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  االستاذ المساعد الدكتور  

  سالم يعقوب يوسف السلمي                                           
  كلية التربية  –جامعة البصرة                                          

  الملخص
تلقّي ما يريده الجواب هو ركن تحصل به الفائدة ويتم به الكالم، ومن خالله يفهم الم   

المتكلّم، وهو يقع في أساليب العربية المختلفة كأسلوب الشرط، والطلب من األمر، والنهي 

والدعاء وكذلك يرد في بعض األساليب كالرجاء، فضالً عن االستفهام الذي يرد على 

م، عبارة السؤال، وقد تلمس البحث جواب الكالم في مجاالت العربية متمثّلة بالقرآن الكري

  .وأساليب العرب في نثرها ونظمها

  .وهذا البحث يظهر الجانب الداللي والبياني لهذه اللغة ومراتب الفصاحة   

ومما نجده داالً على االفصاح والبيان هو أن يرد الكالم مجرداً من الجواب، ويعد هذا من 

المتلقّي يبقى  ، ويعلّل بعضهم ذلك أن)رب حذف أبلغ من ذكر( مراتب البالغة، ألنّه 

منشداً ومنجذباً لكالم حذف جوابه كي يعرف ذلك الجواب الغائب المخفّي اكثر مما لو 

 .ذكر، ونجد هذا يرد كثيراً في القرآن الكريم

Responses in Grammar 
      A response is that part of coversation which achieves a benefit and 
completes a linguistic message; throughit the addressee gets what the 
speaker intends. 
    In Arabic, responses are of various styles: there are those related to 
conditions, request, orders, and it also occurs in some other styles such as 
interrogation which take the form of question. 
   The research has tried to investigate the response styles in Arabic as 
represented in Holy Quran and some other Arabic prose and poetry. It 
tries to reveal the semantic and rhetorical aspect of this language and 
its levels of elequence. What proves this is that sometimes the response 
is not mentioned and this is considered one of the levels of elequence   
since the implication is sometimes more emphatic than declaration. 
Some ascribe this to grasping the addressee's attention to the speech 
whose response is not overtly expressed more than it when it is plainly 
stated. This occurs a lot in Holy Quran. 
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  :  ةــالمقدم
  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم  

للعربية من السعة ما لغيرها من لغات البشـر علـى اخـتالف السـنتهم،       

فانتخبت متشرفة بحمل رسالة السماء، وحاوية ألبلغ كالم، وهو كتاب اهللا المعجـز،  

  .م الموصلة للبيان واإلفهامإذ توزعت فيها مختلف صنوف أساليب الكال

وعملنا هذا يتناول جانباً مهماً من األساليب المعروفة فـي العربيـة وهـو      

التي تعد ركناً متمماً لما قبله، ولوال ذلك ما استقام الكـالم، وال يكـون   ) الجوابات(

الجواب مقتصراً على السؤال فقط بل يحتاج الكالم الى جواب في أساليب العربيـة  

والقسـم،  ة من االستفهام والطلب في األمر والنهي، والتمني، والترجي، والدعاء، المتعدد

  .وهذا يكثر في التنزيل وهو على ارقى مستوى من البالغة والفصاحة العربية

ونجد ان الجواب يعرض عنه في مواضع، فيكون حذفه ابلغ من ذكره حسـب مـا   

  .البحث يقتضيه السياق من ترتيب الكالم، وهذا ما تعرض اليه

ويتصدر أسلوب الشرط من بين األساليب العربية من حيث قيمـة البحـث     

وكثرة اآلراء فيه من جملة الشرط واستعمالها في الكالم ومـدى مطابقـة الجـواب    

  .لفعل الشرط

وموضوع الجوابات مهم في كالم العرب فقد أواله العلماء اهتماماً كبيـراً    

، لكن ابن فـارس ذكـره مسـتقالً فـي كتابـه      وهو يرد متناثراً ومتفرقاً في كتبهم

ما يجري من جوابات في كالم العرب وكـالم  (الصاحبي في فقه اللغة تحت عنوان 

  ).اهللا في التنزيل العزيز

وقد طرق البحث الجوابات في أساليب العربية، ويدخل في ذلـك جـواب     

  .األدوات من شرط وغيرها

لجملة فـي أي أسـلوب،   ومن هذا نخلص الى ان الجواب ركن مهم من ا  

تظهر فيه كثير من أسرار العربية، واإلعجاز القرآني، وفنون الكالم البليغة، وهـو  

  .جزء من كالم سابق أردنا ان نركز عليه دون غيره طلباً لالختصار
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  دـــلتمهيا

الجواب هو احد ركني الكالم من أساليب العربيـة مـن الشـرط والنفـي       

ا، وقد حكمت سليقة العرب على مجـيء الجـواب   وغيره... واالستفهام، والطلب

  .على معانٍ إعرابية تختلف من أسلوب إلى آخر رفعاً ونصباً وجزماً

فاألكثر في جواب الشرط ان يكون مجزوماً إذا كـان الشـرط والجـزاء      

، ويخرج عن حالة الجزم إلى الرفـع فـي أحـوال معينـة،     )مضارعين(موحدين  

  .بالجزم إذا ورد فعالً ماضياً وكذلك ال نستطيع ان نحكم عليه

كثر التأويل والتقدير في رفع جواب الشرط، إذ رد ابن عصفور ذلك إلـى    

ان الجواب إذا جاء على غير معنى الشرط يكون الرفع فيه على معنى الحال، وهو 

  .)١(على خالف إذ يرون فيه تقدير الرابط وهو الفاء

مل مقدر أو محـذوف، ورده  ويرجع الجزم في الجواب عند النحاة إلى عا  

إن جواب هذه األشياء ينجزم بإضـمار  ((بعضهم إلى عامل المجاورة، قال سيبويه 

شرط، والدليل على ذلك ان األفعال التي تظهر بعده األشياء إنمـا هـي ضـمانات    

يضمنها اآلمر والناهي والمستفهم والعارض بوقوع أفعال قبلها، ولـيس بضـمانات   

لم يلزم األمـر أن  ) ائتني آتك(أال ترى أنه إذا قال ... ة بمعنىمطلقة إنما هي متعلق

يأتي المأمور االّ بعد أن يأتيه المأمور، فوجب أن يكون التقـدير ائتنـي إن تـأتني    

وإن كان ال يتكلم بهذا ألن لفظ األمر والنهي وما أشبهها يغنـي عـن ذكـر    ... آتك

  .)٢())الشرط بعده ويكفي منه

الجزم في جواب الشرط يراد به تضمين األفعال فتـؤثر  يتبين مما تقدم ان   
  .في الجواب

ومن احوال هذه الجوابات عد سيبويه الجزاء وهو جواب الشرط صنفاً من   

جملة الخبر، اذ يصدق عليها الصدق والكذب، ولذلك عـد حـذف الفـاء الواجـب     

ي حـين ال  ، ف )٣(دخولها على الخبر الواقع جزاء، وجواباً في جملة الشرط ضرورة

يكون جواب الطلب االّ في جملة اإلنشاء، ويكون الجواب منصـوباً بالفـاء، وفـي    

  .ضرورةحاالت يرد الجواب بلفظ األمر ومعناه الخبر، فال ينتصب في جوابه بالفاء إالّ 
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ومن أحوال جملة الشرط تجيء منضمة بعضها إلى بعض يـرتبط فيهـا     

الربط، وغالباً ما تكون الفاء، وقـد أكـد    الركن األول مع الركن الثاني بوجود أداة

فهـل ينظـرون   ((ذلك العلماء إذ سئل أبو عمرو بن العالء عن الفاء في قوله تعالى 

  . ) ٥(، فأجاب انها جواب للجزاء) ٤())االّ الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها

ـ ) اذا(وقد وردت غير الفاء رابطة في جملة الشرط مثل    ا والهمزة وهل كم

  .جاء في البحث

ونجد العالقة مترابطة فيما بين هذه الجوابات، إذ يـرى سـيبويه أن هـذه      

الجوابات التي في النهي واألمر واالستفهام وغيرها إنما تجزم على الجـزاء قـال   

))  هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل، وأما ما أنجزم بالنهي فقولك ال تفعل يكـن

  . )٦())خيراً لك

ال نجد األساليب ترد متعاقبة في الكالم مما يتـرك اثـراً علـى    وفي أحو  

الجوابات، اذ يدخل في الجواب معنيان كاألمر والنهـي، ومثـال ذلـك مـا بينـه      

  . )٧())واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة((الزمخشري من قوله تعالى 

التوكيد الثقيلـة   مع دخول نون) ال تصيبن(فأشار إلى معنى األمر في قوله   
ال يخلو مـن أن يكـون جوابـاً    ) ال تصيبن(وقوله ((عليه لتضمن معنى النهي قال 

  . )٨())لألمر أو نهياً بعد أمر
ومن ذلك ما جاء من أسلوبي االستفهام والشرط، فجعل األول جواباً للثاني   

جل منـه  قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتـاً أو نهـاراً مـاذا يسـتع    ((من قوله تعالى 

  . )١٠())عذابهأرأيتم ماذا يستعجل من العذاب إن أتاكم ((، تقدير الكالم )٩())المجرمون

وفي كثير من األحوال نجد حذف الجواب، وقد تبين ان ذلك مـن فضـل     

الكالم، وهو يرد كثيراً في التنزيل العزيز، وظهر ان المفسرين يعلـون مـن قـدر    

اليه لما قبله او لما بعده، ومن ذلك قولـه   حذف الجواب من خالل اإليماء واإلشارة

قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدله قل ما يكون لـي أن  ((تعالى 

ابدله من تلقاء نفسي إن اتبع االّ ما يوحى الي اني اخاف إن عصيت ربـي عـذاب   

يـوم  اني اخاف إن عصيت ربي عذاب ((، فالشرط هو قوله تعالى )١١())يوم عظيم
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، ولم يأت الجواب لداللة الكالم قبله، وقد انزل هذا الجواب علـى مراتـب   ))عظيم

ألهمية كل منها، فقد بدأ بذكر اول المطلوبين وهو التبديل وغيره، ثم جاء بالسـبب  

  . )١٢(المؤدي الى ذلك وهو خوفه من اهللا

وحذف جواب الشرط ابلغ في المعنى لما فيه من اإليجاز واالختصار فـي    

اذا كان الجواب مضمراً يكون المعنى اعظم في نفس السامع من قول ((لكالم، فـ ا

المتكلم لو قال لغالمه واهللا لئن قمت إليك، وسكت عن الجواب ذهـب إلـى فكـره    

  .)١٣())لو لم يعلم ايها يتقي... أنواع العقوبات، وعظمت الحال في نفسه

عليها الجوابـات فـي    هذا ما أردنا ان نبينه من بعض األحوال التي تكون  

   .أساليب الكالم

     جواب الشرط
اللغة المتعددة، ويعتمد على ركنـين همـا فعـل     أساليبالشرط واحد من     

بتحقق الركن الثاني،  األوليتحقق الركن  إذللشرط،  أداةالشرط، وجوابه، وتسبقهما 

، ولهـذين  والجواب هو الذي يتم فيه الكالم، وقد يكون حذفه ابلغ من ذكره لقرينـه 

، ومنها ما يتعلـق بتركيـب الجملـة    باإلعرابمتعددة منها ما يتعلق  أحكام الركنين

  .الشرطية، واثر السياق فيها

ان البحث قد انصـب   إاللقد فصل النحاة الحديث في جملة الشرط،          

  .على الركن الثاني، وهو الجواب

يكون الجـواب غيـر    أووفعل الشرط وجوابه اما ان يكونا فعلين،           

 أوماضيين،  أوفيجوز ان يكونا موحدين في الزمن مضارعين فعلين كانا  فإذافعل، 

، مضـارعاً وماضـياً   أوال يكونا كذلك، كأن يقع احدهما ماضياً، واآلخر مضارعاً، 

مـن   وأوردفـي الضـرورة،    األخيروذكر ابن مالك ان النحويين يخصون مجيء 

  :د الطائيزبي أبيالشواهد على ذلك قول 

   )١٥(دـبين حلقه والوري )١٤(كالشجا    هـــمن من يكدني بسيء كنت

  :قولهومنه 
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   )١٦(دفنوا مني وما يسمعوا من صالح    فرحاً بها اسبة طارو  اإن يسمعو

واعترض ابن مالك على مذهب النحاة في عدهم ما جاء من فعل الشـرط    

صلى اهللا عليـه وآلـه   النبي  مضارعاً، والجواب ماضياً، محتجاً بما روي من قول

، إذ كـان  )١٧())م ليلة القدر ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم مـن ذنبـه  من يق((وسلم 

، )١٨()إن يسمعوا(بدالً من ) سمعواإن (أن يقول باإلمكان ان يجري الشعر فيما تقدم 

واآلخـر   وإن كان احدهما مستقبالً((عصفور ، وقال ابن )١٩(وصحح ذلك االشموني

اضياً فيقدم الماضي، ويؤخر المستقبل نحو إن قام زيـد يقـم عمـرو، وال يقـدم     م

  .)٢٠())المستقبل ويؤخر الماضي إال ضرورة

من حيث الزمن فيه نظر، فقد أجـاز  ) الجواب(وموقف النحاة من األخير   

الفراء مجيء فعل الشرط مضارعاً، والجواب ماضياً مستدالً على ذلك بما عطـف  

ي على جواب الشرط وهو مضارع، محتجاً ان من حق المعطوف من الفعل الماض

إن نشأ ((ان ينزل منزلة المعطوف عليه ويحل محله، وذلك بما جاء من قوله تعالى 

ثم قـال  ((، قال الفراء )٢١())ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين

عطف على مجـزوم  ، وذلك صواب ان ت)ننزل(، كما قال )فتظل(، ولم يقل )فظلت(

يفعـل  (وفـي موضـع   ) فعل، يفعل(الن الجزاء يصلح في موضع ) بفعل(الجزاء 

، أال ترى انك تقول ان زرتني زرتك، وان تزرنـي أزرك، والمعنـى واحـد    )فعل

وأحسن الكالم ان تجعـل جـواب   ... مردودة على يفعل) فظلت(فلذلك صلح قوله 

تقـول إن تتجـر   ان بح، أحسن مـن  إن تتجر تر(يفعل بمثلها، وفعل بمثلها، كقولك 

إن تجرت ربحت احسن من ان تقول ان تجـرت تـربح، وهمـا    (ربحت، وكذلك 

  :وقال الشاعر... جائزان

  مني وما يسمعوا من صالح دفنوا    فرحاً إن يسمعوا سبة طاروا بها

، وبين ابن الوراق العلة في نوع ركنـي  )٢٢())فرد الجواب بفعل وقبله بفعل  

ان األصل في باب الشرط والجزاء ان يكونا مضـارعين كقولـك   ((الشرط إذ يرى 

إن تضرب اضرب ألن حقيقة الشرط باالستقبال، فوجب ان يكون اللفظ على ذلـك،  

ويجوز ان يقعا ماضيين ألن الماضي اخف من المضارع فاستعملوه لخفته وأمنـوا  
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ماضـياً،   اللبس، إذ كانت حروف الشرط تدل على االستقبال ويجوز ان يكون األول

والجواب مضارعاً، وليس كحسن األولين ألنك خالفت بين الشرط والجواب وهمـا  

والجـواب ماضـياً فهـو     اًشـرط مضـارع  الالحكم، واما إن جعلت مستويان في 

    .)٢٣())قبيح

وأجاز ابن مالك وقوع الجواب ماضياً لفظاً ال معنى على الرغم مما ضعفه         

من يقـم ليلـة   ((روى من قوله عليه الصالة والسالم  النحويون في هذا محتجاً بما

ه مطلقاً لثبوتـه فـي كـالم أفصـح     والصحيح الحكم بجواز((قال )) ر لهالقدر غف

  :الفصحاء، وكثرة صدوره عن فحول الشعراء كقول نهشل بن ضمرة

  ومدرة الخصم ال نكسا وال ورعا    يا فارس الحي يوم الروع قد علموا
  اـوما يشأ عندهم من تبلهم منع    هــء يطلبومدرك التبل في األعدا

  :وكقول حاتم  

  ) ٢٤(وفرجك ناال منتهى الذم اجمعا    هـــوانك مهما تعط بطنك سؤل
واستدل أبو حيان على تعاقب فعل الشرط وجوابه بين الماضي والمضارع   

من كـان يريـد الحيـاة    ((بما جاء من القرآن الكريم والشعر ومن ذلك قوله تعالى 

وهذا التركيب مـن مجـيء فعـل    ((، ثم قال )٢٥())يا وزينتها نوف إليهم أعمالهمالدن

الشرط ماضياً، والجواب مضارعاً ليس مخصوصاً بمكان بل هو جائز في غيرهـا  

  :كما روي في بيت زهير

  ) ٢٦(قى السماء بسلمرولو رام ان ي    ومن هاب أسباب المنايا ينلنه
مضارعاً فانه يكون مجزوماً، واختلف وإذا جاء فعل الشرط والجواب فعالً   

في علة الجزم في الجواب بعدما اتفق على ان جزم الفعل بأداة الشرط، وقد فصـل  

االنباري هذا الخالف بين النحاة إذ يرى البصريون ان األداة هـي التـي عملـت    

الجزم، ويرى الكوفيون غير ذلك، وهو ان الجواب مجزوم لمجاورة فعـل الشـرط   

عندهم محمول على الجوار وذهب آخرون إلى ان األداة جزمت فعـل  المجزوم فهو 

  .)٢٧(الشرط، والثاني جزم الجواب

ان الشرط مجزوم باألداة والجـزاء مجـزوم   ((ونقل الرضي عن االخفش   

  .)٢٨(بالشرط وحده لضعف األداة عن عملين والشرط طالب للجزاء
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  )٣٣ ( 

  مجيء جواب الشرط مرفوعاً
ويرى سيبويه أن رفعه على تقدير تقدمـه،   ويأتي جواب الشرط مرفوعاً،  

ويـرى  . )٢٩())إن اتيتني آتيتك أي آتيتك إن اتيتنـي ((والجواب محذوف قال سيبويه 

  .)٣٠(المبرد ان رفعه على تقدير الفاء

فيرد جواب الشرط في الكالم فعالً مضـارعاً مرفوعـاً، وفعـل الشـرط       

  :مجزوماً، وهو قول الشاعر

  ) ٣١(إنك ان يصرع أخوك تصرع    رعيا اقرع ابن حابس يا اق

هذا البيت حجة للكوفيين في جواز تقديم المفعول بالجزاء على حـروف  و  

وكان ينبغي ان يكون مرفوعاً إال انه لمـا  ) ((زيداً إن تضرب اضرب(الشرط نحو 

والتقـدير فيـه إنـك    ... وان كان من حقه ان يكون مرفوعاً... أخر أنجزم بالجوار

ك، ولوال انه في تقدير التقـديم، وإال لمـا جـاز أن يكـون     تصرع إن يصرع أخو

  :مرفوعاً، ولوجب ان يكون مجزوما قال زهير

  )٣٢(رمحيقول ال غائب مالي وال     وإن اتاه خليل يوم مسألة

والتقدير فيه يقول إن اتاه خليل ولوال انه في تقدير التقديم وإال لما جـاز ان    

رفع الفعل المضارع في قـول زهيـر المتقـدم    ، وعد ابن مالك )٣٣())يكون مرفوعاً

  :جائزاً، وأورد على ذلك شواهد أخرى منها قول ابي صخر الهذلي) يقول(

  ) ٣٤(إلى الشوق اال الهاتفات السواجع    وليس المعنى بالذي ال يهيجه

  لجازع إني –ويخفي الصبر –يقول     وال بالذي ان بان عنه حبيبه

فوعاً، والشرط مجزوماً، وهمـا فعـالن   وكذلك اجاز ان يكون الجواب مر  

أينمـا تكونـوا   (( في قولـه تعـالى   ومنه قراءة طلحة بن سليمان((مضارعان قال 

ويقـرأ يـدرككم   ((، قرأ يدرككم بضم الكاف على نية الفـاء،  )٣٥())يدرككم الموت

  .  )٣٦())بإظهار الكاف االولى ساكنة

  :ومثل ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي  

  ) ٣٧(مطبعة من يأتها ال يضيرها    قك إنهاحمل فوق طوتفقلت 
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  )٣٤ ( 

ويرى ابن عصفور ان جواز رفع الجواب مقرون بدخول الفاء عليه، وعد   

  :ما جاء من ذلك بدون الفاء ضرورة كقول الشاعر المتقدم

  )٣٨(...سيا اقرع ابن حاب

لقد علل سيبويه رفع الفعل المضارع الواقع جواباً للشـرط علـى تقـدير      

فـإن  ((شرط قال وكان رفعه ألن األداة ال تعمل في المتقدم عليها قال تقديمه على ال

على اول الكالم، وقبح في الكالم ان تعمـل  ) ألفعلن(قلت لئن تفعل الفعلن، قبح ألن 

من حروف الجزاء في األفعال حتى تجزمه في اللفظ، ثم ال يكون لها  ءاو شي )إن(

تيني ان اتيتني وال تقول آتيتك ان تـأ  جواب ينجزم بما قبله أال ترى انك تقول آتيتك

جواباً ينجـزم بمـا   ) ألن(وما عملت فيه ولم تجعل ) إن(اال في شعر ألنك أخرت 

، وهو يرى ان أداة الشرط تمتنع اال ان يكون لها جواب ينجـزم بمـا قبلـه،    ))قبله

وقـد تقـول ان   ((وفسر ان ما جاء مرفوعاً في جواب الشرط على نية التقديم قال 

  :ي آتيتك، أي آتيك ان اتيتني قال زهيراتيتن

  ) ٣٩(يقول ال غائب وال حرم    سألةموان اتاه خليل يوم 

هي العاملة وقد جاء فـي الشـعر   ) إن(وال يحسن ان تأتيني آتيتك من قبل   

  :قال جرير بن عبداهللا البجلي

....  
  

  انك ان يصرع اخوك تصرع  

  )٤٠())أي انك ان يصرع اخوك  

سيبويه في تقدير رفع المضارع الواقع جواباً للشرط، اذ وقد خالف المبرد 

انه اليرى فيه نية التقديم، بل هو في موضع المبتداً، وعلى تقـدير اتصـال الفـاء    

ة الفـاء  دعلـى إرا ) يقول(فقوله ((بالجواب، وأورد عما جاء من قول زهير المتقدم 

اب على الجزاء مـن  ، واورد سيبويه شاهداً على تقديم الجو)٤١())على ما ذكرت لك

  :قول العجير السلولي

  ولكن متى ما املك الضر انفع    وما ذاك ان كان ابن عمي وال أخي

  .)٤٢(برفع انفع  
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  )٣٥ ( 

ان سبب الرفع في جواب الشرط على تقدير التقديم ولو لم  نباريويرى اال  

يكن كذلك ال نجزم، ألنهم يرون ان جزم الجواب لمجاورته فعل الشرط، ومثل ذلك 

  .)٤٣(...زهير المتقدم، وإن اتاهقول 

علـى  ) الجـواب (وعلى هذا التقدير أجاز الكوفيون تقديم معمول الجـزاء    

، ومنع البصريون ذلك، وقد ذكرت حجة كـل  )زيداً إن تضرب اضرب(األداة نحو 

اذا اثبت هذا وانه في تقدير التقـديم، فوجـب جـواز تقـديم     ((منهما قال الكوفيون 

ألن المعمول قد وقع في موقع العامل، واما البصـريون   معموله على حرف الشرط

فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا انه ال يجوز تقديم معمول الشرط، والجزاء على حـرف  

الشرط الن الشرط بمنزلة االستفهام، واالستفهام له صدر الكالم، فكما ال يجـوز أن  

زيـداً  (ه ال يجوز أن يقال يعمل ما بعد االستفهام فيما قبله فكذلك الشرط، اال ترى ان

  .)٤٤())؟ فكذلك ال يجوز ان يقال زيداً إن تضرب أضرب)أضربت

وإن خال الفعل المتوسـط بـين   ((وذكر ابن مالك رفع جواب الشرط بقوله   

الشرط والجزاء من الفاء والواو جزم، وجعل بدالً من الشرط، أو رفع وكـان فـي   

  :حالة الجزموأشار إلى البيت في )) موضع نصب على الحال

  )٤٥(تجد حطباً جزالً وناراً تأججا     م بنا في ديارناممتى تأتنا تل

  :وأما رفع الجواب في موضع الحال فهو قول األعشى  

  ) ٤٦(تجد خير نار عندها خير موقد     متى تأته تعشو الى ضوء ناره

وذكر هذه المسألة ايضا ابن عصفور، وبين ان الفعل الذي يأتي بعد فعـل    

ط إما أن يكون في معناه او ال يكون، فإذا ورد بغير معناه فال يجـوز فيـه اال   الشر

جاز فيه وجهان الرفع على معنـى  ((واما اذا كان في معناه  الرفع على معنى الحال

ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف لـه  ((والجزم على انه بدل نحو قوله تعالى  الحال

  .البيت المتقدموأورد على المثال األول )٤٧())العذاب

  .)٤٨(...متى تأته تعشو  

واختلف البصريون والكوفيون في تقديم االسم من جملة جواب الشرط من   

فذهب الكوفيون الـى الرفـع   )) ني زيد يكرمكأن تأت((م والرفع أو كليهما نحو الجز
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  )٣٦ ( 

ني ان تـأت (منصوب في جواب الشرط نحو في تقديم ال((دون الجزم، واختلفوا بينهم 

فأباه أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء، وأجازه أبو الحسـن علـي بـن    ) كرمزيداً أ

