
 

 ة العراقـــــــــــــــــــــــــــــجمھوری

 البحث العلميِّ وزارة التعلیم العالي و

 ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة باب

 ةـــــوم اإلنسانیَّ ـة للعلــة التربیــكلی

 ة ـــــــــــــــــــــــــغة العربیـــقسم الل

 ةــ/ الماجستیر/ لغ الدراسات الُعلى

 

                 ابِ تَ كِ  يفِ  ويُّ النَّحْ  يُّ رِ الشِّعْ  دُ الشَّاهِ 
 الَجْنديِّ  ینِ الدِّ  اجِ تَ لِ ) صَّلِ فَ المُ  حُ رْ شَ  یدُ لِ قْ اإلِ (

 )ه٧٠٠(ت
  : إلىرسالة َقدَّمت 

 منوهي  بابل، جامعة/ للعلوم اإلنسانیةیة مجلس كلیة الترب

 ةـغـ/الل ةـالعربی ةـاللغ التربیة/ فير ـشهادة الماجستی َنْیل متطلبات

 من قبل الطالب:

 عیم الُحجابي گحیدر عبد الكاظم 

 بإشراف 
 أ.د. علي عبدالفتاح محیي الحاج فرهود 

م٢٠٢٠                          ه١٤٤٢



 ......................................................................اآلیة .........................

 

   

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

وَأنَّ  ۞ا َسَعىَساِن ِإالَّ مَ نْ َس ِلْإلِ یْ لَ  َأنْ وَ 
 َجَزاءَ ثُمَّ ُیْجَزاُه الْ  ۞َف ُیَرىَیُه َسوْ َسعْ 

 ْوَفى اْألَ 

 

 صدق اهللا العلي العظیم              
 ] ٤١ – ٣٩ /النجم[                           

 

 



 ..........................................................................اإلهداء ...................

 هداءاإلِ 

  إلى : 

ا إلى اهللا ا وداِعیً ا ومبشِّرً الذي ُبِعَث هاِدیً  الحبیبِ  -
 ).وآله ا محمد (صلى اهللا علیها منیرً بإذنه وسراجً 

 السالم). الرسالة(علیهمُ  نِ دِ عْ آل بیت النبوة ومَ  -
  .فًضا لجناح الذُّلِّ لهماخَ ...  ینالعزیز  يَّ دَ والِ  -
  .خواتي ... ذخري وسنديخوتي وأَ إ -
  .ا... حًبا وتقدیرً  الَصبور رفیقة دربي زوجتي -
  .حمدَ وأَ  ،فاطمةَ  ولديَّ ...  ديبَ كَ ات ذَ لَ فَ  -

 ... هذا جهديَ  هدي ثمرةَ أُ لیكم إِ            

 

الباحث                             



 ..............................................................................شكر وامتنان ..........

 .شكر وامتنان 

، الشكر ]٧)) [الرعد/ َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكمْ  قال تعالى في كتابه الكریم :((      
اعتراف بالفضل وٕاقرار بالجمیل، وهو خلق طیب یتحلى به كل إنسان صاحب 

 وهذه النعمة.  ،هذا الفضل هللا تعالى عن ومن هذا المعنى الجمیل شكًرارفیع، ذوق 
            ن أتقدم بالشكر إلى األستاذ الدكتورهله أَ یدفعني عرفان الحق ألَ و    

المشرف على هذه الرسالة على ما أبداه من  )علي عبد الفتاح الحاج فرهود (
صبر على الباحث والبحث، وما بذله من جهد لتصحیح الرسالة وتقویمها حتى 
وصلت إلى ماهي علیه، والشكر موصول إلى األستاذ الدكتور سعدون أحمد 

 كلِّ ل ا، وكذلك شكرً الدراسات السابقة االطالع علىفي  الربعي لمساعدته لي
في السنة التحضیریة،  تتلمذت علیه منالسیَّما  اللغة العربیةأساتیذي في قسم 

وأخصُّ منهم الزمیل  ،من مد لي ید العون بتوجیٍه أو بإعارة كتابٍ  كلِّ ل اشكرً و 
في  ) في قسمنا، وزمالئي في دفعتيحالًیا حسین صالح عبید (طالب الدكتوراه

اهللا ما أسدوه لي في  جعل .د أسمائهمی، وغیرهم ممن ال یسعني تعدالدراسات العلى
 .  موازین حسناتهم

 

 

 

 الباحث  



 ........................................................................إقرار المشرف................
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 إقرار المشرف

 كتـابِ فـي  النَّحـويُّ  الشِّـعريُّ  الشَّـاهدُ ((الرسالة الموسومة بــإعداد هذه  أشهد أنَّ      
ــديلِ قْ اإلِ  ــل لتــاج الــدین الَجْن             :التــي أعــّدها الطالــب ))ه ٧٠٠ ت /یــد شــرح المفصَّ
إشــرافي فــي قسـم اللغــة العربیــة فــي ب ىجـر قــد  )عــیم الُحجــابيگحیــدر عبــد الكــاظم ( 

 شــهادة، وهــي جــزء مــن متطلبــات نیــل ابــل جامعــة ب /التربیــة للعلــوم اإلنســانیة كلیــة 
 / اللغة . اللغة العربیة في التربیة/ الماجستیر

                                 

 اإلمضاء:

 االسم: أ. د. علي عبد الفتاح محیي الحاج فرهود                                     

 /     / :     التاریخ             

 بناء على التوصیات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة .  

 

 رئیس قسم اللغة العربیة                                   

 :  اإلمضاء   

 د. محمد عبد الحسن حسین م .  أ.االسم :                                  

  /     /      التاریخ :                        



 ..................................................................لجنة المناقشة................قرار إ
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 لجنة المناقشة قرار إ
             الموسومة الرسالةلعنا على نا اطَّ نَّ أ هاأعضاءَ و لجنة المناقشة  رئیَس نشهد نحن      

لكتاب (الشِّعري النَّحوي في  الشَّاهد(بـ  لتاج الدین الَجْندي )اإلقلید شرح المفصَّ
وناقشناه في عیم الُحجابي) گحیدر عبد الكاظم (التي أعّدها الطالب )ه٧٠٠ت

 فيشهادة الماجستیر على للحصول  له عالقة بها وهي جدیرة بالقبول وفي ما ،محتویاتها
                                    .  )جید جًدا عالٍ بتقدیر (و  لغةال /وآدابها اللغة العربیة

 اإلمضاء:           اإلمضاء:                         

 أ.د. عدویة عبد الجبار كریم الشرع  : االسم     أ.د. ریاض كریم عبد اهللا البدیري  االسم:

 /    /     : التاریخ                         /   /   :      التاریخ

   ًوا عضا                                      رئیسً                    
 

 اإلمضاء:      اإلمضاء:                              

             أ. د. علي عبد الفتاح محیي الحاج فرهود  السم :ا اطع األسدي  گأ.د. فالح حسن  :  االسم

 /    /    :   التاریخ                          /    / :     التاریخ

 ًوا ومشرًفا عض                                         ًوا عض             
 

 مصادقة مجلس الكلیة 

 .  وأمضاه هذا لجنة المناقشةما جاء في قرار ب للعلوم اإلنسانیة أقرَّ مجلس كلیة التربیة

 : اإلمضاء      
 أ. م . د. محمود محمد حسن الشمري االسم :                                            

 جامعة بابل  /عمید كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة                                            

التاریخ :     /     /                                                



 ...................................................................المحتویات .......................

  أ   

 المحـــــتــــویات

رقم الصفحة الموضوع

 ج-أ المحتویات

 ٦-١  : المقدمة  

 ٢٥-٧ الجندي والشاهد الشعري  الـــتمـــهید : 

 ٧          الجندي حیاته وآثاره: أوًال   

 ٧ اسمه ونسبه 

 ٨ المولد والنشأة

 ٨ شیوخه وتالمیذه

 ٩ مؤلفاته (آثاره) 

 ١١-٩  ؟  كیفیة تعامل الجندي مع نص المفصل وتحلیله

 ١٤-١١ منهج الجندي في الشرح 

 ١٩-١٤ الشاهد الشعري النحوي واالحتجاج به عند الجندي    

 ٢٠ الشاهد الشعري النحويثانًیا: 

 ٢١-٢٠ الشاهد لغةً 



 ...................................................................المحتویات .......................

  ب   

 ٢٢-٢١  الشاهد اصطالًحا

 ٢٤-٢٣ مرادفات االستشهاد

 ٢٥-٢٤ شروط االستشهاد

 ٢٥-٢٤ أوًال: شرط الزمان 

 ٢٥ ثانًیا: شرط المكان

 في األسماءحوي عري النَّ الشِّ  دُ اهِ : الشَّ الفصل األول

 (المرفوعات والمنصوبات والمجرورات)

١٤٥-٢٦ 

 ٣١-٢٦ إضمار الفاعل

 ٤٠-٣٢ حذف عامل الفاعل

 ٤٧-٤١ حذف الضمیر العائد في جملة الخبر على المبتدأ 

 ٥٢-٤٨ جواز حذف المبتدأ للعلم به

 ٥٦-٥٣ خبر ال النافیة للجنس بین الذكر والحذف

 ٦٠-٥٧ وكلتا بالمفردخبار عن كال اإل

 ٦٤-٦١ )نا(أالخالف في الضمیر المنفصل المرفوع 

 ٦٧-٦٥ حذف خبر إنَّ 



 ...................................................................المحتویات .......................

  ت   

 ٧١-٦٨ رفع الضمیر المتصل على االبتداء بعد لوال

 ٧٥-٧٢ المفعول بهفي عامل الحذف  

 ٨٠-٧٦ غیر المقصودة النكرة المنادى نصب 

 ٨٦-٨١ نصب المنادى في حال تكراره وحذف المضاف إلیه 

 ٩٥-٨٧ والتعریف التنكیر بین الحال 

 ١٠٠-٩٦ عامله على تقدیم التمییز 

 ١٠٦-١٠١ ترخیم االسم المضاف إلیه في النداء

 ١١٢-١٠٧ تمیم عند واتباعه الحجاز أهل عند المنقطع نصب المستثنى

 ١١٧-١١٣ اسم ال النافیة للجنس معرفة

 ١٢٠-١١٨ تكرارها عدم عند (ال) اسم على المعطوف

 ١٢٤-١٢١ لیهإ المضاف تعریف طریق عن المضافالعدد  تعریف

 ١٣١-١٢٥ إلیه والمضاف المضاف بین الفصل

 ١٣٦-١٣٢ اسمه إلى المسمى إضافة

 ١٣٩-١٣٧ إضافة الشيء إلى غیره ألدنى مالبسة

 ١٤٥-١٤٠ للفعل الزمان أسماء إضافة



 ...................................................................المحتویات .......................

  ث   

 ٢٠٦-١٤٦ فعالفي األحوي عري النَّ الشِّ  دُ اهِ : الشَّ الفصل الثاني

 ١٥١-١٤٦ رفع الفعل المضارع واستعماله موضع االسم

 ١٥٧-١٥٢ رفع الفعل المضارع بعد الفاء على القطع واالستئناف

 ١٦٢-١٥٨ نصب الفعل المضارع بعد (أو)

 ١٦٩-١٦٣ رفع الفعل المضارع وجزمه بناء على قصد الجزاء وعدمه 

 ١٧٥-١٧٠ القلوب واإللغاء في أفعال اإلعمال جواز

 ١٨٤-١٧٦ أوجه كان

 ١٨٨-١٨٥ تشبیه عسى بكاد وبالعكس

 ١٩٤-١٨٩ استعمال كاد منفیة

 ٢٠١-١٩٥ أحكام حبذا

 ٢٠٦-٢٠٢ أحكام (ما أْفَعل) في التعجب

 ٢٨٠-٢٠٧ الحروففي حوي عري النَّ الشِّ  دُ اهِ : الشَّ الفصل الثالث

 ٢١٦-٢٠٧ حتى 

 ٢٢٢-٢١٧ الباء  

 ٢٢٩-٢٢٣ ُربَّ   



 ...................................................................المحتویات .......................

