، فامتنع ذكر الضمري ، ألن النون ال تضاف لكوهنا ضمريا ، وحصل 

  .)١()الربط بالضمري القائم مقام الظاهر املضاف للضمري 

، وأن األصل ) يرتبصن ( اخلرب مجلة  فالكسائي كام ينقل عنه ابن هشام ذهب إىل أن

يرتبص أزواجهم ، ثم جيء بالضمري وهو النون يف يرتبصن مكان األزواج لتقدم : 

 ، ً ذكرهن ، فامتنع ذكر الضمري الذي يف أزواجهم ألن النون ال تضاف لكوهنا ضمريا

اف إىل املض) األزواج ( وهو الربط بالضمري وهو النون يف يرتبصن القائم مقام الظاهر 

  ) .هم(الضمري 

وهذا هو املشهور عن الكسائي ، فقد حكى هذا القول عنه أمحد بن حييى فيام ذكره 

 . )٢(أبو عيل الفاريس عن شيخه أيب بكر بن الرساج 

، ونقله من املتأخرين ناظر اجليش  )٤(ومكي بن أيب طالب  )٣(ونقله عنه النحاس  
  .، وغريه  )٥(

، والسمني  )١(وال آخر يف املسألة وهم أبو حيان ونسب بعضهم إىل الكسائي ق

مبتدأ ال خرب له ، بل أخرب عن الزوجات ) الذين ( وهو أن )٣(وابن عادل  ،)٢(احللبي 

                                                             

 ٦٠٠/  ٥مغني اللبيب  )١(

 ٨٩/ ٢اإلغفال  )٢(

  ٣١٨ – ١/٣١٧ إعراب القرآن للنحاس )٣(

 ١٣١مشكل إعراب القرآن  )٤(

 ٢/٩٧٥رشح التسهيل  )٥(



 

   
املتصل ذكرهن به ألن احلديث معهن يف االعتداد باألشهر فجاء اخلرب عام هو مقصود إذ 

  )٤(. املعنى من مات عنها زوجها  تربصت 

والذي .  املصادر مل أجد من اعتمدوا عليه يف نسبة الرأي للكسائي ومن خالل تتبع 

وأبو حيان نسب . يظهر يل أن ابن عادل والسمني احللبي قد تابعا أبا حيان يف هذه النسبة 

والرابط املختلف فيه تكرار : ( الرأي األول للكسائي يف كتابه ارتشاف الرضب قال 

ملضمر مكان مظهره الذي اتصل به الذكر العائد عىل ووقوع ا... املبتدأ بمعناه ال بلفظه 

) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن بأنفسهن :  ( املبتدأ ، نحو قوله تعاىل 

يرتبصن أزواجهم أجاز ذلك األخفش والكسائي ومنعه اجلمهور ، وقال ابن : التقدير 

يرتبصن : ل الكسائي وقا) أزواج الذين يتوفون ( خرج عىل حذف مضاف أي : احلاج 

  )٥() . بعدهم أو بعد موهتم : ( أزواجهم ، وقال األخفش 

األقرب أن الصواب األول ، ف )٦(يف حني نقل الرأي الثاين يف كتابه البحر املحيط 

  . نقل املتقدمني ملوفقته 

ونقل السمني احللبي وابن عادل الرأي األول غري منسوب إىل أحد ، يف حني نسبا 

ولعل . ي الرأي الثاين ، متابعة ملا نقله أبو حيان يف البحر املحيط عن الكسائي إىل الكسائ

  .االكتفاء بعدم النسبة عائد ملا تقدم من نسبة رأي آخر للكسائي 

                                                                                                                                                                                   

 ٢/٢٣٢البحر املحيط  )١(

  ٢/٤٧٦الدر  )٢(

  ٤/١٨٨اللباب يف علوم القرآن  )٣(

 ٤/١٨٨، اللباب يف علوم القرآن  ٢/٤٧٦، الدر  ٢/٢٣٢البحر املحيط  )٤(

 ١١١٨/ ٣ارتشاف الرضب  )٥(

)٢٣٢/  ٢ )٦ 



 

   
وهذا الرأي الذي نسبوه للكسائي إنام هو رأي تلميذه الفراء حيث قال يف كتابه 

كيف : يقال ) ويذرون أزواجا يرتبصن والذين يتوفون منكم : ( وقوله : ( معاين القرآن 

صار اخلرب عن النساء وال خرب لألزواج وكان ينبغي أن يكون اخلرب عن الذين فذلك 

جائز إذا ذكرت أسامء ثم ذكرت أسامء مضافة إليها فيها معنى اخلرب أن ترتك األول 

: أريد به  إنام –واهللا أعلم  –ويكون اخلرب عن املضاف إليه فهذا من ذلك ، ألن املعنى 

ومن مات عنها زوجها تربصت ، فرتك األول بال خرب ، وقصد الثاين ؛ ألن فيه اخلرب 

   )١() واملعنى 

  . ويالحظ أن الفراء مل ينسب الرأي لشيخه الكسائي فاألقرب أن يكون الرأي له 

وكذلك فإن النحاس ، والفاريس ، ومكي وهم قد نسبوا إىل الكسائي القول األول 

  . الرأي اآلخر إال للفراء  مل ينسبوا

رأي الفراء للكوفيني فلعله ما أوهم من نسب الرأي  )٢(وقد نسبت بعض املصادر 

  . للكسائي والفراء 

وهذا قول الفراء وهو مذهبه أن األسامء إذا كانت : وقال الكوفيون : ( قال الزجاج 

وترك اإلخبار عن األول ، مضافة إىل يشء وكان االعتامد يف اخلرب الثاين ، أخرب عن الثاين 

  )٣() وأغنى اإلخبار عن الثاين عن اإلخبار عن األول 

ونسب القول األول أبو حيان وناظر اجليش إىل األخفش والكسائي وهو أن املعنى 

  .يرتبص أزواجهم ثم كنى عن األزواج 

                                                             

 ١٥٠ /١معاين القرآن  )١(

 ٣١٤/ ١املحرر الوجيز  )٢(

 ٣١٥ -٣١٤/ ١معاين القرآن وإعرابه  )٣(



 

   
وحتقيق القول أن رأي األخفش ليس هذا وإنام تقدير ظرف متصل به العائد الذي 

والذين ( فخرب (  - :عىل املبتدأ أي يرتبصن بعدهم ، كام قال يف كتابه معاين القرآن يعود 

  .)١() كام حيذف بعض الكالم ) بعد موهتم ( يرتبصن بعد موهتم ، ومل يذكر ) : يتوفون 

وأبو حيان نسب القول ابتداء لألخفش والكسائي ثم فصله ببيان قول كل واحد 

ووقوع ... الرابط املختلف فيه تكرار املبتدأ بمعناه ال بلفظه و: ( منهام منسوبا إليه  قال 

والذين : (املضمر مكان مظهره الذي أتصل به الذكر العائد عىل املبتدأ ، نحو قوله تعاىل 

يرتبصن أزواجهم أجاز : التقدير ) يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن بأنفسهن 

خرج عىل حذف مضاف : ابن احلاج ذلك األخفش والكسائي ومنعه اجلمهور ، وقال 

: رتبصن أزواجهم ، وقال األخفش ي: وقال الكسائي ) أزواج الذين يتوفون ( أي 

  .)٢() . بعدهم أو بعد موهتم (

التقدير : وقيل : ( يف حني مل يبينه ناظر اجليش ومل ينسب قول األخفش فقال 

  . )٣() يرتبصن بعدهم 

الكسائي هو األول وهو القول بأن بعض  فالذي يظهر يل بعد هذا أن حتقيق قول

والذين يتوفون منكم ويذرون ( اجلملة قام مقام يشء مضاف إىل عائد املبتدأ ، والتقدير 

فحذف أزواجهم بجملة وقامت النون التي هي ضمري األزواج ) أزواجا يرتبصن 

أقرب إىل  وذلك ألن الناقلني له متقدمون وهم . )١(. مقامها  إضافتهن إىل ضمري مبتدأ 

                                                             

 ١٨٩/ ١معاين القرآن  )١(

 ١١١٨/ ٣ارتشاف الرضب  )٢(

  ٩٧٨/ ٢متهيد القواعد  )٣(

 ٤٧٨/ ٢الدر  )١(



 

   
الكسائي فقد تناقوهلا بالسند عن تالميذ الكسائي ، بخالف املتأخرين الذين قد ينقلون 

  . من الكتب ، فربام وهم أحدهم فنسب قوال إىل غري قائله 

وإن احتدت باملبتدأ معنى : ( ووافق الكسائي يف هذا القول ابن مالك حيث قال 

  )١() العائد استغنت عن العائد  هي أو بعضها ، أو قام بعضها مقام مضاف إىل

والذين : (مضاف إىل العائد مثاله قوله  أو قام بعضها مقام: وقوله : ( قال أبو حيان 

يرتبص أزواجهم ، فأقيم : ، املراد ) يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن بأنفسهن 

  :، ومثله قول الشاعر ) الذين ( ضمري األزواج املضافة إىل ضمري 

  رثون جمدا ويعنو                    ن بتأثيله يدوم أثيالاألىل يو

   )٢() يدوم جمدهم أثيال : أراد    

ذكر مسألة أخرى مع املسائل التي يقوم  - رمحه اهللا  - ثم إنه : ( وقال ناظر اجليش 

أو قام بعضها مقام بعض مضاف إىل : فيها غري الضمري ، وهي التي أشار إليها بقوله 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن : ( مثل ذلك بقوله تعاىل  العائد ، وقد

يرتبص أزواجهم فأقيم ضمري األزواج مقام األزواج : التقدير : ، فقيل ) بأنفسهن 

املضافة إىل ضمري الذين فحصل الربط هبذا املضمر الواقع مكان املظهر الذي هو أزواج 

الذي ذكره املصنف يف هذه اآلية الرشيفة هو رأي ، وأزواج املتصل بضمري املبتدأ ، وهذا 

األخفش والكسائي قيل ولكنه خالف ما عليه اجلمهور ، وحاصل األمر يف اآلية 

  . )١() هذا القول فاختاره املصنف : أحدها . الرشيفة أقوال 

                                                             

 ١٧تسهيل الفوائد  )١(

 ٢٩/ ٤التذييل والتكميل  )٢(

 ٩٧٧/ ٢متهيد القواعد  )١(



 

   
والذين يتوفون منكم : ( كقوله تعاىل : والثالث : ( وإليه ذهب ابن عقيل فقال  

فأقيم ضمري األزواج . يرتبص أزواجهم : املعنى ) اجا يرتبصن بأنفسهن ويذرون أزو

  . )١() مقام األزواج املضاف إىل ضمري الذين 

ال  د بن حييى بأن هذا القول باطل إذواعرتض عىل قول الكسائي يف هذه املسألة أمح

عائد  وهذا باطل ألن كونه مع: ( قال أمحد . يصح أن يعترب خربا مع العائد ثم يسقط 

  . )٢() صار خربا لألول فال يسقط 

واعرتض الفاريس عليه ألن إقامة الضمري مقام الظاهر أغنت عن ذكر الضمري 

الذي أضيف إليه الظاهر فقد استقل الفعل بفاعله فلم يعد هناك حاجه لوجود الضمري 

الكسائي  فأما قول: ( املضاف إليه الظاهر فقد قام مقامه املضمر ، قال أبو عيل الفاريس 

فإن قلت . فليس باملتجه ، ألن املبتدأ عىل قوله ليس يعود إليه ذكر مثبت وال حمذوف 

فإذا قدره التقدير الذي ذهب إليه عاد إىل املبتدأ ذكر حمذوف من اللفظ يراد يف املعنى ، 

أ ، عاد إىل املبتد )٣(كام أن قول أيب احلسن وأيب العباس إذا قدر التقدير الذي ذهبا إليه 

: قيل . ذكر حمذوف من اللفظ فاستقل املبتدأ بالراجع عىل قوله استقالله به يف قوهلام 

ليس تقديره كواحد من هذين التقديرين يف املساغ ، أال ترى أن املثبت يف الكالم ال 

وليس هبذه اجلملة ) يرتبصن ( يرجع فيه إىل املبتدأ يشء وقد استقل الفعل بفاعله يف 

لضمري الذي تقدره وليس تقتيض الرواجع من األخبار إىل املبتدأ أن افتقار إىل ذلك ا

أال ترى أن من قدر حذف . يوضع هلا مظهر موضع مضمر ال تستقل اجلملة إال به 

                                                             

 ٢٣٢/ ١املساعد  )١(

 ٨٩/  ٢غفال اإل )٢(

 .سأشري إىل رأييهام الحقا  )٣(



 

   
مل يضع موضع هذا الضمري مظهرا ومل ) السمن منوان بدرهم : ( اجلملة منه يف قوله 

ن قدر أن املحذوف ك متتعلق صحة هذا الكالم بوضع مظهر موضع مضمر ، وكذل

عىل حد ما كان يثبته لو أثبتها ، وليس ) أزواجهم ( فحذف ) أزواجهم (من هذه اآلية 

مع ) أزواجهم ( بوضع موضع ظاهر مضمرا مما يضع يف هذا القول املظهر الذي هو 

فإذا مل يكن يف الرواجع املحذوفة الذي ترجع إىل املبتدأ يشء عىل هذا . ضمري املؤنث 

   )١()   يسغ كام ساغ غريه احلد مل

والبد بعد هذا من بيان أقوال النحاة اآلخرين دراسة للمسألة وبيانا ألرجح 

  . األقوال فيها 

  )٢(.فهذا الرأي الذي اختاره الكسائي خالف ما عليه اجلمهور  

  .أرشت سابقا إىل رأي الفراء وأيب احلسن األخفش وأقول مفصال يف رأييهام وقد 

ذهب إىل أن الذين مبتدأ ال خرب له ، ألن املقصود النساء فأخرب عنه ،ألن أما الفراء ف

والذين يتوفون منكم ويذرون : (وقوله : ( ، قال ) الذين ( فيه اخلرب واملعنى ، وترك خرب 

يقال كيف صار اخلرب عن النساء وال خرب  لألزواج ، وكان ينبغي أن )   أزواجا يرتبصن 

؟ فذلك جائز إذا ذكرت أسامء ثم ذكرت أسامء مضافة إليها  )الذين ( يكون اخلرب عن 

فيها معنى اخلرب ، أن ترتك األول ويكون اخلرب عن املضاف إليه ، فهذا من ذلك ، ألن 

فرتك األول بال ) وجها تربصت من مات عنها ز( إنام أريد به  –واهللا أعلم  –املعنى 

   - :وأنشدين بعضهم : قال . ، وقصد الثاين ألن فيه اخلرب واملعنى خرب

  )١(بني أسد إن ابن قيس وقتله       بغري دم دار املذلة حلت 

                                                             

 ٩٥ -٩٤/ ٢اإلغفال  )١(

  ٩٧٧/ ٢متهيد القواعد  )٢(



 

   
  :ومثله . أنه ذل ) قتله ( ، وأخرب عنه ) ابن قيس ( فألقى 

  )٢(لعيل إن مالت يب الريح ميلة    عىل ابن أيب الذبان أن يتندما 

بان أن يتندم إن مالت يب أن يتندما ، ألن املعنى لعل ابن أيب ذ: لعيل ، ثم قال : فقال 

إال أن ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم : ( ومثله قوله . الريح 