يرى البصريون ان ذلك جائز في تقديم ما كان منصـوباً   في حين، ))حمزة الكسائي

  .او مرفوعاً من جواب الشرط

في الرفع او النصب في االسم المتقدم هـو النتفـاء    ينوكانت حجة الكوفي  

شرط عندما حصل تقديمـه علـى األداة وكانـت حجـة     المجاورة بينه وبين فعل ال

البصريين في جواز الرفع والنصب في االسم المتقدم لوجوب تقدير فعـل عامـل،   

  :ورد أبو البركات منع الفراء النصب في االسم المتقدم بقول طفيل الغنوي

  ) ٤٩(ويعرف لها أيامها الخير تعقب    ر لهابوللخيل أيام فمن يصط

الكوفيين وهو انه ال يجوز عندهم الجـزم فـي نحـو    وبين الرضي حجة   

وزيداً (زيداً إن جئتني اضرب إنما تقول أضرب مرفوعاً ليكون الشرط متوسطاً، ((

فزيداً اضرب، وعلة ذلك كله أن لكلمة الشرط (داالً على جزائه أي جئتني ) أضرب

  .)٥٠())الكالم كاالستفهام درص

وع يفصل بينهما فبـين العلمـاء   ويتوسط بين فعل الشرط وجوابه فعل مرف  

ان يكون في معنى فعل الشرط  مااحكم الجواب في هذه المسألة، وهو ان هذا الفعل 

يكون، فإذا ورد بغير معناه فال يجوز فيه اال الرفع على معنى الحال، ومثـل   او ال

  :، وقول زهير)إن تأتي تسألني اعطك((سيبويه لذلك بنحو 

  ) ٥١(وال يغنها يوماً من الدهر يسأم    سهومن ال يزل يستحمل الناس نف

  :والبيت المتقدم وقد نسبه الى الحطيأة  

  ) ٥٢(تجد خير نار عندها خير موقد    متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 

وأما اذا كان في معناه جاز فيه الوجهان وهما الرفع على معنـى الحـال،     

لـق آثامـاً يضـاعف لـه     ومن يفعل ذلك ي((والجزم على البدلية نحو قوله تعالى 

  .)٥٣())العذاب

فقال هذا كاألول ألن مضاعفة العذاب (وسأل سيبويه الخليل عن هذه اآلية   

  .)٥٤())هو لقي اآلثام

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠١١ سنةل                                                  ) ٥٥(العدد / البصرة  اداب مجلة
  

  )٣٧ ( 

  وابـالفاء في الج
تأتي الفاء رابطة في الجواب، اذ تدخل الفاء على جواب الشرط، فقد نقـل    

األول عن الفاء في قولـه   الفراء عن الرؤاسي عن أبي عمرو بن العالء عندما سأله

، فأجاب ابـو  )٥٥())فهل ينظرون اال الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها((تعالى 

  .)٥٦(عمرو انها جواب للجزاء

ونلمس من خالل ما ذهب إليه الفراء في هذه اآلية أن الشرط متضمن فـي    

) فـاء (اً بــ  ، وسماها الفراء ايضاألداةمعنى االستفهام على الرغم من عدم وجود 

رب فال تجعلني )) ((قل رب إما تريني ما يوعدون((جواب الجزاء من قوله تعالى 

، وقال )٥٨()إما تريني(فاء واقعة في جواب الجزاء لقوله ، فال)٥٧())في القوم الظالمين

  .)٥٩())وتكون الفاء جواباً للشرط تقول إن تأتني فحسن جميل((ابن فارس 

قع مبتدأ وخبـراً نحـو   لى جواب الشرط إذا وومن موجبات دخول الفاء ع  

ألن المبتدأ والخبر جملة تقـوم بنفسـها   ((ني زيد فأنا أكرمه وعلة ذلك قولك إن يأت

وجاز ان يعتقد انقطاعه مما قبله، فأدخلوا الفاء ليتصـل  ... فيها تأثير) إن(وليس لـ 

  .)٦٠())ما بعدها بما قبلها

ومـن عـاد   ((ء في نحو قوله تعـالى  ويأتي الجواب مرفوعاً ومقترناً بالفا  

هـي فـاء االبتـداء    ) فينتقم(، ويرى االخفش ان الفاء في قوله )٦١())فينتقم اهللا منه

 اًوليست للعطف، وكأنه يشير إلى ان الفاء مـع الفعـل المضـارع واقعـة خبـر     

وقولـه  ...)) ومـن عـاد  ((، وقد فسر المرادي ما جاء في اآلية المتقدمة )٦٢(للمبتدأ

، فقد رفع الفعل المضارع بعد الفـاء فـي   )٦٣())ومن يؤمن بربه فال يخاف((تعالى 

جملة اسـمية تقـديرها   هذه المواضع واجباً، ألنه واقع خبراً لمبتدأ محذوف مقدر ب

  .، فقد اقترنت الفاء بالجواب ألنه جاء فعالً مضارعاً)٦٤()منهم ال يخاففهو ينتقم، (

لفاء مـع أداة الشـرط فـي    وفصل ابن عصفور القول في مواضع دخول ا  

الجواب وبين حالة إعراب الفعل المقترن بالفاء في جواب الشرط، إذ يجـوز فيـه   

إن قام زيد فيقم عمرو، وإن قام زيـد  ((وجهان من اإلعراب هما الجزم والرفع نحو 

إن قـام زيـد   (أما في حالة تجرد الفعل من الفاء فيكون مرفوعاً نحو )) فيقوم عمرو
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  )٣٨ ( 

فإن كان الفعل األول ماضياً أو مسـتقبالً، وكـان   ((إرادة التقديم،  على) يقوم عمرو

الجواب امراً أو نهياً أو دعاء، أو استفهاماً فالبد من الفاء نحو إن يقم زيد فاضربه، 

وإن لم يقم فال تضربه، وان قام فغفر اهللا له، وان قام فهل أنت ضاربه وان كانـت  

وإن ((اسمية فالبد من الفـاء أو إذا نحـو    الجملة األولى فعلية وكان الجواب جملة

  .)٦٥())١٨٦آل عمران  –تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور 

الجـواب  ابن مالك ان اقتران الفاء في جواب الشرط انما يجري إذا كان  ويرى  

  .)٦٦(على غير الوصل، ويتجرد منها اذا كان الفعل صالحاً ألن يكون جواباً للشرط

اقتران الفاء في الجواب الذي ال يصلح ان يكـون شـرطاً،   وعلل المرادي   

فـاهللا  ليعلم ارتباطه بأداة الشرط، وذلك إذا كان جملة اسمية نحو من يفعـل الخيـر   ((قال

  .)٦٧())٣٤–آل عمران–قل ان كنتم تحبون اهللا فأتبعوني((يجزيه، أو فعلية طلبية نحو

الفاء، وهو ان يكـون   وبين ابن مالك العالمة التي يصلح فيها دخول        

الفعل خبر مبتدأ، واال لحكم بزيادتها، ولجزم الفعل المضارع اذا ورد في الجـواب  

فمن يؤمن بربه فـال يخـاف   ((ألنه يكون مرفوعاً بمصاحبتها ومن ذلك قوله تعالى 

ان تضـل أحـداهما   ((، ومن ذلك قراءة حمزة من قوله تعالى )٦٨())بخساً وال رهقا

أحداهما فتـذكر   تضلإن ((، فقد قرأ على جهة الشرط )٦٩())خرىفتذكر أحداهما األ

، وعد ابن عصفور رفع المضارع من جواب الشرط وهـو   )٧٠())أحداهما األخرى

  :مجرد عن الفاء ضرورة من قول الشاعر المتقدم

  إنك ان يصرع أخوك تصرع    ...يا اقرع ابن حابس 

  .)٧١())أراد فتصرع وحذف الفاء ضرورة((

لى رفع المضارع الواقع خبراً للمبتدأ في جواب الشرط المصـدر  واتفق ع  

، وكذلك تتصدر الفاء في االسـم المنصـوب فـي    )إن قمت فزيد يقوم(بالفاء نحو 

  .)٧٢(جواب الشرط نحو إن ضربتني فزيداً اضرب

وذكر الفراء مجيء فاء الجزاء في جواب الشرط متصلة بال الناهيـة مـن     

، وقد تقدم الشرط مـن قولـه   )٧٣())ني في القوم الظالمينرب فال تجعل((قوله تعالى 

  .)٧٥())لجزاءلهذه الفاء جواب ((، قال )٧٤())قل رب إما تريني ما يوعدون((تعالى 
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  )٣٩ ( 

وجعل ابن هشام دخول الفاء على جواب الشرط منحصرة في ست مسائل   

ية األول إذا كان الجواب جملـة اسـم   :لكل نوع من التنزيل العزيز وهي مستشهداً

  .)٧٦())وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير((نحو 

إن ترن أنا أقل منـك مـاالً   ((إذا جاء جملة فعلية فعلها جامد نحو : الثاني  

إن كـان  ((، الثالث إن كان الفعل فيها إنشائياً نحو )٧٧())وولداً فعسى ربي أن يؤتيني

ن إ((اضياً لفظاً ومعنى نحو ، الرابع، إذا كان م)٧٨())كم اهللاببتحبون اهللا فأتبعوني يح

، الخامس، ان تكون مقترنة بحـرف اسـتقبال   )٧٩())يسرق فقد سرق أخ له من قبل

، السـادس، ان  )٨٠())من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه((

  :تقترن الجملة بحرف له الصدارة في الكالم نحو قوله

  ) ٨١(هب التهابا علي تكاد تلت    فإن أهلك فذي لهب لظاه

إما اذا كان جواب الشرط جارياً على األصل، وصالحاً للشرط لـم يلـزم     

وغيرها او مضـارعاً  ) قد(وذلك كان ماضياً متصرفاً عارياً من ((اقتران الفاء فيه 

  .مجرداً او منفياً بـ ال و لم

وعلل الرضي اتصال الفاء في الجواب، وتجرده منهـا اذ أن الجـواب اذا     

ألن بينهما مناسـبة  ((الحاً ألن يقع شرطاً، فال يلزم دخول الفاء رابطة بينهما كان ص

لفظية من حيث صالحية وقوعه موقعه، وان لم يصلح له فالبد من رابـط بينهمـا،   

جـزاء  المناسبة للجزاء معنى ألن معناه التعقيب بـال فصـل، وال   به واولى االشياء

  .)٨٢())خفتها لفظاًمتعقب للشرط كذلك، هذا إلى 
  

  حذف الفاء من الجواب

تقع الفاء في الجواب رابطة ومعلقة لطرق الكالم، فعن وقوعها في جـواب    

  .)٨٣())واعلم انه ال يكون جواب الجزاء إال بفعل أو بالفاء((الشرط قال سيبويه 

وقع مبتدأ، وفسر حذفها في الكـالم   اذا ويرى ان الفاء تلزم جواب الشرط  

لته عن قوله إن تأتني أنا كريم، فقال ال يكون هـذا اال ان  وسأ((على الضرورة قال 

يضطر شاعر من قبل ان أنا كريم يكون كالماً مبتـدأ، والفـاء وإذا ال يكونـان اال    
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معلقتين بما قبلهما فكرهوا ان يكون جواباً حيث لم يشبه الفاء وقـد قالـه الشـاعر    

   :مضطراً يشبه بما لم يتكلم من الفعل قال حسان بن ثابت

  .) ٨٤(والشر بالشر عند اهللا مثالن      اهللا يشكرها  الحسنات من يفعل     

  :وقال االسدي  

  ) ٨٥( ))العنز ظالم بني ثعل من ينكع    بني ثعل ال تنكعوا العنز شربها

كتـب  ((ويرى االخفش ذلك قد جاء في النثر الصحيح، ومنه قوله تعـالى    

فالوصية على االسـنئناف  ((، قال )٨٦())عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً

  .)٨٧())إن ترك خيراً فالوصية للوالدين واألقربين –واهللا اعلم  –كأنه 

  :الفاء ال تحذف اال ضرورة كقوله((ورد هذا بأن   

  ...من يفعل الحسنات

والوصية في اآلية نائب عن فاعل كتب، وللوالدين متعلـق بهـا، ألخيـر      

  .)٨٨())والجواب محذوف، أي فليوص

إلى عبـدالرحمن بـن   ...) من يفعل الحسنات(ونسب المبرد البيت المتقدم   

  .)٨٩(حسان وعلل خلو الجواب من الفاء على إرادة الفاء

مرفوعـاً   لواقع جواباً للشرط فيـأتي وقد تحذف الفاء من الفعل المضارع ا  

ز فال يجـو ((فعد هذا مخصوصاً بالشعر على وجه الضرورة ) إن تأتيني آتيك(نحو 

في قول البصريين في الكالم اال ان توقع الجواب فعالً مضارعاً مجزوماً او فاء اال 

، ومما ورد من حذف الفاء من الجواب فيما روي من قوله صـلى  ) ٩٠())في الشعر

ويـرى ابـن   ) فإن جاء صاحبها واال استمتع بها(اهللا عليه وآله وسلم ألبي بن كعب 

فحسب بل يكثر فيه ويقل في النثر، ومن قـراءة  مالك في ذلك انه ال يختص بالشعر 

أي ((، فوجـه القـراءة   )٩١())ألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خيرسوي((وس وطا

أصلح لهم فهو خير، وهذا، وإن لم يصرح فيه بأداة الشرط، فـإن األمـر مضـمن    

معناها، فكان ذلك بمنزلة التصريح بها في استحقاق جـواب، واسـتحقاق اقترانـه    

ومن خص هذا الحـذف بالشـعر حـاد عـن     ((، وقال ))لكونه جملة اسمية بالفاء

  .)٩٢())التحقيق، وضيق حيث ال تضيق بل هو في الشعر قليل، وهو فيه كثير
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واجب قـال تعـالى   ) أما(ومجيء الفاء في جواب الجزاء مع أداة الشرط   
 ولـو ((، )٩٣())وأما إن كان من أصحاب اليمين فسالم لك من أصـحاب اليمـين  ((

الحـارث بـن خالـد     [:اضطر شاعر فحذف الفاء وهو يريدها لجـاز كمـا قـال   
 ]المخزومي

  )٩٤(ولكن سيراً في عراض المواكب    أما القتال ال قتال لديكمو

حـذف  وهو ... وفي البيت حذف اقتضاه اقامة الوزن((وقال ابن الشجري عما تقدم       

  :قول بشر بن ابي خازم من) أما(، وحذفت من جواب )٩٥())الفاء في جواب أما

  ) ٩٦(غداة لقوا القوم كانوا نعاما    بالنساروأما بنو عامر 

يـوم  ((في التنزيل من قولـه تعـالى   ) أما(حسن حذف الفاء من جواب و   

، )٩٧(...))تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمـانكم 

حـذوف  الها هاهنا من أحسـن  يمانكم فحذفقال لهم أكفرتم بعد إفي((فالفاء على تقدير 

اآليـة محـذوفاً    فـي ) أما(، وقدر أبو حيان جواب )٩٨())وأجراها في ميدان البالغة

  .)٩٩(التقدير فيقال لهم أكفرتم؟فحذفت معه الفاء ف

وأورد الرضي جواز حذف الفاء من المضارع المرفوع الواقعـة جوابـاً     

أينمـا تكونـوا يـدرككم    ((قولـه تعـالى   للشرط عند الكوفيين من قراءة الرفع من 

) ككمريد(وقرأ طلحة بن سليمان ((، قال ابو حيان )١٠١(، برفع يدرككم )١٠٠())الموت

برفع الكافيين، وخرجه أبو الفتح على حذف فاء الجواب أي فيدرككم الموت، وهـي  

  .)١٠٢())قراءة ضعيفة

ردة عنها، وقـد  النافية متصالً بالفاء ومج) ال(ويرد المضارع المصدر بـ   

ذكر الرضي جواز ذلك في مثل هذا الجواب معلالً ذلك في ان الفاء تصـحبه مـع   

ألنه قبل دخول أداة الشرط صالحاً لالستقبال فال تؤثر فيه األداة تأثيراً ظـاهراً  ) ال(

، وأما تجرده مـن  )لم(كما أثرت في الفعل الماضي والفعل المضارع المسبوق بـ 

إن ((ير األداة فيه، ومما جاءت مجردة من الفاء نحو قوله تعالى لتقدير تأث((الفاء و 

فمـن  ((، ورد الفعل مقترناً بها نحو قولـه تعـالى   )١٠٣())تدعهم ال يسمعوا دعاءكم

  .)١٠٤())١٣الجن –يؤمن بربه فال يخاف بخساً وال رهقاً 
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إن يكـن  ((واتصلت الفاء بالجواب المثبت وتجردت منه نحو قوله تعـالى    

ومـن عـاد فينـتقم اهللا    ((، وجاءت في قوله تعـالى  ) ١٠٥())لف يغلبوا الفينمنكم ا

  .)١٠٧(، وهي على تقدير وقوع الجواب مبتدأ) ١٠٦())منه
  

  وقوع غير الفاء في الجواب

رابطة بين طرفي جملة الشرط وجوابه كما هـي وظيفـة الفـاء    ) إذا(تقع   

وان تصـبهم  ((قولـه تعـالى   ة منابها، وقد فسر سيبويه ذلك فيما ورد في نائبوهي 

هـذا كـالم   ((، فقد نقل عن الخليـل ان  )١٠٨())سيئة بما قدمت أيديهم اذا هم يقنطون

معلق بالكالم األول وهذا ها هنا في موضع قنطوا، كما كان الجـواب بالفـاء فـي    

سـواء علـيكم أدعوتمـوهم أم انـتم     ((موضع الفعل، قال ونظيـر ذلـك قولـه    

صممتم، ومما يجعلها بمنزلة الفاء انها ال تجيء مبتـدأة  ، بمنزلة ام )١٠٩())صامتون

  .)١١٠())مبتدأة ءكما ان الفاء ال تجي

رابطة بـين ركنـين   ) الفاء(في اآلية نزلت منزلة ) اذا(ويرى االخفش ان   

معلقـة بـالكالم االول بمنزلـة    ) اذا(هو الجواب ألن ) اذا هم يقنطون(فقوله ((قال 

  .)١١١())الفاء

وهو )) إن تصبهم((جواب لقوله )) إذا هم((ن ان قوله تعالى وذكر ابو حيا  

  .)١١٢(يقوم مقام الفاء في الجملة االسمية

وإنما قامت مقامها ألنها مثلهـا  ((مكان الفاء قال ) إذا(وبين ابن مالك نيابة   

  .)١١٣())في عدم االبتداء بها، فوجودها يحصل ما يحصل بالفاء من بيان االرتباط

لذي ال تجتمع فيه الفاء ما أورده الرضي وهو مجيء جواب ومن الجواب ا  

ألن الهمـزة  ((الشرط مصدراً بهمزة االستفهام سواء أكانت الجملة اسمية ام فعليـة  

من بين جميع ما يغير معنى الكالم يجوز دخولها كما تقدم على أداة الشرط فيقـدر  

قال علـي رضـي   .. .تقديم الهمزة على أداة الشرط نحو قولك ان أكرمتك أكرمتني

) هـل (ويجـوز حمـل   ... اهللا عنه في نهج البالغة، وان فعل اهللا ذلك لكم أتؤمنون

قل أريـتكم  ((وغيرها من أدوات االستفهام على الهمزة ألنها أصلها، قال اهللا تعالى 
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ويجـوز  ... )١١٤())ان أتاكم عذاب اهللا بغتة او جهرة هل يهلك اال القوم الظـالمون 

  .)١١٥())عدم عراقتها في االستفهامدخول الفاء فيها ل

وعدت الفاء زائدة اذا جاءت فيما يشبه الجواب، وهي اذا وقعت في خبـر    

  :المبتدأ قال الشاعر

  ) ١١٦(و اكرومة الحيين خلو كما هيا    و قائلة خوالن فانكح فتاتهم
وهي عنـد األعلـم ال تـزاد إال أن    )) أراد هذه خوالن فلذلك ادخل الفاء((  

ويجوز ان تقول زيد فأضربه على تقدير هـذا زيـد   ((بر امراً او نهياً قال يكون الخ

  :وأنشد لعدي بن زيد)) فأضربه

  ) ١١٧(رــأنت فانظر ألي ذاك تصي    ورــأرواح مودع ام بك
، والنهـي نحـو   )١١٨())هذا فليذوقوه حميم وغساق((وحمل عليه الزجاج ((  

  .)١١٩(ذلك فأجزعي فإن هلكت فعند... ومنه قوله) زيد فال تضربه(

وتأول المانعون قوله خوالن فأنكح على ان التقدير هذه خوالن، وقوله أنت   

  .ومن زيادتها... األول) انظر(فانظرا على ان التقدير انظر فأنظر ثم حذف 

  فتركت مناحي جلدها بتذبذب    لما اتقى بيد عظيم جرمها
  .)١٢٠())ألن الفاء ال تدخل في جواب لما  

يـوم  ((الطبرسي الى نكتة في حذف الجواب في قولـه تعـالى   وقد أشار   

تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمـانكم فـذوقوا   

لداللة اسوداد الوجوه على حالة التـوبيخ  ) ((أما(، فقد حذف جواب )١٢١(...))العذاب

  .)١٢٢())حتى كأنه ناطق به
  

  حذف جواب الشرط
اعه ومنه حذف الجوابات في الكالم من بالغة العربيـة،  يفسر الحذف بأنو  

فلعل ذكراً التصل بالغته إلى ما قد يحذف، وهذا يرجع ألسرار هذه اللغـة ونجـد   

ذلك قد ورد في أفصح كالم وهو التنزيل العزيز، وهو يجاري العرب في كالمهـا،  

ليـل  ويحصل حذف الجواب بأنواعه من الشرط وغيره ألسباب يرجع بعضها إلى د

سابق أو الحق في الكالم دل عليه، أو يقدر الجواب تقديراً وتأويالً، أو يترك للعلـم  
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به، وان جواب الشرط يحذف كثيراً ويقدر له ما يدل عليه ويعرف ذلك من اتسـاق  

سألت الخليل عن قوله جل ذكـره  ((الكالم وتعبيراته، وقد تنبه سيبويه الى ذلك قال 

ولـو  ((أين جوابها؟ وعن قوله جل وعـال  )١٢٣())ابهاحتى اذا جاءوها وفتحت أبو((

، )١٢٥())ولو ترى اذ وقفوا علـى النـار  ((، )١٢٤())يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب

في كالمهم لعلم المخبـر ألي  ) الجواب(في مثل هذا الخبر  تتركفقال ان العرب قد 

اب لها من الجو) رب(شيء وضع هذا الكالم، وزعم انه قد وجد في اشعار العرب 

  :ذلك قول الشماخ

  ) ١٢٦(كمشي النصارى في خفاف االرندج    و دوية قفر تمشي نعامها      

وهذه القصيدة التي فيها هذا البيت لم يجـيء فيهـا جـواب لـرب لعلـم         

، وأطلق المبـرد علـى حـذف    )١٢٧())المخاطب انه يريد قطعها وما فيه هذا المعنى

الجبـال  ولو ان قرآناً سيرت به ((ذلك قوله تعالى  وفسر علىالجواب بأنه معروف جيد، 

   :قال الراجز) ١٢٨())جميعاً األمرالموتى بل هللا  به كلم أو األرضأو قطعت به 

  لو قد حداهن ابو الجودي

  برجز مسحنفر  الروي

  ) ١٢٩(مستويات كنوى البرني   
  

يجوز  ، واللم يأت بخبر لعلم المخاطب، ومثل هذا الكالم كثير((قال الفراء   

مشاهدة حال، وجـاء   أوالحذف حتى يكون المحذوف معلوماً بما يدل عليه من متقدم خبر 

  .)١٣٠())ففزعيوم ينفخ في الصور ((الى الجواب محذوفاً كما ذكر الفراء من قوله تع

؟ قلـت جوابـه   ))فخ في الصورويوم ين((فإذا قلت فأين جواب قوله ((قال   

دون ذكره يرد في كالم العـرب،   ى ان حذف الجواب، وكان الفراء ير)١٣١(متروك

تقدم يستغني عن ذكـر الجـواب   مما جاء في اآلي، ورد ذلك ان الموقد فسر بعضاً 

كم ورحمتـه وان  ولوال فضل اهللا علي((في قوله تعالى  أوردهللعلم به، ومن ذلك ما 

ذلك كل مـا  وكمتروك الجواب ألنه معلوم المعنى ((، قال عنه )١٣٢())اهللا تواب حكيم

تـرى ان الرجـل يشـتم     أال الجواب فان العرب تكتفي بترك جوابه، كان معلوم 

، فيعلم انه يريد لشتمتك، فمثل هذا يتـرك  أبوكصاحبه فيقول المشتوم اما واهللا لوال 
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  )٤٥ ( 

المتقدمة بأن الجواب قد ذكر في آية  ، واستدل على حذف الجواب في اآلية))جوابه

 فضل اهللا عليكم ورحمته في الدنيا واآلخرة لمسـكم  ولوال((وهو قوله تعالى  أخرى

وهذا يدل علـى ان الجـواب محـذوف مـن     )١٣٣())في ما افضتم فيه عذاب عظيم

ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته لفضحكم ((، وقدر الجواب من اآلية بأنه )١٣٤(االولى

  .)١٣٥())الفاحشة ولعاجلكم في العقوبة بما ترتكبون من

ولما جاءهم كتاب من ((جواب الشرط في قوله تعالى وذكر االخفش حذف   

فلما جاءهم ما عند اهللا مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 

سبب حذف الجواب على انه استغنى  إلىاالخفش  أشارفقد . )١٣٦())عرفوا كفروا به

ـ  ((عنه كثيراً في القرآن قال  أجيبعن ذكره ألنه قد  طـال   إذاالم كذلك جميـع الك

في ذلك الموضع ويكون المعنى مستغنى به نحـو   أجوبةليست لها  أشياءيجيء فيه 

كلـم   أو األرضقطعت به  أوولوال ان قرآناً سيرت به الجبال ((قول اهللا عز وجل 

، فيذكرون تفسيره لو سيرت الجبال بقرآن غير )١٣٧())جميعا األمربه الموتى بل هللا 

اللفـظ بـالجواب اذ عـرف     ير به الجبال، فاستغنى عـن هذا لكان هذا القرآن ستس

لما جاءهم كتـاب  ((جواباً لقوله )) كفروا((وقدر بعضهم قوله تعالى . )١٣٨())المعنى

  .)١٣٩())من عند اهللا

ولما جاءهم كتاب ((من قوله تعالى ) لما(وقدر الزمخشري جواب الشرط من       
  .)١٤٠())تحون على الذين كفرواستفي من عند اهللا مصدق لما معهم وكانوا من قبل

 أشـبه وجواب لما محذوف وهو نحو كذبوا به واستهانوا بمجيئه وما ((قال   
  .)١٤١())ذلك

لـى  معطوفة ع) ((وكانوا(محذوفاً دل على ان قوله ) لما(ولما قدر جواب   
  .)١٤٢())مجموع الجملة من قوله ولما

لوال اذ دخلت جنتـك  و((من قوله تعالى ) ما(وارتبط حذف الجواب بنوع   

، ذهب الفراء )١٤٣())ترن انا اقل منك ماالً وولدا باهللا وان إالقلت ما شاء اهللا ال قوة 