  ج   

 ٢٣٦-٢٣٠ الكاف 

 ٢٤٥-٢٣٧ وجواز األمرین ،وكسرها ،)فتح همزة (إنَّ  وجوب 

 ٢٥٣-٢٤٦ همالها، إعمالها)یفها، إِ ِإنَّ المشددة المكسورة (تخف 

 ٢٦١-٢٥٤ التنبیه (ها، أال، أَما)  أحرف

 ٢٦٥-٢٦٢ َقدْ  

 ٢٧٠-٢٦٦ كـي 

 ٢٧٤-٢٧١ حذف الم األمر

 ٢٨٠-٢٧٥ التَ 

 ٢٨٤-٢٨١  وأهم النتائج  )المستخلصالخاتمة (

 ٣١١-٢٨٥ ثبت المصادر والمراجع  :

 ٣١٣-٣١٢ باللغة اإلنجلیزیة : الرسالة ملخص



 ...............................................................................المقدمة..............

   ١ 

  

  

 

 

 

 المقدمة
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 ...............................................................................المقدمة..............

   ٢ 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 المقدمة:

الحمد هللا كما هو أهله حمًدا كما یستحقه وكما یلیق بجالل وجهه، والصالة والسالم على    
 الطیبین الطاهرین. وآله) (صلى اهللا علیه من بریته أبي القاسم محمد النبيِّ العربيِّ الذي اطفاه 

 أمَّا بعد :  
) لتاج الدین أحمد بن محمود بن عمر لِ صَّ مفَ الُ  حُ رْ شَ  یدُ لِ قْ قد لفت كتاب (اإلِ ف     

نظري في أثناء تجوالي في مؤسسة الصادق الثقافیة للبحث عن كتاب  ه)٧٠٠(تالَجْندي
من شروح المفصل  إذ هو ؛، لذلك اخترتهجدید وٕابراز موضوع یستحق الدراسة

النحو العربي، الذي انماز هو وكتابه هذا بمكانة كبیرة بین كتب  ه)٥٣٨للزمخشري(ت
ًرا ؛  اقتنیتُ و شروحه هي األخرى مهمة جًدا.  فضًال عن الكتاب وبدأت أقرُؤه متأنًیا متبصِّ

له و  ،ةلما له من تعلیقات مهمة وراجح متمكًنا مجدًِّدا ناقًدا فوجدت الجندي عالًما نحوًیا
األحكام اللغویة، والعلل (كثیًرا ما یذكركان و  .دالةتوضیحات ، و إشارات الفتة وآراء طریفة

من عاصره من  وآراءكًرا جملة من آراء العلماء القدماء ا، مفصًال القول فیها ذ)النحویة
     .المتأخرین

 

             واألمثال وغیرها... واخترتویتمیز اإلقلید هذا بكثرة الشواهد النحویة القرآنیة والشعریة      
 ( الشاهد الشعري النحوي في اإلقلید) عنواًنا لدراستي؛ ألسباب منها: 

، فال تكاد تخلو مسألة من المسائل النحویة في ضمُّ (اإلقلید) شواهد شعریة كثیرةاألول: 
ر في متن كِ الكتاب إال واستشهد الجندي علیها بشاهد من الشواهد الشعریة سواء ما ذُ 

من الشعراء الجاهلیین وانتهاء  وقد تنوع في شواهده ابتداءً  في أثناء الشرح. أم المفصل
 وقد تم تفصیل ذلك في التمهید.  .بالمولدین

 

في استنباط  موثًقا نالعلماء القدماء والمتأخرو  ااتَّخذهإذ  مهمٌّ للشواهد الشعریة أثٌر : الثاني
اع مصادر السم أظهر الشعري النحوي الشاهدمعالجتها. فحویة للمسائل المراد الناألحكام 

 لغوي لذلك كان الشعر واالستشهاد به عامًال مهًما في إسناد فكر ال المعتمدة في توثیق اللغة؛
 



 ...............................................................................المقدمة..............

   ٣ 

 

الصافیة النقیة البعیدة عن اللحن، فضًال عن أنَّه دیوان العرب، أنه یمثل اللغة النحوي، و 
 ومعقد تنافسهم وفخرهم وحماستهم .  

 لذلك ارتأیتُ  ،قبل دراستي هذه لم یدرسفي كتاب (اإلقلید)  الثالث: إنَّ الشاهد الشعري
علي عبد الفتاح محیي الحاج (دراسته بعد عرض الموضوع على أستاذي الموقَّر الدكتور 

 واللجنة العلمیة في القسم، فحصلت على مباركتهم وتشجیعهم لي للدراسة .  )فرهود
      

ال  نوان المسألة، ثم تمهیدذكر عبدأت بف في دراستي، اتبعت منهًجا وصفًیا تحلیلًیالقد      
وجد مع بحره الشعري ورأي الجندي فیه،  الشاهد الشعري وقائله إنْ ثم  ،أسطریتجاوز الثالثة 

آراء العلماء فیها فابتدأت بالقدماء مروًرا بالمتأخرین وانتهاًء و  المسألة ذكربشرعت  وبعدها
أبدیُت ترجیحي لألقرب من ، و كان لهم رأي فیها، ثم رأي الجندي إنْ  والمعاصرین بالمحدثین

 .  موثقة في مواضعها اآلراء ألسباب معینة
     

وخاتمة، وثالثة فصول تمهید ومقدمة قد اقتضت طبیعة البحث تقسیمه على و       
 في المفصل وتقسیم الجندي كذلك. عتمدُت تقسیم الزمخشريوا

      
أما المقدمة فتحدثت فیها عن اختیار الموضوع وسبب االختیار والمنهج المتبع، وخطة       

البحث وما یتصل به، وسبب االختیار لهذه  البحث والدراسات التي عنیت باإلقلید ومصادر
 الشواهد، والصعوبات التي واجهت الباحث .

     

 :فقرتینأمَّا التمهید فقد تناولت فیه       
، ه وحیاته وأشیاخه، ومولده ونشأتهن اسمبیِّ ، تُ لتاج الدین الجنديترجمة موجزة  :األولى

ثم منهجه في الشرح، وبعدها الشاهد ، )المفصل(لنص  وكیفیة تحلیله وتالمیذه، وآثاره،
  .هاالستدالل بفي سائل مالشعري النحوي عند الجندي وكیفیة تعامله مع ال

مرادفات االستشهاد، و  ،واالصطالح اللغةیة الشاهد الشعري النحوي في واألخرى: ماه
 وشروطه.
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لجاء فقد  الثالثة الفصول أمَّا        )األسماءالشاهد الشعري النحوي في (بعنوان الفصل األوَّ

 ،المرفوعة : إضمار الفاعل األسماءأبرز قضایا (المرفوعات والمنصوبات والمجرورات) ومن 
واالخبار عن كال وكلتا بالمفرد  ،وعود الضمیر في جملة الخبر على المبتدأ ،وحذف عامله

 ،على العدید من المسائل منها: حذف عامل المفعول به تاشتملف المنصوباتأما وغیرها، 
وتكراره في حال اإلضافة، والحال بین التنكیر والتعریف، وتقدیم  ،ونصب المنادى النكرة

على تعریف المضاف من  تشتملا المجرورات، و ، وغیرها من القضایاالتمییز على عامله
إلیه وٕاضافة المسمى إلى  والفصل بین المضاف والمضاف ،طریق تعریف المضاف إلیه

 .اسمه وغیرها
     

من  عدًداتضمن و  )األفعالالشاهد الشعري النحوي في :(فكان بعنوان أما الفصل الثاني     
بعد الفاء على القطع  هرفع الفعل المضارع واستعماله موضع االسم، ورفع :القضایا منها

وجواز اإلعمال واإللغاء في أفعال القلوب،  )،أوستئناف، ونصب الفعل المضارع بعد(واال
 .وغیرها مقصود الجزاء امجيء المضارع مجزومً و 
 

منها:  افً أحر وتضمن  )الحروفالشاهد الشعري النحوي في :(أما الفصل الثالث فعنوانه     
 وجواز فتح وكسر همزتها وغیرها .  ،)إنَّ (وتخفیف  ،والكاف ،وأحكام ُربَّ  ،والباء ،حتى

 

ویة في كتاب اإلقلید شرح الدراسات النح( وسبقت دراستي في كتاب اإلقلید دراستان هما:     
) (رسالة مثنى ذیب الجبوري(للباحث  )الجندي عمرمحمود بن لتاج الدین أحمد بن المفصل 
وقد أفاد ،  )سعدون أحمد الربعي(ستاذي الفاضل الدكتورأرشدني إلیها أُ  دكتوراه)
 )محمود أحمد علي أبو كته الدراویش(مقدمة محقق كتاب اإلقلید الدكتورمن  (مثنى)الدكتور

وهي رسالة في الدكتوراه بعنوان (اإلقلید شرح المفصل تحقیق ودراسة) في جامعة األزهر 
، وهناك دراسة أخرى بعنوان(اآلراء النحویة والتصریفیة ألحمد بن محمود الجندي في م١٩٨٤

في جامعة  )زكریا بن سلمان التمیمي(لة ماجستیر للباحث اإلقلید جمًعا ودراسة) وهي رسا
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بإشراف األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العمار سنة 
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، ولكننا لم نتمكن من ذلك أنا واألستاذ المشرف للحصول على الرسالةوسعیت . ه١٤٢٨
عبد علي عبدالفتاح) تواصل كثیًرا مع(األستاذ الدكتور الدكتور ( بدلیل أن أستاذي المشرف

اهللا أحمد جار الكریم) التدریسي في كلیة اآلداب بجامعة جازان في السعودیة_ وهو صدیقه_ 
 .لهذا المطلب ولم یتحصَّال علیه 

 كلها تتطلب الرجوع إلى مصادر النحو واللغة الشاهد الشعري النحويودراسة موضوع      
 :وٕالكترونًیا ومنها مما تمكنت منه ورقًیا ى مصادر ومراجع كثیرةاعتمدت علف
 (اإلقلید) مصدر البحث األساس.كتاب : أوًال  
واألصول ه)، ٢٨٥والمقتضب للمبرد(ت ،ه)١٨٠(الكتاب) لسیبویه(كـمن القدماء: ا: ثانیً  

یضاح في علل ه)، واإل٣٢٩، والخصائص البن جني(تهـ)٣١٦في النحو البن السراج (ت
المفصل  ، ومن المتأخرین:هـ)٣٨١البن الوراق (تالنحو هـ)،علل ٣٣٧للزجاجي (تالنحو 

في صنعة اإلعراب لجار اهللا الزمخشري، واإلنصاف في مسائل الخالف ألبي البركات 
 هـ)،٦١٦بي البقاء العكبري (تألاللباب في علل البناء واإلعراب و  ه)،٥٧٧األنباري(ت

هـ)، وشرح الرضي ٦٧٢هـ)، وشرح التسهیل البن مالك(ت٦٤٣(تالبن یعیشوشرح المفصل 
وشرح ه) ٧٦١بن هشام (تومغني اللبیب الهـ)، ٦٨٦ي(تللرضي االستراباذ على الكافیة

عباس حسن النحو الوافي ل: وغیرهم، ومن المحدثین هـ)٩٠٠شموني(تاألشموني لأل
، ومعاني النحو المخزومي هديم كتوردلل وتوجیه نقد العربي النحو في، و هـ)١٣٩٨ت(

بعض المعاجم اللغویة المعتمدة التي ال مجال  فضًال عنللدكتور فاضل السامرائي وغیرهم، 
ع في قائمة ثبت المصادر لذكرها، وقد ذكرت كل ما استعنت به من مصادر ومراج

 .   والمراجع
أما سبب اختیار الباحث لهذه الشواهد دون غیرها؛ إنَّ الشواهد الشعریة في كتاب       

آراء أبرز اإلقلید كثیرة وأشرت إلى تفصیل ذلك في التمهید، ولعل أهم أسباب االختیار هو 
فضًال عن تنوعها  ،، هذه الشواهدوتوضیحاته للمسائل النحویة باالستشهاد ب الجندي القِّیمة
     من الشواهد النحویة العامة.   ذوذ والخالف وغیر ذلكبالضرورة والش
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وال یخلو البحث من صعوبات مریرة تعیق مساره الصحیح، كان في مقدمتها تردي      
األوضاع الصحیة للبلد بانتشار(فایروس كورونا)، وبسببه أغلقت الجامعات والمكتبات لفترة 

، لى بعض الكتب المهمة الرافدة لهذا البحثطویلة جًدا ولم أستطع التواصل والحصول ع
 ؛ لكثرة الشواهد الشعریة غالق الطرق في كثیر من األوقات، فضًال عن سعة الموضوعإ و 

األمر الذي سار بالرسالة صوب التضخم إلى أن وصلت لهذا الحجم، إال أن عون  النحویة
   ألمورهم، كان المالذ في مواجهة تلك الصعوبات وتذلیلها .   وتسدیده لعباده وتیسیرهاهللا تعالى 