فكان اإلعراب فيها أبني ، ) الذين ( رجعت عىل ) وصية ألزواجهم : ( اهلاء من قوله 

  . )٣() كقولك عبداهللا رضبته . ألن العائد فيها من الذكر قد يكون خربا 

لفراء يف هذا القول ابن جرير الطربي فقال نحو قوله ، واستدل بام استدل ووافق ا

  . )٤(به الفراء 

، ن أن يكون هناك مبتدأ ليس له خربواعرتض عليه أبو إسحاق الزجاج بأنه ال يمك

وهذا القول غري جائز ، ال (  -:قال أبو إسحاق . إذ يصبح حشوا ال فائدة له وهذا حمال 

ال حيدث عنه ، ألن الكالم إنام وضع للفائدة ، فام ال يفيد فليس جيوز أن يبدأ اسم و

بصحيح ، وهو أيضا من قوهلم حمال ، ألن االسم إنام يرفعه اسم إذا ابتدأ مثله أو ذكر 

  . )٥() عائد عليه فهذا عىل قوهلم باطل ، ألنه مل يأت اسم يرفعه وال ذكر عائد عليه 

. خلرب يرتبصن بعدهم أو بعد موهتم وأما أبو احلسن األخفش فذهب إىل أن ا

وحذف الظرف وما اتصل به من ضمري يعود عىل املبتدأ ، ثم حذف إذ قد علم أن 

يرتبصن بعد ) :والذين يتوفون ( فخرب (  - :الرتبص إنام يكون بعد موت األزواج ، قال 

                                                                                                                                                                                   

  ٢٧٤/ ٤، تفسري الطربي  ٣١٥/  ١انظر معاين القرآن للزجاج . البيت لثابت قطنة  )١(

  ٩٧/  ٢، ويف اإلغفال  ٢٧٤/  ٤البيت غري منسوب يف تفسري الطربي  )٢(

 ١٥١ – ١٥٠/ ١معاين القرآن  )٣(

 ٤/٢٤٧تفسري الطربي : انظر  )٤(

 ٣١٥/ ١معاين القرآن وإعرابه  )٥(



 

   
رتبصن ينبغي هلن أن ي: كام حيذف بعض الكالم ، يقول ) بعد موهتم ( موهتم ، ومل يذكر 

  .  )١() ، فلام حذف ينبغي ، وقع يرتبصن موقعها 

واعرتض عليه أمحد بن حييى بأنه ال جيوز أن حيذف العائد فيكون خربا لألول بال 

  .عائد ، وهو يتابع الفراء بإجازته ترك األول واإلخبار عن الثاين 

القول  وأجاب أبو عيل الفاريس عىل اعرتاض أمحد بن حييى بأنه قد أثبت جواز هذا

بام قدمه من حجج ، ثم إن حذف بعض اخلرب مع إرادته يف املعنى أقرب من أال يكون 

وليس ما ذكره أمحد بن حييى من االعرتاض الساذج عىل هذا : ( هناك خرب البتة ، فقال 

القول بيشء ، ملا ذكرنا من الداللة عىل جوازه ، وما أطرف إنكار حذف بعض اخلرب من 

املعنى لداللة اللفظ عليه ، واختيار أال يكون له خرب البتة ، ورفض اللفظ وإرادته يف 

  .  )٢() املبتدأ ، فقد ذكر االعتامد عليه 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا : وأما املربد فقد ذهب إىل أن التقدير 

  . )٤(روى هذا القول عنه الفاريس عن أيب بكر .  )٣(أزواجهم يرتبصن 

قول أبو إسحاق الزجاج وذكر بأنه إطباق البرصيني ، وأبو جعفر وتابعه عىل هذا ال

  .النحاس وذكر أنه من أحسن ما قيل يف اآلية 

وأزواج : ( أي ) الذين ( ومن األقوال يف املسألة أن تقدر كلمة أزواج مضافة إىل 

، وقد تناقلت كتب النحاة هذا القول ومل ينسبوه ) الذين يتوفون منكم يرتبصن بأنفسهن 

                                                             

 ١٨٩/  ١معاين القرآن لألخفش  )١(

 ٩١/ ٢اإلغفال  )٢(

 ١٣١مشكل إعراب القرآن  )٣(

 ٩٠/  ٢اإلغفال  )٤(



 

   
وتأول بعض أصحابنا اآلية عىل حذف مضاف معتد به دون : ( قال أبو حيان  )١(. 

  :             اللفظ ، أي ونساء الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن ، فيكون كقوله 

   )٢(يسقون من ورد الربيص عليهم       بردى يصفق بالرحيل السلسل           

عىل املحذوف ، ال عىل ) يصفق ( ردى ، فأعاد الضمري من ماء ب: موضع ، يريد : بردى  

  .)٣(بردى 

وال خيفى ما يف هذا القول من البساطة والقرب يف املعنى والتقدير ، ونظريه يف 

j (: حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه كثري يف كالم العرب ، كقوله تعاىل 

k()(: أي أهل القرية ، وقوله تعاىل )٤½ ¼ » º()٥( .  

املضاف وأقاموا املضاف إليه مقامه ،  واوإذا أمنوا اإللباس حذف: ( قال الزخمرشي 
   )٦() . واسأل القرية : ( وأعربوه بإعرابه ، والعلم فيه كقوله تعاىل 

تقديم هذا القول عىل غريه من األقوال يف هذه  - واهللا أعلم  -فالذي يظهر يل 

  .املسألة 
   

  

  

                                                             

 ذكره النحاس يف إعراب القرآن  )١(

  ٢٥/  ٣، ورشح املفصل  ١٢٢البيت حلسان بن ثابت ، يف ديوانه  )٢(

 ٢٩/  ٤التذييل والتكميل  )٣(

 .٨٢:يوسف)٤(

 .٩٣:البقرة)٥(

 ١٣٤املفصل  )٦(



 

   

ْ ( إعراب  ن َ   )١()| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥(: تعاىل  يف قوله) م

ْ ( اختلف النحاة يف إعراب  ن َ | { ~ � ¡ ¢ (: يف قوله تعاىل ) م

يف حمل ) من(ا قول اإلمام الكسائي ، وهو أن عىل أقوال ، ومنه )٢()£ ¤ ¥

رفع مبتدأ ، فإن كانت موصولة فخربها حمذوف يدل عليه ما تقدم ، أو رشطية 

من استطاع فليحج ، ويؤيد الرشط مقابلته بالرشط : يهام فاملحذوف جواهبا والتقدير عل

، وعليهن فالعموم خمصص إما ) ومن كفر فإن اهللا غني عن العاملني : ( بعده ، وهو قوله 

: ه تعاىل قول ابن السيد يف قول: ( بالبدل أو باجلملة ، وهذا ما نقله عنه ابن هشام قال 

وهللا عىل : ل باملصدر ، ويرده أن املعنى حينئذ فاع) من ( إن ) : من استطاع إليه سبيال (

الناس أن حيج املستطيع ، فيلزم تأثيم مجيع الناس إذا ختلف مستطيع عىل احلج ، وفيه مع 

فساد املعنى ضعف من جهة الصناعة ، ألن اإلتيان بالفاعل بعد إضافة املصدر إىل 

  :املفعول شاذ ، حتى قيل إنه رضورة ، كقوله 

ْنَى   ف َ ال أ ِ ُ  وما ديت ْت َّع َ ٍ  من مج ب َ ُ        نَش ع ْ ر َ ِ  ق واقيز َ َ   الق اه َ و ْ ف َ ِ    أ   )٣( األباريق

واحلق جواز ذلك يف النثر ، إال أنه قليل ، ودليل اجلواز هذا ) . أفواه ( فيمن رواه برفع 

البيت ، فإنه روي بالرفع مع التمكن من النصب ، وهي الرواية األخرى ، وذلك عىل أن 

                                                             

 .٩٧:آل عمران)١(

 .٩٧:آل عمران)٢(

، رشح أبيات مغني  ٤٩١/  ٤، خزانة األدب  ٥٦١الشعر والشعراء : انظر . البيت لألقيرش األسدي  )٣(

، اللمع  ٢١/  ١، املقتضب  ٢٧٧/  ١١، األغاين  ٨٩١/  ٢، رشح الشواهد للسيوطي  ١٥٧/  ٧اللبيب 

، أوضح  ٣٦/  ٤، معجم البلدان  ٣٩٦/  ٥، لسان العرب  ٢٥٦/  ٥، الدرر  ٤٩/  ٣، مهع اهلوامع  ١٩٧

 ٨/  ٢، رشح الترصيح  ٣٣٨، إصالح املنطق  ٤٩٣، رشح شذور الذهب  ٢١٢/  ٣املسالك 



 

   
ل ، واألفواه مفعول ، وصح الوجهان ، ألن كال منهام قرع ومقروع ، ومن القواقيز الفاع

، وال يتأتى فيه ذلك  )١() وحج البيت من استطاع إليه سبيال : ( جميئه يف النثر احلديث 

يف اآلية أهنا )  من ( اإلشكال ، ألنه ليس فيه ذكر الوجوب عىل الناس ، واملشهور يف 

الكسائي كوهنا مبتدأ ، فإن كانت موصولة فخربها  بدل من الناس بدل بعض ، وجوز

من استطاع فليحج ، وعليهن : حمذوف ، أو رشطية فاملحذوف جواهبا ، والتقدير عليهام 

  . )٢() فالعموم خمصص إما بالبدل أو باجلملة 

أورد ابن هشام خالف العلامء يف اآلية يف سياق ذكر اجلهات التي يدخل 

أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة وال : هتها ، ومنها االعرتاض عىل املعرب من ج

يراعي املعنى ، فرد ابن هشام الرأي األول لفساده معنى وصناعة ، كام ذكر ، يف حني 

أجاز رأي الكسائي لعدم تأيت اإلشكال املعنوي عىل إعرابه ، وذلك أنه ختصص 

  ) .ال من استطاع إليه سبي( الوجوب يف اآلية عىل عموم الناس بجملة 

وهذا الرأي الذي نقله ابن هشام عن الكسائي هو الثابت عنه نسبه إليه النحاس 
، وابن خروف  )٢(،وابن أيب الربيع  )١(، وأبو حيان  )٥(، وابن عصفور  )٤(، ومكي )٣(
  .، وغريهم  )٤(، وابن الفخار  )٣(

                                                             

 ٢٦/  ١رواه مسلم . جزء من حديث أركان اإلسالم  )١(

 ٣٧- ٣٥/  ٦اللبيب  مغني )٢(

 ٣٩٦/  ١إعراب القرآن  )٣(

 ١٦٩مشكل إعراب القرآن  )٤(

 ٢٨٥/  ١رشح اجلمل  )٥(

 ١٣ -١٢/  ٣البحر  )١(

  ٤٠٤ - ٤٠٢البسيط  )٢(



 

   
، صدرفاعل بامل) من(إن : من قال ، ورد قول استحسن ابن عصفور رأي الكسائي

ً، وذهب الكسائي : (ه من جهة املعنى، قال لفساد ْ رشطا ن َ إىل أنه جيوز أن تكون م

َّ حذف جواب الرشط لفهم املعنى : ، فكأنه قال واجلواب حمذوف فعليهم ذلك ورأى أن

 ً ٌ جدا ِ . أحسن من حذف الضمري من البدل ، وهذا الذي ذهب إليه حسن ومن الناس

ّ كأنه  ْ فاعلة بحج ن َ َ م َ إليه سبيال : قال من جعل ْ استطاع ن َ َ م ّ البيت ج ُ َ وذلك فاسد . أن حي

ّه جييء عىل هذا معنى اآلية  ً مستطيعهم : من جهة املعنى ، ألن ِ كافة ُ عىل الناس َّ اهللاََّ له ِن إ

َّ البيت املُستطيع    . )٣() وهذا خلف . وغري مستطيعهم أن حيج

: سائي، قالأي الكيف جتويزه رواعرتض ناظر اجليش عىل رأي ابن عصفور 

وهللا عىل (يلزم من : له كيف أجاز هذا الوجه واستحسنه، ومل يفسده بأن يقول وعجبا(

شك أن يف الناس من هو غري ، وال وجوب احلج عىل الناس أمجعني) الناس حج البيت

فعليهم ذلك أن احلج ال جيب إال عىل ) من استطاع إليه سبيال(مستطيع، ويلزم من 

  .  )٤() املستطيع 

ض به عىل ابن هشام ، فإنه من  َ ُعرت وما اعرتض به ناظر اجليش عىل ابن عصفور ي

خالل تتبع املصادر وجدت أن ابن هشام تابع ابن عصفور يف رأيه هذا ، ويظهر هذا من 

  .خالل النصوص التي نقلتها عنهام 

                                                                                                                                                                                   

 ٣٥٠/  ١رشح اجلمل البن خروف  )١(

 ٢١٣-  ٢١٢/  ١رشح اجلمل البن الفخار  )٢(

 ٢٨٥/  ١رشح اجلمل  )٣(

 ٣٤٠٧/  ٧متهيد القواعد  )٤(



 

   
وصحح ابن الفخار رأي الكسائي مع ترجيح قول اجلمهور ، قال بعد أن ذكر رأي 

وهذا صحيح املعنى واهللا أعلم ، وقول سيبويه أرجح ، ألن الكالم عىل : ( كسائي ال

إن البدل من : قول الكسائي مجلتان حتقيقا ، وعىل قول سيبويه تقديرا ، وأيضا فقد قيل 

  . )١() مجلة ما قبله ، فهذا يدل عىل شدة اإلتصال ، فكان أوىل واهللا أعلم 

ويف هذا بعد : ( ي واستبعده ومل يرضه ، قال وذكر ابن أيب الربيع رأي الكسائ

وضعفه ابن .  )٢() حلذف جواب الرشط ، وجلعل ما ظاهره كالم واحد كالمني 

أن حيج البيت من : ( خروف ، وقرنه بالقول األول وهو أن من فاعلة بحج ، فالتقدير 

، ) ه احلج من استطاع إيل سبيال فعلي: ( ، وتقدير رأي الكسائي ) استطاع إليه سبيال 

  . )٣(فمعنامها واحد 

  : وأما أقوال العلامء األخرى يف اآلية فهي 

فاعلة بحج ، ونسبه ابن هشام إىل ابن السيد ، يف حني نسبه ابن  )من(القول بأن 

إىل بعض  )٧(، ويف البسيط  )٦(إىل الفراء  )٥(، وابن أيب الربيع يف الكايف  )٤(الفخار 

، وهو وهم منه ، إذ حتقيق مذهب الكسائي  )٨(ىل الكسائي الكوفيني ، ونسبه القرطبي إ

                                                             

 ٢١٤/  ١رشح اجلمل البن الفخار  )١(

 ٤٠٤البسيط  )٢(

 ٣٥٠/  ١رشح اجلمل البن خروف  )٣(

  ٢١٢/  ١رشح اجلمل البن الفخار  )٤(

 ١٠٨٤: ، انظر  ٢٩٤/  ٢ذكر النسبة حمقق الكتاب يف اهلامش عن النسخة احلمزاوية  )٥(

 .مل أجد هذا الرأي للفراء يف معاين القرآن  )٦(

)٤٠٣ )٧ 

 ١٤٦/  ٤القرطبي  تفسري )٨(



 

   
ونسبه أبو حيان إىل بعض . ما قدمنا ، وهو ما نسبه إليه أكثر النحاة املتقدمني واملتأخرين 

اعرتض عليه بمثل ما وقد ومل أجد من النحاة ممن ذكر هذا الرأي إال .  )١(البرصيني 

  . ذكره ابن هشام 

، ووافقه أكثر النحاة   )٢(يف اآلية جمرورة عىل البدلية وذهب سيبويه إىل أن من 

،  )٧(، والصيمري  )٦(، والنحاس  )٥(،  وابن الرساج  )٤(، واملربد  )٣(ومنهم الزجاج 

، وابن  )١٢(، والعكربي  )١١(، والزخمرشي  )١٠(، والطربي  )٩(، وابن جني  )٨(ومكي 

  .، وغريهم  )١٤(، والسهييل  )١٣(األنباري 

                                                             