هـو مـا   ((خبر على تقدير  أويحتمل ان تكون في موضع رفع مبتدأ، ) ما(ان  إلى

ما شاء اهللا  أضمرتولو شئت ((قد اضمر فيها الجواب قال شرطية  أنها، او ))شاء

شاء ألن الفعل واقع عليـه، وجـاز   بنصباً ) ما(، وكان موضع )كان(كان فطرحت 
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  )٤٦ ( 

سـلماً فـي    أو األرضفان استطعت ان تبتغي نفقـاً فـي   ((طرح الجواب كما قال 

  .) ١٤٥())ليس له جواب ألن معناه معروف ،)١٤٤())السماء

الم يعلموا انه من يحادد اهللا ورسوله فأن له نـار جهـنم   ((اما قوله تعالى   

ظاهر قول االخفش ان الفـاء  ففيها  أشكل، فقد )١٤٦())يها ذلك الخزي العظيمخالداً ف

الجواب بعـد ذكـر    هي فاء الجواب وما بعدها كالم مستأنف، ولم يشر الى إضمار

فأن ((في ) الفاء(من ان  ، وصرح الزمخشري بحذف الجواب)١٤٧()فإن(كسر همزة 

، وعد جـواب  ))م يعلموا أنهال((ليست فاء الجواب بل هي معطوفة على قوله )) له

ورسوله يهلك  الم يعلموا انه من يحادد اهللا((محذوفاً قدره بـ )) من يحادد((الشرط 

االخفش في قوله تعالى المتقدم  أجمله، وقد فسر ابو حيان ما )١٤٨())فأن له نار جهنم

على ان الفاء جواب الشرط وتقتضي ما بعدها جملـة، ولعلـه   )) فأن له نار جهنم((

جملة مكونـة مـن مبتـدأ    )) ان له نار((بذلك جواب الشرط فجاء ما بعد الفاء  ادأر

قال علي بن سليمان، وقال ((هي قراءة الجمهور ) فأن(وخبره، وورد ان فتح همزة 

الجرمي، والمبرد ان الثانية مكررة للتوكيد كأن التقدير فله نار جهـنم، وكـرر ان   

مـن  ((خشري من ان جواب الشرط من حيان على قول الزم أبوتوكيداً، واعترض 

نصوا على انه اذا حذف الجواب لداللة الكالم عليـه  ((محذوف، وذلك انهم )) يحادد

كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ، او مضارعاً مجزوماً بلم، فمن كالمهم انت ظـالم  

إن فعلت، وال يجوز ان تفعل، وهنا حذف جواب الشرط، وفعل الشرط ليس ماضي 

ظالم إن فعلـت، وال يجـوز ان    أنتمضارعاً مجزوماً بلم، فمن كالمهم  أواللفظ، 

تفعل، وهنا حذف جواب الشرط، وفعل الشرط ليس ماضي اللفـظ، وال مضـارعاً   

م مخصوص بالضرورة، وايضاً فتجد الكـال فمقروناً بلم، وذلك ان جاء في كالمهم 

خفش فـي اختيـاره   حيان مذهب اال أبووعضد ، )١٤٩())تاماً دون تقدير هذا الجواب

على انه كالم مستأنف، وهي قراءة ابـن  )) فإن له نار جهنم((في ) إن(لكسر همزة 

  .)١٥٠())للجواب اًإضمارضي عبلة، والن الكسر ال يقت أبي

جواباً للثاني من قولـه   األول جعل االستفهام والشرط فقد أسلوبواجتمعا   

  ، )١٥١())راً ماذا يستعجل منه المجرموننها أوعذابه بياتاً  أتاكم إن أرأيتمقل ((تعالى 
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  .)١٥٢())عذابه أتاكمأرأيتم ماذا يستعجل من العذاب المجرمون إن ((فتقدير الكالم 

أي ليس في العذاب شيء (( اإلنكار أفادوقد استدل على تقدير الجواب ألنه   

  .)١٥٣())ام ألنه الجواب لصاحبه يصح لهيستعجل به، وجاء في صيغة االستفه

) أرأيـتم (ر الزمخشري ان جواب الشرط متعلق باالستفهام قبله وهـو  وذك  

  .)١٥٤())وني ماذا يستعجل منه المجرموناخبر((ألن المعنى 

واتل عليهم نبأ نـوح اذ قـال   ((واختلف في تقدير الجواب من قوله تعالى   

لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات اهللا فعلـى اهللا توكلـت فـأجمعوا    

معطـوف   فأجمعوا و، قيل الجواب فعلى اهللا توكلت((، )١٥٥(...))وشركاءكم مأمرك

الجـواب   األكثـرون يظهر ألنه متوكل على اهللا دائماً، وقال  على الجواب، وهو ال

، وقـدر  )١٥٦())لة اعتراضية بين الشـرط وجزائـه  فأجمعوا، وفعلى اهللا توكلت جم

متوكل في هذا التفصـيل لمـا فـي    لبين لهم انه )) ((فعلى اهللا توكلت((الجواب بـ 

  .)١٥٧())أمرهمذلك من زجرهم عنه، ألن اهللا تعالى يكفيه  إعالمه

البركات فضل حذف جواب الشرط بأنه ابلغ في المعنى لما فيـه   أبووبين   

من الحذف على ذلك قول عبد منـاف   أوردواالختصار في الكالم، وقد  اإليجازمن 

  :بن ربع الهذلي

  شالً كما تطرد الجمالة الشردا    ي قتائدةحتى اذا اسلكوهم ف

، )شـلوا شـال  (ب الشرط، وتقديره نفالبيت هو آخر القصيدة فلم يأت بجوا  

في نفس السامع من قول المتكلم لـو   أعظمواذا كان الجواب مضمراً يكون المعنى 

مـن   أنـواع الى فكره  ، وسكت عن الجواب ذهبإليكواهللا لئن قمت ((قال لغالمه 

 أنـواع المكروه من القتل والقطع والضرب والكسر، فإذا تملثت في فكـره  العقوبة و

ولو قلت واهللا لئن ... يتقي أيهاالعقوبات وتكاثرت عظمت الحال في نفسه، ولم يعلم 

ن المكروه سـوى  أظهرت الجواب لم يذهب فكره الى نوع موألضربنك  إليكقمت 

  .)١٥٨())الضرب

من (سنه من حذف الجواب في قولك ابن الشجري لما استحومثل            

واستشهد على ذلك ) أي كفى شرا عظيماً(، وحذف الجواب للعلم به )كفى شر نفسه
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أي شـيء يفعـل اهللا   )١٥٩())إن شـكرتم وآمنـتم   ما يفعل اهللا بعذابكم((بقوله تعالى 

مخرجها مخرج االستفهام، ومعنى الكالم التقرير بأن العـذاب ال  ) ما(فـ  ؟بعذابكم

 لشاكر المؤمن ألن تعذيب الشاكر المؤمن ال غرض لحكيم فيه، فكيف بمن اليكون ل

  .)١٦٠())تنفعه المنافع سبحانه وتعالى تضره المضار، وال

 ]االسود بن يعفر[ :وللسياق دور في تقدير الجواب وبيانه ومن ذلك قول الشاعر  

  اوـشب أبناءكمورأيتم     قملت بطونكم إذاحتى 

  إن اللئيم العاجز الخب    وقلبتم ظهر المجن لنا

بعـد   قدر الجواب ) ان اللئيم العاجز الخب(فمن خالل قرينة الذم في قوله   

وهـو وصـف   )) لنا وخبكم ظهر عجزكم عنا(( أي  )وقلبتم ظهر المجن لنا(قوله 

  .)١٦١(بالغدر واللؤم

وكثيراً ما يحذف الجواب لدليل يغني عن ذكره، ويعد هـذا مـن فصـاحة      

ية، وهو كثير في التنزيل من ذلك ما فسر به الزمخشري قوله تعـالى  وبالغة العرب

رسالً كلما جاءهم رسول بما ال تهـوى   إليهم وأرسلنا إسرائيلولقد أخذنا ميثاق بني 

فريقاً كذبوا وفريقـاً  ((، فقد ناب قوله تعالى )١٦٢())فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون أنفسهم

وبعد ان يكون هو الجـواب ألن  )) هم رسولكلما جاء((عن جواب الشرط )) يقتلون

احد ال يكون فريقين، ولقد دل اختالف الفعلين من الفريقين وهو مجـيء  الرسول الو

على حكاية الحال الماضـية  ((ماضياً، والثاني مضارعاً على ان يقتلون جاء  األول

  .)١٦٣())لك الحال الشنيعة للتعجب منهااستفضاعاً للقتل واستحضاراً لت

كلمـا جـاءهم   ((الزمخشري بأن قوله تعـالى   إليهذهب  حيان ما أبوورد   

  .)١٦٤())يجزم بكلما العرب على انه ال وأجمعترسول شرط وليس بشرط، 

الناقور فذلك يومئذ يـوم   نقر في فإذا((من قوله تعالى ) إذا(جواب  وأشكل  

ا دل عليـه  منها م أوجهظرف، وفي عامله ) إذا(البقاء ان  أبو، فقد عد )١٦٥())عسير

فيها على حـذف   البقاء ورجح التأويل أبو إليه، ورد ابن هشام ما ذهب )١٦٦()فذلك(

  .)١٦٧(األمرأي عسر ) عسير(الجواب مستدالً بما بعدها من قوله 
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أن انتهوا فان ف((ودل الكالم المتقدم عن ذكر جواب الشرط من قوله تعالى   

، وعد الجـواب محـذوفاً ايضـاً    )ينجزاء الكافر(، فقدر بـ )١٦٨())اهللا غفور رحيم

  )).فأغفر لهم فان اهللا غفور رحيم((مقدراً بـ 

ويحصل تقدير الجواب من تركيب الكالم ومعناه كما فسر ذلك فـي قولـه     

 أو األرضغي نفقاً فـي  تفان استطعت ان تب إعراضهموان كان كبر عليك ((تعالى 

  .)١٦٩())سلماً في السماء فتأتيهم بآية

 إلـى ، وسلماً ترتقي بـه  األرضمن ابتغائك نفقاً في  الكالم صل معنىفحا  

  .)١٧٠(لسماء ذلك هو اآليات يؤمنون بهاا

 اإليمـاء ونجد المفسرين يعلون من قدر حذف الجواب، وذلك من خـالل    

يرجـون لقاءنـا    قال الذين ال((ما بعده، ففي قوله تعالى  أومما قبله  إليه واإلشارة

من تلقاء نفسي إن اتبع اال مـا   أبدله أنه قل ما يكون لي ائت بقرآن غير هذا او بدل

، فالشرط هـو قولـه   )١٧١())عصيت ربي عذاب يوم عظيم إن أخافيوحى الي أني 

، ولم يأت الجـواب لداللـة   ))إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أخافإني ((تعالى 

 أولبـذكر  الكالم قبله، وقد انزل هذا الجواب على مراتب ألهمية كل منها، فقد بدأ 

ذلـك وهـو خوفـه مـن      إلىالمطلوبين هو التبديل وغيره ثم جاء بالسبب المؤدي 

 إذ، فكان هذا التفصيل كافياً بأن يذكر الجواب بعد ان عصيت بشكل مباشر )١٧٢(اهللا

  .النظم وبالغته ارتقاء هو هذا إن

في قوله تعـالى  ) لو(ولحصول العلم بظلمهم وضاللهم فحذف جواب         

، ومثـل ذلـك   )١٧٣())ن العذاب ان القوة هللا جميعـاً يرى الذين ظلموا اذ يروولو ((

عـن   االستغناء((، وذكر ابن مالك ان )١٧٤())لو رأيت فالناً والسياط تأخذهو((بقولهم 

اقل من االستغناء  –وحده  –واالستغناء عن الشرط ... جواب الشرط للعلم به كثير

او لتقـدم  . ..لتقدم شبهه علـى األداة ((، ويحصل حذف الجواب )١٧٥())عن الجواب

   :ول رؤبةيحذف الجواب والشرط، ومن ذلك ق وقد.)١٧٦())جواب قسم يدل عليه

  كان فقيراً معدماً قالت وإن    قالت بنات الحي يا سلمى وإن

  .)١٧٧())أي وإن كان كما تصفين فزوجنيه((  
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  جواب أدوات الربط

  جواب إذا

لما يستقبل من الزمان، وقد وردت فـي  أداة شرط غير جازمة ظرف ) إذا(  

الكالم، والتنزيل العزيز متضمنة للجواب، وهو ان يرد في كالم الحق لها او سابق 

اذا ((او انها ترد والجواب متروك، ومن ذلك ما ذكره الفراء في قوله تعالى . عليها

ية لهـا  ، فقد نقل عن بعض المفسرين ان جوابها في اآلية التال) ١٧٨())السماء انشقت

بـالواو،  ، والمشكل في ذلك ان الجواب جاء مبـدوءاً  )١٧٩())و أذنت لربها وحقت(وهي 

  .)١٨٠())أبوابهاحتى اذا جاءوها وفتحت ((في قوله تعالى ) اذا(وهذا محمول على جواب 

مبتدأه وال قبلهـا وال فـي   ) اذ(ألنا لم نسمع جواباً بالواو في ((قال الفراء   

فلمـا أن  ((ما تجيب العرب بالواو في قوله حتـى اذا كـان، و   اذا ابتدئت، وإن) اذا(

  .)١٨١())لم يجاوزوا ذلك)) كان

، )١٨٢())وإذا األرض مـدت ((وفي كالمه عن اآلية الثالثة في السورة نفسها   

كـالمتروك ألن  )) ((اذا السماء انشـقت ((يذكر ان الجواب فيها، وفي اآلية المتقدمة 

آن فعرف، وإن شئت كان جوابه يـا أيهـا النـاس    المعنى معروف قد تردد في القر

كقول القائل إذا كان كذا و كذا فيا ايها الناس ترون ما عملتم من خير او شر تجعل 

يلقى فيما ...بايها اإلنسان هو الجواب وتضمر فيه الفاء، وقد فسر جواب إذا السماء 

  .)١٨٣())السماءنشقت اإلنسان من ثواب و عقاب، وكأن المعنى ترى الثواب والعقاب إذا ا

من حيث وجود جوابها أو عدمه، فقد أورد ابـن فـارس   ) إذا(واختلف في   

إذا ((تكون لغواً و فضالً، وذكروا قوله تعـالى  ) إذا(زعم قوم إن ((المذهبين فاألول 

كما قال اقتربت الساعة او أتـى أمـر   ) انشقت السماء(السماء انشقت، قالوا تأويله 

  :العرب قوله قالو ومن شعر)) اهللا

 ) ١٨٤(شالً كما تطرد الحمالة الشردا  حتى إذا اسلكوهم في قتائده 

لها جواب مضـمر، وقـول   )) وإذا السماء انشقت((وأنكر ناس هذا وقالوا   
واحتج أصـحاب  )) يقول اسلكوهم شالً) شالً(فجوابه قوالً ((القائل حتى إذا اسلكوهم 
  :القول األول بقول الشاعر
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  )٥١ ( 

 ) ١٨٥(والدهر يعقب صالحاً بفساد  رهــمهاة لذك فاذا و ذلك ال

  .)١٨٦())قالوا المعنى وذلك  

في عدة مواضع من التنزيل، وقد اختلف في جوابهـا مـن   ) إذا(و وردت   

، فقيل إن جوابها محذوف )١٨٧())حتى اذا فتحت يأجوج و مأجوج((ذلك قوله تعالى 

ابها واقترب الوعد الحق، و الواو فحذف القول، فقيل جو)) و المعنى قالوا يا ويلنا((

  .)١٨٨())زائدة وقيل جوابها فاذا هي شاخصة

يمكن ان يكون ما يقرب منها مـن قولـه   ) اذا(وأورد أبو حيان ان جواب   

وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما احملهـم عليـه تولـوا    ((تعالى 

و يكـون  ) ((قلت) (اذا(، وجواب )١٨٩(...))وأعينهم تفيض من الدمع حزناً اال يجدوا

قلت، جملة فـي موضـع   ) ((اذا تولوا(وأعينهم تفيض، وقيل جواب )) تولوا((قوله 

  .)١٩٠())الحال من الكاف

، )١٩١())حتى اذا ضاقت عليهم األرض بمـا رحبـت  ((وأما في قوله تعالى   

لـه  وإذا كانت شرطية فجوابها محذوف تقديره تاب عليهم بعـد قو ((قال أبو حيان 

بعيد جداً، وغير ثابـت  ) ثم(ما بعد ) اذا(وجواب ... )١٩٢())لقد تاب اهللا على النبي((

  .)١٩٣())في لسان العرب

حتى إذا أتيـا  ((كما ذهب ابن الحاجب في قوله تعالى ) اذا(ويكون جواب   

، ورد ان يكـون صـفة لقريـة،    )استطعما(هو قوله )١٩٤())أهل قرية استطعما أهلها

، )١٩٥())حتى اذا لقيا غالماً فقتله((في القصة األخرى من التنزيل  وهو غير ما جاء

ها هنا جواب متعين ال يستقيم ان يكون فقتله جوابه اذا الماضي ((قال ابن الحاجب 

وإذا كان كـذلك فالظـاهر ان   ) قال(الواقع في جواب اذا ال يكون بالفاء فتعين فيه 

  .)١٩٦())واحداًالجواب ألنها سيقت سياقاً  هو) قال(القصة األخرى على هذا النمط في ان 

دون جواب استفتاء عنه مما في الكـالم  ) إذا(وفي تركيبات من الكالم ترد 

وإذا أردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ((من داللة عليه نحو ما جاء في قوله تعالى 

فأمرنـا  ((، فجاء قوله تعـالى  )١٩٧())ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

صفة القرية وصلتها، وال يكون جوابـاً  ((على وجهين وهو اما ان يكون )) مترفيها
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  )٥٢ ( 

ويكون تقدير الكالم وإذا أردنا ان نهلك قرية من صـفتها  )) وإذا أردنا((لقوله تعالى 

على هذا الجواب لم يـأت لهـا جـواب    ) اذا(أنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ويكون 

  .)١٩٨( ء عنه بما في الكالم من الداللة عليهظاهر في اآلية لالستغنا
  

  )وــل(جواب 
من األدوات التي تحتاج إلى جواب، وهي أداة شرط غيـر جازمـة،   ) لو(  

وكثيراً ما يحذف جوابها لدليل في الكالم يدل عليه أو يتقدم عليها، ومثال ذلـك مـا   

فأحتمـل ان  ، )١٩٩())لو أن لي كرة فأكون مـن المحسـنين  ((أورده عن قوله تعالى 

جواباً للو، أو ان يكون منصوباً لعطفه على تقـدير فعـل منصـوب    ) فأكون(يكون 

  .)٢٠٠())فأكوناكر  لي ان لو أن(بأضمار أن وهو 

بـأن  ) لو(وقد انفردت ((وقال في جوابها ) لو(وفضل ابن مالك القول في   

يخلو من الالم  وقلما) لم(جوابها ال يكون اال فعالً ماضياً، او مضارعاً مجزوماً بـ 

ولو علم اهللا فيهم خيراً ألسمعهم ولـو اسـمعهم لتولـوا وهـم     ((ان كان مثبتاً نحو 

لو شئت أهلكناهم ((، وخلوه من الالم في اإلثبات قليل كقوله تعالى )٢٠١())معرضون

  .)٢٠٣())امتنعت الالم) لم(وإن كان منفياً بـ ... )٢٠٢())من قبل وإياي

قل لو شـاء  ((ن الالم ألنه منفي من قوله تعالى مجرداً م) لو(وجاء جواب   

فقد  )٢٠٤())اهللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفال تعقلون

  .)٢٠٥(مجرداً من الالم لكونه منفياً) ما تلوته(وهو قوله ) لو(جاء جواب 

ثبـات  بالجملة االسمية للداللة علـى إ ) لو(وعلل الزمخشري مجي جواب   

ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة مـن عنـد اهللا   ((واستقرارها في قوله تعالى ) المثوبة(

  .)٢٠٦())خير لو كانوا يعلمون

في هذه اآلية يكون على أمرين وهـو  ) لو(فقد بين الفراء ان جواب          

وإن ((أو ان يكون متروكـاً، قـال   )) وهم يكفرون((أما ان يكون متقدماً وهو قوله 

كان جوابه متروكاً ألن أمره معلوم، والعرب تحذف جواب الشـيء إذا كـان    شئت

  :معلوماً إرادة اإليجاز كما قال الشاعر
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 ) ٢٠٧(سواك ولكن لم نجد لك مدفعا  و اقسم لو شيء اتانا رسوله 

ولو ان قرآناً سيرت به ((كما في قوله تعالى ) لو(وكثيراً ما يحذف جواب   

  .)٢٠٩())الجوابلغالمك لو اني قمت وترك ((حذوف كما تقول وجوابه م) ٢٠٨())الجبال

حث أبو حيان الجواب في اآلية المتقدمة وهو يعلق على أقـوال الفـراء   بو  

ليس جوابـاً  )) وهم يكفرون بالرحمن((وقوله ) لما آمنوا(هو ) لو(فيرى ان جواب 

 كتـب  مـن  ، وكثيـر )٢١٠(، وهذا ما ذهب اليه الفراء))وإنما هو دليل على الجواب

لـو ان  (ان جواب الشرط في هذه اآلية محذوف، ومن فقد قدر بــ   تسير ذكرالتف

قرآناً على هذه الصفة تسيير الجبال وتقطيع األرض، وتكليم الموتى لم يؤمنـوا بـه   

وقيل تقديره ولو ان قرآناً على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غاية فـي  ... 

  .)٢١١())التذكير، ونهاية في اإلنذار

لدليل وهو كثير في القرآن، قال أبو حيان، ويحسـن  ) لو(ويحذف جواب ((  

  :يكثر في الكالم قال امرؤ القيس) لو(، وحذف جواب )٢١٢())حذفه في طول الكالم

 ) ٢١٣(ولكنها نفس تساقط انفسا  فلو انها نفس تموت سوية
  

  والـجواب ل

انـتم لكنـا    لـوال ((ماض مثبـت مقـرون بـالالم نحـو     ) لوال(جواب   

لوال فضل اهللا عليكم ورحمته ما زكى مـنكم  ((نحو ) ما(، ومنفي بـ )٢١٤())مؤمنين

  :وقد يخلو المثبت من الالم كقول الشاعر. )٢١٥())من احد

 ) ٢١٦(ببعض ما فيكما اذ عبتما عودي  لوال الحياء وباقي الدين عبتكما

، وقـد بـين هـذا    إنها حرف امتناع لوجود) لوال(والثابت عند النحاة في   

)) ولو ان ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قلـيالً ((المعنى أبو حيان في قوله تعالى 

وجواب لوال يقتضي إذا كان مثبتاً امتناعه لوجود ما قبله فمقاربـة  . (()٢١٧())إذا ألذقناك((

  .)٢١٨())الركوب لم تقع منه فضالً عن الركوب، والمانع من ذلك هو وجود تثبيت اهللا

من ذلك قوله تعالى ) لوال(و يذهب بعض المفسرين إلى جواز تقديم جواب   

، فقد ذهب أبو حيان إلى )٢١٩(...))ولقد همت به وهم بها لوال أن رأى برهان ربه((
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  )٥٤ ( 

الكـوفيين،  متقدم على عليها، وذكر ان ذلك يجوز عند النحاة ونسبه إلى ) لوال(ان جواب 

  .)٢٢٠(والمبرد، وذلك إذا دل عليه دليلوبعض البصريين كأبي زيد األنصاري، 

) لـوال (ويعد جواب لوال مسوغاً لحذف الخبر، فخبر المبتدأ الواقـع بعـد     

والتقدير لوال زيد موجود او حاضـر، قـال   ) لوال زيد لعاقبتك(يحذف لزوماً، نحو 

  .)٢٢١())حذف لطول الكالم بجواب لوالالالزموا هذا الخبر  وانما((

لوال على الرغم من وروده في المنثور والمنظـوم،   وقد اشكل ذكر جواب  

لوال قومك حديثو عهد بكفر ألسسـت  (فقد روي عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قوله 

الجـواب،  وجاز الحذف لتعيين المحذوف ووجب لسـد  (()٢٢٢()البيت على قواعد إبراهيم

  :عريالمابي العالء  كذلك أشكل قولو)) وحلوله محله، ثم اطلق وجوب الحذف

  .)٢٢٣(...))فلوال الغمد يمسكه لساال  

قـل  ((ذكر ذلك في قوله تعالى ) لو(كما يحذف في ) لوال(ويحذف جواب   

، وتقدير جـواب  )٢٢٤())ما يعبؤ بكم ربي لوال دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما

  .)٢٢٥())لوال دعاؤه إياكم إلى توحيده لم يبل بذكركم((هو ) لوال(
  

  أمــــا
ذاكراً إنها متضمنة لمعنـى الشـرط   ) اما(اق ابن مالك الحديث عن لقد س  

ال يليها فعل ألنها قائمـة  ((، وذكر أنها )مهما يكن من شيء(والتفضيل، وتقدر بـ 

مقام حرف شرط، وفعل شرط، فلو وليها فعل لتوهم انه فعل الشـرط، ولـم يعلـم    

نبيه على ما قصد من كـون  بقيامها مقامه، واذا وليها اسم بعده الفاء، كان في ذلك ت

اما ما ئـم  ((يا وليها مع ما بعده جواباً، والمقرون بالفاء بعد ما يليها إما مبتدأ نحو 

  .)٢٢٦())فزيد، واما خبر نحو اما زيد فقائم

والفاء كما تقدم شرط اقترانها بالجواب، ولكن قد تسقط، ففي قولـه تعـالى     

فأمـا  ((، ومثل ذلك قوله تعالى ) ٢٢٧(..))كماما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى علي((

) أما(معناه فيقال أكفرتم واهللا اعلم وذلك ان ((،  )٢٢٨())الذين اسودت وجوهم أكفرتم

، )٢٢٩())البد لها من ان تجاب بالفاء، ولكنها سقطت لما سقط الفعـل الـذي اضـمر   

باقياً مـا هـو   ويجوز حذف الفاء بعدها إذا كان المقرون بها قوال ((وقال ابن مالك 
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فأما الذين اسودت وجوههم اكفـرتم األصـل فيقـال لهـم     ((محكي به كقوله تعالى 

، كما يرون ان الفاء تحذف من الجواب في الضرورة وعدوا من ذلـك  )٢٣٠())أكفرتم

    :الحارث بن خالد المخزوميقول 

 )٢٣١(ولكن سيراً في عراض المواكب  فأما القتال ال قتال لديكم     

عن جوابها كقولـه تعـالى   ) أما(فيغني جواب ) أما(ي ان الشرطية وقد تل  

، ألن الجـواب ألول  )٢٣٢())فأما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعـيم ((