     
فقد بذلت الوسع، وهي ، )١())َهذا َجناَي وخیاُرُه فیهِ لعرب :((وفي اآلخر أقول ما قالت ا      

 نْ بجهد األستاذ المشرف وبتوجیه مَ ثمَّ خطوة المبتدئ، فما في البحث من إحسان فبتوفیق اهللا 
والحمد هللا ربِّ  ما فیه من كبواٍت وزلٍل فمن نفسي. وحسبي أنِّي حاولت.أرشدني ووجهني، و 

 .  وصلى اهللا على محمد وآله الطاهرین العالمین
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث                                                      
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 ١٤٩:  : إحسان عباستحـ ،هـ)١٦٨ تالمفضل الضبي (، أمثال العرب  )١(
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 التمهید
 الجندي والشاهد الشعري

   :أوًال: الجندي حیاته وآثاره 
 اسمه ونسبه : 

             )١(المكي الحنفي تاج الدین أحمد بن محمود بن عمر بن قاسم شرف الدین الَجْندي وه      
، )ُخَجْنَدةُ ، من مدینة()٣(، وقیل (الُخَجْندي))٢(، لقبه( تاج الدین الجندي أو شرف الدین)

بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ سیحون، بینها وبین سمرقند عشرة أیام ((وهي
ه، فالصواب مهملة هي نسبة إلى بلد )دال(و )النون(بفتح الجیم وسكون  الَجْنديو  ،)٤())امشرقً 

 :التي ذكرها المحققهو الجندي ولیس الُخَجْندي لألسباب 
على غالف مخطوطة مكتبة بودلیان باكسفورد مجيء اسمه مضبوًطا ضبًطا تاًما   .١

هي إحدى )، و الُخَجْنديبانجلترا، وهي منقولة عن نسخة المؤلف من غیر أن یرد فیها لفظ (
عدم ورود هذا اللقب في النسخ التي وقعت  فضًال عنالنسخ التي اعتمدها محقق الكتاب 

 .  )٥(بین یدي المحقق
(( والعالمة شرف الدین أحمد بن محمود الَجْندي له  :هلو قبالذهبي ابن قایماز ما ذكره   .٢

)، وكذا ابن حجر العسقالني في كتابه (تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه ،)٦(تصانیف كثیرة))
، )٧(هـ)٨٥٢هـ) والثاني توفي سنة (٧٤٨األول كان سنة (حدیثا عهد بالجندي، فوفاة وهما 
بن عمر الجندي  َأْحمد بن َمْحُمود إذ قال:(( )٨(ما ذكره صاحب(الجواهر المضیة)ع فضًال 

   . )٩())َشاِرح كتاب اْلِمْصَباح فى النَّْحو لْإلَِمام َناِصر بن عبد السَّیِّد المطرزي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الجواهر المضیة في طبقات ،  ١٢٥: : محمد خیر رمضان یوسفتحـ هـ)٨٧٩ (تبن ُقطُلوبغا ، اتاج التراجمینظر:   )١(

  حاجي، كشف الظنون ،  ٣٢٩: ١ ، تحـ: د. عبد الفتاح محمد الحلوهـ)٧٧٥تمحیي الدین الحنفي (، الحنفیة    
            ١٠٢: ١هـ)١٣٩٩تالبغدادي (،هدیة العارفین، ٢٥٤: ١ هـ)١٣٩٦ (تالزركلي ،األعالم، ١١٥٥: ٢هـ)١٠٦٧تخلیفة(   

  ١٧٢:  ٢ عمر رضا كحالة ،معجم المؤلفین، ٢٥٤: ١ األعالمینظر:   )٢(
  ١٧٢:  ٢، معجم المؤلفین  ١٠٢: ٢، هدیة العارفین  ١٧٠٨:  ٢ كشف الظنونینظر:   )٣(
  ٣٤٧:  ٢ه) ٦٢٦معجم البلدان، یاقوت الحموي(ت   )٤(
         ٢٠: ١ینظر: مقدمة محقق كتاب اإلقلید، د. محمود أحمد علي أبو كته الدراویش   )٥(
   ١٨١المشتبه في أسماء الرجال وأنسابهم، تحـ: علي محمد البجاوي:   )٦(
 ٣٦٠: ١ : محمد علي النجارـبن حجر العسقالني تح، اتبصیر المنتبه بتحریر المشتبه، ٢١: ١مقدمة المحقق ینظر:  )٧(
  ٢١:  ١ینظر: مقدمة المحقق   )٨(
 ٣٢٩: ١المضیة  الجواهرینظر المصدر نفسه والصفحة نفسها ،   )٩(
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   : المولد والنشأة

یجدوا شیًئا یذكر لمولده، قال محقق الكتاب:              دي وال الباحثون أننْ لم یتمكن من ترجم للجَ     
(( ولیس في تلك المصادر التي طالعتها أیة إشارة إلى تأریخ مولده، فقد ضنت التراجم بذكر 

ولعل سبب ذلك  .، وال عن الحیاة التي عاشها في المدینة التي ولد فیها)١(تأریخ میالده))
    لم تملك المال والجاه والعلم لذلك لم یؤرخ لهم أحد .      بیوت فقیرةمردَّه إلى أنهم من 

 

 شیوخه وتالمیذه : 
أبو في اإلقلید ومنهم:  نفسه سوى ما ذكره الجندي اله وال تلمیذً  الم تذكر كتب التراجم شیخً 

العمراني الخوارزمي  الحسن األدیب ابن األدیب علي بن محمد بن علي بن أحمد بن هارون
، قال )٢(فیما یقارب سنة ستین وخمسمائة المتوفى )حجة األفاضل وفخر المشایخ(الملقب بـ

، وهو )٣(الجندي: (( قال فخر المشایخ: التمییز إنما یكون فاعًال أو الفاعل في المعنى...))
:((أنشأ اإلمام نفسه الجندي عنه قالالذي (یعقوب الجندي)، ومنهم، )٤(من تالمیذ الزمخشري
، وأرى أنه شیخه؛ )٥()) رحمه اهللا الجندي فیه وهو من تالمذة المصنف فضل القضاة یعقوب

، وأطلق علیه(فضل القضاة) لیست بالقلیلةمن مرة في الكتاب وفي مواطن  ألنه ذكره أكثر
 أنه من بلدة الجندي فضًال عنه، ستاذِ وهذا یدل على احترام التلمیذ ألُ  ،وهو لقب ال اسم

 تب التي ترجمت له أي ذكر لهمأما تالمیذه فلم أجد في الك ، وأحد تالمذة الزمخشري،نفسها
ن الجندي من شیوخ حسام سوى ما ذكره محقق كتاب (الُمَوصِّل في شرح المفصل) إذ ذكر أ

 .  )٦(ه)٧١١اقي(تنغالدین الس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١:  ١مقدمة المحقق   )١(
  ١٩٦١:  ٥ : إحسان عباسـح،تهـ)٦٢٦ تیاقوت الحموي ()، إرشاد األریب إلى معرفة األدیب(معجم األدباء ینظر:   )٢(
  ٥٦٢: ٢اإلقلید   )٣(
  ١٩٦١:  ٥معجم األدباء ینظر:   )٤(
 غیر مشهور.  ألنه، ولم أتمكن من معرفة سنة وفاته  ٩٥٤، ٩٠٨،  ٦٤٩،  ٥٨٧: ٢اإلقلید   )٥(
 ینظر: الموصِّل في شرح المفصل (دراسة وتحقیق)(رسالة دكتوراه منشورة)، أحمد حسن أحمد نصر، جامعة ام القرى،    )٦(

   ،الحسین بن علي بن حجاج بن عليوهو  ، ٨:  ١م ١٩٩٨ –ه  ١٤١٩د. ریاض حسن الخوام، السعودیة  بإشراف أ.    
     ٢٤٧: ٢، ینظر: األعالم نسبته إلى سغناق (بلدة في تركستان) ،فقیه حنفي    
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   مؤلفاته (آثاره) : 
 منها: ،للَجْندي خمسُة كتب

 اإلقلید وهو محور هذه الدارسة .  .١
حمد بن محمود بقوله :((أ ،المقالید في شرح المصباح للمطرزي: نسبه إلیه حاجي خلیفة  .٢

له: الخجندي)وسمَّاه(المقالید) (محمود بن عمربن الجندي  )(الحمد هللا على جزیل نواله..أوَّ
یكون التألیف قبل فعلى هذا  وسبعمئة، إحدى وخمسین )٧٥١(وتاریخ كتابة النسخة: سنة

إال أنه أغفل سنة التألیف  ،تحدث عنه )٢(، وذكر محقق الكتاب أن كارل بروكلمان)١())ذلك
ه)، وعلل المحقق تلك الغفلة بأنه ٧٠٠(سنة فأنى یكون ذلك والجندي متوفى )،ه٧٥١(بأنها
 .  )٣(منه ولعل ذلك هو تأریخ نسخه توهمٌ 
ومن أحد شروحها إلى الجندي بقوله:(( شرح الكافیة في النحو: ونسب حاجي خلیفة  .٣

 . )٤())تاج الدین: أحمد بن محمود العجمي، الخجندي، الشافعي شروحها:شرح الشیخ اإلمام
       وهو اآلخر أیًضا ذكره حاجي خلیفة بقوله:عقود الجواهر في علم التصریف:   .٤
أوله: (الحمد .. اإلمام أحمد بن محمود الجندي. للشیخ في علم التصریف عقود الجواهر((

 . )٥()) هللا تعالى على تواتر آالئه .. الخ)
وهي رسالة حققها الدكتور محمد أحمد الدالي إذ قال:((وهي  العجالة في تفسیر الجاللة :  .٥

، وتعنى )٦(رسالة صغیرة الجرم كبیرة الفائدة جمعها اإلمام أحمد بن محمود الخجندي))
 بمذاهب العلماء واختالفهم في اشتقاق لفظ الجاللة، واختار الجندي منها مذهًبا احتج به. 

  امل الجندي مع نص المفصل وتحلیله:كیفیة تع
 یبدو واضًحا لقارئ نص اإلقلید أن الجندي التزم بنص المفصل للزمخشري ولم یخرج عن    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠٢: ١، وینظر: هدیة العارفین ١٧٠٨: ٢كشف الظنون   )١(
   ٢٤٣: ٥ینظر: تأریخ األدب العربي، كارل بروكلمان، نقله إلى العربیة الدكتور عبد الحلیم النجار  )٢(
  ٢٤:  ١مقدمة المحقق ینظر:   )٣(
  ٢٥: ١، مقدمة المحقق  ١٣٧٠: ٢كشف الظنون   )٤(
      ١٠٢: ١، وینظر: هدیة العارفین  ١١٥٥: ٢ كشف الظنون  )٥(
    ١كة في شبكة األنترنت ، تحـ: د. محمد أحمد الدالي:منشورة على شكل بحث في موقع شبكة األلو   )٦(
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فیبتدُئ كالمه  ال أنه لم یأِت بنص العبارة كامًال،تلك العبارات التي رسمها الزمخشري، إ
بقوله:((وقوله...))، وقد یقتطع تلك العبارات معتمًدا على متن المفصل ویشیر إلى ذلك 

 كلمتین، ثمما یكتفي ببَّ رُ أو من النص  كلمةقد تكفیه أو ، )١(كـ:((وقوله: وهو رفع اإلبهام))
(( قوله: (( ومنها.. إلى قوله: نحو النصتتبعها كلمة من آخر  (إلى قوله) ثمیشیر بعبارته 

كامًال من غیر نقص نحو:              ، وفي بعض األحیان یورد النصَّ )٢(عنها)) قوله  یجب تأخیره
، أو یذكر كلمة من نص الزمخشري )٣())و الحال معرفةوذ قوله: وحقها أن تكون نكرةً ((

( ومنها.. إلى قوله  یجب قوله:(ویتبعها بـ(إلى قوله) ثم كلمة من آخر النص نحو:((
لمة من كالم بأول ك دئُ تیب وقد، )٥(أو یذكر كلمة من النص فقط نحو:(وبخ...)) ٤(تأخیره))

 باإلشارة إلىتفى ، وقد یك)٦(مجرى)) نحو:(( قوله: وقد تجري ..الزمخشري وآخر كلمة منُه 
(( وقوله: وقد یجيء للمبتدأ خبران :ومثال ذلك عبارة (إلى آخره)ب یتبعهاكلمة من النص ثم 