 ١٣/  ٣البحر املحيط  )١(

 ١٥٢/  ١الكتاب  )٢(

 ٤٤٧/  ١معاين القرآن وإعرابه  )٣(

 ٢٧/  ١املقتضب  )٤(

 ٤٧/  ٢األصول  )٥(

 ٣٩٦/  ١إعراب القرآن  )٦(

 ١٥٨/  ١التبرصة والتذكرة  )٧(

 ١٦٩مشكل إعراب القرآن  )٨(

 ٨٩اللمع  )٩(

 ٦١٨/  ٥تفسري الطربي  )١٠(

 ٥٩٠/  ١اف الكش )١١(

 ٢٨١/  ١التبيان  )١٢(

 ٢١٣/  ١البيان  )١٣(

 ٢٤١نتائج الفكر  )١٤(



 

   
هنا بدل بعض من كل ، وبدل البعض وبدل االشتامل ال بد يف كل منهام من  والبدل

ب زيد ثوبه، وهنا ليس : ضمري يعود عىل املبدل منه نحو  ِ أكلت الرغيف ثلثه، وسل

ْ استطاع منهم : هو حمذوف تقديره : ضمري ، فقيل  ن َ   . )١(م

جر أيضا ، ونسب  بدل كل من كل ، فتكون موصولة يف موضع) من ( أن : القول الرابع 

فهو عام أريد به ، املستطيع : يف رشح الترصيح إىل ابن برهان ، واحتج بأن املراد بالناس 

والفرق بني هذا .  )٢(ال يكلف احلج من ال يستطيع  −عز وجل  −خاص ، ألن اهللا 

عام أريد به : ذا يقال فيه وه، عام خمصوص: أن الذي قبله يقال فيه : القول والذي قبله 

مام الشافعي . خلاصا ِ ْ عبارة اإل ن ِ   . )٣( –رمحه اهللا  –وهاتان العبارتان مأخوذتان م

  . )٤(هم من استطاع : تقديره ، خرب مبتدأ مضمر ) من ( أن : القول اخلامس 

  . )٥(أعني من استطاع : أهنا منصوبة بإضامر فعل ، أي : القول السادس 

 - وهذان الوجهان : ( ا ، وقال معقبا نقل هذين القولني السمني احللبي ، ومل يعزمه

َّ كل ما جاز إبداله مما قبله ، جاز قطعه إىل  - يف احلقيقة  مأخوذان من وجه البدل ، فإن

 ً   . )٦() الرفع ، أو إىل النصب املذكورين آنفا

وذلك ألن القول بأن . يف حمل جر عىل البدل من الناس ) من ( والذي يظهر يل أن 

ر يضعف من جهة اللفظ واملعنى كام ذكر ابن هشام ، فأما من جهة فاعل باملصد) من ( 

                                                             

 ٣٢١/  ٣الدر املصون  )١(

 ١٩٣/  ٢رشح الترصيح  )٢(

 ٣٢١/  ٣الدر املصون  )٣(

 ٤١٣/  ٥، اللباب  ٣٢١/  ٣الدر املصون  )٤(

 .املرجع السابق  )٥(

 ٣٢١/  ٣الدر املصون  )٦(



 

   
ولو كان التأويل ما ذكروه لكان . وهو أن احلج  فرض عىل التعيني بال خالف ، املعنى 

، فإذا حج املستطيعون برئت ذمم غريهم  وفرغت  ساحتهم من التكليف ، فرض كفاية 

ولكنه ، حج املستطيعون أو قعدوا  بل احلج فرض عىل مجيع الناس، وليس األمر كذلك 

واجب عىل : ( أال ترى انك إذا قلت ، عذر بعدم االستطاعة إىل أن توجد االستطاعة 

فإذا جاهدت تلك الطائفة ) أهل هذا القطر أن جياهد منهم الطائفة املستطيعون للجهاد 

  .حلج بخالف ا، مستطيعني كانوا أو غري مستطيعني ، سقط وجوب اجلهاد عن الباقني 

أوىل من إضافته  - إذا وجد  - فإن إضافة املصدر إىل الفاعل : وأما من جهة اللفظ 

هو ) من ( فلو كان ، إىل املفعول ، وال يعدل عن هذا األصل إال بدليل منقول أو معقول 

  .الفاعل ألضيف املصدر إليه 

إىل وجب أن يكون يف الكالم ضمري يعود ، بدل بعض من كل ) من ( وإذا ثبت أن 

، وحذف هذا الضمري قبيح  يف أكثر الكالم ، ) من استطاع منهم : ( كأنه قال ، الناس 

  :منها ، وحسنه هاهنا أمور 

  .فارتبطت به ، واقعة عىل من يعقل كاالسم املبدل منه ) من ( أن 

ومنها أهنا موصولة بام هو أخص من االسم األول ، ولو كانت أعم لقبح حذف 

تريد ) رأيت إخوتك من ذهب إىل السوق : ( أنك لو قلت : ال ذلك الضمري العائد ، مث

وكذلك لو . ألن الذاهب إىل السوق زعم من اإلخوة ، لكان قبيحا ، من ذهب منهم : 

لكان ، ومل تذكر الضمري ، ما حسن منها : تريد ) البس الثياب ما حسن وكمل  : (قلت 

وحق ، وكذلك احلسن والكامل ، لثياب أعم من لفظ ا) ما ( أبعد يف اجلواز ، ألن لفظ 

فإذا كان أعم وأضفته إىل ضمري ، ، بدل البعض من الكل أن يكون أخص من املبدل منه 

  .أو قيدته بضمري يعود عىل األول ارتفع العموم وبقي اخلصوص 



 

   
ومما حسن حذف الضمري يف هذه اآلية أيضا مع ما تقدم ، طول الكالم بالصلة  

  . )١(واملوصول 

   )٢(متام الكالم بأن ال حاجة إىل احلذف مع إمكان د قول الكسائي وير

                                                             

 ،  ٢٤١نتائج الفكر  )١( 

 ١٩٣/  ٢، رشح الترصيح  ٣٠٩ح قطر الندى رش )٢(



 

   

  :يف قول الشاعر ) رئمان(إعراب 
  أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به      رئمان أنف إذا ما ضن باللنب

: رشيد ، قال أورد ابن هشام مناظرة بني الكسائي واألصمعي يف جملس هارون ال

  :وقوله (

 ُ ً س ا عامرا ْ و َ ز َ ُ   أنّى ج ِ     وءى بفعلهم وءى من احلسن ّ   أم كيف جيزونني الس

ُ به   لوق َ ُ ما تُعطي الع َ ينفع ْ كيف ٍ   رئامن    أم َّ   ما  إذا      أنف ن ُ ِ    ض بن َّ   )١(بالل

لوق  َ شى  - بفتح العني املهملة  - الع ُ نحر ثم حي ُ الناقة التي علق قلبها بولدها ، وذلك أنه ي

ً ، وجيعل بني يدهيا  َّ عليه ، فهي تسكن إليه مرة ، وتنفر عنه أخرى جلده تبنا   .لتشمه فتدر

ُ باجلميل وال يفعله ، النطواء قلبه عىل ضده ، وقد أنشده  وهذا البيت ينشد ملن يعد

ُّ يف جملس الرشيد بحرضة األصمعي ، فرفع  ه عليه األصمعي ، وقالالكسائي ّ : رئامن فرد

ت وهذا؟ جيوز الرفع والنصب واجلر، أن اسكت ، ما: إنه بالنصب ، فقال له الكسائي

ُ أن الرفع عىل اإلبدال من و. فسكت ٌ من والنص) ما(وجهه ب بتُعطي، واخلفض بدل

جري إنكار األصمعي، فقال، اهلاء ّ ب ابن الش ّ ّ بأنفها ه: وصو و َ و عطيتها ألن رئامهنا للب

ة هلا غريه ّ ء تعطي من ه إخال؛ ألن يف رفعت، فإذا رفع مل يبق هلا عطية يف البيإياه ال عطي

ً وتقديراً  ُ إىل الصواب قليالً مفعوله لفظا ُّ اإلعراب واملعنى، واجلر أقرب  ، وإنام حق

 ُ ٍ له ، وعىل الرفع فيحتاج إىلالنصب ُ أنف ئْامن ِ   . )١() تقدير ضمري راجع إىل املبدل منه، أي ر

                                                             

، املحتسب  ١٨٤/  ٢، اخلصائص  ٤١٩، البغداديات  ٢٦٣املفضليات : انظر . البيتان ألفنون التغلبي  )١(

رشح شواهد ، ١٨/  ٤رشح املفصل ،  ١١٦٤، رشح اختيارات املفضل  ٢٤٢/  ٢، املستقىص  ٢٣٥/  ١

 .، وغريها  ١٤٠، الكامل  ٥١/  ٢، أمايل القايل  ٢٩٣/  ١، جممع األمثال  ١٤٥ – ١٤٤/  ١املغني 

 .وما بعدها  ٢٩٣/  ١مغني اللبيب  )١(



 

   
زجاجي هذه القصة شهرية ، روهتا كتب اللغة ، وممن رواها من النحاة أبو القاسم ال

  . )٥(، والبغدادي  )٤(، والسيوطي  )٣(، وياقوت احلموي  )٢(، وابن الشجري  )١(

فلم جيز األصمعي فيها إال ) رئامن ( ومدار اخلالف يف هذه املسألة ضبط كلمة 

النصب ، يف حني أجاز الكسائي فيها الرفع والنصب واجلر ، ووجه هذه األوجه 

رأي األصمعي ، وقد نقل ابن هشام كالم ابن وصوب ابن الشجري . اإلعرابية فيها 

ما بمعنى الذي واقعة عىل البو ، : ( الشجري ملخصا ومقرا ، قال األخري يف أماليه 

وانتصاب الرئامن هو الوجه الذي يصح به املعنى واإلعراب ، وإنكار األصمعي لرفعه 

هلا عطية غريه ، فإذا  إنكار يف موضعه ، ألن رئامن العلوق للبو بأنفها ، هو عطيتها ، ليس

 ً ً وال تقديرا ورفعه عىل البدل من ما ، ألهنا . أنت رفعته مل يبق هلا عطية يف البيت ، لفظا

فاعل ينفع ، وهو بدل االشتامل ، وحيتاج إىل تقدير ضمري يعود منه عىل املبدل منه ، 

لعرب ، ولكن رئامن أنفها إياه ، وتقدير مثل هذا الضمري قد ورد يف كالم ا: كأنك قلت 

وجر رئامن . من مفعول يف اللفظ والتقدير ) تعطي ( يف رفعه ما ذكرت لك من إخالء 

وإعطاء الكالم حقه من املعنى واإلعراب إنام هو . عىل البدل أقرب إىل الصحيح قليالً 

  . )١() ولنحاة الكوفيني يف أكثر كالمهم هتاويل فارغة من حقيقة . بنصب الرئامن 

                                                             

 ٤٣ - ٤٢، جمالس العلامء  ٥١ – ٥٠أمايل الزجاجي  )١(

 ٥٦ - ٥٤/  ١أمايل ابن الشجري  )٢(

 ١٧٤٤/  ٤معجم األدباء  )٣(

 ٣١٢ - ٣١١/  ٣األشباه والنظائر  )٤(

 ١٤٨ - ١٤٧/  ١١خزانة األدب  )٥(

 ٥٦/  ١أمايل ابن الشجري  )١(



 

   
هشام يوافق ابن الشجري واألصمعي يف اختيار النصب ، وخيالف  فيظهر أن ابن

وقد نقله ابن هشام : ( الكسائي ، قال البغدادي بعد أن نقل نص ابن الشجري السابق 

  . )١() يف املغني وأقره 

ووافق الكسائي فيام ذهب إليه من جواز األوجه الثالثة أبو عيل ، وأبو العالء 

ما ينفع عطفها عليه إذا : واملعنى . ئامن بالرفع والنصب واجلر ر: ( صاعد  ، قال أبو عيل 

إن الرفع يف رئامن جيوز فيه من وجهني ، والنصب من ثالث : وأقول . مل يدر لبنها 

  . )٢() جهات ، واجلر من جهة واحدة 

  :وأنشد أبو عمرو بن العالء : ( وقال صاعد 

ُ به     رئامن لوق َ ُ ما تُعطي الع َ ينفع ْ كيف ِ  أم بن َّ َّ   بالل ن ُ ٍ  إذا   ما ض   أنف

  )٣() يف رئامن ثالثة أوجه ، النصب والرفع واجلر 

وأما رد األصمعي فيظهر أنه من جهة الرواية ، فلم حيفظ إال رواية النصب ، 

  . فلذلك أنكر غريها 

ومل خيالفه الكسائي يف الرواية وإنام ذكر األوجه النحوية املمكنة يف البيت ، وعليه 

أن : فأما الكسائي فتخريج األوجه الثالثة عنده . خلالف بينه وبني بعض النحاة وقع ا

، وهو هو ) ينفع ( املرفوع ، ألنه فاعل ) ما ( الرفع عىل أن يكون رئامن بدال من املوصول 

  .هو ما تعطيه العلوق ) رئامن أنف ( يف املعنى ، أال ترى أن 

  . )١(رته وافقه فيه أبو عىل الفاريس وهذا التخريج الذي أورده الكسائي يف مناظ

                                                             

 ١٤٩/  ١١خزانة األدب  )١(

  ٤١٩البغداديات  )٢(

 ٣٢٥/  ١الفصوص  )٣(



 

   
مفعوال ثانيا ، ) رئامن ( ، فيكون ) تعطي ( وأما النصب فعىل املفعولية للفعل 

ووافق الكسائي  يف هذا . إعطاء العلوق البو رئامن أنف : واملفعول األول حمذوف أي 

  .  )٢(التخريج أبو العالء صاعد 

خالء تعطي من مفعول لفظا وتقديرا ، وما اعرتض به ابن الشجري بأن يف رفعه إ

ّ الفعل املتعدي قد يكون الغرض ( تعقبه الدماميني بأنه  قد يلتزم ، وال حمذور فيه ، ألن

ر له مفعول ،  ّ ل منزلة الالزم ، وال يقد ّ من ذكره إثباته لفاعله ، أو نفيه عنه فقط ، فينز

ّ يفعل اإلعطاء ، فال تذكر للفعل : فالن يعطي ، أي : تقول  ره ، ألن ّ مفعوالً وال تقد

ّ بالغرض    . )٣() واعتبار هذا املعنى يف البيت ممكن . ذلك خيل

وذكر البغدادي بأن منشأ االعرتاض من ابن الشجري إنام هو محل ما عىل البو ، ولو 

ولقد أجاد الدماميني يف االعرتاض عىل : ( وقال . محله عىل الرئامن مل يرد يشء من هذا 

ً عىل ما ، : ولقائل أن يقول : وله ابن الشجري بق مل ال جيوز أن يكون الضمري من به عائدا

عىل أنه مضمن معنى جتود ، فال يكون خمىل من ) تعطي ( يتعلق بـ ) به ( ال عىل البو ، و 

) تعطي ( وهذا الذي ذكره الدماميني من تضمني الفعل .  )١() مفعول مع رفع رئامن 

أحلق الباء يف به ملا كان تعطي يف : ( ابن جني حيث قال  هو رأي) تسمح ( معنى الفعل 

نقيض : إذا ما ضن باللبن ، فالضن : أال تراه قال يف آخر البيت . معنى تسمح به 

  .  )٢() السامحة والبذل 

                                                                                                                                                                                   

 ٤١٩البغداديات  )١(

 ٣٢٥/  ١الفصوص  )٢(

 ٩٩/  ١رشح الدماميني هبامش حاشية الشمني  )٣(

 ١٤٩/  ١١خزانة األدب  )١(

 ٢٣٥/  ١املحتسب  )٢(



 

   
ودعوى تضمني تعطي بتجود، كام صنع ابن جني، صحيح : ( وقال البغدادي 

 . )١() املحمل قليل املؤونة 

  ) .به ( عىل أن يكون بدال من الضمري يف وأما اجلر ف

أنه يصري معموالً لتعطي : ووجه كون اجلر أقرب إىل الصواب عند ابن الشجري 

لكونه غري : ، وقيل  )٢(بواسطة إبداله من الضمري الذي هو معموله بواسطة حرف اجلر 

، ولذلك قال  )٣(حمتاج إىل تقدير حمذوف بخالف الرفع فإنه عنده مفتقر إىل تقدير الرابط 

وهو بدل اشتامل ، وحيتاج إىل تقدير ضمري يعود منه عىل املبدل منه كأنك : ( يف الرفع 

ورده .  )٤() رئامن أنفها إياه ، وتقدير مثل هذا الضمري قد ورد يف كالم العرب : قلت 

ّ هذا ال توجيه البغدادي بأنه إذا جر عىل البدلية من اهلاء فهو حمتاج إىل الضمري ، فال يصح
)٥( .  