  .)٢٣٣(الشرطين
  

  لمـــا
فمـا ال يليـه   ((ذكر سيبويه انها حرف ال يأتي بعده إال فعالً ظاهراً قـال    

نحوهن، فإن اضطر شاعر فقدم االسم، وقـد  الفعل اال مظهراً، قد، وسوف، ولما، و

، وبـين ابـن   ) ٢٣٤())أوقع الفعل على شي من سببه لم يكن حد اإلعراب اال النصب

فهي على ثالثة أقسام، األولى أن تكون نافية جازمة والفعل بعدها ) لما(مالك أنواع 

ن اال مضارع لفظاً ماض في المعنى، والثانية ان تكون حرفاً، والتالي لهـا ال يكـو  

فعالً ماضياً خالصاً في اللفظ والمعنى، وهي تدل على وجوب شيء لوجوب غيره، 

، والثانيـة أن  )٢٣٥())وتلك القرى أهلكناهم لما ظلمـوا ((واورد على ذلك قوله تعالى 

  .)٢٣٦()عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطاً(نحو ) اال(تكون بمعنى 

فلمـا  ((نحو قوله تعالى وهي كغيرها من أدوات الشرط تحتاج إلى جواب   

والعرب تدخل الـواو فـي   ) وناديناه(وجوابه في قوله ((، )٢٣٧())اسلما وتله للجبين

  .)٢٣٨())جواب فلما، وحتى إذا وتلقيها

فلما كشقنا عنهم الرجز إلى اجـل هـم بـالقوة اذا هـم     ((وفي قوله تعالى   

كشفنا عـنهم فأجـاءوا   يعني فلما ) لما(إذا هم ينكثون جواب ((، فقوله )٢٣٩())ينكثون

  .)٢٤٠())النكث، وبادروا لم يؤخروا، ولكن لما كشف عنهم نكثوا

كما ذهب إليه سيبويه وذلـك لمجـيء   ) لما(واستدل ابو حيان على حرفية   

، وانها تفيد الترتيـب،  )لما(ما بعدها من الجواب على ما قبله من الفعل الذي بعد ((
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إذا هم يبغون فـي   انجاهمفلما ((وله تعالى وجاء كالمه على ق)) والتعليق في المعنى

هو جـواب  )) إذا هم يبغون((الفجائية في ) اذا(، وبين ان )٢٤١())األرض بغير الحق

ان جوابها قـد  ((ومن ذلك، فقد ذكر ) لما(، وتحدث المالقي عن هذه األداة )٢٤٢()لما(

نهـا  فلمـا جـاءهم بآياتنـا اذ هـم م    ((الفجائيـة كقولـه تعـالى    ) ذا(يقترن بـ 

  .)٢٤٤())الفجائية ال يعمل فيما قبلها) اذا(، وما بعد )٢٤٣())يضحكون

وال جواب لها في الكالم من ذلك ما فسره الزمخشري من قوله ) لما(وترد   

، )٢٤٥())فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لـوط ((تعالى 

كـالم مسـتأنف دال علـى    )) ((يجادلنا((محذوف، وقوله ) لما(فقد أورد ان جواب 

الجواب، وتقديره اجترأ على خطابنا او فطن لمجادلتنا أو قال كيت وكيت، ثم ابتـدأ  

ترد المضارع إلى معنى الماضي كما ترد ) لما(فقال يجادلنا في قوم لوط، وقيل إن 

  .)٢٤٦())الماضي إلى معنى االستقبال) ان(

رضي اهللا عنـه   مسعود ابنما دلت عليه قراءة ) لما(ومن الحذف لجواب   

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فـي رحـل   ((من قوله تعالى )) وجعل السقاية((

كأنـه قيـل   ((بالواو دل على حذف الجواب )) وجعل السقاية((، فقراءته )٢٤٧())أخيه

فلما جهزهم بجهازهم وجعل السقاية في رحل اخيه أمهلهم حتـى انطلقـوا ثـم أذن    

  .)٢٤٨())مؤذن

مـثلهم  ((بين الحذف واإلثبات من قولـه تعـالى   ) لما(ك فسر جواب وكذل  

، والثـاني ان  )٢٤٩())كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب اهللا بنورهم

، وانمـا جـاز حذفـه    )٢٥٠())فلما ذهبوا بـه ((كما حذف في قوله ((يكون محذوفاً 

أولى من اإلثبات لما فيـه   الستطالة الكالم مع امن اللبس للدال عليه، وكان الحذف

من الوجازة مع اإلعراب عن الصفة التي حصل عليها المستوقد بما هو ابلـغ مـن   

اللفظ من أداء المعنى كأنه قيل فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظالم 

متحيرين متحسرين على فوت الضوء خائبين بعد الكدح في إحياء النار؟، فإن قلت، 

قلـت يكـون كالمـاً    )) هـب اهللا بنـورهم  ((اب محذوفاً فبم يتعلـق  فإذا قدر الجو

جملة اسمية ابتدائيـة، ومثـال   ) لما(، وجواز ابن مالك مجيء جواب )٢٥١())مستأنفاً
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، وذهب أبـو  ) ٢٥٢())٣٢لقمان –فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ((ذلك قوله تعالى 

لما ذهبوا وأجمعوا ان يجعلوه ف((على وجهين من قوله تعالى ) لما(البقاء في جواب 

، )عرفنـاه (، األول انه محذوف علـى تقـدير   )٢٥٣())في غيابات الجب وأوحينا إليه

علـى زيـادة الـواو، وذكـر انـه مـذهب       ) وأوحينـا (والثاني الجواب ما بعدها 

  .)٢٥٤())الكوفيين
  

  : مـجواب القس

بقولـه  يحتاج القسم إلى جواب إذا اقترن بالجزاء، وقد بوب سـيبويه لـه     

هذا باب الجزاء إذا كان القسم في أوله وذلك قولك واهللا إن أتيتنـي ال افعـل، ال   ((

يكون إال معتمدة عليه اليمين، أال ترى أنك لو قلت واهللا إن تأتني آتك لم يجز، ولـو  

قلت واهللا من يأتيني آته كان محاالً، واليمين ال تكون لغواً كال واأللف؛ ألن اليمـين  

  .)٢٥٥())وما بينهما ال يمنع اآلخر ان يكون على اليمينآلخر الكالم، 

جملة يجاء بها لتوكيـد جملـة   ((وبين ابن مالك حال القسم في الكالم بأنه   

وترتبط أحداهما باألخرى ارتباط جملتي الشرط والجزاء وكلتاهما اسـمية وفعليـة،   

أوضح كذلك مـا  و )) المؤكدة هي األولى، والمؤكدة هي الثانية، وهي المسماة جواباً

تتبع جملة الجواب وما يلزمها ألداة القسم، وهو إذا كانت جملة الجواب اسمية مثبتة 

أمـا اذا كانـت   )) ، ولعمرك إنه بعيد من أذى)واهللا لزيد ذا(لزمتها الالم او ان مثل 

مصدرة بفعل مضارع مثبت مستقبل دخلتها الالم، وإحدى نـوني التوكيـد كقولـه    

، وتدخل الالم ) ٢٥٦())ل ما آمره ليسجنن، وليكونا من الصاغرينولئن لم يفع((تعالى 

  :دون نوني التوكيد إذا كان الفعل المضارع مسبوقا بحرف تنفيس نحو قول الشاعر

  )٢٥٧(سلفه المرء سيئا او جميالًا  ذيـــفوربي لسوف يجزى ال

وفي هذا الباب استعرض ابن مالك مسائل القسم وفروعه من ذلك فقد ذكر   

في الجملة االسـمية  ) ال(أو ) ما(جواب القسم يأتي منفياً، وال يكون نفيه إال بـ  ان

، ويظهر من كالمه ايضـاً ان  )٢٥٨())واهللا ال زيد في الدار وال عمرو((والفعلية نحو 

جواب القسم يرد في الكالم محذوفاً لتقدم ما هو في معناه او لداللة معمـول ثـان،   
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وقد عوملـت جملتـا   ((الجزاء، فقد جاء قوله عن ذلك وان هناك عالقة بين القسم و

القسم في جواز حذف احدهما معاملة جملتي الشرط وأكثر ما يحذف المقسم عليـه  

، او لداللـة  )٢٥٩())أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنـا ((لتقدم ما هو في معناه كقوله تعالى 

  .)٢٦١())لى لتبعثن أو نحوه، ع)٢٦٠())يوم ترجف الراجفة((معمول ثان كداللة قوله تعالى 

او الالم، وقـد ورد قولـه   ) أن(وبين الفراء اقتران جواب الشرط متضمناً   

، وعد ذلك جارياً علـى  )وعد(تعالى غير مصرح بلفظ القسم بل جاء مبتدئاً بالفعل 

، )٢٦٢())وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصـالحات ليسـتخلفهم  ((القسم من قوله تعالى 

العدة قول يصلح فيها ان وجواب اليمين، فتقول وعـدتك ان آتيـك، و   ((قال الفراء 

،  وإن )٢٦٣())ثم بدا لهم من بعد مـا رأوا اآليـات ليسـجننه   ((وعدتك آلتينك ومثله 

  .)٢٦٤())تصلح في مثله من الكالم) أن(

ومما فسر مجيء جواب اليمين دون ان يتقدمه لفظ القسم من قوله تعـالى    

، فقد بين الفراء ان الفعـل  )٢٦٥())بني إسرائيل ال تعبدون اال اهللاو إذ أخذنا ميثاق ((

مـن معنـى   ) أخذ الميثاق(يجوز ان يكون جواباً لليمين، وذلك انه عد ) ال تعبدون(

  .)٢٦٦(اليمين

والسـماء ذات  ((وكثيراً ما يحذف جواب القسم، فمن ذلـك قولـه تعـالى      

ومثل جوابـه إن بطـش ربـك    أي يقتل، )) قتل أصحاب األخدود((البروج جوابه 

، وجاء جواب القسم محذوفاً في قولـه تعـالى   )٢٦٧())لشديد، وقيل الجواب محذوف

  .)٢٦٨())ولقد أرسلنا نوحاً((

، ويـذكر  )٢٦٩(ويؤتى بجملة القسم تأكيداً للجملة المقسم عليها وهي جوابهـا   

وقضـينا إلـى   ((الجواب ويحذف القسم ومن ذلك ما ذكره الزمخشري فـي قولـه   

لتفسـدن جـواب قسـم    ((، فقولـه  )٢٧٠())إسرائيل في الكتاب لتفسدن فـي األرض 

وإن منكم لمـن ليبطـئن   (( ، ومثله قوله )٢٧١())كأنه قال واقسمنا لتفسدن... محذوف

جواب قسم محذوف تقديره وإن منكم لمـن  ) ليبطئن(، و )٢٧٢())فان أصابكم مصيبة

  .)٢٧٣()من(اقسم باهللا ليبطئن، والقسم وجوابه صلة 
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وكثيراً ما نجد ان جواب القسم يظهر من خالل سياق الكالم من تعينـه أو    

، فقد اختلف من حيـث  )٢٧٤())ص و القرآن ذي الذكر((حذفه فمن ذلك قوله تعالى 

وقيل ((ذكر الجواب وتعيينه، فقد ذكر ان الجواب محذوف تقديره، ولقد حق األمر، 

ان ذلك لحـق  ((وقيل ان الجواب قوله . .)٢٧٥()كم أهلكنا من قبلهم من قرن(الجواب 

  .)٢٧٧(وضعف االخير لبعده عن القسم، )٢٧٦())تخاصم أهل النار

وفي كثير من مواضع الكلم ان يجتمع القسم من جواب الشرط وفي هـذه    

الحال البد من جواب، ويقدر ان جواب القسم يسد عن جواب الشرط نحـو قولـه   

مـتم لمغفـرة مـن اهللا ورحمـة خيـر ممـا       ولئن قتلتم في سبيل اهللا أو ((تعالى 

لمغفرة جـواب القسـم وهـو سـاد مسـد جـواب       ((، فقوله تعالى )٢٧٨())يجمعون

، ويغلب جواب القسم على جواب الشرط كما أورد الطبرسي تفسـير  )٢٧٩())الشرط

قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون ((قوله تعالى 

، وقد استدل على ذلك بمجـيء الفعـل   )٢٨٠())بعضهم لبعض ظهيرا بمثله ولو كان

الشـرطية لجـاء مجزومـاً،    ) إن(مرفوعاً ولو كان جواباً لـ ) ال يأتون(المضارع 

  :)٢٨١(ومثل ذلك قول كثير

 ) ٢٨٢(و امكنني منها اذاً ال اقيلها  لئن عاد لي عبدالعزيز بمثلها

ولـئن أتيـت   ((قوله تعالى وكذلك سد جواب القسم مسد جواب الشرط من   

  .)٢٨٣())الذين أوتوا الكتاب بكا آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم

وداللة الكالم تغني عن ذكر جواب القسم من ذلك ما أورده اآللوسي عـن    

، )٢٨٥())غرقاًوالنازعات ((، وقوله تعالى )٢٨٤())ق والقرآن المجيد بل عجبوا((قوله تعالى 

  .)٢٨٦())فلم يأت بجواب لداللة الكالم عليه)) يوم ترجف الراجفة((لى إلى قوله تعا

ولـئن  ((ويأتي الجواب مغنياً عن جواب القسم والشرط نحو قوله تعـالى    

أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم اهللا قرضـاً حسـناً   

ـ   ، فقولـه  )٢٨٧(...))ارألكفرن عن سيئاتكم وألدخلنكم جنات تجري من تحتهـا األنه

  .)٢٨٨())جواب له وهذا الجواب ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاً)) ألكفرن((
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وإذا اجتمع شرط وقسم استغني بجواب ما سبق منهما عن جواب اآلخـر،    

إن تأتيني واهللا (وتقدير الشرط نحو )) واهللا إن أتيتني ألكرمنك((فتقديم القسم كقولك 

لقسم والشرط بعد مبتدأ استغنى بجواب الشرط مطلقـاً نحـو   فإن توالى ا)... أكرمك

، وقد يستغنى عنـد عـدم المبتـدأ    )زيد إن تقم واهللا يقم(، و )زيد واهللا إن يقم تقم(

  :بجواب شرط مؤخر عن جواب قسم مقدم كقول الشاعر

 )٢٨٩(أصم في نهار القيظ للشمس باديا  لئن كان ما حدثته اليوم صادقاً

  :وقول األعشى
 ) ٢٩٠(لـــال تلفنا من دماء القوم ننفت  ن منيت بنا عن غب معركةلئ

وقد يكفي عن جواب القسم بالمعترض من القول بعد القسم من ذلـك مـا     

، فقد ذكر الفراء قـولين  )٢٩١())ص والقرآن ذي الذكر((ذكره الفراء من قوله تعالى 

أن ذلـك  ((وله تعالى وقد استبعد القول األول، وهو ق)) والقرآن((عن جواب القسم 

، وأمـا  ))والقـرآن ((، وذلك لتأخره كثيراً عن قولـه  )٢٩٢())لحق تخاصم أهل النار

فصار جوابها جواباً ((كالم معترض ) والقرآن(القول الثاني وهو انه جاء بعد القسم 

بـل  ((للمعترض لها، فكأنه اراد، والقرآن ذي الذكر لكم أهلكنا فلما اعترض قولـه  

جواباً للعـزة ولليمـين، ومثلـه    ) كم(، صارت )٢٩٣())ي غرة وشقاقالذين كفروا ف

ونفـس ومـا سـواها    ((، اعترض دون الجواب قولـه  )٢٩٤())والشمس وضحاها((

وكفى من جواب القسـم كـان   ) فألهمها(تابعة لقوله )) قد افلح((فصارت )) فألهمها

  .)٢٩٥())والشمس وضحاها لقد افلح

حد، ويأتي كالم بعـدها يسـد مسـد    ويجتمع القسم والشرط في موضع وا  

إنكـم إذاً  )) ((لـئن اتبعـتم شـعيباً   ((الجوابين ويغني عنهما، كما في قوله تعـالى  

  .)٢٩٧(سد مسد الجوابين)) إنكم اذاً لخاسرون((، فاآلية التي بعدها )٢٩٦())لخاسرون

سيحلفون باهللا ((ومما جاء ساداً مسد جواب القسم والشرط ما ورد في قوله   

، فقولـه  )٢٩٨())طعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم واهللا يعلـم انهـم كـاذبون   لو است

لخرجنا سد مسد جواب القسم ولو جميعاً، األخبار، مما سوف يكون بعد القول في ((

  .)٢٩٩())حلفهم واعتذارهم
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  الجزم في جواب األمر

يظهر في أساليب العربية جوابات بالجملة الفعلية من الفعـل المضـارع،     

لك أساليب األمر والنهي، والنفي والدعاء، والتمنـي، واالسـتفهام ويحصـل    ومن ذ

الفعل المضارع الواقع جوابا ألحد هذه األساليب الجزم او النصـب، فأمـا الجـزم    

اين بيتـك  (فعلى تقدير ان المتقدم على الجواب متضمن معنى الشرط فمن االستفهام 

  .)٣٠٠())مني بيتك أزركان تعل((، والتقدير )ازرك

وذكر هذا ايضاً ابن عصفور، وذكر ان سبب جزم جواب األمر في نحـو  

  .)٣٠١(لتضمنه معنى الشرط نحو أن تطع) أطع اهللا يغفر لك(

معنى الشرط، جـاز  الطلب مع ذكر ما يصلح جزاء له  فلما تقرر ان في((

  .)٣٠٢())وتجزم به الجزاء كما تجزم بإن، السببية لك ان تحذف فاء

تداخل بعضها ببعض من خالل ما يؤول، وهذا كثير فـي  ونجد الجوابات ت

على تجـارة تنجـيكم مـن     ميا ايها الذين آمنوا هل أدلك((كالم اهللا ففي قوله تعالى 

عذاب أليم تؤمنون باهللا ورسوله وتجاهدون في سبيل اهللا بأموالكم وأنفسـكم ذلكـم   

. )٣٠٣(...))نـات م جويـدخلك )) ((يغفر لكم من ذنوبكم)) ((خير لكم إن كنتم تعلمون

، بين الفراء الجـزم علـى   )يدخلكم(يغفر، والفعل المعطوف (جزم الفعل المضارع 

معنـاه  )) هل أدلكـم ((معنى األمر مؤوال وظاهراً، فأما المؤول ان االستفهام المتقدم 

وأما الظاهر استدل بقراءة )) هل أنت ساكت؟ معناه اسكت((األمر، فاذا قلت للرجل 

، ويؤول الجزم على االسـتفهام أي ان  )٣٠٤()آمنوا(رضي اهللا عنه عبداهللا بن مسعود 

هـل  ((كأنه لما قال تعالى ((عطف بيان لما تقدم )) تؤمنون وتجاهدون((قوله تعالى 

لم يدر ما التجارة فبينها باإليمان والجهاد فعلم ان التجارة هـي  )) أدلكم على تجارة

الستفهام على المعنى، الن المعنـى  جواب ا) يغفر(اإليمان والجهاد فيكون على هذا 

  .)٣٠٥())منون باهللا وتجاهدون يغفر لكمهل تؤ

قـل  ((وكذلك جزم الفعل المضارع على جواب األمر مـن قولـه تعـالى    

، فيشير كالم سيبويه إلى ان جزم المضارع )٣٠٦())دي الذين آمنوا يقيموا الصالةلعبا
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  )٦٢ ( 

اده باآليـة الكريمـة علـى    على جواب األمر، وذلك من خالل استشه) يقيموا(من 

، وهـو يـرى   ))وتقول مره يحفرها وقل له يفعل ذلك((الجزم في الجواب من قوله 

ان الرفع في مثل هذا الجواب يجوز فيه الرفع ايضاً، وهو قليل، وقد مثـل للجـزم   

فقد ، )٣٠٧())يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األملذرهم ((وللرفع في الجواب من قوله تعالى 

ذرهـم فـي خوضـهم    ((بالجزم، اما الرفع ففي قوله تعالى )) يأكلوا((جاء الجواب 

) يقيمـوا (فإنه جـزم  ((، وقال الحريري )٣٠٩(عبونفلم يجزم الفعل يل، ))٣٠٨()يلعبون

قل لعبادي الذين امنـوا  (لوقوعه موقع جواب األمر المحذوف الذي تقديره لو ظهر 

وجواب األمر مجزوم لتلمح معنى الجزاء فيه، كمـا قـال   ، ))أقيموا الصالة يقيموا

  .)٣١٠())٦١ -البقرة–فأدع لنا ربك يخرج لنا ((سبحانه 

فأضـرب بـه   ((والواو من قوله تعالى ) ال(وقد جاء الجواب المسبوق بـ 

  .)٣١٢(مقحمةعلى جواب األمر والواو ) ثال تحن(، فقد عد ابن فارس )٣١١())وال تحنث

، وقد بـين  النهياب معنيان وهما معنى األمر، ومعنى وقد يدخل في الجو

تصـيبن الـذين ظلمـوا مـنكم      واتقوا فتنـة ال ((هذا الزمخشري من قوله تعالى 

مع دخول نـون التوكيـد   ) ال تصيبن(، فقد أشار الى جواب األمر في )٣١٣())خاصة

)) تطرحـك انزل عن الدابة ال ((الثقيلة عليه لتضمنه معنى النهي ممثالً لذلك بقولهم 

  .)٣١٤())تطرحك، وال تصيبن وال يحطمنكمال ((فيجوز 

فأجعـل بيننـا   ((ومن ذلك قراءة الجزم على جواب األمر من قوله تعالى 

، فالقراءة المشـهورة برفـع   )٣١٥())نحن وال انت مكاناً سوىوبينك موعداً ال نخلفه 

  .)٣١٦(بالجزم جواباً ألمر) ال نخلفه( جعفر فقراءة أبو) نخلفه(

مجزوماً وفي قراءة ابن ذكوان جاء بالرفع من قولـه  ) تلقف(جاء بالفعل و

الجزم على جواب االمـر   توجيهف) ٣١٧())ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق((تعالى 

الرفع على انه فعل مضارع مرفوع في محل نصـب علـى    وتوجيه)والق(المتقدم 

  .)٣١٨()ما(الحال من 

يا أيهـا الـذين   ((سر من قوله تعالى ويجيء السم فعل األمر جواب كما ف

)) ال يضـركم ((، ففي قوله )٣١٩())كم ال يضركم من ضل اذا اهديتمآمنوا عليكم أنفس
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  )٦٣ ( 

وإنما ضمت الراء اتباعاً ((وجهان ان يكون خبراً مرفوعاً، او مجزوماً جواباً لالمر 

  .)٣٢٠())اء المدغمة، واألصل ال يضرركملضمة الضاد المنقولة إليها من الر

  جواب النفي وشبهه
يرى سيبويه ان حصول جواب النفي ال يتم اال إذا كان األول سبباً لآلخر،   

  ):جميل بثينة(ولذلك لم يجعل للنفي جواباً في نحو قول الشاعر 

  ) ٣٢١(لقموهل تخبرنك اليوم بيداء س    ع القواء فينطقألم تسأل الرب
إن زيـداً  (هو ان قولك وقد نقل ابن فارس عن ثعلب مثاالً لجواب النفي، و  

  .)٣٢٢(الباء، والالم جواب عن )ما(إن  ، فتقابل)ما زيد بقائم(هو جواب عن قولك ) لقائم

ويأتي الجواب في النفي بعد احد الحروف، وهي الفاء والـواو، واو، وقـد     

ال يقضـى علـيهم   ((عـالى  ورد الجواب منصوباً بعد الفاء في التنزيل من قولـه ت 

هذا يوم ((في معنى آخر يأتي الجواب بعد النفي مرفوعاً مثل قوله تعالى ، و)٣٢٣())فيموتوا

  :، ومثال الرفع قول بعض الحارثيين)٣٢٤())ينطقون وال يؤذن لهم فيعتذرونال 

  )٣٢٥(فنرجى ونكثر التأميال    غير أنا لم تأتنا بيقين
 الناصبة للفعل المضارع بعد الفاء المجاب) ان(وذكر ابن مالك ان إضمار   

، وقد فـرق  ))ال يقضى عليهم فيموتوا((بها نفي واجب واستدل بقوله تعالى المتقدم 

وقيدت الفاء المنتصب بعدها الفعـل بإضـافتها   ((بين هذه الفاء، والفاء العاطفة، قال 

بمعنى مـا   د العطف كقولك ما تأتينا فتحدثناإلى جواب احترازاً من الفاء التي لمجر

كما يرى ابن مالك ان النفي غير الخـالص  . )٣٢٦())تحدثنا نا فما تحدثنا او فأنتتأتي

ومـا تـزال تأتينـا    (( ،)) انت اال تأتينا فتحـدثنا وما ((الجواب له منصوب نحو 

  :الفرزدق لومنه قو ))أكل إال طعامايف ماقام و )) فتحدثنا

  ) ٣٢٧(بالتي هي اعرف إال فينطق    منا قائم في نديناقام وما 
بعد الفاء ) أن(مضارع فيما تقدم محمول على إضمار والنصب في الفعل ال  

مضمرة بعد بعض األحرف كالفاء، والواو، و ) أن(وقد اعتمدت على النفي، وتعمل 

  .)٣٢٨(ى أمر أو نهي أو استفهام أو نفياو، وتكون نائبة عنها بعد أن تعتمد عل

وذهب الفراء فيما نقله عن العرب إلى جواز الجزم والرفـع فـي الفعـل      

بدلها، ذكـر ذلـك فـي    ) كي(اذا صلح تقدير ) ال(لمضارع الواقع جواباً للنفي بـ ا
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  )٦٤ ( 

ون به حتى يـروا  ال يؤمن)) ((كذلك سلكناه في قلوب المجرمين((تفسير قوله تعالى 

مين كي ال يؤمنـوا بـه   رلتكذيب في قلوب المجا سلكنا((، قال )٣٢٩())العذاب األليم

جميعاً صـلح  ) ان(و ) ال(موقع كي مثل هذا  ، وإن كان))حتى يروا العذاب األليم((

فلـت جزمـاً ورفعـاً،    توالرفع، والعرب تقول ربطت الفـرس ال ي ) ال(الجزم في 

وأوثقت العبد ال يفرر جزماً، ورفعاً، وإنما جزم ألن تأويله ان لم اربطه فر فجـزم  

  :على التأويل انشدني بعض بني عقيل

  ارفـتة ال يفرق الشر قمساك         وحتى رأينا احسن الفعل بيننا
  :ينشد رفعاً وجزماً وقال آخر  