حرص أنه  فضًال عن، )٨(... إلى آخره))(( قوله: وأقائًما نحو:و  )٧(فصاعدًا.. إلى آخره))
 وجدته ما هذا المنهجيومن صور حرصه على تفصیل األبواب التي جاء بها الزمخشري، 

توابع المنادى في فصل مختص  بوضع، عاب على الزمخشري هذا التقسیمعلى من  دُّ رُ ی وهو
ذكر توابع المنادى وٕان كان للتوابع باُب :((قالإذ  من غیر وضعها مع باب التوابع، بها

ع باعتبار ألّن لهذه التوابع مخالفًة لحكم التواب وكان حقها أن تذكر في ذلك الباب؛ مفرد،
، ویعتمد على ما )٩())ألن تلك المخالفة من آثاره... النداء أجدر؛ النداء، فكان ذكرها في باب

فلذا  ذكر في المتن كثیًرا ویحیل القارئ إلى ذلك منها ما جاء في باب اسم الفاعل إذ قال:((
 واعترض  ،)١٠())اشترط في إعماله أن یعتمد على شيء وهو أحد الخمسة المذكورة في المتن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٥٥٥: ٢اإلقلید   )١(
 ١٦٩٤:  ٤المصدر نفسه   )٢(
  ٥٣١: ١المصدر نفسه   )٣(
   ١٦٩٤:  ٤المصدر نفسه   )٤(
  ٩٤٩ – ٩٤٨: ٢ینظر: المصدر نفسه   )٥(
  ٣٨٦: ١المصدر نفسه   )٦(
  ٣٣٧: ١المصدر نفسه   )٧(
    ٣٨٧: ١المصدر نفسه   )٨(
   ٤١٠: ١المصدر نفسه   )٩(
  ١٣٤٤:  ٣ المصدر نفسه  )١٠(



 ..............................................الشاهد الشعري النحوي في اإلقلید..............التمهید

   ١١ 

 

 ،)١(المفصل ومنها زیادة(من) وقال عنها:((غیر مستقیم))على بعض المسائل في نص 
باسمیهما وحدهما بحد واحد وقال:((ومثله  )المبتدأ والخبر(وكذلك اعترض على خصوصیة 

، ولم ینتِه عند ذلك إنَّما اهتم بإعراب بعض نصوص المفصل؛ والغرض من )٢(غیر مستقیم))
ومنه ما جاء في باب المنادى نحو:((قوله:(كقولك  ،ذلك إیراد المعنى مطابًقا للقاعدة النحویة

(ها) مقحمة للتنبیه، و(الرجل): صفة له، والیجوز ): منادى مفرد معرفة وأيیا أیُّها الرجل) (
، وحاول أن یبسط نص المفصل وذلك بتحلیل  )٣())ألنه هو المقصود بالنداءفیه غیر الرفع، 

ومن ذلك ما جاء في قول ذي  توضیحها المفردات الغریبة في متن المفصل
 : [الطویل]ه)١١٧(تالرمة

ْور ِنْعَمْت زورُق البلد        أو ُحرٌَّة َعْیَطٌل ثَبجاُء ُمْجَفَرٌة   َدعائُم الزَّ
وهو ما بین الكاهل إلى  ضخمة الثبج( :ثبجاء، )وكذا من النوق طویلةال(:من النساء عیطلٌ ال

، أما في مسألة )٤()عظامه(الزور:  مئودعا ،)ضخمة الوسط(:  مجفرةٌ  وقوله، )الظهر
ض فقد أشرت إلیها، وله الكثیر من الموافقات والتأییدات مع ما نص علیه الزمخشري االعترا

وذلك إذا  )المعطوف على المنفي بـ (ال) النافیة للجنسحكم في(موافقته في مفصله ومنها 
فحملُه على المحل؛ ألن األصل  )٥(ا نحو:((الغالَم لك وال العباُس))كان المعطوف معّرفً 

 لك).  موجودٌ  والتقدیر:(غالمٌ  مبتدأأنه جاء في موقع ال ویعني  بـ(المحل)الرفع، 
 منهج الجندي في الشرح:

            یبدأ و  )٧()الحوار النحوي( اإلقلیدمن أهم السمات البارزة لمنهج الجندي في 
بعدم تكرار العبارات  ویمیل إلى االختصار واإلیجاز ،)٦())(فإن ُقْلَت... ُقْلُت...(:هو سؤالب

 ((أصل اسم سّمو لما ذكرنا في صدر  ومن ذلك: ،وٕاحالة القارئ إلیها والمسائل المتشابهة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٦٧:  ٣،  ١٦٨٠:  ٤اإلقلید   )١(
  ٣٠٣: ١ المصدر نفسه  )٢(
  ٤١٩: ١ المصدر نفسه  )٣(
  أبو نصر أحمد بن ، شرح أبي نصر الباهلي روایة ثعلب، وینظر: دیوان ذي الرمة،  ١٦٠٩:  ٣ المصدر نفسهینظر:   )٤(

  ١٧٤: ١ عبد القدوس أبو صالحتحـ:هـ)  ٢٣١ تحاتم الباهلي (    
    ٦٢٣:  ٢المصدر نفسه   )٥(
     ١٤٨٩:  ٣المصدر نفسه   )٦(
  ٦٦:  ١ینظر : مقدمة المحقق   )٧(



 ..............................................الشاهد الشعري النحوي في اإلقلید..............التمهید

   ١٢ 

 

 ومجال الذي.. قوله:إلى استخدام ألفاظ وعبارات غریبة كـ((، وقد یلجأ في أحایین )١())الكتاب
عن )٣(بضبِعكالفطنُة  )٢(فیها لطیفٍة، فإْن َحَدبتِ سألة شریفٌة ُنعثرَك على َأسراٍر هذه م

، ومما )٦())...)٥(ومزالقها، وأَطَلعَك ذكاؤك على مافیها من غوامض النُّخب هِ لشُّبَ ا )٤(مداحض
فال تكاد صفحة من  عنده، غالبةسمة وهي كثرة التعلیالت  مادهعتیمیز منهج الجندي أیًضا ا

ما ومن ذلك  ،صفحات اإلقلید وال مسألة من المسائل إال ویضع لها التعلیالت والتأویالت
:((إذا وصف بابن مضاف إلى علم أو بإبنة فهي بقوله  في باب المنادى العلم المضمومجاء 

ابنة عاصم) یبنیان على الفتح؛ ألن الفتحة من جنس  كذلك كـ(یا زیَد بن عمرو) و (یا هندَ 
، وكان للخالف النحوي بین البصریین )٧(ما یستحقه المنادى في األصل؛ أصله النصب))

والكوفیین نصیب كبیر في منهج الجندي بإقلیده، إذ تناول أغلب المسائل الخالفیة التي 
ین النحویین ل الخالف بتناولتها كتب الخالف ومن أبرزها كتاب(اإلنصاف في مسائ

ویة ویبتدأ برأي البصریین ، فكان یورد المسألة النحباريألبي البركات األنالبصریین والكوفیین)
، وبعد في أغلب األحیان ثم سیبویه ،هـ)١٧٠ت(بالخلیل ، ثم یعرض آراءهم مبتدًئاوحججهم

ومن ذلك مسألة (رفع  ،وینتصر لهم كثیًرا  یؤید رأي البصریین ثمَّ ذلك یعرض آراء الكوفیین 
فقد عرض رأي البصریین واستدالالتهم وبعدها عرض رأي الكوفیین  ،الفعل المضارع)

ومذهب الكسائي واستدالالتهم على بطالن رأي البصریین، ثم ردَّ على رأي الكوفیین بأنه 
 . )٨(باطل

لك للمذهب وفي بعض المسائل الخالفیة لم یِشر إلى أن هذا الرأي للمذهب البصري وذ     
  یجبأن الضمیر بعد (لوال) یرى  إذالكوفي، ومن ذلك مسألة الضمیر بعد (لوالي، لوالك) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١١٧٩:  ٣ اإلقلید  )١(
  ٣٠١: ١ هـ)٧١١ (تابن منظور، لسان العربحدب: عطف وشفق، ینظر:   )٢(
          مهدي المخزومي، .: دتحـ، الفراهیدي أحمدالخلیل بن  ،كتاب العین، ینظر: وسط العُضد بلحمهالضبع:  )٣(

 ٢٨٤: ١ إبراهیم السامرائي.د     
 ١٤٨: ٧  هـ)٧١١تابن منظور(: ینظر: لسان العرب، : الدفع أو الرفض أو الزلق بحجة مداحض  )٤(
  ٧٥١: ١: المصدر نفسه ، ینظر النخب: الجماعة المختارة  )٥(
  ٦٩:  ١، وینظر مقدمة المحقق  ٨٧١:  ٢اإلقلید   )٦(
  ٤١٥:  ١المصدر نفسه   )٧(
   ١٤٦٥ – ١٤٥٩:  ٣ینظر: المصدر نفسه   )٨(
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 اإلشارة إلى دونالكوفیین واألخفش من البصریین من  رأيورأیه هذا هو  .یكون مرفوًعا أن
وفي مسالة النقل عن النحویین فأكثر ما ینقل عن المتقدمین كالخلیل )١(ذلك

من  )المحققین(، وینقل عن المعاصرین له ویسمي بعضهم )٣(ه)١٨٩والكسائي(ت)٢(وسیبویه
، وفي أحیان أخرى یذكر اسم )٥(، ففي بعض األحیان یذكر المصدر ومؤلفه)٤(المتأخرین
، وأخرى )٧(دون المؤلفمن ، وأخرى یذكر اسم الكتاب )٦(دون ذكر الُمَصنَّفمن المؤلف 

 .  )٨(المصدریكتفي باالختصار في ذكر اسم 
ثم النص ول: یذكر اسم المؤلف وبان، األسلفله أُ  ،قله من المصادر اُألَخروفي اقتباسه ون   

أي:أسأل أن ه) رفع اسم اهللا ٢١٥وأخرى یذكر النص ثم المؤلف نحو:((وأجاز األخفش(ت
َقاب)..حذف الفعل وُقدِّم المصدر فأنیب منابه مضاًفا ((و ،)٩(یعمرك اهللا)) قوله كـ(َضرَب الرَّ
، ومرة لم یذكر اسم المؤلف وال المصدر ویسمى )١٠(ذكره في الكشاف)).. كذا إلى المفعول 

، وینقل )١١(ذلك (النقل من مجهول) نحو:((وقال بعضهم: إنَّ (ال) هذه التي لنفي الجنس..))
ینقل  ابه أو ینقل عن طریق آخر باإلشارة إلیهما مًعا أومباشرة من المؤلف وكت

بتصرف(بالمعنى)، فالمباشر كنقله من الجرجاني نحو:((قال اإلمام المحقق عبد القاهر 
ك بنفس ائتني...)) على ما یظنه من ال خبرة مرِ ه):(( ولو كان جزم ُأكْ ٤٧١لجرجاني(تا

 قال اإلمام  طریق الجرجاني نحو:(( ، وغیر المباشر ما نقله عن سیبویه عن)١٢(له...))