وذكر النحاة توجيهات أخرى للرفع والنصب غري ما ذكره الكسائي ، فأما الرفع 

أم : ، كأنه ملا قال ) هو رئامن : ( فيجوز أن يكون رئامن خرب املبتدأ  حمذوف والتقدير 

هو : (رئامن أنف ، أي : لوق ؟ فقال وما تعطى الع: كيف ينفع ما تعطي العلوق ، قيل له 

هي : ، أي  )١()Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð(: ، وهو نظري قوله تعاىل ) رئامن أنف

  . النار 

                                                             

 ١٥٠/  ١١خزانة األدب  )١(

 ٩٩/  ١اشية الشمني ح )٢(

 ٩٩/  ١رشح الدماميني هبامش حاشية الشمني  )٣(

 ٥٦/  ١أمايل ابن الشجري  )٤(

 ١٥١ ١٥٠/  ١١خزانة األدب  )٥(

 .٧٢:احلج)١(



 

   
  . )٢(، وأبو العالء صاعد  )١(وهذا التوجيه ذكره أبو عيل الفاريس 

أن : وأما النصب فذكر أبو عيل ثالثة توجيهات غري توجيه الكسائي ، فأحدها 

من رئامن ، فحذف أم كيف ينفع ما تعطيه : يكون منصوبا عىل نزع اخلافض ، فاألصل 

  .احلرف ، وعدى الفعل 

: ، وهو نظري قوله تعاىل ) مفعول مطلق ( أن يكون منصوبا عىل املصدرية : ثانيها 

)Ü Û()كأنه ملا قيل تعطي العلوق دل عىل ترأم ، ألن  )٤()! "(، و  )٣ ،

وعد ، فنصبه عىل هذا احلد ، ملا دل  )٥(){ ~(: إعطاءها رئامن ، كام أن قوله 

  .ه تعطي علي

ً ، عىل قياس إجازة أيب العباس يف : ثالثها  أن ينتصب عىل احلال ، مثل جاء ركضا

أم كيف ينفع ما تتعطف به العلوق : هذا الباب ، وجيعل تعطي بمنزلة تعطف ، كأنه قيل 

  . )١(كيف ينفع تعطفها رائمة مع منعها لبنها : رائام ، أي 

لتخرجيات التي ذكرها هو والفاريس والذي أرجحه رأي الكسائي لوجاهة وقرب ا

  .يف هذا البيت 

                                                             

 ٤١٩البغداديات  )١(

 ٣٢٥/  ١الفصوص  )٢(

 .٨٨:النمل)٣(

 .٦:الروم)٤(

 .٢:الروم)٥(

 ٤١٩البغداديات  )١(



 

   

والطالق عزمية    فأنت طالق: ( يف قول الشاعر ) ثالث ( إعراب 
  وأثره يف املعىن) ثالث

نقل ابن هشام مسألة فقهية نحوية جرت بني اإلمام الكسائي ، والقايض أيب 

  : يسأله عن قول القائلأيب يوسف ،  كتب الرشيد ليلة إىل القايض ": يوسف الفقيه ، قال 

 وإن خترقي يا هند فاخلرق أشأم       فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن

  )١(ثالث ومن خيرق أعق وأظلم       والطالق عزيمة     فأنت طالق

هذه مسألة : فقلت : قال أبو يوسف . ماذا يلزمه إذا رفع الثالث ، وإذا نصبها : فقال 

ن قلت فيها برأيي ، فأتيت الكسائي وهو يف فراشه ، نحوية فقهية ، وال آمن اخلطأ إ

أنت طالق ، ثم أخرب أن الطالق : إن رفع ثالثا طلقت واحدة ، ألنه قال : فقال . فسألته 

أنت طالق ثالثا ، وما بينهام مجلة : التام ثالث ، وإن نصبها طلقت ثالثا ، ألن معناه 

. وائز فوجهت هبا إىل الكسائي فكتبت بذلك إىل الرشيد ، فأرسل إيل بج. معرتضة 

فالكسائي يرى أن هناك فرقا بني رفع الثالث ، وبني نصبها ، .  )٢( "انتهى ملخصا 

وهذا الرأي وافقه فيه أبو . فالرفع يوقع طلقة واحدة ، والنصب يوقعها ثالث طلقات 

  . يوسف ، واستحسنه الرشيد 

لرفع والنصب حمتمالن أما ابن هشام فإنه خيالف الكسائي يف ذلك فريى أن ا

إن الصواب أن كال من الرفع : وأقول  ": لوقوع الثالث ، ولوقوع الواحدة ، قال 

                                                             

، األشباه  ١٧٣١٧٤، اإلنصاف البن السيد  ٣٣٨أمايل الزجاجي : انظر . األبيات غري منسوبة  )١(

،  ١٩٩/  ٢، تبيني احلقائق  ١٠٤/  ٣، بدائع الصنائع  ٧٧/  ٦، املبسوط  ١١٥ – ١١٤/  ٣والنظائر 

 ٥، البصائر والذخائر  ٤٦١/  ٣، خزانة األدب  ١٢/  ١، رشح املفصل  ١١٦٠ – ١١٥٩/  ٣الطيوريات 

 ٣٢٤/  ١غني اللبيب ، رشح أبيات م ١٢٩/ 

 ٣٣٤ - ٣٣٣/  ١مغني اللبيب  )٢(



 

   
أما الرفع فألن أل يف الطالق إما . والنصب حمتمل لوقوع الثالث ولوقوع الواحدة 

وإما للعهد الذكري . هو الرجل املعتد به : زيد الرجل ، أي : ملجاز اجلنس كام تقول 

وهذا الطالق املذكور عزيمة ثالث ، وال : أي ) . فعىص فرعون الرسول : ( مثلها يف

احليوان إنسان ، : تكون للجنس احلقيقي ، لئال يلزم اإلخبار عن العام باخلاص كام يقال 

وذلك باطل ، إذ ليس كل حيوان إنسانا ، وال كل طالق عزيمة وال ثالثا ، فعىل العهدية 

وأما النصب فألنه حمتمل ألن . يقع واحدة كام قال الكسائي يقع الثالث ، وعىل اجلنسية 

فأنت : يكون عىل املفعول املطلق ، وحينئذ يقتيض وقوع الطالق الثالث ، إذ املعنى 

وألن يكون حاال من الضمري . والطالق عزيمة : طالق ثالثا ، ثم اعرتض بينهام بقوله 

والطالق عزيمة إذا كان : ، ألن املعنى املسترت يف عزيمة ، وحينئذ ال يلزم وقوع الثالث 

ثالثا ، فإنام يقع ما نواه ، هذا ما يقتضيه معنى هذا اللفظ ، مع قطع النظر عن يشء آخر ، 

  :وأما الذي أراده هذا الشاعر املعني فهو الثالث ، لقوله بعد 

  . )١( "وما المرئ بعد الثالث مقدم       فبيني هبا أن كنت غري رفيقة    

برفع : والطالق عزيمة ثالث ، روي عىل ثالثة أوجه : بن يعيش أن قوله ذكر ا

  .عزيمة ونصب ثالث ، وبالعكس ، وبرفعهام 

: أنت طالق ثالثا ، فيقع الثالث ، ويكون قوله : فإذا نصب الثالث فكأنه قال 

  .  والطالق منى جد غري لغو : والطالق عزيمة ، مبتدأ وخربا ، فكأنه قال 

الطالق الذي يقع بمثله الطالق هو : كانت الثالث خربا ثانيا ، أي  وإذا رفعهام

الثالث ، أو يكون موضحا للعزيمة عىل سبيل البدل ، وتقع واحدة ال غري ، وجيوز أن 

: والطالق عزيمة ثالث ، كأنه قال : وأنت طالق ثالثا ، ثم فرس ذلك بقوله : يكون املراد 

                                                             

 .املرجع السابق  )١(



 

   
الث ، فرسه هبذا الدليل ، هذا إذا نوى الثالث ، والطالق الذي ذكرته ونويته عزيمة ث

  .، فهذا يدل عىل إرادة الثالث والبينونة ) فبيني هبا : ( ودليل ذلك قوله 

والطالق : وأما إذا نصب عزيمة مع رفع الثالث ، فعىل إضامر فعل ، كأنه قال 

ثالث ، كام  والطالق إذا كان عزيمة: ثالث أعزم عليك عزيمة ، وجيوز أن يكون التقدير 

هذا برسا : إذا كان ماشيا ، كام تقول : عبد اهللا راكبا أحسن منه ماشيا ، واملراد : تقول 

  . )١(هذا إذا كان برسا أطيب منه إذا كان رطبا : أطيب منه رطبا إذا كان رطبا ، أي 

قد انترص جدنا شمس الدين الفناري للكسائي : وقال الفناري يف حاشية املطول 

إنام مل يعترب الكسائي وأبو يوسف ، حني : ولقائل أن يقول : حيث قال  وأيب يوسف

ارتفاع الثالث ، كون الالم للعهد ؛ ألن ثالث وعزيمة ال يصح أن يكونا خربين عن 

وكذا حني انتصاب الثالث ، ال . الطالق املعهود، فإن الطالق رخصة وليس بعزيمة

ً حاالً من ضمري عزيمة ، مل ً ، قال . ا قلنا يصح أن يكون ثالثا اللهم إال : فلم يتعني أيضا

  .وفيه بحث . والعرف أملك . أن حتمل العزيمة عىل املعنى اللغوي 

فألنه ال دخل يف لزوم املحذور املذكور جلعل الالم للعهد ، إذ منشؤه : أما أوالً  

اجلنس ؛ عدم اجتامع الثالث والعزيمة ، وهذا االجتامع الزم عىل تقدير احلمل عىل جماز 

اللهم إال أن يراد احلمل عىل اجلنس املطلق، وجيعل اإلخبار بالعزيمة والثالث بالنظر إىل 

  .أنواع الطالق 

 ً الطالق الذي : فاألملك يف مثله هو العرف العام ؛ فالظاهر أن املعنى: وأما ثانيا

ً نعم الكالم ، عىل تقدير جعل ث. ذكرت ليس بلغو وال لعب ، بل هو معزوم عليه  الثا

                                                             

 ١٣/  ١رشح املفصل  )١(



 

   
حاالً من املسترت يف عزيمة ، حمتمل لوقوع الثالث ، بأن يكون املعنى والطالق الذي 

 . )١(فتأمل . ذكرته إذ كان ثالثا ً 

وألن يكون حاال من الضمري املسترت يف عزيمة وحينئذ فال : وأما قول ابن هشام 

فألن : أما أوال  ،فيه نظر  ": تعقبه فيه الدماميني بقوله . الخ ...يلزم وقوع الثالث 

للعهد الذكري ، ) أل ( الكالم حمتمل لوقوع الثالث عىل التقدير الذي ذكره ، بأن جتعل 

والطالق الذي ذكرته ليس بلغو وال لعب ، : كأنه قال ، كام تقدم له يف احد وجهي الرفع 

إذا ، بقوله  فألنه ال يظهر داع إىل اإلتيان: وأما ثانيا . بل هو معزوم عليه حالة كونه ثالثا 

كان مع جعله ثالثا حاال من الضمري يف عزيمة ، إال أن يكون غرضه بيان أن احلال يف 

واألمر قريب ، جاء يف حال كونه قائام : معنى جاء زيد قائام : معنى الظرف ، كام تقول 

إن يف عزيمة ضمريا مسترتا إذ هي : وهو قوله ، وفيه نظر من وجه آخر : فإن قلت . فيه 

مل يؤول هنا مؤول ، فتحمل إنام ذلك إذا : قلت . ، واملصدر ال يضمر فيه  مصدر

هند صوم : لو حتمله ألنث وثنى ومجع عىل نحو : زيد عدل ، فإن قلت : ، كام يف الضمري

فتحمل وجهة ، حهة املشتق الذي أول به : روعي فيه جهتان : قلت ، والزيدون عدل 

  . )٢( "فلم يغري ، أصله 

ني الدين اإلجيي أوجها ثامنية صحيحة الرتكيب واإلعراب حيتملها واستنبط مع

فإما أن يكون عزيمة وثالث مرفوعني ، أما عىل  تقدير أن الالم للجنس : الشعر ، وهي 

فيلزمه عىل ما قال ابن هشام واحدة ، والظاهر أنه يلزمه ثالث إذا ليس الطالق عنده ، 

  .  إال عزيمة ثالث ، وطالقه فرد مما ادعاه

                                                             

 ٣٢٩/  ١، رشح أبيات مغني اللبيب  ٤٤٦/  ٣خزانة األدب : انظر  )١(

 ١١٦/  ١حاشية الشمني  )٢(



 

   
وإما أن يكون عزيمة منصوبا ، وثالث مرفوعا ، فيلزمه واحدة ، وهو أحد وجهي 

  .اإلمام حممد ، وفيه أن ذا احلال مبتدأ 

وإما أن يكون عزيمة مرفوعا ، وثالث حاال من املسترت يف عزيمة ، فيلزم واحدة ،  

تمل أن يكون وهو وجه ثان البن هشام ولإلمام ، لكن يف كالم اإلمام إهبام ، ألنه حي

  .ثالث مفعوال مطلقا ، وحينئذ يلزمه ثالث 

وثالث مفعوال مطلقا ، فيلزمه ثالث ، وهو ثالث ، وإما أن يكون عزيمة مرفوعا  

  . وجوه ابن هشام ، فهذه وجوه أربعة 

: وعىل تقدير أن الالم للعهد ، إما أن يكون عزيمة وثالث مرفوعني ، كأنه قال 

  .وهو رابع وجوه ابن هشام . عزيمة ثالث ، فيلزمه ثالث  فأنت طالق ، وهذا الطالق

  .وإما أن يكون عزيمة منصوبا ، وثالث مرفوعا ، فيلزمه ثالث 

  .ن حاال من املسترت ، فيلزمه ثالث، وثالث منصوبا موإما أن يكون عزيمة مرفوعا

ة وإما أن يكون عزيمة مرفوعا ، وثالث مفعوال مطلقا ، فيلزمه ثالث ، فهذه أربع

  .  )١(أخرى ، فتكتمل ثامنية 

ً ، ) املسائل القرصية ( ومنع مجيع الوجوه السابقة أبو عيل يف  ً أيضا ومنع كونه متييزا

ً، وإما ظرف لعزيمة ً إما لعزيمة أو لطلقت حمذوفا ً مفعوالً مطلقا ّ أن يكون ثالثا . وعني