  او جئتنا ماشياً ال يعرف الفرس        رؤيتنا حاولت لو كنت اذ جئتنا
  :رفعاً وجزماً وقوله  

  ) ٣٣٠())فخلياها والسجال تبترد    ردـــــلطالما حأل تماها الي
ؤوالً، وهـو  واورد السيوطي ان النفي قد يكون محضاً كاآلية المتقدمة او م  

ويجوز في الثـاني الجـزم   )) نا فتحدثناالم تأت((الستفهام التقريري نحو تدخله اداة ا

  : والرفع نحو قول الشاعر

 .......................................    الم تسأل الربع القواء فينطق

)٣٣١ (  
واختلف في الجواب من حيث النصب والرفع اذا تقدمه ما يشعر بالنفي او   

وتقول حبسته شتمني فأثب عليه اذا لم يكن الوثـوب واقعـاً،   ((ل سيبويه ايشبهه، ق

  .)٣٣٢())الرفع ومعناه ان لو شتمني لوثبت عليه، وان كان الوثوب قد وقع فليس اال

 ويكون له جـواب منصـوب  ) غير(ي النفي بـ وقد أجاز ابن مالك ان يأت  
  .)٣٣٣())هماركغير قائم الزيدان فن((و نح

ال ) قـد (الرضي انه اذا تصدر ما يفيد معنى النفي أو التقليـل بــ    وبين  

) انت غير أمير فتضـربني (ينصب جوابه، وأجاز ذلك قوم قياساً ال سماعاً كقولك 

علينـا  كأنـك وال  ((، وأورد مما الحق بـالنفي نحـو   )قد تجيئني فتكرمني(ونحو 

نصب الفعـل المضـارع   ، وبين ابن مالك العلة في )٣٣٤())، أي لست بوال))فتشتمنا

الواقع في جواب النفي، وعدم الجزم خالفاً لغيره من الجوابات ألنهـا يقصـد بهـا    
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النفي فإن الشخص به محقـق  ((الشرط من حيث وقوعه، وعدم وقوعه، أما جواب 

  .)٣٣٥())الشرط، ولم يكن له جواب مجزوملعدم الوقوع، فخالف 

ما عليك مـن  ((تعالى  ونصب الفعل المضارع على جواب النفي من قوله  

منصـوب  ) تطـردهم (، فـ )٣٣٦())يء فتطردهم فتكون من الظالمينحسابهم من ش

  .)٣٣٧()على جواب النفي

وذكر المفسرون جوابين في هذه اآلية األول وقد تقدم ذكره، أما الثاني فهو   

  .)٣٣٨()وال تطردهم(باً للنهي من قوله جوا)) فتكون من الظالمين((

اذا خرجت عن التشبيه أفادت النفـي فجـاز   ) كأن(ين ان ونقل عن الكوفي  
كأني بزيد يأتي فتكرمـه، ألن معنـاه مـا هـو إال يـأتي      ((النصب بعد الفاء نحو 

  .)٣٣٩())قديره، أنت وال علينا فتشتمناكأنك وال علينا فتشتمنا ت)... فتكرمه
فلـيس فيـه شـبه     ألنه خبر محـض ((اب النفي في الكثير ولم يجزم جو  
يجـوز فيـه   وأجازه بعضهم محتجاً ان كل من يجوز فيه النصب بالفاء )) بالشرط

  .)٣٤٠(الجزم ولم يستثن النفي
  

  يـجواب النه
  :جواب النهي المجزوم قول عمرو بن عمار الطائيعلى أورد سيبويه 

  زلقالقطاة فت أخرىفيندنك من     فقلت له صوب وال تجهدنه

قال ال تجهدنه وال يـدنينك مـن    ال تمددها فتشقها، كأنه((وهو مثل قولهم   

  .)٣٤١())لنهي ال يرينك وال أرينك ههناأخرى القطاة وال تزلقن، ومثله من ا

سيبويه الجزم في جواب النهي بعد الواو، وبين ما يدل عليه المعنـى   أورد  

في جواب النهي في حالة الجزم، وهو يسوق الحديث في موضـع نصـب الفعـل    

، فقـد جـاء الفعـل    )أكل السمك وتشرب اللبنتال ( هكقول) ان(المضارع بأضمار 

منصوباً في موضع الجزم، ألن الثاني غير داخل في األول قال  بعد الواو) تشرب(

ألنه إنما أراد ان يقول له ال يجمع بين اللبن والسمك، وال ينهاه ان يأكل السـمك  ((

مك على كـل  على حدة، فإذا جزم فكأنه نهاه ان يأكل الس  على حدة، ويشرب اللبن

، وبين الوجه الثاني من الجزم بعد النهي مـن  ))حال او يشرب اللبن على كل حال

  :قول جرير
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  تفعل تسفه وتجهل إنفانك     ى وتبلغ اذاتهوال تشتم المول

  .)٣٤٢())ألنه قد جعله داخالً في جواب النهي) تبلغ(جزم  إذ  
عـدم جـواز   من جواب النهي، و) وتبلغ(وبين ابن الحاجب علة الجزم في 

النصب فيه ألن المعنى ال يسعفه، ألن الجزم فيه يدل على النهي عن كليهمـا عـن   

لجاء النهي مجموعاً بـالواو  ) تبلغ(الشتم، والمبالغة في األذى له، ولو نصب الفعل 

ألن الشتم خاص، وليس المراد اال مطلق األذيـة،  ((بين شيئين متغايرين وال يصح 

، وقد ساق هذا البيت استشهاداً على ))للفظ من غير فائدةبما هي أذية، فكأنه تكرير 

، وقد ذهـب إلـى   )٣٤٣(...))وال تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا((الجزم، وقوله تعالى 

، ورجح ابـن جـزي الكلبـي    )٣٤٤(يجوز ان تكون منصوبة ومجزومة) تكتموا(أن 

الجمع بين  الن العطف يقتضي النهي عن((العطف على النهي ) وتكتموا(الجزم في 

  .)٣٤٥())الشيئين ال النهي عن كل واحد على انفراده

وإذا كان جواب النهي يأتي منجزماً إذا كان متضمناً معنى الشـرط، فقـد     

ال تـدن مـن األسـد    (يأتي وهو غير متضمن ذلك، وقد نبه سيبويه على ذلك نحو 

ن يكون جواب ، وهذه مسألة اختلف فيها الفريقان إذ يرى أهل البصرة ا)٣٤٦()يأكلك

، ومما يعضد حجة الكوفيين ما فسره ابن )٣٤٧(النهي او األمر متضمناً معنى الجزاء

الشجري من قول زهير بن أبي سلمى، إذ انه جزم الفعل على جـواب النهـي دون   

  :معنى الشرط فيه وهو قوله

  مـليخفى ومهما يكتم اهللا يعل    مـــفال تكتمن اهللا ما في نفوسك

  )٣٤٨(ليقوم الحساب أو يعجل فينقم    رــكتاب فيدخيؤخر فيوضع في 

ومما سأله عنه نصر بن عيسى الموصلي عامل الجـزم  (قال ابن الشجري   

فأحبت بأنه أنجزم على جـواب النهـي   ) ...فال تكتمن(من قول زهير ) يؤخر(في 

جواب ينـوب عـن الشـرط    بألن النهي وما أشبهه، مما ليس ) الذي هو ال تكتمن

  .)٣٤٩())ه إذا لم تكن فيه الفاءجزم جوابنفي

لنهي جواب مجـزوم إال  لجعل يال يجوز ان ((وبين ابن الناظم ذلك بقوله   

ن يدل عليه، وعالمة ذلك ان يصـح  اموافقاً للمطلوب فيصح  إذا كان الشرط المقدر
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فللنهـي هنـا    )ال تدن من األسد تسـلم (نحو ) ال( على ) ان(المعنى بتقدير دخول 

ال تدن من  بخالف قولك )إن ال تدن من االسد تسلم(يصح قولك  جواب مجزوم فال

تدن من األسد يأكلـك، وأجـاز   ال إن يأكلك، ممتنع لعدم صحة المعنى بقولك  االسد

أي يـا  ((من قـول الصـحابي   به الكسائي جزم جواب النهي مطلقاً، وما يحتج له 

  .)٣٥٠(...))رسول اهللا ال تشرف يصبك سهم

واختلف ((خالف في هذه المسألة بين الفريقين قال وصرح ابن عصفور بال  

أهل البصرة والكوفة متى يجزم جواب النهي فمذهب أهل البصرة انـه ال يجـوز   

جزم جواب النهي حتى يسوغ فيه دخول حرف الشرط عليـه مـع أداة النهـي، ال    

تعص اهللا تندم ألنه ال يسوغ ان تقول ان تعص اهللا تندم، ومذهب أهل الكوفة ألنـه  

جوز جواب النهي إذا صح معنى الشرط، وصح وقوع الفعل المنهي عنه مـع أداة  ي

النهي، أو دونها بعد أداة الشرط، فيجوزون ال تعص اهللا تندم ألنه ضمن ال تعـص  

  .)٣٥١())معنى إن تعص اهللا تندم

وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بهـا  ((وذهب في تفسير قوله تعالى   

، إلى وجهين من اإلعراب وهو الجـزم والنصـب فـي الفعـل     )٣٥٢())إلى الحكام

  ).وتدلوا(المضارع 

فقد ذكر أبو حيان انه مجزوم على انه معطوف على النهـي المتقـدم وال     

اخذ المال بالباطل، والثاني صـرفه ألخـذه   (تأكلوا فحصل النهي عن أمرين األول 

لى إضمار إن بعد الـواو،  بينما أجاز االخفش والزمخشري النصب فيه ع)) بالباطل

احدهما ان النهي في الجمع ال يستلزم النهي عن واحد ((ورد هذا أبو حيان ألمرين 

منهما، يستلزم عن النهي بينهما ألن في الجمع بينهما حصول كل واحد منهما عنـه  

ضرورة، اال ترى أكل المال بالباطل حرام سواء افرد أو جمع غيره من المحرمات 

وى، إن قوله لتأكلوا علة لما قبلها، فلو كان النهي عن الجمع لم تصلح والثاني هو أق

العلة له، الن مركب من شيئيين ال تصلح العلة ان يترتب على وجودهما بـل إنمـا   

  .)٣٥٣())يترتب على وجود احدهما، وهو اإلدالء باألموال إلى الحكام
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تخونـوا اهللا  يا أيهـا الـذين آمنـوا ال    ((واحتمل الوجهين من قوله تعالى   

هو ان يكـون  ) تخونوا(، فالجزم في )٣٥٤())والرسول وتخونوا آماناتكم وانتم تعلمون

  .)٢٥٥(داخالً في حكم النهي، واما النصب فعلى إضمار ان بعد الواو
  

  جواب االستفهام
االستفهام فعالً مضارعاً مجزوماً او منصوباً، ويكون مجزوماً  جواب يكون  

واما ما أنجزم باالستفهام فقولـك، اال  ((الجزاء، قال سيبويه إذا كان متضمناً معنى 

، وأورد سيبويه لجواب االستفهام المجزوم مـن  ))تأتيني أحدثك؟ وأين تكون أزرك؟

  :الشعر لرجل من تغلب وهو جابر بن حنى

  دمـــمحارمنا اليبؤ  الدم بال       يتقتوملوك عنا أال تنتهي 
  :وقال الراجز

  ) ٣٥٦(]ليالً وال اسمع أجراس المطي[    الكرى متى انام  اليؤرقني

  :بعد الفاء كقول الشاعر) أن(ويأتي جواب االستفهام منصوباً بأضمار   

  ) ٣٥٧(سدجتقضى فيرتد بعض الروح في ال    هل تعرفون لبناتي فأرجو أن   

، ومجيء مـا بعـدها   )لعل(وأورد ابن مالك جواز الكوفيين االستفهام بـ   

  .)٣٥٨()لعلك تشتمنا فأقوم إليك(ب االستفهام نحو منصوباً على جوا

  

وجاء نصب الفعل المضارع بالنصب على جواب االستفهام من قوله تعالى   

قال يا ويلتي أعجزت ان أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح مـن  ((

  .)٣٦٠())فأواري بالنصب على جواب االستفهام((، )٣٥٩())النادمين

ستفهام سواء أكانت األداة حرفاً ام اسماً نحو قوله تعالى وينصب جواب اال  

من يدعوني فأستجيب له؟ متـى  ((، واالسم نحو )٣٦١())فهل لنا شفعاء فيشفعوا لنا((

  .)٣٦٢(...))تسير فأرافقك

وجهان من اإلعراب اعتماداً على ) فيضاعفه(وحصل في الفعل المضارع   

يقرض اهللا قرضـاً حسـناً فيضـاعفه     من ذا الذي((قراءتين وذلك من قوله تعالى 

، وقد أورد الفراء نصب الفعل المضارع في جواب االسـتفهام  )٣٦٣())اضعافاً كثيرة
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لـوال  ((اذا أدخلت في جواب االستفهام فاء نصبت، كما قال اهللا تبارك وتعالى ((انه 

، و أورد الزجـاج النصـب   )٣٦٥())تنصـب  )٣٦٤())أخرتني إلى اجل قريب فأصدق

بالنصب والرفع فمن رفع عطف على يقرض، ومن عطـف  ) فيضاعفه(ي والرفع ف

، فالنصب هي قراءة ابن عامر وعاصم وعليهـا  )٣٦٦())نصب على جواب االستفهام

المصحف، اما قراءة الرفع فهي قراءة الباقين من القراء ووجه ذلك انـه معطـوف   

ي فهـو  ، او علـى االسـتئناف أ  )يقرض(، وهو الفعل المضارع )الذي(على صلة 

جواباً لالستفهام على المعنى الن االستفهام، وان كان ((يضاعفه، وفسر النصب فيه 

عن المقرض فهو عن اإلقراض في المعنى فكأنه قيل أيقرض اهللا احـد فيضـاعفه؟   

) فيضاعفه(واختار ابو علي قراءة الرفع، وقد ذهب النحويون الى النصب في الفعل 

هام عن المقرض ال عن القرض، قال ابـو حيـان   ال يصح بعد الفاء اذا كان االستف

وذهب بعض النحويين الى انه اذا كان االستفهام عن المسند اليه الحكـم، ال عـن   ((

بعد الفاء في الجواب، فهو محجـوج بهـذه   ) أن(الحكم، فال يجوز النصب باضمار 

 من يدعوني فأستجيب له، من يستقرضني((القراءة المتواترة، وقد جاء في الحديث 

  .)٣٦٧())فاغفر له

االستفهام ال يتضمن وقوع الفعل، فـان  ((ونقل السيوطي عن ابن مالك ان   

ابن و، ))تضمنه لم يجز النصب نحو لم ضربت زيداً فيجازيك ألن الضرب قد وقع

يرد علـى الزجـاج،   ) اإلغفال(فيما جاء في كتابه  يمالك يقتدي بأبي علي الفارس

لـم  ((مرفوعاً بعد االستفهام من قولـه تعـالى    ويحتج عليه بمجيء الفعل المضارع

وتكتمـوا  ((، وهو قد أجاز النصب مثل  )٣٦٨())تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق

  .)٣٦٩())لم تجمعون بين ذا وذا(على معنى )) الحق
  

  اءـجواب الدع

ومن الجوابات التي يجزم فيها الفعل المضارع هو ما جاء مجزوماً علـى    

ربنـا  ((فسر العلماء بعض ما جاء من التنزيل، ومنه قوله تعالى  جواب الدعاء وقد

  .)٣٧٠())اطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم فال يؤمنوا حتى يروا العذاب
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إلى النصب علـى وجهـين،   ) ال يؤمنوا(ويذهب االخفش في توجيه الفعل   

ا عـن  ربنـا ليضـلو  ((من قوله تعالى ) ليضلوا(وهو ان يكون معطوفاً على الفعل 

فنصـبها  ((او يكون الفعل منصوباً على جواب الدعاء المسبوق بالفاء قال )) سبيلك

  .)٣٧١())ألن جواب الدعاء بالفاء نصب

علـى جـواب   ) فال يؤمنـوا (وقد أجاز الفراء الجزم في الفعل المضارع   

الدعاء، وبين انه لم يكن سهالً كجواب الشرط، كما انه أجاز فيه النصب جواباً عن 

فـال  (موسى المتقدم من اآليات، وهو يشير إلى األمر المتقدم عليه فنصـب   سؤال

    ]البي النجم[ :هجواباً له، وقد مثل ذلك بنصب الفعل المضارع من قول) يؤمنوا

  ) ٣٧٢(الى سليمان فنستريحا    يا ناق سيري عنقاً فسيحا
ونقل النحاس جزم الفعل المضارع في هذه اآلية على جواب الدعاء عـن    

للدعاء عن جواباً ) ال يؤمنوا(، وبعد ما نقل ابو حيان جزم الفعل )٣٧٣(الكسائي وأبي عبيدة

  :على جواب الدعاء من قول األعشى) ينبسط(الكسائي والفراء فقد وجه جزم الفعل 

  )٣٧٤(وال تلفين اال وانفك راغم       ال ينبسط من بين عينيك ما انزوىف  

دل على جـواب الـدعاء وهـو    )) يؤمنوافال ((وكذلك بين الزمخشري ان   

دعـاء معتـرض بـين المعطـوف     ((او انه دعي جاء بلفظ النهي، وهـو  ) اشدد(

ويقترن الدعاء بالطلب، أو الدعاء بالنهي، كمـا تقـدم مـن    )٣٧٥())والمعطوف عليه

ومن األول ما فسر بـه مكـي قولـه    ) فال يؤمنوا(توجيه الزمخشري لآلية السابقة 

هارون أخي اشدد به أزري وأشـركه فـي   )) ((زيراً من أهليواجعل لي و((تعالى 

ومن قـرأ  ((، فقد وردت في هذه اآلية قراءتان كما ذكر مكي وهو قوله )٣٧٦())أمري

قطـع  جعله على الدعاء والطلب فهو مبني، ومن ) اشركه(وفتح ألف ) اشدد(بوصل ألف 

فاأللفان ألف ألجعل،  وهو ابن عامر جعله مجزوماً جواباً) أشركه(ضم الف ) اشدد(ألف 

  .)٣٧٧())المتكلم وهما في القراءة األولى األلف األولى ألف وصل، والثانية الف قطع

وجاء الفعل مجزوماً على الدعاء كما وجهه أبو علـي فيمـا انشـده مـن       
   ]ألبن الدمينة[: الشعر
  على طلل بالغمرتين محيل    قفا ال يكن حظي وحظكما البكا     
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  .)٣٧٨())على الدعاء لهما كأنه قال ال كان حظنا ذلك) ال يكن( انه جزم((قال 

  جواب التمني 
من األفعال المضارعة التي ترد منصوبة بعد الفاء هو ما يرد من جـواب    

التمني سواء وقعت بعد حرف تمن، او ما يدل عليه المعنى، وقد نوه سيبويه الى ما 

آيـات ربنـا ونكـون مـن     ياليتنـا نـرد وال نكـذب ب   ((قريء من قوله تعـالى  

واما عبداهللا بـن ابـي اسـحاق فكـان ينصـب هـذه       ((... ، قال )٣٧٩())المؤمنين

) نكون(و ) نكذب(ولعله أشار إلى إن النصب في الفعل الواقع بعد الواو )٣٨٠())اآلية

  .هو جواب للتمني

واما الفراء فقد ذكر كالماً صريحا بنصب الفعل المضـارع الواقـع بعـد    

عدما يسبق الفعل بالواو او الفاء في هذه اآلية وغيرهـا نحـو قولـه    جواب التمني ب

، وقد علل ذلك فكـأن الفعـل   )٣٨١())يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً((تعالى 

العـرب تنصـب مـا    ((الناصبة قال ) أن(معطوف على فعل منصوب مسبوق بـ 

تفعل فأفعل، فهـذا   ؛ النها تمن وفي التمني معنى يسرني ان)ليت(أجابت بالفاء في 

ثم أشار إلـى  )) نصب كأنه منسوق كقولك في الكالم، وددت ان أقوم فيتبعني الناس

علة المخالفة بين الجواب والفعل المتمنى به وهو مذهب الكوفيين في نصب الفعـل  

المضارع بعد أحد األحرف الواو أو الفاء فيما يسمونه بالصرف، فعلل إن الجـواب  

اال ان النفي او الحجد في مصطلح الكوفيين ينوى في التمني  في هذه األمثلة صحيح

وجواب صحيح يكون الحجد ينوى في التمني ألن ما تمنـى ممـا قـد    ((قال الفراء 

فالمعنى لم اكن )) يا ليتني كنت معهم فأفوز((مضى فكأنه مجحود أال ترى ان قوله 

ي فـي قـراءة عبـداهللا    ه)) يا ليتنا نرد وال نكذب((معهم فأفوز، وقوله في األنعام 

فمن قرأها كذلك جاز النصب علـى الجـواب،   )) نرد فال نكذب بآيات ربنا((بالفاء 

، وذكر ابو البقـاء ان  )٣٨٢())والنصب جائز على الصرف... والرفع على االستئناف

، )٣٨٣(على جواب التمني، والرفع على تقدير فأنـا افـوز  ) فأفوز(النصب في الفعل 

 :))اء ال يجاب بها الخبر الموجب اال في ضرورة شعر كقولـه ان الف((والذي أشكل 

   ]المغيرة ابن حبناء[
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  )٣٨٤(و الحق بالحجاز فأستريحا    زلي لبني تميمسأترك من
وقد يرد الفعل منصوباً على جواب التمني، ولم يكن مصدراً بأداة التمنـي    

نا كرة فنكون مـن  فلو ان ل((وانما متضمناً معنى التمني كما في قوله تعالى ) ليت(

األول ان يكون منصوباً عطفـاً  ) نكون(، فأحتمل النصب في الفعل )٣٨٥())المؤمنين

  .)٣٨٦()كرة(على المصدر وهو 

وكذلك ورد التخصيص بمعنى التمني، ونصب الفعل على جواب التمنـي    

، )٣٨٧())لوال أخرتني إلى اجل قريب فأصدق وأكن من الصـالحين ((من قوله تعالى 

ومن قرأ وأكن فإنـه  ((هي قراءة أبي عمرو  )فأصدق(بالنصب عطفاً على  و أكون

نصب على ما ) فيرأب(، ونجد إن الفعل )٣٨٨())جزمه بالعطف على موضع فأصدق

  :تضمنه جواب التمني من قول الشاعر

  )٣٨٩(فيرأب ما ايات يد الغفالت    اال عمر ولى مستطاع رجوعه
  

  : جواب الترجي

بعد الفاء هو جواب الترجي من مسـائل الكـوفيين    ومما جيء به منصوباً  

التي خالفوا بها البصريين، وهو ان يتقدم الفعل المنصوب رجاء او ما يدل عليه من 

 )٣٩٠())فأطلعأسباب السموات )) ((لعلي ابلغ األسباب((ذلك ما فسر به الفراء قوله تعالى 

فهـو منصـوب   ) فأطلع( أما قراءة النصب) أبلغ(معطوفاً على الفعل ) فأطلع(برفع 

  :واحتج الفراء على ذلك بقول العرب من الرجز) لعل(على جواب الترجي في 

  يدللنا اللمة من لماتها    عل صروف الدهر ودوالتها

  وتنقع العلة من غالتها    فتستريح النفس من زفراتها

روى ((، )٣٩١()فتسـتريح (فنصب على الجواب بلعل يريد الفعل المضارع   

وقـرأ  ((، قال أبو زرعـة  )٣٩٢())بالنصب) فأطلع الى اله موسى(م حفص بن عاص

)  فأطلع(، وعلل الزمخشري نصب )٣٩٣())نصبا على جواب الترجي) فأطلع(حفص 

، وكذلك ذهب الفراء إلى مثل هذا التوجيه مما جاء مـن  )٣٩٤(بأنه رجاء أشبه التمني

، قال الفـراء  )٣٩٥())لذكرىاو يذكر فتنفعه ا)) ((و ما يدريك لعله يزكى((قوله تعالى 

بالرفع، ولو كان نصباً على جـواب  )) الذكرى)) فتنفعه((وقد اجتمع القراء على ((
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، وذكر ابن خالويه ان قراءة النصب قراءة عاصم وهو )٣٩٦())الفاء للعل كان صواباً

اعتماداً ) لعل(ما استقر عليه رسم المصحف الشريف، وعلل ذلك انه وقع جواباً لـ 

اذا سبق بالفاء كـاألمر والنهـي   ) لعل(ل العرب، اذ سمع عنهم نصبه بعد على قو

جعله جواب لعـل  ) ((فتنفعه) (لعل(، وقال مكي من نصب الفعل بعد )٣٩٧(واالستفهام

بالتاء ألنه غير موجب فأشبه التمني واالستفهام، وهو غير معروف عند البصريين، 

و جعفر النحاس قراءة النصـب  ، وكذلك نسب اب)٣٩٨())ومن رفعه عطفه على يذكر

والكوفيـون  ((الى عاصم وعد ذلك خاصاً بالكوفيين دون البصريين قال ) فينفعه(في 

، وقـد حكمـوا هـم    )لعـل (يقولون هو جواب لعل، وال يعرف البصريون جواب 

، وقـال ايضـاً   ))والكوفيون إيجاب النصب في األمر والنهي والتمني واالسـتفهام 

بن سليمان فقال ما اعرف للنصب وجهاً، وان كان عاصم وسألت أبا الحسن علي ((

  .)٣٩٩())مع جاللته قد قرأ به

ووافق ابن مالك الكوفيين في جواز نصب المضارع بعـد الفـاء الواقـع      

جواباً للترجي، وقد أورد رداً على النحويين ممن أنكر هذا بأنـه قـد خفـي مـن     

فـإن  ((اه عنه الصالة والسالم النحويين، وقد احتج لذلك من الحديث الشريف بما رو

ففـي إعـراب الفعـل    )) أحدكم اذا صلى وهو ناعس ال يدري يستغفر فيسب نفسه

وجهان الرفع عطفاً على المرفـوع السـابق، أو النصـب علـى جـواب      ) فيسب(

منقـول عـن    وهـو  ، وأورد ابن هشام ان الترجي محمول على التمني)٤٠٠()لعل(

  .)٤٠١(بالنصب) فأطلع(من قوله  الكوفيين في قراءة اآلية المتقدمة

وذكر الحريري هذه المسألة عن جواز الكوفيين في النصب علـى جـواب     

الترجي، ومنع البصريون ذلك وأجازوه في التمني، وعلل الجواز الثاني دون األول 

  .)٤٠٢())أن التمني يقع على ما يجوز ان يكون، ويجوز أال يكون((على 

وألحق الفراء الرجـاء التمنـي،   ((يين بقوله ورجح ابن الناظم مذهب الكوف  

... فجعل له جواباً منصوباً، ويجب قبوله لثبوته سماعاً كقراءة حفص عـن عاصـم  

، وبين أبو حيان حجة البصـريين  )٤٠٣(...)...))عل صروف الدهر(وكقول الراجز 

في منع النصب على الترجي ألنه حكم الواجب أي ليس بنفي أو شبهه، أما حجـة  

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠١١ سنةل                                                  ) ٥٥(العدد / البصرة  اداب مجلة
  