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٨٣٥:  ٢ اإلقلیدینظر:   )١(
 ٤٠٨، ٣٨١: ١ینظر: المصدر نفسه   )٢(
 ١٥٩٧:  ٣، ٢٦٠: ١ المصدر نفسهینظر:  )٣(
 ٩٧٩:  ٢ینظر: المصدر نفسه  )٤(
 ١٦٩٧:  ٤،  ٣٨٣: ١ینظر: المصدر نفسه  )٥(
 ٦٩٦:  ٢،  ٢٣٦: ١ینظر: المصدر نفسه ) ٦(
 ٤٨٠:  ١، ١٨٧:  ١ینظر: المصدر نفسه   )٨(
  ٩٨٥:  ٢ینظر: المصدر نفسه   )٩(
   ٣٨٣: ١ المصدر نفسه  )١٠(
 ٩١٤:  ٢المصدر نفسه   )١١(
 ٣٥٤:  ١المصدر نفسه   )١٢(
      ١٥٠٣:  ٣المصدر نفسه  )١٣(
 



 ..............................................الشاهد الشعري النحوي في اإلقلید..............التمهید

   ١٤ 

 

(من) لألمكنة...))المحقق عبد القاهر: قال  أما ما نقله بالمعنى  ،)١(صاحب الكتاب إنَّ
ه): العرب تفعل ذلك فیما عرف معناه كقولهم:(أتاني زید لیس ٢٨٥نحو:((قال المبرد(تف

أن العبارة لم ترد في كتاب إلى ، وأشار محقق الكتاب )٢(إال) أي لیس إال الذي ذكرته))
 وللجندي جنبة بالغیة استطاع ى النقل بالمعنى.المقتضب وٕانما ورد قریب منها فهذا یدل عل

بالغیة من  اأجناسً  ه الخصوص الشواهد القرآنیة مستعمًال توجیه شواهده وعلى وج بموجبها
) وهو یعلق على بعض المسائل النحویة السجع والطباق والمقابلة والتشبیهـ(علم البدیع ك

بالقیعان من فرائد ُنُحور الحور ((فأین الحصى :لى ما قیل فیها من آراء نحو قولهوع
 .)٣(الحسان))

  :النحوي واالحتجاج به عند الجندي الشاهد الشعري
ن، الثانیة: الشعراء هلیو األولى: الشعراء الجا ،أربع طبقات علىالشعراء النحویون م قسَّ     

ن، وهم من عاش في صدر اإلسالم، الرابعة: المخضرمون، الثالثة: الشعراء المتقدمو 
ویرى النحویون المتقدمون أن من یحتج بشعرهم هم: الجاهلیون  ،ونثُ دون أو المحدَ المولَّ 

والمخضرمون واإلسالمیون من عاش في صدر اإلسالم وعاصر الدولة األمویة 
ه)، ومن خلفهم، ومنعوا االحتجاج ١١٤ه)، والفرزدق(١١٠جریر(تو ه)، ٩٢األخطل(تك

، )٤(اه) وغیرهم١٩٨ه) وأبي نواس(١٦٨(تبن برد بشعر المولدین أو المحدثین كبشار
 . )٥(ه)١٧٦(تبشعره إبراهیم بن هرمةشاعر یحتج وكان آخر 

 النحویة، والمسائل اللغویة، ةاعدالبلیغ في توضیح القاألثر  قد كان للشاهد الشعري النحويل  
     )٦(في توضیح الكثیر من اآلراء النحویة وترجیح بعضها على بعض فاستعان الجندي به

 آراءواستدل علماء النحو بالشاهد في رد ، )٧(المسائل الخالفیةالفیصل في بعض وجعله  ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٧٠٦:  ٤اإلقلید   )١(
   ٢٧٦:  ١المصدر نفسه   )٢(
  ٢٩٧:  ١ المصدر نفسه  )٣(
   ٢٣٩:  ١ : أحمد بن سعید بن محمد قشاش،تحـهـ)٤٣٣ تأبو سهل الهروي ( ،إسفار الفصیحینظر:   )٤(
   ١٢٣:  ١ د.محمود فجال ـ:حت ،هـ)٩١١ تجالل الدین السیوطي (، االقتراح في أصول النحوینظر:   )٥(
  ٨٥٢،  ٦٠٨:  ٢ینظر: اإلقلید   )٦(
  ١٧٣٤:  ٤،  ١٥٢٤:  ٣ینظر: المصدر نفسه   )٧(
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، وتوضیح الكثیر من اآلراء اإلعرابیة وتأیید الراجح )١(اآلخر همبعضالعلماء أو تأیید بعض 
، كما أفاد منها )٤(، وبیان لغات العرب)٣(وبیان دالالت (معاني) األلفاظ والمفردات، )٢(منها

، وكان عدد األبیات الشعریة الواردة في كتاب اإلقلید )٥(في توجیه بعض القراءات القرآنیة
 )٤٠٧بیًتا، منها ( اثنان وثمانون )٨٢بیًتا، المكرر منها ( سبعمئة واثنین وثالثین )٧٣٢(
 )٢١٧لقائلیها فكانت (شواهد المفصل للزمخشري ، أما نسبة األبیات ربعمئة وسبعة أبیات أ

 األخرى.  نسبةبیًتا تقریًبا، ولم یتمكن من  مئتین وسبعة عشر
شاهًدا، عالج  أربعمئة وأحد عشر )٤١١النحویة فكان ( المسائلأما ما ُأستشهد به على     

 الجندي بها الكثیر من اآلراء النحویة ورجح بها آراء على أخرى. 
            ولى ممن احتج یر استثناء، فمن شعراء الطبقة األبالطبقات األربع بغ ستشهداو     

، )٩(وزهیر ابن أبي سلمى، )٨(وطرفة بن العبد ،)٧(، والحارث بن حلزة)٦(القیس بشعرهم: امرؤُ 
 بن وعبید، )١٤(وعنترة، )١٣(والمرقش، )١٢(واألعشى، )١١(وعلقمة الفحل، )١٠(والنابغة الذبیاني

 ... وغیرهم . )١٧(وحاتم الطائي، )١٦(والمهلهل، )١٥(األبرص
 :  الجندي ومن ابرز من استشهد بشعرهم )إقلید(ال بأس به في  وكان للمخضرمین نصیبٌ    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٣٦:  ٣ اإلقلیدینظر:   )١(
  ٨٨٥:  ٢،  ٦٧٦:  ٢ینظر: المصدر نفسه   )٢(
  ٩٢٩:  ٢،  ٧٦٦- ٧٦٥:  ٢،  ٤٠٤:  ١ینظر: المصدر نفسه   )٣(
  ٩٣٤:  ٢،  ٩١٨:  ٢ینظر: المصدر نفسه   )٤(
   ١٥١٢:  ٣،  ٦٣٣:  ٢ینظر: المصدر نفسه   )٥(
 ١٤٨٤: ٣، ٧٤٣: ٢، ٥٧٩: ٢، ٢٩١: ١ المصدر نفسهینظر:   )٦(
 ١٥٣١: ٣ینظر: المصدر نفسه   )٧(
 ١٥٧٤: ٣، ١٣٣٩: ٣ینظر: المصدر نفسه   )٨(
 ١٩٥١: ٤، ٤٥١:  ١، ١٣١:  ١ینظر: المصدر نفسه  )٩(
 ١٧١٣:  ٤، ٩٢٥: ٢، ٧٩٠: ٢، ٦٨٠ :٢ینظر: المصدر نفسه  )١٠(
 ٢٠٨٢:  ٤، ١٣١٤: ٣ینظر: المصدر نفسه  )١١(
 ١٣٧٦: ٣، ٩٨٣: ٢، ٧٢٧:  ٢، ٤٩٣:  ١، ١٩٦:  ١ینظر: المصدر نفسه )١٢(
 ٣٢٥: ١ینظر: المصدر نفسه  )١٣(
 ٥١٩: ١، ٤٥٩: ١ینظر: المصدر نفسه  )١٤(
 ١٨١٢: ٤، ٩٩٥: ٢ینظر: المصدر نفسه  )١٥(
 ٩٦٩: ٢ینظر: المصدر نفسه  )١٦(
 ١٦٤٠: ٣، ٥١٢: ١نفسه  ینظر: المصدر )١٧(
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 ،)٤(والعباس بن مرداس، )٣(، والنابغة الجعدي)٢(ولبید بن ربیعة ،)١(حسان بن ثابت
یح صحة الصَّحأن:(( ، فذكر البغداديطبقةال شعراء هذه واختلفوا في ...وغیرهم.)٥(والحطیئة

حسن البصري الِإسحاق و االستشهاد بكالمها وقد كاَن َأُبو َعْمرو بن العالء وعبد اهللا بن أبي 
اُنوا یعدونهم من المولدین وك... ا الرمةوذ ،والكمیت ،عبد اهللا بن شْبرَمة یلحنون الفرزدقو 

، )٨(، وجریر)٧(عمر بن أبي ربیعة، أما اإلسالمیون فكان منهم: )٦())ي عصرهمكانوا فَألنهم 
، )١٤(الرمة وذو، )١٣(الغنويطفیل و ، )١٢(العجاجو ، )١١(ابن میادةو ، )١٠(، والفرزدق)٩(واألخطل

 وغیرهم. )١٧(ابن هرمةو ، )١٦(ذؤیب الهذلي وأبو، )١٥(الكمیتو 
 أبي فراس و ، )١٩(ابن الروميو ، )١٨(دون فاستشهد بشعر كل من: المتنبيأما الشعراء المولَّ      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠٤٨:  ٢، ٧٠٢: ٢ اإلقلیدینظر:   )١(
 ١٣٢٩:  ٣، ٩٨٥: ٢،  ٦٨٥: ٢،  ٥٣٣:  ١ ینظر: المصدر نفسه  )٢(
 ٢٠٣٣: ٤، ٩١٨: ٢، ٩٢٠:  ٢ینظر: المصدر نفسه  )٣(
 ٦٥٨: ٢، ٢٦٧:  ١المصدر نفسه ینظر:   )٤(
 ١٥٧٣: ٣، ١٥١٢: ٣، ١٢٦٣:  ٣ ینظر: المصدر نفسه  )٥(
  ٦:  ١: عبد السالم محمد هارونتحـ ،هـ)١٠٩٣: تالبغدادي (، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  )٦(
 ١٨٢٠:  ٤، ١٥٤٧: ٣، ٢٨٧: ١اإلقلید ینظر:   )٧(
 ١٦٩٣: ٤، ١٦٠٥: ٣، ١٣٩٨: ٣، ١١٢٠: ٣، ٤٧٠: ١سه نفالمصدر ینظر:   )٨(
 ١٥١١:  ٣المصدر نفسه ینظر:   )٩(
 ١٣٧٢: ٣، ٥٢٥: ٢٤١،١: ١، ٢٦٠:  ١المصدر نفسهینظر:  )١٠(
 ٣٨٤: ١المصدر نفسه ینظر:  )١١(
 ١٧٠٤: ٤، ١٣٨٧: ٣، ١٣٧٤: ١٣٣٨،٣: ٣المصدر نفسه ینظر:  )١٢(
 ٢٩٠:  ١المصدر نفسه ینظر:  )١٣(
 ١٥٩٢ :٣ ،٩٤١ :٢ ،٧٠١ :٢ ،٦٨٥ :١ ،٤٥١ :١ ،٣٨٥: ١ نفسهالمصدر ینظر:  )١٤(
 ٥٩٠: ٢، ٩٨٥: ٢، ٥٧٠: ٢، ١٥٤٦: ٣المصدر نفسه ینظر:  )١٥(
 ٦٣٤: ٢، ١٢٦:  ١المصدر نفسهینظر:  )١٦(
 ٢٣٧ :١ ،١٩٤٨ :٤ نفسهالمصدر ینظر:  )١٧(
  ٩٧٥: ٢، ٨١٥: ٢، ٨١٢: ٢، ٧٩٤: ٢، ٧٤٤: ٢ ،٥٢٠ :١ ،١٢٧: ١ نفسهالمصدر ینظر:  )١٨(
 ١١٦٤: ٣، ٨١٣:  ٢المصدر نفسهینظر:  )١٩(
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    وغیرهم.      )٥(األبیورديو ، )٤(أبي العالء المعريو ، )٣(أبي نؤاسو ، )٢(البحتريو ، )١(الحمدانيو 
ألبي مضر محمود بن جریر  استشهاده بشعرٍ  مثلواستشهد بغیر شعراء الطبقات األربع     

وأبیات لفضل الزمخشري ویلقب بـ(فرید العصر)،  وهو أحد شیوخ )٦(الضبي األصبهاني
(المرتضي اُه تالمذة الزمخشري وأبیات أخرى لشخص سمَّ  أحد وهو )٧(القضاة یعقوب الجندي

. أما طریقة تناوله للشواهد الشعریة )٩(استدل بأبیات من إنشاده هو نفِسهِ  ، وكذلك)٨(الموسوي)
األول: شواهد  على قسمین،من حیث الشرح والتوضیح وبیان موطن الشاهد، فیمكن تقسیمها 

وردت في شرح اإلقلید واآلخرى: الشواهد التي  التي وردت في المتن،الزمخشري في مفصله 
، )١٠(ففي شواهد المفصل یشرح مفرداتها ویوضحها ویبین معناها وغامضها لمتن المفصل.