  :قوله : وحقق أن مفاد البيت الطالق الثالث ال غري و هذا كالمه 

  فأنت طالق والطالق عزيمة         ثالث        

 ً ً بطالق أو غريه، فال جيوز أن يكون متعلقا ً أن يكون متعلقا ال خيلو إذا نصبت ثالثا

ً به مل خيل من أن يكون طالق األول أو الثاين ، فال جيوز أن  بطالق ؛ ألنه إن كان متعلقا

                                                             

 ٣٣١ -٣٣٠/  ١، رشح أبيات مغني اللبيب  ٤٦٦ – ٤٦٥/  ٣خزانة األدب : انظر  )١(



 

   
ً بطالق األول ، ألن الطالق مصدر فال جي وز أن يتعلق به يشء بعد العطف يكون متعلقا

فإذا بطل . عليه ، وال جيوز أن ينصب ثالث بطالق الثاين ؛ ألنه قد أخرب عنه للفصل

ً ، ثبت أنه متعلق بغريه  ً بعزيمة ، أيفيجوز أن يكون م: الوجهان مجيعا ؛ أعزم ثالثاً : تعلقا

ّ عىل الفاعل ، أال فأنت طالق ، قد د: ومل حيتج إىل ذكر الفاعل ألن ما تقدم من قوله  ل

فال فصل بني . قد طلقتك: ذات طالقي ، أي : أنت ذات طالق ، أي : ترى أن معناه 

قد طلقتك ، ملا أضفت املصدر إىل الفاعل استغنيت عن : أنت ذات طالقي ، وبني 

: إظهار املفعول ، جلري ذكره يف الكالم ، فحذفته كام استغنيت من ذكر املفعول يف قوله 

، فلم حيتج إىل ذكر الفاعل يف عزيمة إذ  )١()¤ ¥ ¦(

ً كالنذير والنكري ، وكام مل حيتج إليه يف قوله تعاىل  � ¡ ¢ £ ¤ (: كان مصدرا

ر الفاعل يف عزيمة فصار كأنه ذكره ، فلذلك مل حيتج إىل ذك لتقدم )٢( )§  ¥

ً ، أي : قال ً . أعزمه ثالث: أنت طالق ؛ والطالق عزيمتي ثالثا املنصوب فيكون ثالثا

ً بعزيمة ، أو يكون تعلقه به عىل جهة الظرف ، كأنه قال  أعزم ثالث مرات ، أو : متعلقا

ً تطليقات ، لتعلق الثالث بام ذكرناه ؛ وال  ثالث تطليقات ، فإذا كان كذلك وقع ثالثا

ّ من ذلك لتعلقه بالعزيمة  ً أن يكون . جيوز أن يكون أقل واألشبه فيمن نصب ثالثا

ذلك الطالق :  املعرف بالالم يراد به الطالق املذكور الذي تقدم ذكره ، أي الطالق الثاين

ً : عزمته ، أي    .فإذا كان كذلك مل يتجه إال إىل اإليقاع للثالث . عزمت عليه ثالثا

ً أمكن أن يكون املراد  جنس : الطالق عزيمة ثالث ، أي : وأما إذا رفع ثالثا

ون طالقي ذو عزيمة ثالث ، فإذا أمكن أن الطالق ذو عزيمة ثالث ؛ وأمكن أن يك
                                                             

 .٣٥:األحزاب)١(

 .١٥، ١٤:البلد)٢(



 

   
يكون املراد به طالقه خاصة ، وأمكن أن يكون غري طالقه ، ولكن جنس الطالق ، مل 

ً حتى يتيقن ذلك بإقرار من املطلق أنه أراد ذلك ؛ فأما إذا مل يقرتن إىل هذا  يوقع به شيئا

 ّ به أنه يريد به طالقه اللفظ ، الذي حيتمل الطالق اخلاص والطالق العام ، يشء يدل

  .خاصة ، مل نوقعه 

واحدة ، واثنتان، وثالث، يف الطالق، وإيصاهلم إياه هبن، أن : واألشبه يف قوهلم 

ً ؛ فينتصب عىل أنه ظرف من الزمان؛ يقوي ذلك قوله تعاىل  v (: يكون مرارا

w()قيم ظرف الطالق يف مرتني؛ إال أنه اتسع فيه فأقيم مقام اخلرب، كام أ: واملعنى )١

سري عليه طوران، وسري عليه مرتان وشهران؛ فكذلك : الزمان مقام الفاعل يف قوهلم

أنت طالق : أنت طالق واحدة، كأنك قلت: وإذا كان كذلك، كان قوهلم. قوله مرتان

ً . مرتني : مرة، وأنت طالق ثنتني، أي ً من الزمان . وكذلك ثالثا   .فيكون ذلك ظرفا

ً يف  البيت أن ال حيمله عىل عزيمة ، ولكن حيمله عىل فعل وجيوز فيمن نصب ثالثا

مضمر، كأنه ملا مل جيز أن حيمله عىل طالق األول وال عىل طالق الثاين، وكان املعنى 

ّ عليه ما تقدم من ذكر . واملراد أن يكون الثالث حمموالً عىل الطالق ، أضمر طلقت  ودل

ً : الطالق؛ فكأنه قال  أنت طالق : لثالث عىل التفسري يف قوهلمفأما محل ا. طلقتك ثالثا

ً منه فقد  ً، فليس ذلك من مواضع التفسري ، أال ترى أن التفسري مجيع ما كان منتصبا ثالثا

ّ إىل اجلمع ومنه ما يقر عىل  نص النحويون عىل جواز إدخال من فيه ، وأن منه ما يرد

جيوز ذلك يف هذا ، أال  وال. عرشون من الدراهم ، وهللا دره من رجل : الواحد ، كقوهلم 

أنت طالق من واحد ، وال من العدد ، وال ما أشبه ذلك ، فإذا كان : ترى أنه ال يستقيم 

 ً   .كذلك مل يكن تفسريا
                                                             

 .٢٢٩:البقرة)١(



 

   
ً ، والتعريف يف هذا غري ممتنع ، تقول  ً فإن التفسري ال جيوز أن يكون معرفا : وأيضا

ً ،  .أنت طالق الثالث ، وأنت طالق الثنتني ، أو الطلقتني  فإذا كان كذلك كان ظرفا

أنت طالق من ثالث ما شئت ، : وقد تقول . والظرف يكون تارة معرفة وتارة نكرة 

ً مل تقع . الذي شئته ؛ فيكون معرفة : فيكون ما شئت معرفة ، كأنك قلت  ولو كان تفسريا

 جيز أن وال جيوز أن ينتصب عىل أنه حال ، ألنه لو كان حاالً مل. املعرفة يف هذا املوضع 

ً لالبتداء يف قوله  ً للمبتدأ ) الطالق مرتان : ( يقع خربا ولو . ، كام ال يكون احلال خربا

ً فيه ، مل جيز : قمت خلفك ؛ فنصبت خلفك عىل تقدير احلال ، أي : قلت  قمت ثابتا

  . اإلخبار عنه ، ألن احلال ال يكون خرب مبتدأ 

ً بني الصلة واملوصول ، وحتمل والطالق عزيمة ، اعرت: يكون قوله : فإن قلت  اضا

ً عىل الطالق األول ؛ قيل  Ò (: ال جيوز أن حتمله عىل االعرتاض كام أن قوله : ثالثا

Õ Ô Ó()يف قولنا اعرتاض ، أال ترى أن ذلك اعرتاض بني اخلرب واملخرب  )١

اعرتاض بني املفعول الذي هو  )٢()H G F E D(: عنه ، وكذلك قوله تعاىل 

هذا كله . وال يعرتض بني الطالق وثالث ، ألنه ال مثل له يشبه به ) . أحد  أن يؤتى( 

 ّ   . )٣(كالم أيب عيل

                                                             

 .١٨:احلديد)١(

 .٧٣:آل عمران)٢(

،  ٣٣٥ – ٣٣٣/  ١، ورشح أبيات مغني اللبيب  ٤٧١ – ٤٦٨/  ٣نقله البغدادي يف خزانة األدب  )٣(

 .وقد أوردته بطوله يف املسألة لقوة معاجلته هلا 



 

   
هذه املسألة مشهورة يف كتب األدب والنحو والفقه ، عىل خالف بينها فيمن وقعت 

فرووها كام نقل ابن هشام ، أي مسألة بعثها   )١(بينهم املسألة ، فأما كتب النحو واألدب 

فرووها عىل أن املرسل بالفتوى الكسائي  )٢(إىل الكسائي ، وأما كتب احلنفية  أبو يوسف

إىل حممد بن احلسن ، وردوا الرواية األوىل لبعد أن يرجع أبو يوسف إىل الكسائي مع 

وروى احلافظ السلفي بسنده أن حممد بن احلسن هو الذي بعث . إمامته واجتهاده 

حظ أن املسألة فقهية ، وبنيت عىل رأي نحوي فاألقرب واملال.  )٣(باملسألة إىل الكسائي 

وذكر . عندي أن تكون وجهت للفقيه أوال ثم بعد ذلك إىل النحوي فحكم فيها بالنحو 

وشنع . تعدد الواقعة ممكن : قلنا  ": األمري أنه حيتمل أن تكون الواقعة تعددت ، قال 

د ، فإنه يستلزم معرفة أساليب الكامل بن اهلامم عىل املصنف بأنه جهل بمقام االجتها

قلنا هذا من تبادل العلامء . الكالم ، فال حيتاج أبو يوسف إىل مراجعة الكسائي 

ومشاركتهم خصوصا أهل الدولة الواحدة ، بل هو عني إمامة أيب يوسف وكامله ، 

حيث مل يستقبل برأيه ، مع عدم احتياجه ، وهكذا شأن السلف ولعمري الكسائي أحد 

  .  )٤( "السبعة وإمام العربية يتكلم معه مثل هذا القراء 

وبعد فالذي يظهر يل أن األقرب يف ما تقدم من األقوال هو ما ذهب إليه الكسائي ، 

وذلك ألنه محل اللفظ عىل ظاهره وما تبادر إىل ذهن السامع ، بخالف غريه الذين 

عىل ) أل ( لك كحمل تكلفوا له أحواال ال تعرف إال من خالل معرفة نية الشاعر ، وذ

                                                             

  ١١٥ – ١١٤/  ٣، األشباه والنظائر  ١٧٣١٧٤سيد ، اإلنصاف البن ال ٣٣٨أمايل الزجاجي : ومنها  )١(

 ١٩٩/  ٢، تبيني احلقائق  ١٠٤/  ٣، بدائع الصنائع  ٧٧/  ٦املبسوط : ومنها  )٢(

 ١١٦٠ - ١١٥٩/  ٣الطيوريات  )٣(

 ٥١/  ١حاشية األمري  )٤(



 

   
فال بد ملعرفة إرادة الثالث أو الواحدة من معرفة نية الشاعر ، وال سبيل إىل . العهدية 

والرفع إنام كان بالتعليق بأقرب . فليس إال التفريق بني حالة النصب وحالة الرفع . ذلك 

لتعليق ، وأما النصب فبا) والطالق عزيمة ثالث ( عامل للرفع وهو االبتداء يف مجلة 

  .بأقرب عامل للنصب ، وهو أن يكون مفعوال مطلقا 



 

   

  اخلامتة وأهم النتائج

  :يمكن أن أمجل أهم ما توصلت إليه من نتائج يف ما يأيت 

ُّ تراثه ، وما وصل  .١ د جل ِ ق ُ يعد هذا البحث مجعا آلراء عامل من  أكرب علامء العربية قد ف

 .ل الوصول إىل هذا الرتاث العظيمإلينا متفرقا يف كتب النحاة بحاجة إىل مجع لتسهي

جتلية القول يف جمموعة من مسائل النحو الكويف ، وذلك من خالل بيان آراء شيخهم  .٢

 .الكسائي

حد أصال مقيسا تبنى عليه بيان بعض أصول املذهب الكويف كاعتامد املثال الوا .٣

 .املسألة

الكوفية يف كثري من بيان موقف الفراء وهو تلميذ الكسائي والرجل الثاين يف املدرسة  .٤

 .املسائل من رأي شيخه الكسائي

 .أن ابن هشام كان واسع االطالع ملام بآراء العلامء .٥

كان ابن هشام أيضا دقيقا يف نقل آراء النحاة ، وجتىل ذلك واضحا من خالل نقل آراء  .٦

 .الكسائي بالعودة إىل املصادر وتتبع رأي الكسائي فيها

حث عن احلق ، دون حتيز آلراء مدرسة عىل أخرى ، كان أيضا مستقال يف آرائه ، يب .٧

ودون تقليد ، وإنا يبحث عن احلق وخيتار من آراء النحاة املتقدمني واملتأخرين ما يراه 

 .صوابا 

باإلضافة لرتجيحات توصل إليها الباحث بناء عىل استقراء آراء النحاة يف مسائل  .٨

 .البحث 

  

  



 

   
 :الرسائل العلمية 

ل دكتوراه أبو عبد اهللا بن ا - َ م ُ لفخار وجهوده يف الدراسات النحوية مع حتقيق كتابه رشح اجل

 .محاد بن حممد الثاميل .د: هـ الباحث١٤١٠

سعد بن محدان . األبذي، ومنهجه يف النحو، مع حتقيق السفر األول من رشحه للجزولية ، د -

 .الغامدي 

 .ثريا عبدالسميع إسامعيل: حتقيق. نحو التسهيل للشيخ خالد األزهريموصل النبيل إىل  -

 :املطبوعات 

لعبد اللطيف بن أيب بكر الرشجي : ائتالف النرصة يف اختالف نحاة الكوفة والبرصة  -

 .م١٩٨٧، ١طارق اجلنايب، بريوت، عامل الكتب، ط/ د: ، حتقيق )هـ ٨٠٢( الزبيدي 

 عبد حممد و زينيال حممد طه:  حتقيق): هـ ٣٦٨ ت(  للسريايف البرصيني النحويني أخبار -

 .م١٩٥٥ ،١ط بمرص، وأوالده احللبي البايب مصطفى مطبعة.  خفاجي املنعم

:   ، حتقيق )هـ ١١١٧( ألمحد بن حممد البنا : إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش  -

 .م١٩٨٧، ١شعبان حممد إسامعيل، بريوت، عامل الكتب، ط/ د

،  )هـ٧٤٥(حيان حممد بن يوسف األندليس  أليب: ارتشاف الرضب من لسان العرب  -

رمضان عبد التواب، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، . رجب عثامن حممد، مراجعة د. د: حتقيق 

 .م١٩٩٨، ـه١٤١٨) ١(ط

حمسن  .عبداهللا عىل احلسينى الربكاتى، ود .د: حتقيق. اإلرشاد إىل علم اإلعراب للكيشى  -

 ٠م١٩٨٩، ١كة العربية السعودية ـ طسامل العمريى ـ جامعة أم القرى اململ

مطبوعات جممع اللغة . عبداملعني امللوحى : حتقيق. األزهية يف علم احلروف للهروي  -

 ٠م١٩٩٣= هـ ١٤١٣، ٢ط. العربية بدمشق 



 

   
حممد : أرسار العربية، أليب الربكات عبدالرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري، حتقيق-

 ع العلمي العريب بدمشقهبجت البيطار، مطبوعات املجم

، دار )ـ ه٩١١(جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي : األشباه والنظائر يف النحو  -

 .الكتب العلمية ، بريوت

، دار املعارف، وعبد السالم هارون، أمحد حممد شاكر: حتقيق، إصالح املنطق البن السكيت -