  )٧٤(

قد ترد في االستفهام، ورجح ما ذهبوا إليه لثبوته في الـنظم  ) لعل(ين فهي ان الكوفي

، وسلك أبو الطيب المتنبي مذهب الكوفيين في نصب الفعـل المضـارع   )٤٠٤(والنثر

  :بعد الترجي من قوله

  )٤٠٥(إلى التي تركتني في الهوى مثالً    عل األمير يرى ذلي فيشفع لي
  

  جواب القول

جواب يتم به معنى الكالم، ويظهر ذلك من سياق الكـالم   يحتاج القول إلى  

ه و دالئله، وقد وقف على ذلك العلماء المفسرون والنحويـون، ففـي قولـه    نوقرائ

فكـذبوه  )) ((فقال لهـم رسـول اهللا ناقـة اهللا وسـقياها    )) إذ انبعث أشقاها((تعالى 

حصـل التقـديم   ، فقد وضح الفراء تركيب قوله تعالى وهو انه كيف )٤٠٦())فعقروها

وتـرى ان الكـالم أن يقـال    ((فقـال  )) فكذبوه فعقروها((والتأخير في قوله تعالى 

فعقروها فكذبوه فيكون التكذيب بعد العقر، وقد يكون على ما ظن، ألنك تقول قتلـوا  

هذا في وجه، أما الوجه الثاني فيرى الفراء )) رسولهم فكذبوه، أي كفى بالقتل تكذيباً

إذا انبعـث  ((جوابا لقولـه  ) فعقروها(مكتفى بها، ويكون قوله ) هفكذبو(يكون ((ان 

  .)٤٠٧())ويكون مقدماً ومؤخراً ألن العقر وقع بالتكذيب))... أشقاها فعقروها

ويأتي الجواب عن أول الكالم ولن نجد فيه اسلوباً للشرط أو االسـتفهام أو    

، فهـو جـواب   )٤٠٨())يرجون تجارة لن تبور((النهي او األمر، كما في قوله تعالى 

أولئك يرجون تجارة لن )) ((ان الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة((لقوله تعالى 

  .)٤٠٩())، فجاء الجواب بالفعل المضارع يرجون))تبور

وما تأتيهم مـن آيـة مـن    ((وقد جاء الجواب على شيئين وهو قوله تعالى   

اال كـانوا عنهـا   ((تعـالى  ، فقولـه  )٤١٠())آيات ربهم اال كانوا عنهـا معرضـين  

إن كانوا معرضين )) وإذا قيل لهم اتقوا((جواب لآلية، وجواب لقوله )) ((معرضين

من كل آية كفى جواب واحد من ثنتين، الن المعنى وإذا قيل لهم اتقـوا اعرضـوا،   

، ويجري الجواب على لسان موسى في قوله تعـالى  )٤١١())وإذا أتتهم آية اعرضوا

اال (، ويدل سياق الكالم على ان المراد بقولـه  )٤١٢())ال تستمعونقال لمن حوله ا((
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وربكم ورب آبـائكم  ((إلى قول موسى، فرد موسى من خالل قوله تعالى ) تستمعون

، يقول ادعوكم إلى )٤١٤())قال رب المشرق والمغرب((، وكذلك قوله ) ٤١٣())األولين

  .)٤١٥())عبادة رب المشرق والمغرب وما بينهما

فأن اهللا يضل من يشـاء ويهـدي مـن    ((الجواب متبعاً بقوله تعالى وجاء   

، جواباً لقولـه  )٤١٧())فال تذهب نفسك عليهم حسرات((، وهو قوله تعالى )٤١٦())يشاء

واكتفـى بأتبـاع   ((، قال الفراء  )٤١٨())أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً((تعالى 

ألولى، ولو اخرج الجواب كله كان، الجواب بالكلمة الثانية، ألنها كافية من جواب ا

فال تـذهب نهـي   ((افمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك أو تذهب نفسك ألن قوله 

يدل على ان ما نهي عنه قد مضى في صدر الكلمة، ومثله في إذا غضبت فال تقتل 

  .)٤١٩())كأنه كان يقتل على الغضب فنهى عن ذلك

ي الكـالم، فنجـده يـرد علـى     و افرد ابن فارس باباً فيما يصلح جواباً ف  

إذا ((الشافعي في عدم قبوله التزويج من المزوج لما يراه من نقص الجواب وذلـك  

قال الولي زوجتك فالنه، فقال المزوج قد قبلتها أن ذلك ليس بنكاح حتى يقـول قـد   

، فابن فارس يرى ان ذلك يتم حتى ولو كـان الكـالم   ))تزوجتها، او قبلت تزويجها

فهل وجدتم مـا وعـد   ((اب وقد احتج بما جاء في التنزيل، قال تعالى يفهم منه الجو

، فهـو يسـتدل   )٤٢١())الست بربكم؟ قالوا بلـى ((، وقال )٤٢٠())ربكم حقا؟ قالوا نعم

  .)٤٢٢(باكتفاء القرآن بحرف الجواب دون ذكره كامالً

فأورد ابن فارس ان الجواب قد يرد منفصالً في غيـر السـورة، او فـي      

، فقـد ذكـر   )٤٢٣())وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم((سها فمن ذلك قوله تعالى السورة نف

لئن أقمتم ((عن أهل العلم ان بيان ما تقدم من اآلية جاء في سورة المائدة وهو قوله 

فهذا عهده جل ثنـاؤه،  ((، قال ابن فارس )٤٢٤())الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي

، فـإذا أوفـوا   )٤٢٥())ألكفرن عنكم سيئاتكم(( وعهدهم تمام اآلية في قوله جل ثناؤه

ويقول الذين كفروا السـت  ((، ومن ذلك قوله تعالى ))بالعهد األول أعطوا ما وعدوه

يـس والقـرآن الحكـيم انـك لمـن      ((فالرد علـى هـذا قولـه تعـالى     )) مرسالً

  .)٤٢٧())وهذا هو الذي يسميه اهل القرآن جواباً((، قال )٤٢٦())المرسلين
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ن فارس هذا الباب عدداً من اآليات وهو ما يسميه رد القـول او  ويورد اب  

لقد أرسلنا إلى ثمـود  ((جواباً لما تقدم تفسيراً وبياناً لقول سابق من ذلك قوله تعالى 

، فهـذا االختصـام   )٤٢٨())أخاهم صالحاً ان اعبدوا اهللا فإذا هم فريقان يختصـمون 

الذين استكبروا من قومـه للـذين    قال المال((تفسيره في سورة األعراف وهو قوله 

، وأورد قصـة  )٤٢٩())استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون ان صالحاً مرسل من ربـه 

فالبشرى في قوله تعالى فـي  ((، )٤٣٠())لهم البشرى في الحياة الدنيا((قوم وهو قوله 

، )٤٣١())تنزل عليهم المالئكة اال تخافوا وال تحزنوا وابشروا بالجنـة ((موضع آخر 

  .)٤٣٢(ذا ما يكون بيانه منفصالً عنهوه

وما أهـديكم اال سـبيل   ((ومنه ما جاء حكاية عن فرعون في قوله تعالى   

، ومنـه  )٤٣٤())وما أمر فرعون برشيد((، فرد عليه في قوله جل ثناؤه )٤٣٣())الرشاد

وما أوتيـتم مـن   ((، أي أوعية للعلم فقيل لهم )٤٣٥())قالوا قلوبنا غلف((قوله تعالى 

وهذا في القرآن كثير أفردنا له كتابـاً وهـو الـذي يسـمى     ((، )٤٣٦())لم اال قليالالع

  .، ولعل هذا ما يطلق عليه عند الدارسين بتفسير القرآن بالقرآن)٤٣٧())الجوابات

فأن العرب قد ((ومما يذكر في هذا الباب وهو الفصل بين السؤال وجوابه   

عيداً عنـه، وعلـى مـذهبهم ورد، فامـا     تذكر جواب الكالم مقارناً له، وقد تذكره ب

، وأما البعيـد  ))ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو((المقارن من الجواب فكقوله تعالى 

وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعـام ويمشـي فـي    ((فتارة يكون في السورة كقوله 

ة ، جوابه بعدها بـاثنتي عشـر  )٤٣٨())األسواق لوال انزل إليه ملك فيكون معه نذيرا

وما أرسلنا قبلك من المرسـلين إال انهـم ليـأكلون الطعـام     ((آية، وهو قوله تعالى 

  .)٤٤٠(، وتارة يكون في سورة أخرى)٤٣٩())ويمشون في األسواق

قل أي شي اكبر شـهادة  ((ودل المعنى على تحديد الجواب من قوله تعالى   

قـل  ((ب عند قولـه  يحتمل ان يكون تمام الجوا((، )٤٤١())قل اهللا شهيد بيني وبينكم

أي هـو شـهيد بينـي    )) شهيد بيني وبينكم((بمعنى اهللا اكبر شهادة ثم ابتدى )) اهللا

هو الجواب لداللته على ان اهللا عـز  )) اهللا شهيد بيني وبينكم((وان يكون )) وبينكم

  .)٤٤٢())وجل اذا كان هو الشهيد بينه وبينهم ما كبر شيء شهادة شهيد له
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بعـد  ) خيراً(في جواب الكالم المتقدم من االسم وعلل الزمخشري النصب   

وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا ((القول لوقوعه جواباً لإلنزال من قوله تعالى 

فصالً بـين  ((، على النصب جاء فيه )٤٤٣())خير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة

ثمـوا، وأطبقـوا   جواب المقر وجواب الجاحد، يعني ان هؤالء لما سـئلوا لـم يتلع  

، ))الجواب على السؤال بيناً مكشوفاً مفعوالً لإلنزال، فقالوا خيراً أي انـزل خيـراً  

أولئـك  ((وهو يقارن بينه في هذا الموضع ووروده في موضع آخر جـاء مرفوعـاً ألن   

  .)٤٤٤())شيعدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو أساطير األولين، وليس اإلنزال في 

مقتدراً يسوقه بناء الكالم وسياقه، وهو مـا وقـع فـي اول    ويأتي السؤال   

، فالسؤال يتوجه )٤٤٥())ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين((البقرة من قوله تعالى 

في هذه اآلية وهو انه بم اختص هؤالء المتقون بهذا الكتاب؟ فجاء الجـواب بقولـه   

المنطوية تحتها خصـالها   جيء بصفة المتقين((ثم )) الذين يؤمنون بالغيب((تعالى 

  .)٤٤٦())التي استوجبوا بها من اهللا ان يلطف بهم

يكاد البـرق يخطـف   ((ويأتي الجواب للسؤال المقدر ايضاً في قوله تعالى   
جـواب لمـن   )) ((كلما أضاء لهم((، فكأن )٤٤٧())فيه اأبصارهم كلما أضاء لهم مشو

تمثيل لشدة األمر علـى   يقول كيف يصنعون في تاركي خفوق البرق وخفيته، وهذا
  .)٤٤٨())المنافقين بشدته على أصحاب الصيب

وليعلم ((وكذلك جاء جواب السؤال المقدر في جملة الصلة من قوله تعالى   

هـو مـن جملـة الصـلة     )) قيل لهم((، و )٤٤٩())الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا

المؤمنين لهـم إلـى    اقتضاه دعاء((وهو جواب عن سؤال ) نافقوا(المعطوفة على 

  .)٤٥٠())القتال كأنه قيل فماذا قالوا لو نعلم

وفي قصة قابيل وهابيل يأتي الجواب من الثاني بكالم حكيم، عندما حسـده    

اذ قربا قرباناً فتقبل من احدهما ولم يتقبل من اآلخر ((اخوه بتقبل القربان قال تعالى 

)) إنمـا يتقبـل مـن المتقـين    ((فقوله  ،)٤٥١())قال ألقتلنك قال انما يتقبل من المتقين

  .)٤٥٢(جواب لقوله القتلنك

ويقدر السؤال في قوله تعالى، ويقول الذين آمنوا اهوالء الذين اقسموا بـاهللا    

النصب عطفاً علـى ان  ((قراءتان ) يقول(، اذ جاء في )٤٥٣())جهد إيمانهم انهم معكم
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نوا في ذلك الوقـت، وقـريء   يأتي، وبالرفع على انه كالم مبتدأ أي يقول الذين آم

على انه جواب قائل يقول فماذا يقول المؤمنون حينئـذ؟ فقيـل   ... بغير واو) يقول(

يقول الذين آمنوا هؤالء الذين اقسموا، فان قلت لمن يقولون هـذا القـول؟ قلـت ان    

يقوله بعضهم لبعض تعجباً من حالهم، واعتباطاً مما من اهللا عليهم من التوفيق فـي  

  .)٤٥٤())اإلخالص

يوم يجمع اهللا الرسل فيقول مـاذا  ((وحصل سؤال وجواب في قوله تعالى   

سـؤال أريـد بـه    )) ماذا أجبتم((، و )٤٥٥())أجبتم قالوا ال علم لنا انت عالم الغيوب

  .)٤٥٦())تبويخ أقوام الرسل

ويعلم اهللا نبيه عليه الصالة والسالم جواباً يرد على المنكرين لـه، وهـو     

ومن األحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت ان اعبد اهللا وال أشـرك  ((قوله تعالى 

جـواب  )) ((قل إنما أمـرت ان اعبـد اهللا  ((، فقوله )٤٥٧())به إليه ادعوا واليه مئاب

للمنكرين معناه قل إنما أمرت فيما انزل الي بأن اعبد اهللا وال أشرك به، فإنكـارهم  

  .)٤٥٨())له إنكاره لعبادة اهللا وتوحيده

ان تكـون ثالثـة   )) الذين ضل سعيهم في الحياة الـدنيا ((حتملت جملة وا  
على )) هم الذين ضل سعيهم((أحوال هي الرفع والنصب والجر، فالرفع على تقدير 

انه جواب عن سؤال، وأما النصب ان تكون نصـباً علـى الـذم، والجـر علـى      
  .)٤٥٩(البدل

ر الـدعوة، والقـرآن   ويأتي الجواب رداً على المشتركين المعاندين في أم  

الكريم فهم يطلبون من النبي صلى اهللا عليه وآله سلم أن يأتي بقرآن غيره أو يبدله، 

وإذا تتلـى  ((ولما كان التبديل احد المطلوبين بدأ به في الجواب من قولـه تعـالى   

عليهم آياتنا قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدله قل ما يكون لـي  

له من تلقاء نفسي إن اتبع اال ما يوحى الي إني أخاف ان عصيت ربي عذاب ان أبد

بأمر عام يشمل انتفاء التبديل وغيـره ثـم   ((، ثم اتبع هذا الجواب )٤٦٠())يوم عظيم

  .)٤٦١())أتى بالسبب الحامل على ذلك وهو الخوف

ولمكابرة المشركين وعدم إقرارهم بقدرة اهللا تعـالى علـى بـدء الخلـق       

مبتـدأ مصـرح   ((ه بأمر نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم، ان يجيب بجملـة  وإعادت
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وهو قولـه  )) بخبرها فعاد الخبر فيها مطابقاً لخبر اسم االستفهام وذلك تأكيد وتثبيت

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل اهللا يبدأ الخلـق ثـم يعيـده    ((تعالى 

قـل اهللا يبـدأ   ((اآلية التالية وهو قولـه   ، وقد جاء الجواب في)٤٦٢())فأنى تؤفكون

   .)٤٦٣())الخلق ثم يعيده

وتحصل مطابقة الجواب للسؤال من حيث اإلعراب جاء ذلك فـي قولـه     

قراءتـان الرفـع   ) العفو(، فقد جاء في )٤٦٤())يسألونك ماذا ينفقون قل العفو((تعالى 

عنى الذي كـان  بم) ذا(، فان جعلت )ماذا(والنصب، ويرجع ذلك إلى محل إعراب 

شيئاً واحداً كـان االختيـار   ) ما و ذا( االختيار الرفع، وجاز النصب، ولما جعلت 

وقـرأ  ((، وقد اختار ذلك أبو حيان وبين سبب ذلك بقوله )٤٦٥())النصب وجاز الرفع

الجمهور العفو بالنصب وهو منصوب بفعل مضمر تقديره قل ينفقون العفو، وعلـى  

في موضـع نصـب ينفقـون    ) ماذا(أن يكون )) ذا ينفقونما((هذا فاألولى في قوله 

وتكون كلها استفهامية التقدير أي شي ينفقون، فأجيبوا بالنصب ليطـابق الجـواب   

موصـولة  ) ذا(استفهامية في موضع رفع باالبتداء و ) ما(السؤال ويجوز ان تكون 

ث اللفـظ  وهي خبره، وال يكون اذ ذاك الجواب مطابقاً للسؤال من حي) الذي(بمعنى 

بل من حيث المعنى، ويكون العائد على الموصول محذوفاً لوجود شرط الحذف فيه 

  .)٤٦٦())وتقديره ما الذي ينفقونه

ال ان هللا ما في السـموات واألرض  أ((وعد أبو حيان اآلية في قوله تعالى   

جـاءت   ، مناسبة لما قبلهـا إذ )٤٦٧(...))ال ان وعد اهللا حق ولكن أكثرهم ال يعلمونأ

عما وعدوا به من العذاب أحق هو، واجيبـوا بأنـه حـق ال     الما سألو((جواباً لها 

  .)٤٦٨())محالة، وكان ذلك جواباً كافياً

وامـا الـذين   ((ويأتي الجواب مفسراً لكالم سابق عما سئل من قوله تعالى   

، فجاء الجـواب وهـو قولـه تعـالى     )٤٦٩())كفروا فيقولون ماذا اراد اهللا بهذا مثالً

وهو ايضا تفسير لما اراد اهللا بضرب المثـل  ((، في اآلية نفسها ))ضل به كثيراًي((

  .)٤٧٠())من الهدى والضالل
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  )٨٠ ( 

جـاء جوابـاً   )٤٧١())فقد صغت قلوبكما((ابن الحاجب أن قوله تعالى  ذكرو  

عن سؤال مقدر عن سبب التوبة، وهو يرى أال فرق بين صيغة الخطاب والغيبـة،  

عن ذلك أن يقال فقد صغت قلوبهما، قلت اذا كان الجواب فإن قلت كان يلزم ((قال 

  .)٤٧٢())في التحقيق حاصالً فال فرق بين األمرين في ذلك

أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتاً ((ويذهب ابن الشجري في قوله تعالى   

خبـر لمبتـدأ   ) كرهتمـوه (فهو يرى ان في الكالم حذفين وهو ان )٤٧٣())فكرهتموه

ن في الكالم جواباً مقدراً يقتضيه االستفهام، وهـو قولـه تعـالى    محذوف، وكذلك ا

فجوابه ال وهي نائبة من جملـة، والجملـة   )) أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتاً((

أيحب ((من المبتدأ المحذوف وخبره معطوفة على الجواب، وعلى هذا يكون جواب 

  .)٤٧٤(كتقديره ال يحب احد منا ذل...)) أحدكم ان يأكل لحم أخيه

ويستدل الفراء على ان الجواب هو قول موسى عن السؤال في قوله تعالى   

، وذلك من خالل رد موسى عليه السـالم فـي   )٤٧٥())قال لمن حوله أال تستمعون((

، وقوله تعـالى  )٤٧٦())ربكم ورب آبائكم األولين((جوابه وهو ما يدعوهم إلى عبادته 

  .)٤٧٧())قال رب المشرق والمغرب((
  

 : خاتمة ونتائج البحثال
اختص هذا البحث في واحد من ركنين يجري فـي كـالم العـرب مـن       

األساليب المتنوعة في لغتنا، وهو جدير ان يتعرض إليه بالبحث والدراسة الهتمـام  

علماء العربية، وهو يدخل في معاني اإلعراب، وتراكيب الكـالم وأنسـاقه، ومـن    

  :خالل ذلك وقفنا على بعض من النتائج

نتج من البحث في الجوابات ان النحويين راعوا في بناء القاعدة النحويـة جانـب    .١

الزمن في ركني جملة الشرط من حيث مطابقة فعل الشرط وجوابـه، إذ إنهـم   

يرون أن األصل فيهما الفعل المضارع لداللة الشرط على المستقبل، وما خالف 

الشـرط مضـارعاً    ذلك يجوز لتضمن الجواب ذلك الزمن، واذا ما وقع فعـل 

  .والجواب ماضياً، فإنما يكون ماضياً باللفظ ال بالمعنى
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  )٨١ ( 

ويظهر . يرتبط جانب اإلعراب بجانب الداللة في هذا الموضوع، فيتنوع اإلعراب .٢

التقدير والتأويل، ويجري هذا في واحد من أساليب اللغـة الشـرط االسـتفهام،    

تلقي الـى قرينـة فـي    وكذلك نلمح ذلك في حذف الجواب فيحتاج الم... النفي

  .السياق تدل عليه من الكالم المتقدم أو المتأخر لكي يصل إليه

تقررت حاالت اإلعراب في بعض الجوابات كحالة الجزم فـي جـواب الـدعاء،     .٣

... ونصب الفعل المضارع في جوابي التمني والترجي المسبوق بالواو أو الفـاء 

 .ن حيث قبوله او ردهونخص هذا النوع من الجواب لوقوع االختالف فيه م

 .يحصل الجواب في الجملة اإلنشائية، وال يحصل في الجملة الخبرية االّ ما عد شاذاً .٤

فوقت اإلتيـان غيـر   ) إن تأتني آتك(وجد ان الجواب في الجزاء يقع مبهماً نحو  .٥

 .في الشرط ألنها واقعة على حال معلومة) كيف(معلوم، ويستدل على ذلك بعدم وقوع 

اعلم انك إذا أقسمت علـى  ((سم له صلة بالشرط أو الجزاء قال سيبويه وجد ان الق .٦

المجازاة فالقسم انما يقع على الجواب ألنه إخبار ووعد يقع فيه التصديق والتكـذيب،  

 )).١/٤٤٥الكتاب  –والقسم إنما يؤكد األخبار الذي يقع فيها الصدق والكذب 

حذف الجواب أو يضـمر، فيكـون   يأتي الجواب بياناً وإتماماً لكالم سابق، وقد ي .٧

 ).الكف(ابلغ من ذكره، وعرف قديماً عند العلماء بأسم 

وجدنا ان الجوابات في كالم العرب غير منحصرة بأساليب العربيـة المعروفـة    .٨

من الشرط والنفي واالستفهام والطلب المتمثل باألمر والنهي وشبهه إذ إن هناك 

فيما تقدم من األساليب، وقـد ذكـره    كالماً يحتاج إلى جواب يخبر عنه ال يدخل

 .النحاة بأسم جواب القول

 شـــــالهوام
  .٢٠٤- ٢/٢٠٣ينظر شرح جمل الزجاجي . ١
  ١/٤٤٧والنكت في تفسير كتاب سيبويه  ١/٤٤٩الكتاب . ٢
  ٣/٦٥ينظر الكتاب  . ٣
  ١٨محمد . ٤
  ٢/٢٤١الفراء  –معاني القرآن . ٥
  ٩٣/ ٣الكتاب . ٦
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  ٢٥االنفال . ٧
  ٢/٢٠٢ف الكشا. ٨
  ٥٠يونس . ٩
  ٥/١٦٦البحر المحيط . ١٠
  ١٥يونس .  ١١
  ٢/١٦٧البحر المحيط .   ١٢
  ٤٦٢-٢/٤٦٠االنصاف .  ١٣
  ٣/٢٤٩ )شجو(ما نشب في الحلق من غصة هم ينظر المقاييس : الشجا.  ١٤
   ٥٢شعر ابي زبيد الطائي .  ١٥
ـ     (البيت لـ .  ١٦ ام قعنب ابن ام صاحب، ينظر شـرح ديـوان حماسـة ابـي تم

  :، وروايته ٢/٩٦٢المنسوب البي العالء المعري 
وينظـر   –ان يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً     عني وما سمعوا من صالح دفنوا  

  ٤/٢٥شرح الشواهد للعيني 
، كتـاب  ١/٥٢٤كتاب اإليمان، وصحيح مسـلم   – ١/١٢٧صحيح البخاري .  ١٧

 صالة المسافرين
  ١٤٨ - ٢/١٤٧شرح الكافية الشافية .  ١٨
 ٤/١٧ينظر شرح االشموني .  ١٩
 ٢/١٩٨شرح جمل الزجاجي . ٢٠
 ٤الشعراء .  ٢١
سبق نسبته الـى قعنـب   ... والبيت ان يسمعوا ٢/٢٧٦الفراء  –معاني القرآن . ٢٢

 .ابن ام صاحب
 ٢٩١علل النحو .  ٢٣
بن عبداهللا الطائي حاتم  شعر وينظر ديوان١٥-١٤شواهد التوضيح والتصحيح. ٢٤

  ١٧٤واخباره 
 ١٥هود .  ٢٥
 وشرح ديوان زهيـر   ٣٣٠-٣٢٩/ ٤  وينظر الهمع ٥/٢١٠البحر المحيط .  ٢٦
 ولو نال اسباب السماء بسلم... وروايته ٣٠
 ٦٠٢/ ٢-٨٤ينظر االنصاف م. ٢٧
 ٤/٩٢شرح الرضي على الكافية .  ٢٨
 ٣/٦٦الكتاب .  ٢٩
 ٢/٦٧المقتضب .  ٣٠

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠١١ سنةل                                                  ) ٥٥(العدد / البصرة  اداب مجلة
  

  )٨٣ ( 

لي ينظر شـرح ابيـات سـيبويه    نسب هذا البيت الى جرير بن عبداهللا البج.  ٣١
 ٢/٨٩٧وشرح شواهد المغني  ٣/٦٧والكتاب  ٢/١٢١