             وروایات الشاهد )١١(ومنها الشاهد إن وجدت ،وقصة األبیات ،ویذكر سبب االحتجاج به
            لصاحبه إذا  ینسب بیت الزمخشريوأحیاًنا  ،)١٣(ووجوه اإلعراب)١٢(في حال وجودها

 )١٥(البیت)) وقد یمیل إلى االختصار فیقول:((الشاهد في ،)١٤(قد ذكره الزمخشريیكن لم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١٨١:  ٣ اإلقلیدینظر: ) ١(
 ٢١٢:  ١المصدر نفسه ینظر:  )٢(
 ١٣٧٦: ٣، ٧٤٣:  ٢المصدر نفسه ینظر:   )٣(
 ٣١٨: ١، ٢٨٥: ١المصدر نفسه ینظر:   )٤(
 ١١٠٠:  ٢مصدر نفسه الینظر:   )٥(
  ٦٦٣: ٢المصدر نفسه ینظر:   )٦(
  ٥٧٨:  ٢المصدر نفسه ینظر:   )٧(
   ٨٣٨:  ١ المصدر نفسهینظر:   )٨(
  ١٢٦٤:  ٣ینظر: المصدر نفسه   )٩(
 ٣٥٤-٣٥٣: ١ینظر: المصدر نفسه   )١٠(
 ٥٩٨-٥٩٧:  ٢ینظر: المصدر نفسه   )١١(
 ١١٢٣-١١٢٢: ٣ینظر: المصدر نفسه   )١٢(
 ٢٠٨٩-٢٠٨٨:  ٤ینظر: المصدر نفسه   )١٣(
  ٥٢٥:  ١ینظر: المصدر نفسه   )١٤(
 ١٤٩٨: ٣ المصدر نفسه  )١٥(
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أو یورد كلمة واحدة أو  )٣(،أو یذكر اسم الشاعر فقط)٢(،أو((قوله)))١(أو((قول الشاعر))
، وقد )٦(الشاهد یكتفي بذكر معنى ، وأحیاًنا)٥(،أو یذكر موقع الشاهد فقط)٤(كلمتین من البیت

 :العجز ویقول كلمة أو الواردة في المتن بتكملة الصدریكمل ما نقص من األبیات 
 .)٨(، وفي بعض الشواهد یأتي بأبیات قبله أو بعده)٧()(تمامه)(و
 

 ،أو حكم نحوي ،أو ترجیح رأي ،أما الشواهد التي جاء بها في الشرح لتعزیز رأیه النحوي    
أو یذكر من استشهد ، )٩(لمذهب معین فكانت في أكثر األحیان بدون نسبة إلى قائلیها

، )١٢(، أو (بیت الحماسة))١١(، أو مكان ذلك الشاهد في المصادر كـ(بیت الكتاب))١٠(بالشاهد
، ویستشهد )١٤(وأحیاًنا یستشهد بشاهدین )١٣(وفي الكثیر من المسائل یستشهد بشاهد واحد فقط

ي  بذكر موضع بأنصاف األبیات، واألراجیز، فال یذكر الشواهد الشعریة كاملًة، وقد یكتف
، )١٥(الشاهد في صدر البیت أو عجزه، أو یكتفي ببعض أجزاء الشطر  الواحد من البیت

 والضرورة في  ،والقلیل ،، ویذكر النادر)١٦(ألى غیر العادة نسب الجندي شواهد شعریة خطوع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٣١:  ٣ اإلقلید  )١(
 ٣٩٥، ٣٩٣: ١ المصدر نفسه  )٢(
 ٤٢٣: ١ینظر : المصدر نفسه  )٣(
 ١٠١٣: ٢، ٩٥٩: ٢ ،٤٢٢: ١ ینظر: المصدر نفسه  )٤(
  ١٠١٥: ٢  ینظر: المصدر نفسه  )٥(
 ١٤٩١:  ٣ : المصدر نفسهینظر  )٦(
  ٦٥٢: ٢، ٦٥٠: ٢، ٦٢٢: ٢، ٥٣٧: ١، ٤٨٠: ١، ٤٠٤: ١ نفسه المصدر  )٧(
 ٦٢٢: ٢ ،٤٨١ :١ ،٤٣٥ :١ ،٤١٨ :١ ،٣٧٥: ١ نفسه ینظر: المصدر  )٨(
  ٨٦٨: ٢، ٧٨٤: ٢، ٦٥٦ :٢ ،٦٥٥ :٢ ،٥٧٤ :٢ ،٥٤٦ :١ ،٣٦٧: ١: اإلقلید ینظر  )٩(
  ٧٤٧:  ٢، ٥٧٧: ٢المصدر نفسه ینظر:  )١٠(
  ٩٦٧: ٢ ،٥٧٢: ٢ نفسه المصدر ینظر:  )١١(
 ٨٧٠: ٢ نفسه المصدر ینظر: )١٢(
 ٩٥١ :٢ ،٩٥٠ :٢ ،٩٤٩ :٢ ،٥٤٢ :١ ،٣٨٤: ١ ینظر: المصدر نفسه )١٣(
  ١١٨١: ٣، ١١٧٦: ٣، ٩٦٠: ٢نفسه المصدر ینظر:  )١٤(
 ٩٢٣: ٢ ،٧١٩ :٢ ،٢٩٨ :١ ،٢٧٢ :١ ،١٧٣ :١٦٤،١: ١ ینظر: المصدر نفسه )١٥(
  ٤٩٦: ١،  ٣٧٩: ١،  ٢٦٠:  ١ینظر: المصدر نفسه  )١٦(
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وقد یشرح البیت أو الشاهد، فیذكر كل ما یتعلق به من أجل توضیحه، ونقل . )١(الشعر
، ولم یكن هذا أسلوبه في الشواهد التي وردت في متن المفصل، ومن اقیل فیه المناسبة التي

فاستطرد بشرح األبیات ) الذي استدل به الزمخشري؛ المثل السائر(ذلك أّنه وقف على شرح 
، )٢(ة التي استعان بها على شرح (المثل السائر) قال: (( قوله: (( وفي أمثالهم...))الشعری

رجل من بني عبد شمس فقیر، ما كان یحصل على بیت لیلة وآبائه وأجداده  )٣((ابن المذلق)
 كذلك . 

لة      ،اقتفى أثره الحافر إذرأیت الجندي قد ارتضى تقسیم الزمخشري للمفصل  وبالمحصِّ
ان كو  رح الكتاب وهذا منهج أغلب الشراح.؛ ألنه شاعن تقسیمهعلى الحافر ولم یخرج 

القسم األول لألسماء التي شغلت حیًزا كبیًرا من الكتاب، اإلقلید مؤلف من أربعة أقسام: 
الذي لم أتطرق إلیه المشترك  :، والقسم الرابعفو حر لل :م الثالثاألفعال، والقس :والقسم الثاني

، لذا تركت هذا القسم وموضوع دراستي نحويٌّ  غلبها صرفیةٌ في مسائله؛ ألن أَ  ْض خُ ولم أَ 
عسى أن یجدوا به ما ینفع  اآلخرین للباحثین لفرصٍة أخرى أسأل اهللا أن یوفقني لها أو المهم

 ویثري المكتبة اللغویة العربیة وتراثنا النحوي العربي إن شاء اهللا تعالى.

 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٩٣: ١اإلقلید ینظر:   )١(
  ١٣٦٤:  ٣ المصدر نفسه  )٢(
 والصفحة نفسها  المصدر نفسهینظر:   )٣(



 ..............................................الشاهد الشعري النحوي في اإلقلید..............التمهید

   ٢٠ 

 

  :  ثانًیا: الشاهد الشعري النحوي 
فكــان مــوطن احتجــاجهم فــي أغلــب المســائل  ؛اهــتم اللغویــون العــرب اهتماًمــا كبیــًرا بالشــعر    

النحویة والقضایا المتعلقـة بهـا؛ ألنـه دیـوانهم وسـجلهم ومنـه وصـلت الحـوادث التأریخیـة وَسـجَّل 
ــذا كــان لــه  مالحمهــا، فبــدء االحتجــاج بــه منــذ عصــر النقــاء اللغــوي(القرن األول الهجــري) ، ل

وصــل الحــال إلــى بنــاء حكــم قامــت بعــض المســائل النحویــة، بــل  وفــي ضــوئهموقــع الصــدارة، 
هـو حجـة النحـوي بالشعر، لـذلك نحوي على بیت شعري واحد؛ كل ذلك بسبب تمسكهم الكبیر 

ـــة أو خطئهـــا، وقـــد انمـــ فـــي إثبـــات صـــحة والمراجـــع فـــي النحـــو  ازت المصـــادرالقضـــیة النحوی
ت بطونهــا فــي الشــواهد الشــعریة التــي اعتمــد علمــاء النحــو علیهــا فــي اســتنباط العربــي وامــتأل

فالظـــاهرة واضـــحة فـــي كتـــب النحـــو... إذ یكـــون وحـــده  أحكـــامهم النحویـــة قـــال محمـــد عیـــد:((
فــي دراســات النحــاة المتقــدمین والمتــأخرین مــن بــین مصــادر االستشــهاد وذلــك  العنصــر الغالــب

ه) الـــذي اهـــتم ٧٤٥ه) الـــذي اعتمـــد علـــى الحـــدیث، وأبـــي حیـــان(ت٦٧٢باســـتثناء ابـــن مالـــك(
ــــر مــــن لغــــات القب ــــإیراد الكثی ائــــل فــــي كتابــــه (ارتشــــاف الضــــرب مــــن لغــــات العــــرب)، وابــــن ب

 .  )١(ه) الذي وجه عنایة خاصة لنصوص القرآن))٧٦١هشام(ت
 الشاهد لغًة: 

المبـیِّن، وهـو و المخبـر، و اللسـان، و ورد في المعجمات اللغویـة أن الشـاهد بمعنـى الحاضـر،     
سُتْشــِهد فــالٌن فهــو اوالّشــهادة أن تقــول:  قــال الخلیــل:(( )وشــهید شــاهدٌ (فهــو )یْشــَهدُ  -َشــَهدَ ( نْ ِمــ

قـــــــــال ابـــــــــن  )٢())شـــــــــهید، وقـــــــــد شـــــــــهد علـــــــــّي فـــــــــالٌن بكـــــــــذا َشـــــــــهادًة، وهـــــــــو: شـــــــــاهد وشـــــــــهید
، وقـال ابـن )٣())مٍ الشِّیُن والهاُء والدَّاُل َأصٌل یُدلُّ على حضـوٍر وعلـٍم وإِعـاله):((٣٩٥فارس(ت
 ،  )٤())ةٌ ِمْن قوِلهم: لفالٍن شاهٌد حسٌن َأي عبارٌة جمیل انُ والشَّاِهُد: اللِّسه):((٧١١منظور(ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ١١٥: االستشهاد واالحتجاج باللغة   )١(
  ٣٩٨:  ٣ كتاب العین  )٢(
    ٣٢١ : عبد السالم محمد هارونتحـ أحمد بن فارس، مقاییس اللغةمعجم   )٣(
  ٢٤٣:  ٣لسان العرب   )٤(
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، فالشاهد هو الحاضـر والماثـل الـذي )١())ٌر قاطعٌ الشَّهادُة خب((أنَّ  ه):١٢٠٥تویرى الزَّبیدي(
شــهد الواقــع، والمخبــر بمــا شــهد ووقــع مــن األمــر، أو هــو الــذي ســمع ورأى وتكشــفت لــه دقــائق 
األمــــور كلهــــا أو بعضــــها، وهــــذا المعنــــى الــــذي دلــــت علیــــه اللفظــــة فــــي القــــرآن الكــــریم بمعنــــى 

ـــــْهَر َفْلَیُصـــــْمهُ المشـــــاهدة والحضـــــور والمعاینـــــة:(( ]، بمعنـــــى ١٨٥))[البقرة/َفَمْن َشـــــِهَد ِمـــــْنُكُم الشَّ
، أي ]٢٦))[یوســــف/َوَشــــِهَد َشــــاِهٌد ِمــــْن َأْهِلَهاالمشــــاهدة وتحقــــق الرؤیــــا، وكــــذلك قولــــه تعالى:((

ــنالنطــق بــالحق بمطابقتــه للواقــع بعــد أن حــاولوا تغطیتــه وٕاخفــاءه،  استشــهد بهــذه المعــاني  وِممَّ
 ه) بقوله: [الطویل]٧(ت)٢(األعشى

 عليَّ شهید شاهد اهللا فاشهد             نعمةً  ي كافًرا لكَ بنسِ حْ فال تً 
 الشاهد اصطالًحا: 

عما كان حاضًرا في قلب اإلنسان، بارة عه)بأنه:((٨١٦عرفه الشریف الجرجاني(ت    
وغلب علیه ذكره؛ فإن كان الغالب علیه العلم فهو شاهد العلم، وٕان كان الغالب علیه الحق، 