 .٤ط، مرص

أمحد حممد : ، حتقيق )هـ ٢١٦( ن قريب األصمعي أليب سعيد عبدامللك ب: األصمعيات  -

 .م١٩٦٤، ٢شاكر ، وعبدالسالم هارون ، القاهرة ، دار املعارف، ط

/ د: ، حتقيق ) هـ ٣١٦( أليب بكر حممد بن الرسي بن الرساج : األصول يف النحو  -

 .م١٩٨٥، ١ريوت، مؤسسة الرسالة، طعبداحلسني الفتيل، ب

عزة حسن ، املجمع اللغوي، دمشق . حتقيق ،أبو الطيب اللغوي األضداد يف كالم العرب ، -

 .م ١٩٩٦، ٢، ط

كتبة العرصية ، حممد أبو الفضل إبراهيم ، امل: األضداد ملحمد بن القاسم األنباري، حتقيق -

 .م ١٩٨٧بريوت ، 

: ،          حتقيق )هـ ٣٣٨( أليب جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل النحاس : إعراب القرآن  -

 .م١٩٨٨، ٣، بريوت، عامل الكتب، طزهري غازي زاهد/ د

 .م ١٩٨٥، عامل الكتب ، بريوت ،  إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم البن خالويه -

حممد أديب : إعراب المية الشنفرى أليب البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي ، حتقيق  -

 .م ١٩٨٤،  ١بريوت، ط –عبدالواحد مجران ، املكتب اإلسالمي 

عبداهللا / د: ، حتقيق )هـ ٣٧٧( أليب عيل احلسن بن أمحد بن عبدالغفار الفاريس : اإلغفال  -

 .م٢٠٠٣بن عمر احلاج إبراهيم، أبوظبي، املجمع الثقايف ، 



 

   
: ،   حتقيق)هـ ٥٤٢( البن الشجري هبة اهللا بن عيل بن محزة العلوي : أمايل ابن الشجري  -

 .م١٩٩٢، ١لقاهرة، مكتبة اخلانجي، طحممود الطناحي ، ا/ د

 عبدالسالم هارون،: أمايل الزجاجي ألبى القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، حتقيق  -

 . م١٩٨٧،  ٢بريوت، ط. دار اجليل

حممد / د: ، حتقيق )هـ ٥٨١( أليب القاسم عبدالرمحن بن عبداهللا السهييل : أمايل السهييل  -

 .م١٩٧٠، ١مطبعة السعادة ، ط هرة،إبراهيم البنا، القا

أمايل القايل إلسامعيل بن القاسم القايل ، مع الذيل والنوادر للمؤلف ، وكتاب التنبيه  -

 .ي ، دار الكتب العلمية ، بريوت للبكر

عامل الكتب ـ مكتبة : هادى حسن محودى ـ ط: حتقيق . النحوية البن احلاجب  األمايل-

 ٠م١٩٨٥= هـ١٤٠٥، ١هضة العربية ،طالن

حاتم : حتقيق ، لعيل بن عدالن املوصيل، االنتخاب لكشف األبيات املشكلة اإلعراب -

 .م ١٩٨٥، ٢بريوت ، ط، الضامن، مؤسسة الرسالة

: ، حتقيق )هـ ٣٣٢( البن والد أمحد بن حممد التميمي : االنتصار لسيبويه عىل املربد  -

 .م١٩٩٦، ١ط وت، مؤسسة الرسالة ،زهري عبد املحسن سلطان ، بري/د

، االختالف بني املسلمني يف آرائهماإلنصاف يف التنبيه عىل املعاين واألسباب التي أوجبت  -

بريوت   –حممد رضوان الداية ، دار الفكر . د: لعبد اهللا بن حممد بن السيد البطليويس ، حتقيق 

 .هـ  ١٤٠٣،  ٢، ط

أليب الربكات عبدالرمحن : وفيني اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والك -

رمضان عبدالتواب ، . د: مراجعة . جودة مربوك .د: ، حتقيق )هـ ٥٧٧( بن حممد األنباري 

 . ١ط. القاهرة، مكتبة اخلانجي 



 

   
البن هشام مجال الدين عبداهللا بن يوسف األنصاري : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  -

، ٨ن عبداحلميد، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، طحممد حميي الدي: ، حتقيق )هـ ٧٦١(

 .م١٩٨٦

كاظم / د: ، حتقيق )هـ ٣٧٧( أليب عيل احلسن بن أمحد بن عبدالغفار الفاريس : اإليضاح  -

 .م١٩٩٦، ٢بحر املرجان، بريوت، عامل الكتب، ط

/ د:  ، حتقيق)هـ ٦٤٦( البن احلاجب عثامن بن عمر النحوي : اإليضاح يف رشح املفصل  -

 .م١٩٨٢، ١موسى بناي العلييل، بغداد، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، ط

حميي الدين :حتقيق. إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل أليب بكر بن األنباري  -

 ٠م١٩٧١= هـ ١٣٩٠ة العربية بدمشق عبدالرمحن رمضان ـ مطبوعات جممع اللغ

عادل أمحد : ، حتقيق ) هـ ٧٤٥( بن يوسف األندليس  أليب حيان حممد: البحر املحيط  -

أمحد النجويل اجلمل، / زكريا عبداملجيد النويت، ود/ عبداملوجود، وعيل حممد معوض، ود

 .م١٩٩٣، ١بريوت، دار الكتب العلمية، ط

دار الكتاب العريب ،  بدائع الصنائع ىف ترتيب الرشائع ىف الفقه احلنفى أليب بكر الكاساين ، -

 م ١٩٧٤، ٢ط

، حتقيق عيل )هـ ٧٥١( البن قيم اجلوزية أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر : بدائع الفوائد  -

 .بدون ذكر رقم الطبعة وتارخيها . العمران دار عامل الفوائد 

 حققه الشوكاين حممد بن عيل بن حممد لإلمام السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر -

 بريوت، - دمشق -  كثري ابن دار ، حالق حسن حممد فهارسه عوصن نصه وضبط عليه وعلق

 . م٢٠٠٦ ،١ط

اهللا بن أمحد اإلشبييل السبتي  البن أيب الربيع عبيد: البسيط يف رشح مجل الزجاجي  -

 .م١٩٨٦، ١عياد بن عيد الثبيتي، بريوت، دار الغرب  اإلسالمي، ط.د: ، حتقيق )هـ٦٨٨(



 

   
 ، بريوت، دار وداد القايض. د: ، حتقيق)هـ٤١٤(توحيدي البصائر والذخائر أليب حيان ال -

 .م١٩٨٨، ١صادر، ط

صالح الدين عبداهللا : حتقيق. أليب عيل الفاريس ) أو املسائل املشكلة(البغداديات  -

 .السنكاوي ـ اجلمهورية العراقية ـ بغداد ـ مطبعة العانى ـ بدون تاريخ 

يوطي، حتقيق  - ّ  .م ١٩٧٩،  ٢الفضل ابراهيم، دار الفكر ، طحممد أبو : بغية الوعاة للس

عيل سعد الشينوي، كلية : البهجة املرضية يف رشح األلفية، السيوطي، دراسة وحتقيق -

 م١٩٨٣، ١الدعوة اإلسالمية وجلنة احلفاظ عىل الرتاث اإلسالمي، طرابلس، ليبيا، ط

، )هـ٥٧٧( األنباري  أليب الربكات عبدالرمحن بن حممد: البيان يف غريب إعراب القرآن  -

مصطفى السقا، القاهرة، اهليئة املرصية العامة للتأليف : طه عبداحلميد طه، مراجعة .د: حتقيق 

 .م١٩٦٩، )دار الكاتب العريب( والنرش 

 ١بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي ،ط: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، حتقيق  -

 .م ٢٠٠١، 

: ، حتقيق )هـ٦١٦(أليب البقاء عبداهللا بن احلسني العكربي : القرآن التبيان يف إعراب  -٣٦

 .م١٩٨٧، ٢عيل حممد البجاوي، بريوت، دار اجليل، ط

ِّ ، املطبعة الكربى األمريية  - ِي ب ْ ل ِّ تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي وهبامشه حاشية الش

 هـ١٣١٣،  ١بوالق، القاهرة، ط -

: ، حتقيق )هـ٦١٦(قاء العكربي أليب الب: حويني البرصيني والكوفيني التبيني عن مذاهب الن -

 . م١٩٨٦، ١عبدالرمحن بن سليامن العثيمني، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط.د

: ، حتقيق)هـ٧٦١(لدين األنصاري البن هشام مجال ا: ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد  -

 .م١٩٨٦، ١ية، طعباس مصطفى الصاحلي، بريوت، املكتبة العرب.د



 

   
عفيف .د: ، حتقيق)هـ ٧٤٥( أليب حيان حممد بن يوسف األندليس : تذكرة النحاة  -

 .م١٩٨٦، ١عبدالرمحن، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

أليب حيان حممد بن يوسف األندليس : التذييل والتكميل يف رشح كتاب التسهيل  -

 .م١،١٩٩٧ط حسن  هنداوي، دمشق ، دار القلم ،/د: ، حتقيق )هـ٧٤٥(

البن مالك مجال الدين حممد بن عبداهللا الطائي : تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد  -

 .م١٩٦٧حممد كامل بركات، القاهرة، دار الكاتب العريب، / د: ، حتقيق )هـ٦٧٢(

، حتقيق )هـ٨٢٧(لبدر الدين حممد بن أيب بكر الدماميني : تعليق الفرائد عىل تسهيل الفوائد  -

 .م٢٠٠٤، ٢د بن عبدالرمحن املفدى، الرياض، مكتبة امللك فهد الوطنية، طحمم. د: 

مطابع . عوض بن محد القوزي. د: حتقيق . أبو عيل الفاريس. التعليقة عىل كتاب سيبويه  -

 .م ١٩٩٠، ١األمانة ـ القاهرة ـ ط

( الطربي أليب جعفر حممد بن جرير ) : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسري الطربي  -

عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي، القاهرة، مركز البحوث والدراسات . د: ، حتقيق )هـ٣١٠

 .م٢٠٠١، ١العربية واإلسالمية بدار هجر، ط

إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم أليب السعود ـ دار : تفسري أيب السعود املسمى  -

 ٠دون تاريخإحياء الرتاث العربى ـ بريوت ـ لبنان ـ ب

 ،التفسري الكبري ومفاتيح الغيب حممد الرازي فخر الدين : تفسري الفخر الرازي املشتهر بـ  -

 .م ١٩٨١،  ١ط –بريوت  - دار الفكر 

حممد بن يوسف بن أمحد حمب الدين ناظر اجليش،  .متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد -

 .م ٢٠٠٧، ١ط. دار السالم. القاهرة. خرونآو. عيل حممد فاخر: دراسة و حتقيق 

عبدالرمحن عىل / د:حتقيق. توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك للمرادي  -

 .م ٢٠٠١،  ١سليامن ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ط



 

   
حممد عيل النجار ، : عبد السالم حممد هارون ، ومراجعة : هتذيب اللغة لألزهري ، حتقيق  -

 .م ١٩٦٤، ١لعامة للتأليف والنرش، طاملؤسسة املرصية ا

فايز زكي / د: ، حتقيق )هـ ٦٣٩( أليب العباس أمحد بن احلسني بن اخلباز : توجيه اللمع  -

 .م٢٠٠٢، ١دياب، القاهرة، دار السالم، ط

يوسف /د: ، حتقيق )هـ ٦٤٥( لشلوبيني لألستاذ أيب عيل عمر بن حممد اإلشبييل ا: التوطئة  -

 .م١٩٨١، ٢قاهرة، دار الكتب ، طأمحد املطوع، ال

هاشم : ، حتقيق ) هـ ٦٧١( أليب عبداهللا حممد بن أمحد القرطبي : اجلامع ألحكام القرآن  -

 .م٢٠٠٣، ١سامل البخاري ، بريوت، دار عامل الكتب ، ط

،                     ) هـ ٣٣٧( أليب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي : اجلمل يف النحو  -

 .م١٩٨٤، ١عيل توفيق احلمد، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط/ د: قيق حت

عيل حممد : ، حتقيق )هـ ٢٣٠( أليب زيد حممد بن أيب اخلطاب القريش : مجهرة أشعار العرب  -

 .م  ١٩٨١. هنضة مرص . البجاوى 

فخر / د: ، حتقيق )هـ ٧٤٩( للحسن بن قاسم املرادي : اجلنى الداين يف حروف املعاين  -

 .م١٩٩٢، ١لدين قباوة، وحممد نديم فاضل، بريوت، دار الكتب العلمية ، طا

إميل بديع / د: لعالء الدين بن عيل اإلربيل ، حتقيق : جواهر األدب يف معرفة كالم العرب  -

 .م١٩٩١، ١يعقوب، بريوت، دار النفائس، ط

 .لقاهرةا، عيسى البايب احللبي، ملحمد بن األمري، حاشية األمري عىل املغني -

الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية للشيخ سليامن  حاشية اجلمل، -

 .هـ  ١٣٠٣طبعة املطبعة الرشفية العامرة، مرص ، . اجلمل 

ملحمد بن مصطفى بن حسن : حاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك  -

 .بدون ذكر رقم الطبعة وتارخيها  ، بريوت ، دار الفكر،)هـ ١٢٨٧( اخلرضي 



 

   
: ، حتقيق) هـ١٢٣٠(ملصطفى حممد عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي عىل مغني اللبيب  -

 . م٢٠٠٧، ٢عبدالسالم حممد أمني، بريوت، دار الكتب العلمية، ط

 .حاشية الشمني عيل مغني اللبيب ، وهبامشه رشح الدماميني ، املطبعة البهية بمرص -

ملحمد بن عيل الصبان : صبان عىل رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك حاشية ال -

. املكتبة التوقيفية . طه عبدالرؤوف سعد : حتقيق . ،ومعه رشح الشواهد للعيني )هـ١٢٠٦(

 .بدون ذكر رقم الطبعة وتارخيها 

لياسني بن زين الدين العليمي احلميص : حاشية ياسني عىل رشح الفاكهي لقطر الندى  -

 .م  ١٩٧١،  ٢ط. ، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احللبي )هـ١٠٦١(

بدر الدين قهوجي ـ وبشري جوجيايت ، دار : احلجة للقراء السبعة أليب عيل الفاريس ت -

 .م ١٩٨٤= هـ ١٤٠٤،  ١املأمون للرتاث، ط

يل ع/ د: ، حتقيق )هـ ٣٣٧( أليب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي : حروف املعاين  -

 .م١٩٨٦، ٢توفيق احلمد، بريوت، مؤسسة الرسالة، وإربد، دار األمل، ط

أليب حممد عبداهللا بن حممد السيد البطليويس : احللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل  -

 .م١٩٨٠سعيد عبدالكريم سعودي، بغداد، دار الرشيد ، : ، حتقيق ) هـ٥٢١(

، حتقيق ) هـ١٠٩٣(القادر بن عمر البغدادي لعبد : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -

 .م١٩٩٧، ٤عبدالسالم حممد هارون، القاهرة، مكتبة اخلانجي، ط: 

حممد عيل النجار، بريوت، عامل : ، حتقيق ) هـ٣٩٢(أليب الفتح عثامن بن جني : اخلصائص  -

 . م١٩٨٣، ٣الكتب، ط

 .دار احلديث القاهرةحممد عبداخلالق عضيمة ، .دراسات ألسلوب القرآن الكريم د -

أمحد حممد اخلراط، دار . د: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احللبي ، حتقيق -

 ٠م١٩٨٧= هـ ١٤٠٨القلم ـ دمشق ـ الطبعة األوىل 



 

   
 . م١٩٩٣ ، اجليل دار العسقالين، حجر بن عيل بن ألمحد الثامنة املئة أعيان يف الكامنة الدرر -

) هـ١٣٣١(ألمحد بن األمني الشنقيطي : عىل مهع اهلوامع رشح مجع اجلوامع الدرر اللوامع  -

 .م٢٠٠١عبدالعال سامل مكرم، القاهرة، عامل الكتب، / د: ، حتقيق 

 ٢ط. بريوت ، دار املعرفة . عبدالرمحن املصطاوي : اعتنى به ورشحه . ديوان امرىء القيس  -

 .م  ٢٠٠٤، 

. القاهرة، دار املعارف . نعامن حممد أمني طه . د: حتقيق . ديوان جرير برشح حممد بن حبيب  -

 . ٣ط

 م٢٠٠٦، ١دار صادر ،ط . وليد عرفات : ديوان حسان بن ثابت األنصاري ، حتقيق وتعليق -

. 