 ١٥٣شرح ديوان زهير . ٣٢
 ٣٣٠-٤/٣٢٩وينظر الهمع  ٦٢٦-٢/٦٢٥-٨٧االنصاف م. ٣٣
وال بالذي إن بان (ورواية صدر البيت الثاني  ٢/٩٢٥شرح اشعار الهذليين .  ٣٤

  )يوماً خليله
  ٧٨: النساء.  ٣٥
و اعراب القراءات الشواذ   ٢٧في شواذ القرآن البن خالويه  ينظر مختصر.  ٣٦
  ١/٣٩٦للعكبري  –
  ١/٥٤  وينظر ديوان الهذليين ١٤٩-٢/١٤٨شرح الكافية الشافية . ٣٧
 ٢/١٩٨شرح جمل الزجاجي .  ٣٨
 ١٥٣شرح ديوانه . ٣٩
 ٦٧-٣/٦٦الكتاب . ٤٠
 ٧٠-٢/٦٩المقتصب .  ٤١
ينظـر شـعر    ٤/١٠٣الكافيـة   وينظر شرح الرضي علـى  ٢/٤٤٢الكتاب .  ٤٢

صنعة محمـد نـايف    ٢٢٥ص ١٩٧٩،  ١ع  ٨العجير السلولي، مجلة المورد مج 
 -ولكن متى ما املك النفع انفع  الدليمي ورواية البيت، ولست بمواله وال بابن عمه

 ٩/٦٦وينظر الخزانة 
 .وما بعدها ٦٢٣/ ٢-٨٧االنصاف م.  ٤٣
 ٣٣٣-٤/٣٣٢المكان نفسه وينظر الهمع . ٤٤
) تلهـم بنـا  (وفـي صـدره    ١/٩٨شعراء امويـون  لعبداهللا بن الحر ينظر .  ٤٥

 ٩١ -٩/٩٠والصحيح تلمم وينظر الخزانة 
 .٥١وينظر ديوان االعشى  ١٦٤-٢/١٦٣شرح الكافية الشافية .  ٤٦
 ٦٩-٦٨الفرقان .  ٤٧
 ٢٠٤-٢/٢٠٣شرح جمل الزجاجي .  ٤٨
  ٣٥ديوان طفيل الغنوي و ٤/٣٣٣وينظر الهمع  ٦٢١-٦٢٠/ ٢-٨٦االنصاف م.  ٤٩
 ٤/٩٥شرح الرضي على الكافية .  ٥٠
 )ولم يغنها من الناس يسأم(... والرواية فيه  ٣٢شرح ديوان زهير .  ٥١
  ٥١، وتقدمت نسبة البيت الى االعشى ، ينظر ديوانه ١٦١ديوان الحطيئة .  ٥٢
  ٦٩-٦٨الفرقان .  ٥٣
 ٢٠٤-٢٠٣/ ٢ي وما بعدها وينظر شرح جمل الزجاج ٨٥/ ٣الكتاب .  ٥٤
 ١٨محمد .  ٥٥
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  ٢/٢٤١الفراء  –معاني القرآن . ٥٦
 ٩٤-٩٣المؤمنون .  ٥٧
 ٢/٢٤١الفراء –معاني القرآن .  ٥٨
 ١٤٣الصاحبي .  ٥٩
 ٢٩١علل النحو البن الوراق . ٦٠
 ١٨٩البقرة .  ٦١
 ٦٢-١/٦١االخفش  –معاني القرآن .  ٦٢
 ١٣الجن .  ٦٣
 ٤/٣٢٩وينظر الهمع  ١٢٤الجنى الداني . ٦٤
 ٢/١٨٩شرح جمل الزجاجي ابن عصفور .  ٦٥
 ٢/١٥٦ شرح الكافية الشافية.  ٦٦
 ١٢٥الجنى الداني .  ٦٧
  ١٣الجن .  ٦٨
 ٢٨٢البقرة .  ٦٩
 ٤٨وينظر الحجة في القراءات السبع البن خالويه  ٢/١٥٢شرح الشافية الكافية . ٧٠
 ٥٧٧-٢/٥٧٦شرح جمل الزجاجي .  ٧١
 ٤/٩٥شرح الرضي على الكافية .  ٧٢
 ٩٤المؤمنون . ٧٣
 ٩٣المؤمنون . ٧٤
  ٢/٢٤١الفراء  –معاني القرآن .  ٧٥
 ١٧االنعام .  ٧٦
 ٣٩الكهف .  ٧٧
 ٣١آل عمران .  ٧٨
 ٧٧يوسف .   ٧٩
 ٥٤المائدة . ٨٠
ينظـر  ) ربيعة بن مقروم الضـبي (، والبيت لـ ٢١٨-١/٢١٧مغني اللبيب .  ٨١

 :ورواية البيت ٢١ديوانه 
-١٠/٢٦وينظـر الخزانـة    –اه    علي تكاد تلتهب التهابا فإن اهلك فذي حنق لظ 

  ١٥٩، وشرح شواهد المغني ٢٧
 ١١٠-٤/١٠٩شرح الرضي على الكافية .  ٨٢
 ٦٣/ ٢الكتاب .  ٨٣
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ونسب ايضاً الى عبدالرحمن بن حسان االنصاري ينظر شعره  ٢٨٨ديوانه .  ٨٤
 ١٥٩وينظر شرح شواهد المغني  ٦١
لم يرد في ديوان بني اسد، وقال العينـي  ...) ني ثعل ب(والبيت  ٣/٦٥الكتاب . ٨٥

وورد غير منسوب في شـرح   ٤/٣١قاله فالن االسدي ينظر شرح الشواهد للعيني 
 ٢٢٢ابيات سيبويه 

 ١٨البقرة .  ٨٦
 ١/١٥٨االخفش  –معاني القرآن . ٨٧
 ١/١٣٣مغني اللبيب . ٨٨
 ٢/٧٣المقتضب .  ٨٩
 ٢/٧١المصدر نفسه . ٩٠
 ٢٢٠البقرة .  ٩١
 ١٢٦وينظر الجنى الداني  ١٣٤-١٣٣شواهد التوضيح والتصحيح .  ٩٢
 ٩١-٩٠الواقعة .  ٩٣
، ٣٨ينظـر شـعره    والبيت للحارث بن خالد المخزومـي  ٢/٧١المقتضب .  ٩٤
 ١/٢١٧الخزانة و

  ٧، ٣/ ٢ الشجري امالي ابن.  ٩٥
  ١٩٠ديوانه . ٩٦
 ١٠٦آل عمران .  ٩٧
 ٣/١٣٢، ٢/١٠امالي ابن الشجري .  ٩٨
 ٣/٢٦البحر المحيط .  ٩٩
 ٧٨النساء .  ١٠٠
وينظر مختصر في شواذ القرآن البـن   ٤/١١١شرح الرضي على الكافية .  ١٠١

 ٢٧خالويه 
 ٣٩٧ - ١/٣٩٦للعكبري  –ينظر اعراب القراءات الشواذ  ٣/٤٢٥البحر المحيط .  ١٠٢
 ١٤فاطر .  ١٠٣
  ٤/١١٢شرح الرضي على الكافية .  ١٠٤
 ٦٦االنفال . ١٠٥
 ٩٥المائدة .  ١٠٦
 ٤/١١٢شرح الرضي على الكافية . ١٠٧
 ٣٦الروم .  ١٠٨
 ١٩٣االعراف .  ١٠٩
  ٦٤-٢/٦٣الكتاب .  ١١٠
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 ٢/٤٣٨االخفش  –معاني القرآن .  ١١١
  ٧/٢٢٦البحر المحيط .  ١١٢
 ٢/١٥٧شرح الكافية الشافية . ١١٣
 ٤٧االنعام . ١١٤
 ٤/١١٣شرح الرضي على الكافية .  ١١٥
، وشرح ابيات سـيبويه   ١٥٩معزو، ينظر شرح شواهد المغني ورد غير .   ١١٦

والنكت في تفسير كتـاب   ١/٤١٣السيرافي  –، وشرح ابيات سيبويه ٥٩النحاس  –
  ١/٢٦٦سيبويه 
العبـادي  وينظر ديوان عدي بن زيد  ١/٢٦٦كتاب سيبويه  تفسير النكت في.  ١١٧
 )لك فاعلم ألي حال تصير(والرواية في عجز البيت  ٨٤
 ٥٧ص.  ١١٨
 )ي ان منفس اهلكنهعال تجز(دره وص ٧٢ للنمر بن تولب ينظر شعره.  ١١٩
 ١/٢٢٠مغني اللبيب .  ١٢٠
 ١٠٦آل عمران .  ١٢١
 ٢/٤٣٤مجمع البيان .  ١٢٢
 ٧٣الزمر .  ١٢٣
 ١٦٥البقرة .  ١٢٤
 ٢٧االنعام . ١٢٥
ـ   (ورواية الديوان  الجلد االسود) االندرج( ٨٣ديوانه .  ١٢٦ ى وداويـة قفـر تمش

 )نعاجها    كمشي النصارى في خفاف اليرندج
  ١٠٤-٣/١٠٣الكتاب . ١٢٧
  ٣١الرعد .  ١٢٨
  ٣/١٧١نسب هذا الرجز الى ابي الجودي ينظر الخزانة .  ١٢٩
 ٣١الرعد . ١٣٠
 ١/٣٠١الفراء  –معاني القرآن . ١٣١
 ١٠النور .  ١٣٢
 ١٤النور .  ١٣٣
 ٢/٢٤٧الفراء  –معاني القرآن .  ١٣٤
 ٤٦١-٢/٤٦٠ –اف م االنص.  ١٣٥
 ٨٩البقرة .   ١٣٦
 ٣١الرعد .  ١٣٧
 ١/١٣٧االخفش  –معاني القرآن .  ١٣٨
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 ١/٣١٢مجمع البيان . ١٣٩
 ٨٩البقرة .  ١٤٠
 ١/١٩٠الكشاف .  ١٤١
 ١/٤٣٨البحر المحيط .  ١٤٢
 ٣٩الكهف .  ١٤٣
 ٣٥االنعام . ١٤٤
امـالء مـا   وينظر  ٢/٦٧٥وينظر  الكشاف  ٢/١٤٥الفراء  –معان القرآن .  ١٤٥

 ٦/٣٩٩ومجمع البيان  ٢/١٠٣من به الرحمن 
 ٦٣التوبة . ١٤٦
 ٢/٣٣٤االخفش  –معاني القرآن .  ١٤٧
 ٢/٢٧٢الكشاف .  ١٤٨
 ٢/٩٤ابن جزي  –وينظر كتاب التسهيل  ٨٢-٥/٨١البحر المحيط .  ١٤٩
 المكان نفسه.  ١٥٠
 ٥٠يونس .  ١٥١
 ٥/١٦٦البحر المحيط .  ١٥٢
 ٥/٢١٥مجمع البيان .  ١٥٣
 ٢/٣٣٤الكشاف .  ١٥٤
 ٧١يونس .  ١٥٥
 ٥/١٧٨البحر المحيط .  ١٥٦
 ٥/٢٣١مجمع البيان . ١٥٧
 ٢/٤٢وفي نسبة بيت الهذلي ينظر ديوان الهذليين  ٤٦٢-٢/٤٦٠االنصاف .  ١٥٨
  ١٤٧النساء .   ١٥٩
  ٢/١١٧امالي ابن الشجري .  ١٦٠
، والبيتان  ٢/٤٦٠ – ٦٤وينظر االنصاف م  ١٢١/ ٢امالي ابن الشجري  .  ١٦١

 ١٩لالسود بن يعفر ديوانه 
 ٧٠المائدة .  ١٦٢
 ١/٦٩٥الكشاف .  ١٦٣
 ٣/٧٢٨البحر المحيط . ١٦٤
 ٩-٨المدثر . ١٦٥
 ٢/٢٧٢ما من به الرحمن  ءامال.  ١٦٦
 ١٣٣-٢/١٣٢مغني اللبيب . ١٦٧
 ١٩٢البقرة .  ١٦٨
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 ٢/٦٧البحر المحيط .  ١٦٩
 ٢/١٦٤وينظر شرح الكافية الشافية  ٢/٢٠لكشاف . ١٧٠
 ١٥يونس .  ١٧١
 ٥/١٣٢البحر المحيط . ١٧٢
 ١٦٥البقرة . ١٧٣
 ١/٢٣٨الكشاف   . ١٧٤
 ٤/٣٣٦وينظر الهمع  ٢/١٦٤شرح الكافية الشافية .  ١٧٥
 ٤/٣٣٦الهمع .  ١٧٦
 )٨٦ديوان رؤبة (وينظر اشعار العرب  ٤/٣٦٦المصدر نفسه .  ١٧٧
 ١االنشقاق .  ١٧٨
 ٣/٢٤٩الفراء  –معاني القرآن .  ١٧٩
 ٧١الزمر .   ١٨٠
 ٣/٢٤٩الفراء  –معاني القرآن .  ١٨١
 ٣االنشقاق .  ١٨٢
 ٣/٢٥٠الفراء  –معاني القرآن .  ١٨٣
 ٢/٤٢لعبد مناف بن ربيع الهذلي ينظر ديوان الهذليين .  ١٨٤
 ٣١وديوان االسود ابن يعفر  ٤٥٧لألسود بن يعفر التميمي ينظر المفضليات .  ١٨٥
 ١٩٤-١٩٣غة الصاحبي في فقه الل.  ١٨٦
 ٩٦األنبياء .  ١٨٧
 ٢/٤٦٠وينظر االنصاف  ٢/٤٨٣مشكل اعراب القرآن .  ١٨٨
  ٨٣المائدة .  ١٨٩
 ٥/٨٦البحر المحيط .  ١٩٠
  ٢٥التوبة .  ١٩١
   ١١٧التوبة .  ١٩٢
 ٥/١١٠البحر المحيط . ١٩٣
 ٧٧الكهف .  ١٩٤
 ٧٤الكهف .  ١٩٥
 ١/١٠٨امالي القرآن الكريم  –االمالي النحوية .  ١٩٦
 ١٦االسراء . ١٩٧
 ١/٣أمالي المرتضى . ١٩٨
 ٥٨الزمر .  ١٩٩
 ٤٢٣ - ٢/٤٢٢الفراء  -معاني القرآن  . ٢٠٠
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 ٢٣االنفال .  ٢٠١
 ١٥٥االعراف .  ٢٠٢
 ٢/١٧٨شرح الكافية الشافية . ٢٠٣
 يونس.  ٢٠٤
 ١٣٣-٥/١٣٢البحر المحيط .  ٢٠٥
 ٣٥٠/ ٤ينظر الهمع  ١/٢٠٠الكشاف .  ٢٠٦
 ٢٤٢والبيت المريء القيس ينظـر ديوانـه    ٢/٦٣الفراء  –قرآن معاني ال.  ٢٠٧

 اجدك لو (على اختالف في رواية الصدر 
 ٣١الرعد .  ٢٠٨
 ٢/٤٩٨الكشاف .  ٢٠٩
 ٥/٣٩٢البحر المحيط .  ٢١٠
 ٢/١٣٥كتاب التسهيل، ابن جزي . ٢١١
 ٤/٣٥٠الهمع . ٢١٢
 )يعة بدل سويةجم(والرواية فيه  ١٠٧ وينظر ديوانه ٦/٤٤مجمع البيان .  ٢١٣
  ٣١سبأ .  ٢١٤
 ٢١النور .   ٢١٥
 ٥٤١الجنى الداني .  ٢١٦
 االسراء .  ٢١٧
 ٦/٦٥البحر المحيط .  ٢١٨
 ٢٤يوسف .  ٢١٩
 ٥/٢٩٥البحر المحيط .  ٢٢٠
 ٢/٦٢امالي ابن الشجري. ٢٢١
لنقضت (وفيه  ٦٥شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح .  ٢٢٢

  )البيت البيت بدال من السست
يـذيب  (وصدر البيت  ١/١٠٤وينظر شروح سقط الزند  ٤٢-٤١/ ٢الهمع . ٢٢٣

 )الرعب منه كل عضب
   ٧٧الفرقان . ٢٢٤
 ١/٨١امالي ابن الشجري. ٢٢٥
 ٢/١٨١شرح الكافية الشافية .  ٢٢٦
 ٣١الجاثية . ٢٢٧
 ١٠٦آل عمران .  ٢٢٨
 ٣/٤٩الفراء  –معاني القرآن .  ٢٢٩
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 ٤٨٤-٤٨٣وينظر الجنى الداني  ٢/١٨٢فية شرح الكافية الشا.  ٢٣٠
 ٣٨ خالد المخزومي بن وينظر شعر الحارث ٤٨٤-٤٨٣الجنى الداني .  ٢٣١
 ٨٩-٨٨الواقعة .  ٢٣٢
 ٢/١٨٢شرح الكافية الشافية .  ٢٣٣
 ١/٩٨الكتاب .  ٢٣٤
 ٥٩الكهف .  ٢٣٥
 ١٨١-٢/١٨٠شرح الكافية الشافية .  ٢٣٦
 ١٠٣الصافات .  ٢٣٧
 ٢/٣٩٠الفراء  –آن معاني القر.  ٢٣٨
 ١٣٥األعراف . ٢٣٩
 ٢/١٤٠الكشاف .  ٢٤٠
 ٢٣يونس .  ٢٤١
 ٥/١٤٠البحر المحيط .  ٢٤٢
 ٤٧الزخرف .  ٢٤٣
 ٥٣٩الجنى الداني .  ٢٤٤
 ٩٤هود .  ٢٤٥
 ٦٦ينظر مختصر شواذ القرآن ألبن خالويه  ٢/٤٦٢الكشاف .  ٢٤٦
 ٧١يوسف .  ٢٤٧
 ٦٦آن البن خالويه وينظر مختصر شواذ القر ٢/٤٦٢الكشاف .  ٢٤٨
  ١٧البقرة .  ٢٤٩
 ١٥يوسف . ٢٥٠
 ١/١١٠الكشاف . ٢٥١
 ٢/٢٢٠وينظر الهمع  ٢/١٨١شرح الكافية الشافية .  ٢٥٢
  ١٥يوسف .  ٢٥٣
   ٢/٥٠امالء ما من به الرحمن .  ٢٥٤
 ٣/٨٤الكتاب .  ٢٥٥
 ٣٢يوسف .  ٢٥٦
 ٤/٢٤٢وينظر الهمع  ٣٧٧-١/٣٧٦شرح الكافية الشافية .  ٢٥٧
 ١/٣٨٠المصدر نفسه  . ٢٥٨
 ٣٠االنعام .  ٢٥٩
 ٦النازعة .  ٢٦٠
 ١/٣٨٩شرح الكافية الشافية .  ٢٦١
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 ٥٥النور .  ٢٦٢
 ٣٥يوسف .  ٢٦٣
 ٢/٢٥٨الفراء  –معاني القرآن .  ٢٦٤
 ٨٣البقرة .  ٢٦٥
 ٢/٥٢٨وينظر مغني اللبيب  ٥٤-١/٥٣الفراء  –معاني القرآن . ٢٦٦
 ٢٥١/ ١٠ر مجمع البيان وينظ ٢/٨٠٩مشكل اعراب القرآن .  ٢٦٧
  ٥٩االعراف .  ٢٦٨
 ١٠٧/ ٢الكشاف . ٢٦٩
 ٤االسراء .  ٢٧٠
 ٢/٦٠٧الكشاف .  ٢٧١
 ٧٢النساء .  ٢٧٢
 ١٠/٦٠٧الكشاف .  ٢٧٣
 ١ص.  ٢٧٤
  ٣ص .  ٢٧٥
  ٣٨ص.  ٢٧٦
  ٢٤٣-٢٤٢/ ٤وينظر الهمع  ١١٨ - ٢/١١٧امالي ابن الشجري.  ٢٧٧
  ١٥٧آل عمران .  ٢٧٨
 ١/٤٥٨الكشاف .  ٢٧٩
 ٨االسراء .  ٢٨٠
  ٢٣١/ ٦مجمع البيان .  ٢٨١
  ٣٠٥ديوان كثير .  ٢٨٢
 ١٤٥البقرة .  ٢٨٣
 ١ق.  ٢٨٤
 ١النازعات . ٢٨٥
 ٣٢٦الضرائر . ٢٨٦
   ١٢المائدة .  ٢٨٧
  ١/٦٤٩الكشاف . ٢٨٨
  ١/٦٧و ١٣١- ٢الفراء –نسبه الفراء الى امرأة عقيلية فصيحة ينظر معاني القرآن  .٢٨٩
وينظـر ديـوان    ٢٥٢-٤/٢٥١وينظر الهمـع   ٢/١٦٧افيةشرح الكافية الش.  ٢٩٠

  ٦٣االعشى الكبير 
 ١ص.  ٢٩١
 ٦٤ص.  ٢٩٢
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 ٢ص.  ٢٩٣
 ٦٤ص.  ٢٩٤
 ٢/٣٩٧الفراء  –معاني القرآن .  ٢٩٥
 ٩١-٩٠األعراف .  ٢٩٦
 ٢/١٢٤الكشاف .  ٢٩٧
 ٢٦االنعام .  ٢٩٨
 ٥/٤٥البحر .  ٢٩٩
 ٣٩٢وعلل النحو  ٢/٨٢وينظر المقتصب  ٣/٩٤الكتاب .  ٣٠٠
 ٢/١٩٢شرح جمل الزجاجي .  ٣٠١
 ٤/١١٧شرح الرضي على الكافية .  ٣٠٢
 ١١-١٠-٩الصف .  ٣٠٣
لم اقف عليهـا فـي قـراءة    ) آمنوا(وقراءة  ٣/١٥٤الفراء  –معاني القرآن . ٣٠٤

 عبداهللا بن مسعود 
 ٢/٧٣مشكل اعراب القرآن .  ٣٠٥
 ٣١إبراهيم .  ٣٠٦
 ٣الحجر .  ٣٠٧
 ٩١االنعام .  ٣٠٨
 ٩٩-٣/٩٨كتاب ال.  ٣٠٩
 ١١٦درة الغواص . ٣١٠
 ٤٤ص.  ٣١١
 ١٥٨الصاحبي .  ٣١٢
 ٢٥االنفال .  ٣١٣
 ٢/٢٠٢الكشاف .  ٣١٤
 ٥٨طه .  ٣١٥
  ٢/٧٣العكبري  –وينظر اعراب القراءات الشواذ  – ٧/٢٩مجمع البيان .  ٣١٦
 ٦٩ طه.  ٣١٧
ـ   ١/٧١٨الكشاف .  ٣١٨ ر ، وفي تخريج القراءة ينظر النشر في القـراءات العش
 ٢٤٨ - ١/٢٤٧وا اتحاف فضالء البشر  ١/٢٤١

 ١٠٥المائدة .  ٣١٩
 ١/٧١٨الكشاف .  ٣٢٠
 ١٤٤وينظر ديوان جميل بثينة  ٣/٣٧الكتاب . ٣٢١
 ١٧٥الصاحبي .  ٣٢٢
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 ٣٦فاطر . ٣٢٣
 ٣٥المرسالت .  ٣٢٤
نسبه لبعض الحارثيين، وورد غير منسوب فـي شـرح    ٣١-٣٠/ ٣الكتاب . ٣٢٥

 ١/٧١٢والنكت في تفسير كتاب سيبويه  ٢١٤ النحاس –شواهد سيبويه 
 ٢/١٢٢شرح الكافية الشافية .  ٣٢٦
 ٥٦١وينظر ديوان الفرزدق  ٢/١٢٤المصدر نفسه .  ٣٢٧
 . ٢٦٦وينظر شرح االلفية ألبن الناظم  ٢/١٤٧امالي ابن الشجري.  ٣٢٨
 ٢٠١الشعراء .   ٣٢٩
 ٢/١٣٣ة الشافية وينظر شرح الكافي ٢٨٤-٢/٢٨٣الفراء  –معاني القرآن .  ٣٣٠
 ٢٤تقدم ذكر البيت  ٤/١٢٢الهمع .  ٣٣١
 ٣/٣٦الكتاب .  ٣٣٢
 ٢/١٣٣شرح الكافية الشافية . ٣٣٣
 ٦٥-٤/٦٤شرح الرضي على الكافية .  ٣٣٤
 ٢/١٢٩شرح الكافية الشافية .  ٣٣٥
 ٢/٢٨الكشاف .  ٣٣٦
 المكان نفسه.  ٣٣٧
 ٢/١٠ابن جزي  –كتاب التسهيل .  ٣٣٨
 ٣/١٢٤الهمع .  ٣٣٩
  ٣/٣٣٣المصدر نفسه . ٣٤٠
نسب سيبويه البيت الى عمرو ابن عمار الطائي، ولكنـه   ١٠١/ ٣الكتاب .   ٣٤١

فيذرك من (على اختالف في رواية عجز البيت  ١٧٤ورد في ديوان امريء القيس 
 ).اعلى القطاة فتزلق

 ٢/١٠٣٦، ينظر ديوان جرير  ٤٢/ ٣المصدر نفسه   . ٣٤٢
 ٤٢البقرة . ٣٤٣
 ٢/٥٤أمالي القرآن الكريم  –مالي النحوية اال. ٣٤٤
 ١/٤٦التسهيل ألبن جزي .  ٣٤٥
 ٩٨-٩٧/ ٣الكتاب . ٣٤٦
 ٢/١٣٥المقتضب .  ٣٤٧
 ١٨شرح ديوانه .  ٣٤٨
 ٥٢٣ - ٢/٥٢٢امالي ابن الشجري.  ٣٤٩
 ٢٦٣شرح األلفية البن الناظم .  ٣٥٠
 ١٩٣-١٩٢/ ٢ابن عصفور  –شرح جمل الزجاجي .  ٣٥١
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 ١٨٨البقرة .  ٣٥٢
 ٢/٥٦البحر المحيط .  ٣٥٣
 ٢٧االنفال .  ٣٥٤
 ٢/٢٠٣الكشاف .  ٣٥٥
 ٣/٩٥الكتاب . ٣٥٦
وهي الحاجة من غيـر  ) واللبانات جمع لبانة( ٢/١٢٣ شرح الكافية الشافية.  ٣٥٧