أو هو:(( قول عربي لقائل موثوق بعربیته یورد لالحتجاج واالستدالل  )٣())فهو شاهد الحق
دلة النصیة المؤكدة ، وذكر بعضهم بأن االستشهاد هو((ذكر األ)٤(به على قول أو رأي))

ه) ١١٥٨، وعرفه التهاوني(ت)٥(للقواعد النحویة، أي: التي تنبني علیها هذه القواعد))
الجزئي الذي یستشهد به في إثبات القاعدة لكون ذلك الجزئي من التّنزیل أو من كالم بأنه:((

 . )٦())العرب الموثوق بعربیتهم
أو بیت من  ،أو عبارة ،هو اإلتیان بكلمة الشعري لقد أجمع الدارسون على أن الشاهد   

أو  ،أو صحة استخدام الكلمة ،الشعر مروي عن العرب الذین یحتج بهم إلثبات قاعدة
واالستشهاد توظیف اللغوي لمجموعة من األقوال التي بلغت مستوى عاٍل من . الجملة

 .  ، وقد ذكره العلماء العرب في مصنفاتهم ومنهم أبو منصور األزهريالفصاحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥٢:  ٨د. عبد العزیز مطر : ، تحـتاج العروس من جواهر القاموس  )١(
  ١٩٣دیوان األعشى الكبیر میمون بن قیس، شرح وتعلیق : د. محمد حسین : ینظر:   )٢(
   ١٠٦عریفات، تحـ: محمد صدیق المنشاوي: الت  )٣(
  ١١٩معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، د. محمد سمیر نجیب اللبدي :  )٤(
  ٢١٩أصول التفكیر النحوي، علي أبو المكارم :   )٥(
  ١٠٠٢: ١ : د. علي دحروجـتح، تقدیم وٕاشراف ومراجعة: د. رفیق العجم، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  )٦(
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یــة وألهم توســعوا فــي دراســة الشــواهد العربیــة.واهــتم العــرب بالتــألیف فــي هــذا الموضــوع و     
 ، ومـــنهم أبـــيكـــان النحویـــون حریصـــین علـــى اختیارهـــا بدقـــة الشـــواهد فـــي تثبیـــت قواعـــد النحـــو

ب وألفاظهـــا، جمعـــُت فـــي هـــذا الكتـــاب مـــن لغـــات العـــر ه) إذ قال:((٣٧٠منصـــور األزهـــري(ت
 ة لفصحاء شعرائهاصَّلت منها، واالستشهاد بشواهد أشعارها المعروفُت في تتبٍُّع ما حواستقصی

ه) بتخصـیص ٤٢٩وكـذلك قـام الثعـالبي(ت )١())ایهـلالَّتي احتجَّ بها أهـل المعرفـة المؤتمنـون ع
لموضــوع االستشــهاد بــالقرآن الكــریم علــى  )٢( )فقــه اللغــة وســر العربیــة( القســم الثــاني مــن كتابــه

 طریق العرب في الكالم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٧:  ١ : محمد عوض مرعب، تحـتهذیب اللغة  )١(
  ٢١٩: ١ : عبد الرزاق المهديتحـ   )٢(
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 :  مرادفات االستشهاد
 ،واالســـتدالل ،متقاربـــة الداللـــة مـــع مصـــطلح االستشـــهاد كــــ(االحتجاج هنـــاك مصـــطلحات     

والتمثیل) وقد أراد الباحثون أن یضعوا فوارق بینها، فاالحتجاج: یعني إثبات شيء بـدلیل نقلـي 
ـــة: یعـــود إلـــى مـــن یصـــح االحتجـــاج بـــه لتوثیـــق مســـألة مـــن المســـائل، قـــال ابـــن منظور:(( الُحجَّ

ــة مــا  ،الُبْرهــان أو هــو(( إثبــات صــحة قاعــدة، أو اســتعمال  ،)١())بــه الخصــم عَ ُدفــوقیــل: الُحجَّ
، أمـا االستشـهاد: )٢(كلمة أو تركیب، بدلیل نقلي صـح سـنده إلـى عربـي فصـیح سـلیم السـلیقة))

فهـو استحضـار كلمــة أو عبـارة مرویـة، أو بیــت شـعري مــروي عـن العـرب الــذین یحـتج بصــحة 
المـــروي كاالستشــهاد ببیـــت شــاعر مـــن  ذلــك ، أو صـــحة اســتعماللغــتهم إلثبــات صـــحة قاعــدة

شــعراء عصــر االحتجــاج علــى صــحة أو فســاد عبــارة مــا، أو هو((اإلخبــار بمــا هــو قــاطع فــي 
، ویتضــح بهــذا المعنــى أن االستشــهاد واالحتجــاج )٣(الداللــة علــى القاعــدة مــن شــعر أو نثــر))

یدالن على إیراد مـا یقطـع ویبـرهن علـى صـحة االسـتعمال أو التركیـب، غیـر أن االحتجـاج لـه 
 دالالت توحي بإضافة الغلبة للحجة التي یقوم على معناها االحتجاج. 

معنـــى؛ ألن تشـــابهان فـــي أصـــل الی )االحتجـــاج واالستشـــهاد( يومـــا یـــراه الباحـــث أن لفظـــ     
ـةُ  نفسهاإلخبار القاطع للشاهد هو  وعمـل كـل منهمـا توثیـق  الدلیل أو البرهان الذي تقیمه الحجَّ

. أما االستدالل: فیرى الشریف الجرجاني أنـه((تقریر )٤(النصوص ونسبتها إلى عصرها وقائلها
مــن األثــر  كــان ذلــكأتقریــر الــدلیل إلثبــات المــدلول، ســواء ثبــوت األثــر إلثبــات المــؤثر، وقیــل: 

طلــب ، ویعنــي ُمْسـَتدلّ فعــل الوهـو ) ٥(ر))إلـى المــؤثر أو العكـس، أو مــن أحـد األثــرین إلـى اآلخــ
ـ .)٦(یــرهالشَّــيء مــن جهــة غ بــه الــذي ال تشــترط  لِ أمــا التمثیــل فهــو التعبیــر الجزئــي عــن الممثـَّ

 ، أو هو  )٧())ما یذكر إلیضاح القاعدة بتمام إشارتها((فصاحته أو وروده عن العرب، أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٢٨: ٢لسان العرب   )١(
    ٦:  في أصول النحو، سعید األفغاني  )٢(
  ٨٦االستشهاد واالحتجاج باللغة:   )٣(
 ینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٤(
 ١٨: ١التعریفات   )٥(
  ٧٠: ١ محمد إبراهیم سلیم، تحـ : هـ)٣٩٥ تأبو هالل العسكري (، الفروق اللغویةینظر:   )٦(
  ٢٠١:  ١التعریفات   )٧(
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، ویطلــق علــى الــنص )١())الجزئــي الــذي یــذكر إلیضــاح القاعــدة وٕایصــاله إلــى فهــم المســتفید((
علـــى مـــن ال یحـــتج بكالمـــه، غیـــر ملـــزم وهدفـــه  الـــذي ســـاقه نحـــويٌّ المصـــنوع أو غیـــر الموثـــق 

اإلیضـــاح والبیـــان، ویطلـــق علـــى مـــا لـــیس مـــن كـــالم العـــرب القـــدماء ، ویـــرى الباحـــث أنـــه مـــن 
التمرینـــات غیـــر العلمیـــة، ویســـتعمل فـــي الكتـــاب المدرســـي الحـــدیث كقولهم:(مثِّـــل لـــذلك، إعـــِط 

التراكیــب اللغویــة، فــإذا كــان و عها بمــا یتفــق ویصــن فُ أمثلــة..) واألمثلــة جمــل یصــوغها المصــنِّ 
الشاهد یذكر إلثبات القاعدة النحویة فإنَّ المثال یذكر إلیضاحها، ویدخل ضـمن األمثلـة شـعر 

 الشعراء بعد عصر االحتجاج .
  :شروط االستشهاد

وضعها النحویون حًدا فاصًال من أجل قبول األشـعار المستشـهد بهـا  ومعاییرٌ  شروطٌ  ثمة     
لیـه االستشـهاد حیـث القبائـل التــي قضـایا اللغـة والنحـو، وهـي األسـاس النظــري الـذي قـام ع فـي
 ومن حیث عصور االستشهاد. ،عتمدها العلماء موطًنا للفصاحةا

  :شرط الزمان أوًال:
فــي أثنــاء الحــدیث عــن الشــاهد الشــعري واالحتجــاج بــه عنــد الجنــدي أن  تكلمــتُ  نســبق أ     

هـو بشـعره  جَّ وآخـر مـن احـتُ  ،عصر الفصاحة ینتهي في منتصف القرن الثاني للهجرة المباركة
وهــي الحقبــة الزمنیــة التــي وثَّقهــا العلمــاء لقبــول كــالم العــرب وتلــك العصــور  .إبــراهیم بــن هرمــة

 .)عصوَر االحتجاج(شوائب، وقد سمیت التي ظلت فیها سالئق العرب خالصة من ال
فكان هؤالء الشعراء ممن یحتج بكالمهـم شـعًرا ونثـًرا إال أن العـرب قـد اختلطـوا بغیـرهم مـن     

 زمنـي قیـدالبـد أن یكـون هنـاك  ، لذلكلمنافع كالتجارة وغیرهااألجناس بسبب الحروب وتبادل ا
 لتفشي اللحن في لغة القرآن الكریم.   یحد تلك الحقبة

الشعراء الجاهلیین كـ(إمرئ ألربع متمثلة بالطبقة األولى وهم فهذه العصور أو الطبقات ا     
 )،ابت وغیرهم) والمخضرمین كـ(لبید بن ربیعة وحسان بن ثااالقیس واألعشى وغیرهم

 .)٢()ادین كـ( بشار بن برد وأبي نؤاس وغیرهمجریر والفرزدق)، والمولَّ األخطل و اإلسالمین كـ(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٤٧: ٢ كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  )١(
  ١١٣: ١ محمد محیي الدین عبد الحمید تحـ: ،هـ) ٤٦٣ (تبن رشیق القیرواني ا، حاسن الشعرالعمدة في مینظر:   )٢(
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جمعوا على االستشهاد بشعراء الطبقتین األولیتین وجواز االستشهاد أوكما أسلفت بأنهم 
 :قیلو دین)، قال البغدادي:((ومنعوا االحتجاج بشعر الطبقة الرابعة(المولَّ  ،بالطبقة الثالثة

 . )١())اره الزَّمخشريتیستشهد بكالم من یوثق به منهم واخ
 ثانًیا: شرط المكان:

القبائل الساكنة وسط الجزیرة بها الشعریة وشواهدِ  اللغةِ أخذ اللغویون والنحویون  حدد    
اللغة نقیة صافیة بعیدة عن اللحن، ولم یأخذوا من سكان أطراف الجزیرة العربیة؛ ف .العربیة

دت سَ ألنهم اختلطوا ببعض القبائل من األمم األخرى، فاختلطت لغتهم بلغاتها، لذلك فَ 
ا كانت قریش أجود العرب انتقادً ملكتهم وسلیقتهم، قال أبو نصر الفارابي:((وضعفت ،ألسنتهم

بانة عما في إ ا وأبینهاوأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعً  ،لألفصح من األلفاظ
وبعض  ،ثم هذیل... وتمیم وأسد ،قیس هم:... والذین عنهم نقلت اللغة العربیة  .النفس
وال  ،فإنه ال یؤخذ ال من لخم ؛ولم یؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم ،وبعض الطائیین ،كنانة

، وكان هذا التشدد في األخذ )٢(...))وال من إیاد ،وال من غسان ،وال من قضاعة ...من جذام
تلك القبائل منهج البصریین في جمعهم اللغة واالحتجاج بها، على خالف الكوفیین في  عن

أخذهم اللغة فإنهم أخذوا عن كل من نزل عندهم من أعراب البادیة من غیر اإللتفات فیما إذا 
كانت فصاحته سلیمة أو دخلها اللحن باالختالط مع األعاجم وغیرهم، وهذا یؤكد قول 

عن أكلة وأنتم تأخذونها  ،شة الضباب وأكلة الیرابیعر خذ اللغة من حنحن نأالبصریین:((
اتفقوا على أن البصریین أصح العلماء(( نَّ إ :، قال السیوطي)٣())وباعة الكوامیخ واریزالش

 .)٤())والكوفیین أوسع روایة ،وال یقیسون على الشاذ ،ألنهم ال یلتفتون إلى كل مسموع ؛اقیاسً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦: ١خزانة األدب    )١(
    ٩١ – ٩٠: ١ االقتراح في أصول النحو  )٢(
 ،   ٢٨٠:  ٦صــــائد الضــــب ینظــــر: لســــان العــــرب  والحرشــــة:، ٦٤٢:  ٢اإلقلیــــد ،  ٤٢٤ – ٤٢٣: ١المصــــدر نفســــه   )٣(

 : اللــبن الثخــین،  واریزالشــ،  ١١١: ٨ینظــر: لســان العــرب  الــذكر واألنثــى فیــه ســواء ،ذالیربــوع دویبــة فــوق الجــر  والیرابیــع:    
      ٤٩:  ٣ینظر: لسان العرب اُألْدم  نم نوعالكوامیخ:     

 ٤٢١:  ١ االقتراح في أصول النحو  )٤(
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  :إضمار الفاعل 

یجاز میل الى اإلی ألن العربيَّ ؛ لغویة وهو من سمات اللغة العربیة ةظاهر  اإلضمار     
واالختصار في كالمه، فیضمر بعض العناصر مما كثر استعماله، أو مما یمكن للسامع 

 . )لفظیة(على السیاق من قرائن حالیة أو مقالیة  اعتماًدا فهمه،
یوضح التداخل الحاصل بین  وقبل الولوج في مسألة إضمار الفاعل، البد للباحث أن     

 ال ون أنر ، ویفقد جعلهما الباحثون المحدثون مفهوًما واحًدااإلضمار)،  (الحذف،مفهومي
 .)١(یوجد في سیاق النص اللغوي منهما قائم على تقدیر كالم ال ن كًال ؛ ألفرق بینهما

والحذف  ،، فهو بمنزلة االسم الظاهر المذكوراالظاهر لكنه مراٌد وجوبً ضمر غیر فالم     
 هو ترك الذكر لما هو غیر مراد.