 .م  ٢٠٠٥،  ٢ط. بريوت ، دار املعرفة . محدو طامس : ديوان احلطيئة، اعتنى به ورشحه  -

. عبدالرمحن املصطاوي: ى به ورشحهأيب نرص الباهيل، اعتنديوان ذي الرمة، برشح اإلمام  -

 .م  ٢٠٠٦،  ١ط. بريوت ، دار املعرفة 

وليم بن الورد الربويس، : ، مجعه وحققه ) جمموع أشعار العرب ( ديوان رؤبة بن العجاج  -

 .الكويت ، دار ابن قتيبة 

 .م ١٩٩٦ – ٢بريوت، ط –ديوان الشنفرى، حتقيق اميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العريب  -

. ت ، دار املعرفة بريو. عبدالرمحن املصطاوي : ديوان طرفة بن العبد، ، اعتنى به ورشحه  -

 .م  ٢٠٠٣،  ١ط

ديوان عمر بن أبى ربيعة وقف عىل طبعه وتصحيحه بشــري يمـوت ،املطبعة الوطنية ـ  -

 م١٩٣٤هـ ـ ١٣٥٣، ١بريوت، ط 

 .م ١٨٩٣بعة اآلداب ، بريوت طبعة مط. ديوان عنرتة بن شداد -



 

   
ّ عزة، مجعه ورشحه - ثري ُ  .م ١٩٧١ار الثقافة، بريوت، إحسان عباس نرش د. د: ديوان ك

 . بريوت املعرفة دار. املصطاوي عبدالرمحن حتقيق.  مالك بن كعب ديوان -

 ٢٠٠٥،  ٢ط. بريوت ، دار املعرفة . محدو طامس : ديوان النابغة الذبياين، اعتنى به ورشحه  -

 .م 

 .م ١٩٩٥ – ٢ديوان اهلذليني، دار الكتب املرصية، ط -

/ د: ، حتقيق)هـ٧٠٢(ألمحد بن عبدالنور املالقي : رصف املباين يف رشح حروف املعاين  -

 .أمحد حممد اخلراط، دمشق ، جممع اللغة العربية 

حممد أمحد : يس ، حتقيق أليب الثناء اآللو: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين  -

 .م٢٠٠٠، ١األمد، وعبدالسالم السالمي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ، ط

 - املعارف دار ضيف، شوقي.د:حتقيق  جماهد بن موسى بن ألمحد.  القراءات يف السبعة -

 .م١٩٨٨ ، ٣القاهرة،ط

حسن هنداوي، .د :، حتقيق ) هـ ٣٩٢( أليب الفتح عثامن بن جني : رس صناعة اإلعراب  -

 .م١٩٨٥، ١دمشق، دار القلم، ط

حممد أمحد الدايل، دار صادر، / د: سفر السعادة وسفري اإلفادة لإلمام السخاوي، حتقيق -

 .م ١٩٩٥ -ـه ١٤١٥/ لبنان، الطبعة الثانية - بريوت

 حممود - األرناؤوط القادر عبد:  حتقيق العامد البن ذهب من أخبار يف الذهب شذرات -

 .م١٩٨٨ ،١ط ، دمشق كثري، ابن دار ، اؤوطاألرن

( البن عقيل هباء الدين عبداهللا بن عبدالرمحن العقييل : رشح ابن عقيل  عىل ألفية ابن مالك  -

 .حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة العرصية : ، حتقيق )هـ ٧٦٩



 

   
بداهللا بن مالك لبدر الدين حممد بن حممد بن ع: رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  -

 . م٢٠٠٠، ١حممد باسل عيون السود، بريوت، دار الكتب العلمية، ط: ، حتقيق )هـ٦٨٦(

حممد .د: ، حتقيق ) هـ٣٨٥(أليب حممد يوسف بن أيب سعيد السريايف : رشح أبيات سيبويه  -

 .م١٩٧٩عيل سلطاين، دمشق، دار املأمون للرتاث، 

: أليب عيل الفاريس، حتقيق "إيضاح الشعر" مىح األبيات املشكلة اإلعراب املسرش -

 .م ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٧: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل.د

عبدالعزيز رباح، : عبدالقادر بن عمر البغدادي، حتقيق: رشح أبيات مغني اللبيب، صنعة -

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٧: دار املأمون للرتاث، دمشق، الطبعة الثانية. وأمحد يوسف دقاق

، بريوت، دار الكتب العلمية، فخر الدين قباوة. حتقيق د، للتربيزي، رشح اختيارات املفضل -

 .م ١٩٨٧ −ه  ١٤٠٧، لبنان

عبد .د: ، حتقيق ) هـ٦٧٢(البن مالك مجال الدين حممد بن عبداهللا الطائي : رشح التسهيل  -

 م١٩٩٠هـ ١٤١٠دار هجر، الطبعة األوىل . عبد الرمحن السيد . الرمحن بدوي ، ود

حممد باسل : ، حتقيق ) هـ ٩٠٥( خلالد بن عبداهللا األزهري : رشح الترصيح عىل التوضيح   -

 م ٢٠٠٦، ٢عيون السود، بريوت، دار الكتب العلمية، ط

سلوى /د: ، حتقيق ) هـ٦٠٩(أليب احلسن عيل بن حممد بن خروف : رشح مجل الزجاجي -

، ١وث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، طحممد عمر عرب، مكة املكرمة، معهد البح

 . .هـ١٤١٩

، )هـ ٦٦٩(البن عصفور عيل بن مؤمن اإلشبييل ): الرشح الكبري ( رشح مجل الزجاجي  -

 .صاحب جعفر أبوجناح، مكة ، مكتبة الفيصلية / د: حتقيق 

أمني، أمحد : ، نرشه ) هـ٤٢١(أليب عيل أمحد بن حممد املرزوقي : رشح ديوان احلامسة   -

 .م ١٩٩١، ١وعبدالسالم هارون، بريوت ، دار اجليل ، ط



 

   
، القاهرة ) هـ٢٩١(صنعة أيب العباس أمحد بن حييى ثعلب : رشح ديوان زهري بن أيب سلمى  -

 .م١٩٤٤. ، دار الكتب املرصية

إيليا احلاوي، بريوت، دار الكتاب : رشح ديوان الفرزدق، ضبط معانيه ورشوحه وأكملها  -

 .م١٩٨٣، ١، مكتبة املدرسة، ط اللبناين

لريض الدين حممد بن احلسن االسرتاباذي : رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب  -

 .قار يونس ، جامعة ، يوسف حسن عمر / د: ، حتقيق )هـ٦٨٦(

الشيخ حممد حميي الدين عبداحلميد : رشح شافية ابن احلاجب لريض الدين االسرتاباذي حتقيق

 .م ١٩٨٢العلمية ـ بريوت ،  الكتبدار . وآخرون 

، )هـ٧٦١(البن هشام مجال الدين األنصاري : رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب  -

 .م١٩٩٢حممد حميي الدين عبداحلميد، بريوت، املكتبة العرصية، : حتقيق 

، جلنة الرتاث )هـ ٩١١(جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي : رشح شواهد املغني  -

 . لعريب، دار مكتبة احلياة للطباعة والنرشا

البدراوي زهران، دار . د: رشح العوامل املائة خلالد األزهري، حتقيق وتقديم وتعليق -

 .م١٩٨٣املعارف، القاهرة، الطبعة األوىل، 

، )هـ٣٢٨( أليب بكر حممد بن القاسم األنباري : رشح القصائد السبع الطوال اجلاهليات  -

 .م١٩٩٣، ٥سالم حممد هارون، القاهرة، دار املعارف، طعبدال: حتقيق 

املكتبة .حممد حمي الدين عبداحلميد : حتقيق ، البن هشام : رشح قطر الندى وبل الصدى  -

 . م ١٩٦٣/ هـ  ١٣٨٣احلادية عرشة ، : التجارية الكربى الطبعة

: ، حتقيق)هـ٦٧٢(ئي البن مالك مجال الدين حممد بن عبداهللا الطا:  رشح الكافية الشافية  -

 .م ١٩٨٢،  ١ط. دار املأمون . عبداملنعم هريدي .د



 

   
، القاهرة، اهليئة ) هـ٣٦٨(أليب سعيد احلسن بن عبداهللا السريايف : رشح كتاب سيبويه  -

فهمي / رمضان عبدالتواب ، ود/ د: ، حقق اجلزء األول ١املرصية العامة للكتاب، ط

رمضان عبدالتواب / د: م، وحقق اجلزء الثاين ١٩٨٦حممد هاشم عبدالدايم، / حجازي،و د

 .م١٩٩٠

/ رمضان عبدالتواب، د/ د: رشح كتاب سيبويه اجلزء األول، أليب سعيد السريايف، حتقيق -

 .م ١٩٨٦حممود فهمي حجازي، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 

أبو الفضل، مطبعة فهمي / د: رشح كتاب سيبويه أليب سعيد السريايف، اجلزء الثالث، حتقيق -

 . م ٢٠٠١ -ه ١٤٢١دار الكتب املرصية بالقاهرة، الطبعة األوىل،

حممد هاشم عبدالدايم، / د: رشح كتاب سيبويه أليب سعيد السريايف، اجلزء الرابع، حتقيق -

 .م١٩٩٨مطبعة دار الكتب املرصية بالقاهرة،  

حممد عوين  .د.أ: ادس، حتقيقرشح كتاب سيبويه أليب سعيد السريايف، اجلزء اخلامس والس -

 .م ٢٠٠٣ ،عبدالرؤوف، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، بالقاهرة، 

أمحد عفيفي، مصطفى / د.أ: رشح كتاب سيبويه أليب سعيد السريايف، اجلزء السابع، حتقيق -

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧موسى، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، بالقاهرة، 

شعبان صالح ، عبدالرمحن : أليب سعيد السريايف، اجلزء التاسع ، حتقيق رشح كتاب سيبويه -

 .م ٢٠٠٦حممد عمر ، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، بالقاهرة، 

 ،تقديم عبدالرمحن املصطاوي ،عبداهللا احلسني بن أمحد الزوزين يب ألرشح املعلقات السبع   -

 .م ٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٥،  ٢ط

ل يف ص - َّ عبدالرمحن .د: نعة اإلعراب املوسوم بالتخمري للخوارزمي، حتقيقرشح املفص

 .م١٩٩٠العثيمني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

 ٠بدون تاريخ ، املطبعة املنرييةرشح املفصل البن يعيش ـ  -



 

   
، تركي بن سهو العتيبي، مكتبة الرشد. د: رشح املقدمة اجلزولية الكبري للشلوبني، حتقيق -

 .م١٩٩٣ه ١٤١٣الرياض، الطبعة األوىل، 

) هـ ٦٤٦ت(أبو عمرو عثامن بن احلاجب النحوي : رشح الوافية نظم الكافية -

 .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠موسى بنادي علوان ، مطبعة االداب ـ النجف ،.د:حتقيق

الرشيف عبداهللا عىل احلسينى الربكاتى / د:ت. شفاء العليل ىف إيضاح التسهيل للسلسيىل -

 ٠م١٩٨٦= هـ ١٤٠٦ملكتبة الفيصلية ـ مكة املكرمة ـ الطبعة األوىل ا

أمحد : ، حتقيق ) هـ ٢٧٦( أليب حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري : الشعر والشعراء -

 .م١٩٦٦حممد شاكر، القاهرة، دار املعارف، 

، ) هـ٦٧٢(البن مالك الطائي : شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح  -

 .بدون . حممد فؤاد عبدالباقي، مكتبة دار العروبة القاهرة : حتقيق 

الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها البن فارس ، حتقيق السيد أمحد صقر،  -

 .م١٩٧٧مطبعة عيسى احللبي، القاهرة 

ورقمه ، ضبطه ) هـ ٢٥٦( أليب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري : صحيح البخاري  -

: وذكر تكرار مواضعه، ورشح ألفاظه مجلة وخرج أحاديثه يف صحيح مسلم ووضع فهارسه

 .م١٩٩٠، ٤مصطفى ديب البغا، دمشق، دار ابن كثري، ط/ د

، وقف عىل طبعه ) هـ ٢٦١( أليب احلسني مسلم بن احلسني القشريي : صحيح مسلم  -١٤٠

حممد فؤاد : وأحاديثه وعلق عليه وحتقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه، وعد كتبه وأبوابه 

 .م١٩٩١، ١عبدالباقي، القاهرة، دار احلديث، ط

حمسن بن سامل العمريى ـ اململكة / د:ت. الصفوة الصفية ىف رشح الدرة األلفية للنيىل -

 ٠هـ ١٤١٩العربية السعودية ـ جامعة أم القرى ـ 



 

   
السيد إبراهيم : ، حتقيق ) هـ ٦٦٩( البن عصفور عيل بن مؤمن اإلشبييل : رضائر الشعر  -

 .م١٩٨٠، ١حممد، بريوت، دار األندلس ، ط

 .م١٩٩٤ ، ٢ط، القاهرة، وهبة مكتبة عمر، حممد عيل:  حتقيق،للداودي املفرسين طبقات -

 مرص - املعارف دار ، إبراهيم الفضل أبو حممد:  حتقيق ، للزبيدي واللغويني النحويني طبقات

 .م١٩٧٣، ٢ط ،

أمحد بن حممد بن أن أمحد السلفي أبو طاهر من أصول كتب الشيخ : انتخاب الطيوريات ، -

عباس صخر  - دسامن حيي معايل : املبارك بن عبد اجلبار الطيوري أبو احلسني ، دراسة وحتقيق 

 م ٢٠٠٤ - ١٤٢٥،  ١احلسن، أضواء السلف ، ط

رشح خالد ) : هـ٤٧١( العوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية لعبد القاهر اجلرجاين -

البدراوي زهران، القاهرة، دار / د: ، حتقيق وتقديم وتعليق ) هـ ٩٠٥( بن عبداهللا األزهري 

 .م١٩٨٨، ٢املعارف ، ط

 ،١ط. بريوت العلمية الكتب دار ، برجسرتارس :قيقحت ، القراء طبقات يف النهاية غاية -

 .م٢٠٠٦

عىل حممد البجاوى ، وحممد أبوالفضل : الفائق ىف غريب احلديث للزخمرشى حتقيق  -

 .م١٩٩٣دار الفكر، بريوت ،. إبراهيم

عبد الوهاب التازي . الفصوص أليب العالء صاعد بن احلسن الربعي البغدادي حتقيق د -

 .م١٩٩٤وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، اململكة املغربية ، . سعود 

حسن : دين خليل بن كيكلدي العالئي، حتقيق صالح ال، الفصول املفيدة يف الواو املزيدة  -

 .م ١٩٩٠،  ١عامن ط، دار البشري، موسى الشاعر

 .م١٩٧١- طهران.  جتدد رضا. د: قيقحتـ النديم البن الفهرست -



 