، والبيت غير منسوب في شرح الشـواهد  ١١٣٣) لبن(فاقة ينظر القاموس المحيط 
 ٣/٤٤٣للعيني 
 ٢/١٢٣افية شرح الكافية الش.  ٣٥٨
 ٣١المائدة .  ٣٥٩
 ١/٦٦٠الكشاف .  ٣٦٠
 ٥٣ االعراف. ٣٦١
 ٤/١٢٠الهمع .  ٣٦٢
 ٢٤٥البقرة . ٣٦٣
 ١٠المنافقون .  ٣٦٤
 ١/٨٦الفراء  –معاني القرآن .  ٣٦٥
 ٣٢٥-٣٢٤/ ١معاني القرآن واعرابه .  ٣٦٦
فـي تخـريج القـراءتين اعـراب      وينظر ٤-٤-٤/ ٣/ ٢البحر المحيط .  ٣٦٧
الهمـع    والنشر في القـراءات العشـر و   ٢٥٩ -١/٢٥٨ت الشواذ للعكبري القراءا

١٢٢-٤/١٢١ 
 ٧١آل عمران .  ٣٦٨
 ٤/١٢١الهمع .  ٣٦٩
 ٨٨يونس .  ٣٧٠
 ٣٤٨-٢/٣٤٧االخفش  –ني القرآن امع.  ٣٧١
والرجز البي النجم العجلي ينظـر   ٤٧٨ – ١/٤٧٧الفراء  –القرآن  معاني.   ٣٧٢

  الضم ب)  ياناق(وفيه  ٦٠ديوانه 
 ٢/٧٣النحاس  –اعراب القرآن .  ٣٧٣
...     فال ينبسـط  (وروايته  ٧٩وينظر ديوان االعشى ٥/١٨٧البحر المحيط .  ٣٧٤

 )وال تلقني اال وانفك راغم
 ٢/٣٤٨الكشاف .  ٣٧٥
 ١٩طه .  ٣٧٦
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وينظر في تخريج القراءتين اتحـاف فضـالء    ٢/٤٦٣مشكل اعراب القرآن. ٣٧٧
 ١/٢٤٦البشر 
ألبـن  ...) قفا ال يكـن  (والبيت  ٢٣٢-٢٣١ه ابيات ملغزة االعراب توجي.  ٣٧٨

 )بالغمرتين(بدالً من ) باألبرقين(وفيه  ٨٦الدمينة ينظر ديوانه 
 ٢٧االنعام .  ٣٧٩
 ٣/٤٤الكتاب .  ٣٨٠
 ٧٣النساء .  ٣٨١
 ١/٢٧٦الفراء  –معاني القرآن .  ٣٨٢
 ١/١٨٧امالء ما من به الرحمن .  ٣٨٣
وشـرح شـواهد    ٣/٨٣وينظر شعراء امويـون  ١/٤٢٧لشجريامالي ابن ا.  ٣٨٤

 ١٦٩المغني 
 ١٠٢الشعراء .  ٣٨٥
 ٤٢٧ - ١/٤٢٦امالي ابن الشجري .  ٣٨٦
 ١٠المنافقون .  ٣٨٧
وينظر الحجة في القراءات السبع ألبـن   ٤٢٨ – ٤٢٧/امالي ابن الشجري . ٣٨٨

 ٢٢٧خالويه 
غيـر منسـوب ينظـر    ) ...   اال عمر (ورد البيت  ١/١٤٦مغني اللبيب .  ٣٨٩

 افسدت) أثأت(ومعنى   ٧٠/ ٤والخزانة  ٧٦شرح شواهد المغني 
 ٣٧-٣٦غافر .  ٣٩٠
 ٣/٩الفراء  –معاني القرآن .  ٣٩١
 ٢/٢٧٠اعراب القرءات وعللها .  ٣٩٢
وينظر الحجة في القراءات السـبع البـن    ٦٣١حجة القراءات البي زرعة .  ٣٩٣

 ٢/٤٢٠للعكبري واعراب القراءات الشواذ  ٢٠٤خالويه 
  ٥/٣٢٥وينظر معالم التنزيل  ٤/١٦٧الكشاف .  ٣٩٤
 ٤-٣عبس .  ٣٩٥
 ٣/٢٣٥الفراء  –معاني القرآن .  ٣٩٦
 ٢٧٠و  ٤٣٨و  ٢/٤٣٠اعراب القراءات السبع وعللها .  ٣٩٧
 ٢/٨٠١مشكل اعراب القرآن .  ٣٩٨
 ٢٠٨-٢٠٥وينظر شواهد التوضيح  ٦٢٧-٦٢٦/ ٣اعراب القرآن للنحاس . ٣٩٩
 ٢٣٨نظر الحجة في القراءات السبع البن خالويه وي

 ١٢٤-١٢٣/ ٤وينظر الهمع  ٢٠٨-٢٠٥شواهد التوضيح .  ٤٠٠
 ٦٢٣/ ٢مغني اللبيب .  ٤٠١
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 ٤٦٦-٤٦٥/ ١وينظر البحر المحيط  ١٩٣درة الغواص .  ٤٠٢
 ٢٦٩-٢٦٨شرح االلفية البن الناظم .  ٤٠٣
 ٤/١٢٤وينظر الهمع  ٢/٤١١االرتشاف . ٤٠٤
 ٣/١٦٥المتنبي  ابي الطيب ديوان  شرح.  ٤٠٥
 ١٤-١٣الزمر .  ٤٠٦
 ٣/٢٦٩الفراء  –معاني القرآن .  ٤٠٧
 ٢٩فاطر .  ٤٠٨
 ٣/٢٦٩الفراء  –معاني القرآن . ٤٠٩
 ٤٦االنعام .  ٤١٠
 ٢/٣٧٩الفراء  –معاني القرآن .  ٤١١
 ٢٥الشعراء .  ٤١٢
 ٢٦الشعراء .  ٤١٣
 ٢٨الشعراء . ٤١٤
 ٢/٢٧٩راء الف –معاني القرآن .  ٤١٥
 ٨فاطر .  ٤١٦
 ٨فاطر .  ٤١٧
 ٨فاطر .  ٤١٨
 ٣٦٧-٣٣٦/ ٢الفراء  –معاني القرآن .  ٤١٩
 ٤٤االعراف .  ٤٢٠
 ١٧٢االعراف . ٤٢١
 ٥١-٥٠الصاحبي . ٤٢٢
 ٤٠البقرة .  ٤٢٣
 ١٢المائدة . ٤٢٤
 ١٢المائدة .  ٤٢٥
 ٢-١يس .  ٤٢٦
 ٤٠٢الصاحبي .  ٤٢٧
 ٤٥النمل .  ٤٢٨
 ٧٥االعراف .  ٤٢٩
 ٦٤يونس . ٤٣٠
  ٢٠فصلت .  ٤٣١
  ٤٠٤الصاحبي .  ٤٣٢
  ٢٩غافر .  ٤٣٣

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠١١ سنةل                                                  ) ٥٥(العدد / البصرة  اداب مجلة
  

  )٩٧ ( 

 ٩٧هود .  ٤٣٤
 ٧٧البقرة .  ٤٣٥
 ٨٥االسراء .  ٤٣٦
 ٤٠٥الصاحبي .  ٤٣٧
 ٧الفرقان .  ٤٣٨
 ٢٠الفرقان .  ٤٣٩
 ٣٣٣االلوسي  –الضرائر . ٤٤٠
 ١٩االنعام .  ٤٤١
 ١٣-٢/١٢الكشلف .  ٤٤٢
 ٣٠النحل .  ٤٤٣
 ٢/٥٦٣الكشاف .  ٤٤٤
 ١البقرة .  ٤٤٥
 ٨٤-١/٨٣الكشاف . ٤٤٦
 ٢٠البقرة .  ٤٤٧
  ١/١١٨الكشاف .  ٤٤٨
 ١٦٧آل عمران .  ٤٤٩
 ١/٤٦٤الكشاف .  ٤٥٠
 ٢٧المائدة . ٤٥١
  ١/٦٥٨الكشاف . ٤٥٢
 ٥٣المائدة . ٤٥٣
قرأ بالرفع بال واو قبل الياء نافع وابن عامر وابـو جعفـر    ١/٦٧٧الكشاف . ٤٥٤

، ونصب الالم، )يقول(بو عمرو ويعقوب بإثبات الواو جملة مستأنفة، وقرأ ا) يقول(
 ٥٣٨ - ٥٣٧/ ١ينظر اتحاف فضالء البشر 

 ١٠٩المائدة .  ٤٥٥
 ١/٧٢٢الكشاف .  ٤٥٦
 ٣٦الرعد .  ٤٥٧
 ٢/٥٠١الكشاف .  ٤٥٨
 ٢/٦٩٩الكشاف . ٤٥٩
 ١٥يونس . ٤٦٠
 ١٣٢البحر المحيط .  ٤٦١
 ٣٤يونس .  ٤٦٢
 ٥/١٥٥البحر المحيط .  ٤٦٣
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 ٢١٩قرة الب. ٤٦٤
 ١/٢٦٠النحاس  –اعراب القرآن .  ٤٦٥
 ٢/١٧١وينظر النشر في القراءات العشر  ٢/١٥٩البحر المحيط .  ٤٦٦
 ٥٥يونس .  ٤٦٧
 ٥/١٧٠٠البحر المحيط . ٤٦٨
   ٢٦البقرة .  ٤٦٩
 ١/٤٢٠٤٣التسهيل لعلوم التنزيل ألبن جزي .  ٤٧٠
  ٤التحريم .  ٤٧١
 ١/١١٣ن الكريم أمالي القرآ –االمالي النحوية .  ٤٧٢
  ١٢الحجرات .  ٤٧٣
 وما بعدها ٢٢٩ – ١/٢٢٨امالي ابن الشجري.  ٤٧٤
 ٢٥الشعراء .  ٤٧٥
  ٢٦الشعراء .  ٤٧٦
 ٢٨الشعراء .  ٤٧٧

 ثبت المصادر
  القرآن الكريم -

. تحقيـق د ) هـ٧٤٥(ارتشاف الضرب من لسان العرب، البي حيان االندلسي  -

  .١٩٨٩ – ١٩٨٧) ١ط(اهرة، الق –مصطفى احمد النماس، مطبعة المدني 

زهيـر  . تحقيق د) هـ٣٣٨(اعراب القرآن، ألبي جعفر احمد بن محمد النحاس  -

 .١٩٧٩ – ١٩٧٨بغداد  –غازي زاهي، مطبعة العاني 

اعراب القراءات السبع وعللها، البي عبداهللا الحسين بـن احمـد بـن خالويـه      -

) ١ط(لقـاهرة  ا –عبدالرحمن العثيمين، مكتبـة الخـانجي   . تحقيق د) هـ٣٧٠(

 .١٩٨٥ -هـ  ١٤١٣

ـ ٦١٦(ألبي البقاء العكبري  –اعراب القراءات الشواذ  - دراسـة وتحقيـق   ) هـ

 .١٩٩٦هـ ١٤١٧) ١ط(محمد السيد احمد عزوز، عالم الكتب ، 

هبة اهللا بن علي بن محمد بن حمـزة الحسـيني العلـوي     –امالي ابن الشجري  -

 –مكتبـة الخـانجي    –محمود محمد الطنـاحي  . تحقيق ودراسة د) هـ٥٤٢(

 .٢٠٠٦ – ١٤٢٧القاهرة 
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الشـريف المرتضـى علـي بـن     ) غرر الفوائد ودرر القالئد(امالي المرتضى  -

دار  –تحقيق محمد ابو الفضـل ابـراهيم   ) هـ٤٣٦(الحسين الموسوي العلوي 

 .١٩٥٤هـ ١٣٧٣) ١ط(احياء الكتب العربية البابي الحلبي 

تحقيق هـادي  ) هـ٦٤٦(ألبن الحاجب  امالي القرآن الكريم، –االمالي النحوية  -

هـ ١٤٠٥) ١ط(بيروت  –عالم الكتب  –حسن حمودي، مكتبة النهضة العربية 

- ١٩٦١. 

البي  –امالء ما من به الرحمن من وجوه االعراب والقراءات في جميع القرآن  -

 –دار الكتـب العلميـة   ) هـ٦١٦(البقاء عبداهللا بن الحسين بن عبداهللا العكبري 

 .بيروت

نصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، البي البركـات  اال -

) ٤ط(القـاهرة   –االنباري، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة 

 .١٩٦١ -هـ ١٣٨٠

 –مطبعة مصـطفى محمـد    –محمد بن جزي الكلبي  –التسهيل لعلوم التنزيل  -

 .هـ١٣٥٥مصر 

بن يوسـف المعـروف بـابن حيـان االندلسـي      محمد  –تفسير البحر المحيط  -

 –دار احياء التـراث العربـي    –حقق اصوله عبدالرزاق المهدي ) هـ ٧٤٥(

 .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣) ١ط(بيروت 

تحقيـق  (     ) علي بن عيسى الرماني  –توجيه اعراب ابيات ملغزة االعراب  -

 .١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧سعيد االفغاني، مطبعة الجامعة السورية 

تحقيـق  ) هـ٧٤٩(حسن بن قاسم المرادي  –ي في حروف المعاني الجنى الدان -

 .١٩٦١ -هـ ١٣٩٦طه محسن منشورات جامعة بغداد 

البي عبداهللا الحسـين بـن احمـد بـن خالويـه       –الحجة في القراءات السبع  -

) ١ط(بيـروت   –دار الكتب العلميـة   –تحقيق احمد فريد المزيدي ) هـ٣٧٠(

 .١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
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بيروت  –تحقيق سعيد االفغاني، مؤسسة الرسالة  –بي زرعة حجة القراءات أل -

 .١٩٧٩-هـ ١٣٩٩) ٢ط(

تحقيـق  (      ) عبدالقادربن عمر البغدادي  –خزانة االدب ولب لسان العرب  -

 .١٩٨٩ -١٩٨١) ٢ط(القاهرة  –عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجي 

ـ ٥١٦(ألبي القاسم الحريـري   –درة الغواص في اوهام الخواص  - مكتبـة  ) هـ

 .١٨٧١بغداد، عن النسخة االصلية االوربية  –المثنى 

نـوري حمـودي القيسـي، وزارة الثقافـة     . تحقيق د –ديوان االسود بن يعفر  -

 .١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠بغداد  –واالعالم 

المسمى بالتبيان ) هـ٦١٦(ديوان ابي الطيب المتنبي بشرح ابي البقاء العكبري  -

السقا وآخـرون، مطبعـة البـابي     في شرح الديوان، ضبطه وصححه مصطفى

 .١٩٧١ -هـ ١٣٩١مصر  –الحلبي 

احمـد  . ديوان ابن الدمينة صنعة ابي العباس ثعلب و محمد بن حبيب، تحقيق د -

 ت. د –مصر  –راتب النفاث، مطبعة المدني 

) ١ط(بيـروت   –جمع وتحقيق سجيع جبيلي، دار صـادر   –ديوان ابي النجم  -

١٩٩٨. 

مكتبة اآلداب مصر مون بن قيس، تحقيق محمد حسين،مي ديوان االعشى الكبير، -

١٩٥٠. 

 –دار المعـارف  ) ٢ط(تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم  –ديوان امريء القيس  -

 .١٩٦٤مصر 

عزة حسـن، مطبوعـات وزارة الثقافـة    . تحقيق د –ديوان بشر بن ابي خازم  -

 .١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩دمشق  –واالرشاد 

. جمع وتحقيـق ودراسـة د   –المخضرمين ديوان بني اسد بأشعار الجاهليين و -

 .١٩٩٩) ١ط(بيروت  –محمد علي دقة، دار صادر 
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نعمان محمـد امـين طـه، دار    . ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق د -

 .١٩٧١مصر  –المعارف 

حسين نصاب، دار مصـر  . جمع وتحقيق د) شعر الحب العذري(ديوان جميل  -

 .١٩٧٩القاهرة  –للطباعة 

الهيئة المصرية للكتـاب   –سيد حنفي حسنين . تحقيق د –ن ثابت ديوان حسان ب -

 .١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤القاهرة  –

نعمان محمـد امـين   . ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسجستاني، تحقيق د -

 .١٩٥٨ -هـ ١٣٧٨مصر  –طه، مطبعة الحلبي 

وليم بن الورد، بـرلين  ) ضمن مجموعة اشعار العرب(ديوان رؤبة بن العجاج  -

١٩٠٣. 

ديوان ربيعة بن مقروم الضبي، جمع وتحقيق تماضر عبـدالقادر فيـاض، دار    -

 .١٩٩٩) ١ط(بيروت  –صادر 

ديوان شعر حاتم بن عبداهللا الطائي واخباره، صنعة يحيى بن مـدرك الطـائي     -

 –عادل سليمان جمال، مكتبة الخـانجي  . رواية هشام بن محمد الكلبي، دراسة د

 .١٩٩٠هـ ، ١٤١١) ١ط(القاهرة 

تحقيق صالح الدين الهادي، دار المعـارف   –ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني  -

 .١٩٧٠مصر  –

 –تحقيق محمد عبدالقادر احمـد، دار الكتـاب الجديـد     –ديوان طفيل الغنوي  -

 .١٩٦٨) ١ط(بيروت 

حققه وجمعه محمد جبار معيبد، دار الجمهوريـة   –ديوان عدي بن زيد العبادي  -

 .١٩٦٥د بغدا –للنشر والطبع 

 .١٩٣٦ -هـ ١٣٥٤القاهرة  –بشرح عبداهللا الصاوي  –ديوان الفرزدق  -

بيـروت   –احسـان عبـاس، دار الثقافـة    . جمع وشرح د –ديوان كثير عزة  -

١٩٧١. 
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 –ديوان المتنبي، شرح وتحقيق عبدالرحمن البرقـوقي، دار الكتـاب العربـي     -

 .١٩٨٠بيروت 

 .١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥القاهرة  –نشر الدار القومية للطباعة وال –ديوان الهذليين  -

محمـد علـي   . يوسف بن سعيد السـيرافي  ، تحقيـق د   –شرح ابيات سيبويه  -

 .هـ١٣٩٦سلطاني مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

صنعة ابي سعيد السكري، تحقيـق عبدالسـتار احمـد     –شرح اشعار الهذليين  -

 .١٩٦٥القاهرة  –فراج، مطبعة المدني 

لفية ابن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد شـرح  شرح االشموني على ا -

ألبن الناظم بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بـن مالـك    –الفية ابن مالك 

 .٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤) ١ط(بيروت  –، دار احياء التراث العربي )هـ٦٨٦(

عبـدالرحمن  . ، تحقيق د)هـ٦٧٢(جمال الدين محمد بن مالك  –شرح التسهيل  -

 .١٩٧٤مكتبة االنجلو المصرية السيد ، 

، تحقيق صاحب ابـو  )هـ٦٦٩(البن عصفور االشبيلي  -شرح جمل الزجاجي  -

 . ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠جامعة الموصل  –جناح، وزارة االوقاف، دار الكتب 

شرح ديوان زهير بن ابي سلمى، صنعة ابي العبـاس ثعلـب، الـدار القوميـة      -

 .١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة  –للطباعة والنشر 

سامي مكي العاني، منشـورات مكتبـة   . تحقيق د –شرح ديوان كعب بن مالك  -

 .١٩٦٦) ١ط(بغداد  –النهضة 

تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، جامعـة قـار    –شرح الرضي على الكافية  -

 .١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨يونس 

زهير غـازي  . ، تحقيق د)هـ٣٣٨(البي جعفر النحاس  –شرح شواهد سيبويه  -

 .١٩٧٤) ١ط(النجف االشرف  –ديثة زاهد، مطبعة الغري الح

شرح شواهد العيني، على حاشية الصبان، تحقيق محمود ابن الجميـل، مكتبـة    -

 .  ٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٣) ١ط(القاهرة  –الصفا 
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اعتنى بتصحيحه محمد ) هـ٩١١(جالل الدين السيوطي  –شرح شواهد المغني  -

 ).ت. د. (مصر –بن محمود بن التالميد، المطبعة البهية 

عوض ، تحقيق علي محمد )هـ٦٧٢(الكافية الشافية البي عبداهللا بن مالك شرح  -

 .٢٠٠٠هـ ١٤٢٠) ١ط(وعادل احمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 

شروح سقط الزند، اشراف مصطفى السقا وآخرين، الـدار القوميـة للطباعـة     -

 .١٩٤٥هـ ١٣٦٤القاهرة، عن مصورة دار الكتب  –والنشر 

يحيـى الجبـوري، منشـورات    . تحقيق د –بن خالد المخزومي شعر الحارث  -

 .١٩٧٢النجف االشرف  –مطبعة النعمان 

سامي مكي العـاني،  . جمع وتحقيق د –شعر عبدالرحمن بن حسان االنصاري  -

 .بغداد –دار المعارف 

 –نوري حمودي القيسي، مطبعـة المعـارف   . صنعة د –شعر النمر بن تولب  -
 .١٩٦٩بغداد 

 –نوري حمـودي القيسـي، دار الكتـب    . دراسة وتحقيق د –ن شعراء امويو -

 –، والجزء الثالث طبع في المجمع العلمي العراقـي  ١٩٧٦هـ ١٣٩٦الموصل 

 .١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢بغداد 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح، جمال الدين بـن مالـك    -

 .١٩٨٥بغداد  –طه محسن، وزارة االوقاف . تحقيق د) هـ٦٧٢(

جمع وتحقيق نوري حمودي القيسي، مطبعة المعـارف   –شعر ابي زبيد الطائي  -
 .١٩٦٧بغداد  –

ـ ٣٩٥(احمد بن فارس  –الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها  - ، )هـ

 .١٩٧٧القاهرة  –تحقيق السيد احمد صقر، مطبعة البابي الحلبي 

 .مصر –محمد بن اسماعيل البخاري، طبعة الحلبي  –صحيح البخاري  -

لالمام مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار احيـاء التـراث    –صحيح مسلم  -
 .بيروت –العربي 

محمود شكري االلوسي، شرحه محمد  –الضرائر، ما يجوز للشاعر دون الناثر  -
 .١٩٢٢بغداد  –بهجة االثري، طبع المكتبة العربية 
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. تحقيـق د ) هـ٣٨١( البي الحسن محمد بن عبداهللا –علل النحو البن الوراق  -

 .٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٣بغداد  –محمود جاسم الدرويش، بيت الحكمة 

ـ ٨١٧(الفيروز آبـادي   –القاموس المحيط  - بعنايـة محمـد عبـدالرحمن    ) هـ

 .٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤) ٢ط(بيروت  –المرعشلي، دار احياء التراث العربي 

لقاسـم  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويـل البـي ا   -

، دار احياء التـراث العربـي، تحقيـق    )هـ٥٣٨(محمود بن عمر الزمخشري 

 .٢٠٠١ -هـ ١٤٢١) ٢ط(عبدالرزاق المهدي 

ـ ١٨٠(البي بشر عمرو بن عثمـان بـن قنبـر     -كتاب سيبويه  - تحقيـق  ) هـ

 .١٩٧٣) ١ط(عبدالسالم هارون، الهيئة المصرية للكتاب 

، دار التقريب بـين المـذاهب   )هـ٥٤٨(الطبرسي  –مجمع البيان لعلوم القرآن  -

 .١٩٩٧ -هـ ١٤١٧االسالمية، القاهرة 

ـ ٣٧٠(الالبن خالويه  –مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع  - ، عنـي  )هـ

 .دار الهجرة –برجشتراسر  –بنشره ج 

حـاتم  . ، تحقيق د)هـ٤٣٧(مكي بن ابي طالب القيس  –مشكل اعراب القرآن  -
 الضامن

ألبي محمد الحسين بـن مسـعود الفـراء     –والتأويل معالم التنزيل في التفسير  -

 .٢٠٠٢هـ ١٤٢٢) ١ط(البغوي، دار الفكر بيروت 

، (    )لالخفش، البي حسن سعيد بن مسعدة االخفش االوسـط   –معاني القرآن  -

 .١٩٨١) ١ط(فائز فارس، الكويت . تحقيق د

 .وآخرين، تحقيق محمد علي النجار (     )ألبي زكريا الفراء  –معاني القرآن  -

ـ ٣١١(معاني القرآن واعرابه ألبي اسحاق ابراهيم بن السـري الزجـاج    - ، )هـ
 -هــ  ١٤٠٨) ١ط(بيـروت   –عبدالجليل عبدة شلبي، عالم الكتـب  . تحقيق د
١٩٨٨. 

، مطبعة البـاب  )هـ٣٩٥(البي الحسين احمد بن فارس  –معجم مقاييس اللغة  -

 .١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠) ٣ط(مصر  –الحلبي 
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جمـال الـدين بـن هشـام االنصـاري       –كتب االعاريـب  مغني اللبيب عن  -

 –مازن المبارك و محمد علي حمداهللا، مؤسسة الصـادق  . ، تحقيق د)هـ٧٦١(

 .هـ١٣٧٨) ١ط(طهران، مطبعة امير 

للمفضل الضبي، تحقيق احمد محمد شاكر وعبدالسـالم هـارون،    –المفضليات  -

 .١٩٧٦) ٥ط(مصر  –دار المعارف 

ـ ٢٨٥(حمد بن يزيد المبـرد  المقتضب، البي العباس م - ، تحقيـق محمـد   )هـ

 .ت. د -بيروت –عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب 

للحافظ ابي الخير محمـد بـن محمـد الجـزري      –النشر في القراءات العشر  -

) ٢ط(بيـروت،   –قدم له علي محمد الضباع، دار الفكـر العلميـة   ) هـ٣٣٨(

 .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

ـ  –النكت في تفسير كتاب سـيبويه   - ف بـن سـليمان االعلـم الشـنتمري     يوس

 .، تحقيق زهير عبدالمحسن سلطان، منشورات المخطوطات العربية)هـ٤٧٦(

ـ ٩١١(جالل الدطين السـيوطي   –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  - ، )هـ

 -هــ  ١٣٩٧الكويـت   –تحقيق عبدالعال سالم مكرم، دار البحـوث العلميـة   

 .وما بعدها ١٩٧٥
 

 الدوريات
صـنعة محمـد   ) شعر العجير السلولي( ١٩٧٩ – ١ع ٨جمجلة المورد م -

  .نايف الدليمي

  

 :الرسائل الجامعية
قراءة عبداهللا بن مسعود ، جمع وتحقيق ودراسة، عبداهللا حسـن احمـد ،    -

. جامعة الموصـل، إشـراف د   –رسالة ماجستير مقدمة الى كلية اآلداب 

 .١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨طارق عبد عون الجنابي 
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