   
دراسة وحتقيق  -الفوائد الضيائية رشح كافية ابن احلاجب لنور الدين عبد الرمحن اجلامي  -

 .م١٩٨٣العراق  -األوقاف والشؤون الدينية مطبعة وزارة  -أسامة طه الرفاعي 

حممد / د: ، حتقيق ) هـ ٢٨٥( أليب العباس حممد بن يزيد املربد :الكامل يف اللغة واألدب  -

 .م١٩٩٧، ٣أمحد الدايل، بريوت ، مؤسسة الرسالة، ط

: وطبعة أخرى. هـ ١٣١٦، ١ط. ، املطبعة الكربى األمريية ببوالق)كتاب سيبويه( الكتاب  -

 . م١٩٨٨، ٣عبد السالم هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط/ قيقحت

بريوت  - . حممد عامرة : كتاب األموال أليب عبيد القاسم بن سالم ؛ تقديم و دراسة و حتقيق -

 . م١٩٨٩، ١ط، دار الرشوق: 

جلار اهللا حممود بن عمر : الكشاف عن حقائق التنزيل  وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  -

مكتبة العبيكان ، . عادل أمحد عبد املوجود ، عيل معوض: ، حتقيق) هـ ٥٢٨( لزخمرشي ا

 م١٩٩٨هـ  ١٤١٨، ١الرياض، ط

مازن املبارك، : ، حتقيق ) هـ ٣٣٧( أليب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي : الالمات  -

 .م١٩٨٥، ٢دمشق، دار الفكر، ط

، ) هـ ٦١٦( البقاء عبداهللا بن احلسني العكربي أليب : اللباب يف علل البناء واإلعراب  -

 .م١٩٩٥، ١له نبهان ، دمشق، دار الفكر ، طعبد اإلوغازي خمتار طليامت، :  حتقيق

دار . الشيخ عادل أمحد عبداملوجود وآخرون: اللباب ىف علوم الكتاب البن عادل احلنبىل ت -

 ٠م١٩٩٨= هـ ١٤١٩، ١الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ، ط

، بريوت، دار ) هـ ٧١٠( أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور : لسان العرب  -

 . ١صادر ، ط

فائز فارس دار الكتب : ، حتقيق ) هـ ٣٩٢( أليب الفتح عثامن بن جني : اللمع يف العربية  -

 .م ١٩٧٢الكويت ،  -الثقافية 



 

   
 مكتبة ، التواب عبد رمضان. د حتقيق ئيالكسا محزة بن عيل احلسن أليب العامة فيه تلحن ما -

 .م١٩٨٢ ، ١ط ، القاهرة ، اخلانجي

 .هـ  ١٣٣١مصورة عن طبعة مطبعة السعادة  -املبسوط للرسخيس ، دار املعرفة  -

 .حممد فؤاد سزكني ، مكتبة اخلانجي بمرص ، بدون تاريخ .د:جماز القرآن أليب عبيدة حتقيق -

عبد السالم هارون ، مطبعة حكومة الكويت : زجاجي ، حتقيق جمالس العلامء أليب القاسم ال -

 .م١٩٨٤، 

. رشح وحتقيق عبد السالم حممد هارون  - جمالس ثعلب أليب العباس أمحد بن حييى ثعلب -

 .م١٩٦٠دار املعارف، 

حممد حمي عبد : ، حتقيق ) هـ ٥١٨( أليب الفضل أمحد بن حممد امليداين : جممع األمثال  -

 م١٩٥٥/هـ ١٣٧٤تبة السنة املحمدية احلميد ، مك

أليب الفتح عثامن بن جني : املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -

عبدالفتاح إسامعيل / عبداحلليم النجار، ود/ عيل النجدي ناصف، ود: ، حتقيق ) هـ ٣٩٢(

 ٠م١٩٩٩ة ، شلبي، القاهرة ، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية بجمهورية مرص العربي

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز للقايض أيب حممد عبداحلق بن غالب ابن عطية  -

 .م٢٠٠١، ١عبد السالم عبد الشايف حممد ، دار الكتب العلمية،بريوت ، ط: األندليس حتقيق

تاريخ املتنبي ـ القاهرة ـ بدون مكتبة . خمترص يف شواذ القرآن من كتاب البديع البن خالويه  -

. 

 الكتب دار ، املنصور خليل حتقيق ، اليافعي أسعد بن عبداهللا:  اليقظان وعربة اجلنان مرآة -

 .م١٩٩٧ ،١ط ، لبنان - بريوت ، العلمية

/ د: ، حتقيق ) هـ ٣٧٧( أليب عيل احلسن بن أمحد بن عبدالغفار الفاريس : املسائل احللبيات  -

 .م١٩٨٧، ١، دار املنارة، طحسن هنداوي، دمشق، دار القلم ، وبريوت



 

   
مؤسسة  - حاتم صالح الضامن : حتقيق  -املسائل السفرية يف النحو البن هشام االنصاري  -

 .هـ ١٤٠٣،  ١الرسالة ، بريوت ، ط

، ١حممد الشاطر أمحد، مطبعة املدين، ط. املسائل العسكرية أليب عيل الفاريس، حتقيق د-

 . ه١٤٠٣

بدون . جممع اللغة، دمشق . مصطفى احلدري : حتقيق. الفاريس عيل  املسائل املنثورة أليب -

 .تاريخ

دار . حممد كامل بركات : حتقيق -لبهاء الدين عبداهللا بن عقيل . املساعد عىل تسهيل الفوائد -

 .م ١٩٨٠دمشق ،  - الفكر 

ىل ، الطبعة األو) هـ ٥٣٨( جلار اهللا حممود بن عمر الزخمرشي : املستقىص يف أمثال العرب -

 .م ١٩٢٥بمطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند 

حاتم صالح / د: ، حتقيق ) هـ ٤٣٧( ملكي بن أيب طالب القييس : مشكل إعراب القرآن  -

 .م١٩٧٥الضامن، بغداد ، وزارة اإلعالم، 

عبدالفتاح / د: ، حتقيق ) هـ ٣٨٤( أليب احلسن عيل بن عيسى الرماين : معاين احلروف  -

 .م١٩٨٦، ٢إسامعيل شلبي ، مكة املكرمة، مكتبة الطالب اجلامعي، ط

هدى حممود / د: ، حتقيق ) هـ ٢١٥( لألخفش سعيد بن مسعدة البلخي : معاين القرآن  -

 .م١٩٩٠، ١قراعة، القاهرة، مكتبة اخلانجي، ط

ر عامل الكتب، بريوت معاين القرآن للفراء، حتقيق حممد عيل النجار ونجايت وشلبي، تصوي -

 .هـ ١٤٠٣

/ د: ، حتقيق ) هـ ٣١١( أليب إسحاق إبراهيم بن الرسي الزجاج : معاين القرآن وإعرابه  -

 .م٢٠٠٤عبداجلليل عبده شلبي، القاهرة، دار احلديث، 

 ٠معجم البلدان لياقوت احلموى ـ دار الفكر ـ بريوت ـ لبنان ـ بدون تاريخ  -



 

   
إحسان عباس ، :ريب إىل معرفة األديب لياقوت احلموي ، حتقيق معجم األدباء إرشاد األ -

 .م١٩٩٣،  ١ط. بريوت  -دار الغرب اإلسالمي 

املجلس  .عبداللطيف اخلطيب : حتقيق ، البن هشام : مغني اللبيب عن كتب األعاريب  -

 .الكويت  الوطني للثقافة والفنون

 بطاش الشهري مصطفى، بن ألمحد مالعلو موضوعات يف السيادة ومصباح السعادة مفتاح -

 .م١٩٨٥ ،١ط العلمية، الكتب دار ، زاده كربى

عيل بو ملحم، .د: حتقيق . املفصل يف صنعة اإلعراب أليب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي  -

 .م١٩٩٣،  ١بريوت ،ط - دار ومكتبة اهلالل 

مد شاكر، وعبدالسالم أمحد حم: ، حتقيق )هـ ١٦٨( للمفضل بن حممد الضبي : املفضليات  -

 .م١٩٧٩، ٦حممد هارون، القاهرة، دار املعارف، ط

/ د: ، حتقيق) هـ ٤٧٤( لعبد القاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين : املقتصد يف رشح اإليضاح  -

 .م١٩٨٢كاظم بحر املرجان، بغداد ، دار الرشيد ، 

حممد عبداخلالق عضيمة،  :، حتقيق ) هـ٢٨٥( أليب العباس حممد بن يزيد املربد : املقتضب  -

 .بريوت، عامل الكتب، بدون 

، حتقيق أمحد اجلواري وعبد اهللا ) هـ ٦٦٩( البن عصفور عيل بن مؤمن اإلشبييل : املقرب  -

 .م١٩٧١، ١اجلبوري ، املكتبة الفيصلية ، ط

، ابراهيم السامرائي، دار الفكر: منازل احلروف أليب احلسن عيل بن عيسى الرماين، حتقيق  -

 .م ١٩٨٤، عامن

( أليب الفتح عثامن بن جني ) : هـ ٢٤٩( املنصف رشح ابن جني لكتاب الترصيف للامزين  -

إبراهيم مصطفى ، وعبداهللا أمني ، القاهرة، مكتبة مصطفى البايب احللبي، : ، حتقيق ) هـ ٣٩٢

 .م١٩٥٤، ١ط



 

   
: ري ، حتقيق خالد بن عبداهللا األزه: موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب املؤلف  -

 . م ١٩٩٦،  ١بريوت ، ط -عبدالكريم جماهد ، مؤسسة الرسالة .د

: املرابط الدالئي، حتقيق ملحمد بن حممد بن أيب بكر: نتائج التحصيل يف رشح كتاب التسهيل -

 .بدون . ليبيا /بنغازي/ لثورة للطباعة والنرش مصطفى الصادق العريب ، مطابع ا.د

عيل معوض، عادل عبد املوجود : عبد الرمحن السهييل حتقيق: املؤلفنتائج الفكر يف النحو  -

 .م١٩٩٢، ١،دار الكتب العلمية،بريوت ، ط

 األتابكي، بردي تغري بن يوسف املحاسن أليب والقاهرة، مرص ملوك يف الزاهرة النجوم -

 . هـ١٤١٣ ،١ط بريوت، العلمية، الكتب دار الدين، شمس حسني حممد عليه وعلق له قدم

 . ٣لعباس حسن ، القاهرة، دار املعارف، ط: النحو الوايف  -

 ،٣ط املنار، ،مكتبة السامرائي إبراهيم:  ،حتقيق نبارياأل البن األدباء طبقات يف األلباء نزهة -

 .م١٩٨٥

أليب احلجاج يوسف بن سليامن بن عيسى األعلم . النكت يف تفسري كتاب سيبويه  -

اململكة  - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية . بلحبيب رشيد : حتقيق ورشح. الشنتمري 

 .م١٩٩٩املغربية ، 

حممد عبدالقادر : ، حتقيق ) هـ ٢١٥(أليب زيد سعيد بن أوس األنصاري : النوادر يف اللغة  -

 .م١٩٨١، ١أمحد ، بريوت، دار الرشوق، ط

كر السيوطي جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب ب: مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع  -

 . م١٩٩٨، ١أمحد شمس الدين ، بريوت، دار الكتب العلمية، ط: ، حتقيق )هـ٩١١(

حسني نصار . د: حتقيق. أليب حممد مكي بن طالب القييس . الوقف عىل كال وبىل يف القرآن  -

 .م ٢٠٠٣، ١مكتبة الثقافة الدينية، ط. 

  



 

   

  الفهرس

 : ويشمل مايأيت:  التمهيد

  ٩.............................................................سائياإلمام الكترمجة  - 

 ١٧.................................................................ابن هشامترمجة  - 

  .الكسائي يف املفردات  آراء: الفصل األول 

  ٢٥......................................................إن النافية إعامهلا عمل ليس - 

  ٣٦.......................................................إضافتها إىل املفرد) حيث( - 

  ٤٥......................................................) عن(جميئها بمعنى ) عىل( - 

ا  -  ً   ٥١.................................................................كال بمعنى حق

  ٥٧............................)قد(ا عىل املايض املترصف دون دخوهل) الم االبتداء( - 

  ٦٢...............................................حذفها وإبقاء عملها) الم الطلب( - 

  ٧٠........................................................الالم تكون جوابا للقسم - 

  ٧٥............................................................إفادهتا التعليل) لعل( - 

  ٧٨.....................................................................أصلها) لن( - 

  ٨٧............................................) بام غفر يل ريب : ( وله تعاىل يف ق) ما( - 

 - ) ْ ن َ   ٩٣......................................................جميئها نكرة موصوفة ) م

 - ) ْ ن َ   ١٠٨.....................................................تكون زائدة للتوكيد )م

ْ (زيادة  -  ن ِ   ١١٥...................................................................) م

ْ (زيادة  -  ن ِ   ١٢٨...............)م للننزعن من كل شيعة أهيم أشد ث: ( يف قوله تعاىل ) م

  راء الكسائي يف الرتاكيب آ: الفصل الثاين 



 

   
  ١٣٨..................................................قبل حروف اجلر ) ما ( زيادة  - 

  ١٥٣......................يء اخلرب وبعده وأخواهتا قبل جم العطف عىل حمل اسم إن - 

  ١٧٥...........................................لعطف عىل معمويل عاملني خمتلفني ا - 

  ١٨٦.............................................................نعت ضمري الغيبة  - 

  ١٩٣...............................ذن والفعل املضارع بمعمول الفعل الفصل بني إ - 

  ٢٠٠......................................حذف فاعل أول املتنازعني املعمل ثانيهام  - 

  ٢١٠...............................................................املسألة الزنبورية  - 

  :آراء الكسائي يف األعاريب :  الفصل الثالث 

  ٢١٨.....................................................اعل املايض إعامل اسم الف - 

  ٢٣٥.....................................................إعامل اسم الفاعل مصغرا  - 

  ٢٤٣.........................................إعراب ضمري الفصل بحسب ما بعده  - 

  ٢٤٩....................................) .لعل(و )ليت ( نصب جزأي اجلملة بعد  - 

  ٢٦١.....................................بة واجلار رفع املضارع بعد حذف أن الناص - 

  ٢٦٧......................................التاء والكاف يف أرأيتك نوعهام وإعراهبام  - 

  ٢٧٨.....................................حذف العائد املجرور من اجلملة الوصفية  - 

  ٢٨٦..........................................) .منذ ، مذ(حكم االسم املرفوع بعد  - 

  ٢٩٣.........................................................اجلزم يف جواب النهي  - 

  ٣٠١....................... )نعم رجال زيد ( فاعل نعم وبئس وما أحلق هبام يف نحو  - 

 )بأنفسهن كم ويذرون أزواجا يرتبصنوالذين يتوفون من:(الرابط يف قوله تعاىل- 

.................................................................................٣٠٤  



 

   
َ  (إعراب  -  ْ م ُّ ( : يف قوله تعاىل)  ن ج ِ ْ استطا وهللا عىل الناس ح ن َ ع إليه البيت م

  ٣١٥ ..........................................................................)سبيال

  :يف قول الشاعر ) رئامن(إعراب  - 

  ٣٢٣...............أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به      رئامن أنف إذا ما ضن باللبن     

وأثره يف  )ق عزيمة ثالثفأنت طالق والطال (: يف قول الشاعر) ثالث(إعراب - 

  ٣٢٩...........................................................................املعنى 

  ٣٣٩........................................................................ اخلامتة - 

 ٣٤٠............................. ..............................فهرس املراجع -
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