 [الكامل] :)٢( هـ)٤٤٩(ت بي العالء المعريأ قولبهذه المسألة  على استشهد الجنديو       
 ومن النُّجوم قالئٌد وِنطاقُ           زاَرْت علیها للظَّالِم ُرواُق 

 هب، متحلیة بعقد ونطاق مرَصع بدرٍّ رت الحبیبة وهي مستترة بالغیااز ((الخوارزمي:ل اق     
 ، ففي زارت ضمیٌر مستتٌر تقدیره : (هي) یعرب فاعًال.)٣())كالكواكب

   

ن الفاعل ركن أساٌس من أل ؛من التعقید يءن مسألة إضمار الفاعل فیها شأیبدو       
   عل القائم بالحدث، سواءیتم إال بالفا الفعل ال إذ إنَّ  یمكن حذفه أو تركه، أركان الجملة، ال

 ، فال شك أن ذلك یحدد من سیاق الكالم.اا مستترً ا أم ضمیرً ا ظاهرً كان اسمً أ 
   

الحذف  ىین، استعمل القدماء اإلضمار بمعنوبسبب التداخل الكبیر بین المصطلح     
الفاعل، وٕان إضمار ختلفوا في مسألة اعلى اإلضمار، لذلك  ةحذف الریادلل وبالعكس، فكان

  كان فهو في نیة المتكلم وتقدیره یدل علیه من سیاق الكالم، وهو ما أجمع علیه البصریون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٢ : ینظر: الحذف والتقدیر في النحو العربي، د. علي أبو المكارم  )١(
   مصطفى  :حـت الخوارزمي، ه)،٥٢١(تالبطلیوسي ه)،٦٤٥(تند، التبریزيز شروح سقط ال،  ٢٨٥: ١اإلقلید ینظر:   )٢(

  ٧٦٢:  ١وآخرون  السقا     
  ٧٦٢:  ١صدر نفسه مال  )٣(
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فالرأي المشهور عندهم عدم ) ١(یستتر، فلو حذف اللتبس الحذف باالستتار الفاعل مافمن 
 . )٢(حذف الفاعلجواز 

وعند البصریین  الفعل البد له من فاعل یالزمه ویعمل فیه الرفع، نَّ ألى إلعل مرد ذلك       
محذوف، إال أن  ال لذلك هو مضمر، )٣(او یكون ظاهرً أر بعدُه یتقدم على فعله، فُیقدَّ  ال

لفعل آخر، وبما اتصل كان الزائدة، الفعل المؤكد (ومنها:، یأخذ الفعل فاعًال  ال اهناك موضعً 
ومنهم وبسبب هذا التداخل فرق بعض النحویین بین داللة المصطلحین، ، )٤()بما الكافة
             والحذف هو القطع من  خفاء،اإلهو  ضماراإل((هـ) إذ قال:٥٨١(تالسهیلي

 الفعل متضمن له دال علیه،الفاعل في نفس المتكلم، ولفظ  إنَّ ((، ثم قال:)٥(شيء))ال
 . )٦())ر عنه بمحذوفولم نعبِّ  رنا عنه بمضمرتقدم ذكره، وعبَّ لعن إظهاره  يستغناو 
والحقیقة أن كالم السهیلي فیه نظر، فالمفهوم من كالمه أنه جعل التركیب في الجملة      

 اهم وهو (الفعل) معطیً الفاعل في الجزء األواستتر ، ایة وكأنها أجزاء یكمل بعضها بعضً الفعل
حتوى الفاعل بین ثنایاه، وكل هذا من أجل التوافق واالنسجام مع اا، لذلك مادیً  اإیاه حجمً 

التالزم یقتضي عدم حذف  ن؛ ألهذا التالزم غیر ملزم نَّ أو قاعدة التالزم بین الفعل وفاعله، 
أي ركن من أركان الجملة الفعلیة، ومع ذلك أجاز النحویون حذف الفعل مع العرض بأن 

 الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة. 
هـ) ٥٩٢بن مضاء القرطبي(تاالنحویین فرقوا بین المصطلحین، أن لى إوممن أشار       

 إن الفاعل یضمر  _همقأعني حذا_یقولونضمار والحذف، و إللنحویون یفرقون بین ا((اإذ قال:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ٥٧٦:  ١ عبد الحمید هنداوي: حـت ، هـ)٩١١(ت امع في شرح جمع الجوامع، جالل الدین السیوطيو همع الهینظر:   )١(
 ةمیض: محمد عبدالخالق عحـت، ، المقتضب، المبرد١٥٧: ١ : عبد السالم محمد هارونحـت،  ینظر: الكتاب، سیبویه  )٢(

 .٣٤٢: ١نواف الحارثي  د. :حـ ، ته)٨٨٩(تيجر ، شرح شذور الذهب، الجو ١٥٧: ١     
                 العربیة ، اللمع في٣٢٧: ١كاظم بحر المرجان  : د.حـ:ت ینظر: المقتصد في شرح االیضاح، عبد القاهر الجرجاني )٣(

 ٣١ : ١ فائز فارس: حـ، إبن جني، ت
 ٧٢: ٢ ر: النحو الوافيینظ )٤(
 ١٢٧: ١علي محمد معوض جود، الشیخ : الشیخ عادل أحمد عبد المو حـت لقاسم السهیلي،نتائج الفكر، أبو ا )٥(
المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٦(
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داللة فعال، وعلل ذلك في فض تقدیر الضمائر المستترة في األولكنه ر ، )١())وال یحذف
لة قصد فال الفاعل دالودل لفظ (قام) على  فإذا قیل (زید قام) ((المتكلم القصدیة إذ قال:

هو  هـ)٧٩٤وجاء الزركشي(ت، )٢())زیادة الفائدة فیها نهأل؛ يءلى أن یضمر شإیحتاج 
 )٣())إسقاط جزء الكالم أو كله لدلیل((داللة المصطلحین فقال عن الحذف: بین اخر مفرقً اآل

ق الذي فرَّ  )معلي أبو المكار (ومن المحدثین الدكتور ، )٤(واشترط للضمیر بقاء أثر في اللفظ
أن یوجد في الصیغة مایدل علیه، ولم یشترط للحذف تلك  ضماربین المطلحین بأن اإل

لى المخاطب إسناد ضمار هي اإلن الداللة في اإلأأي  )٥(الداللة بل یمكن فهمه من السیاق
 أو المتكلم، أما في الحذف فمراعاة السیاق وفهمه هو من یحدد المحذوف.

غیر ُعدَّ عین، والحذف لالسم الظاهر، و ضمار في جانب محدد اإل ومنهم من      
یحتاج الى وقفة، فإذا كان المحذوف غیر موجود فكیف  كالمهذا الن أ، والحقیقة )٦(موجود

 یمكننا تقدیر خبر المبتدأ أو بالعكس.
ن أل ؛والیتم الكالم بدونه )٧(نه عمدةأل ؛الفاعل مضمر المحذوف أنَّ ویرى الباحث      
كلمة  ینأالفاعل مع الفعل كجز  نَّ ؛ إل)٩(نه مرفوع فال یحذفأو  )٨(في الجملة البد منه الفاعل

 .)١٠(واحدة والیمكن حذف أي جزء منها فكذلك الفاعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٨٣ :: د.محمد ابراهیم البناحـعلى النحاة، ابن مضاء القرطبي، تالرد   )١(
  ٨٢المصدر نفسه :   )٢(
 ١٠٢:  ٣بو الفضل ابراهیم أ: محمد حـالزركشي، تن، آالبرهان في علوم القر   )٣(
 نفسه والصفحة نفسهاالمصدر ینظر:   )٤(
 ٢٠٢ :الحذف والتقدیر في النحو العربيینظر:   )٥(
 ٣١٤: دیمحمد ع ،صفىینظر: النحو الم  )٦(
                  ٣٤٢: ١ بن هشاما، شرح شذور الذهب، ٣٨٧:  ١: محمد محي الدین عبد الحمید حـت شموني،ینظر: شرح األ  )٧(

 ٣٩٨: ١ : محمد باسل عیون السودحـ، ته)٩٠٥(تزهريخالد األالشیخ ، على التوضیح ، شرح التصریح    
 . ٢٢٠ – ٢١٩ه) ١٤١٧(تفغانيینظر: الموجز في قواعد اللغة العربیة، سعید األ  )٨(
                 التطبیق النحوي، ١٢٦:  ٢النبهان  لهد.عبد اإل :حـعراب، أبو البقاء العكبري، تینظر: اللباب في علل البناء واإل  )٩(

 ١٧٧:  ١، د.عبده الراجحي     
 ٧٩٢ : محمد علي حمد اهللا ، : د.مازن المباركحـت عاریب، ابن هشام،مغني اللبیب عن كتب األ نظر:ی  )١٠(
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ن المقام مقام هو كو ضمار الفاعل؟ قلت:ما المقتضي إل فإن قلت:((:فقالأما الجندي    
و في حكم المسبوق أبالذكر،  ااعل مسبوقً وكون الف )ضربتَ (و) ضربتُ (حكایة، أو خطاب كـ

 .)١())زیٌد ضربَ  به نحو:
             إضمار الفاعل ولیس حذفه، إذ قال:یتضح لي أن الجندي یؤید رأي البصریین في        

فجعل  )٢())للفعل من فاعل) ضمیر یرجع إلى زید المسبوق بالذكر، إذ البد بَ رَ ففي (ضَ  ((
 الیمكن حذف أي عضو من اعضائه. اواحدً  االفعل مع فاعله جسمً 

، )٣())الذكر في مواضع لضمار قبإلوقد ثبت ا لم یثبت حذف الفاعل بحال،((ثم قال:     
 االسمیةالتالزم بین أركان الجملة  ومن الواضح أن الجندي من النحویین الذین یؤیدون فكرة

فاعل لها،  (البَد)، ولكن ذلك غیر ملزم بدلیل أن هناك أفعاًال الـوالفعلیة، والمعبرین عنها ب
 وقد تحقق الفهم الكامل لذلك الكالم.

 :[الطویل])٤(قول الشاعرب مستدًال  )الكسائي( ان الذین أجازوا حذف الفاعل مطلقً ومن النحویی
 یااضِ ك رَ الُ خَ إال  يّ رِ طَ إلى قَ          ني     دَّ رُ ى تَ تَّ حَ  كَ یَ ضِ رْ یُ  ال كانَ  فإنْ 

فإن اسمها محذوف، وٕاذا كانت تامًة فإن فاعلها  اناقصً  اماضیً  فإذا كانت (كان) فعًال     
ذف الفاعل على هـ) بأن ترجیح الكسائي لح٦٤٦بن الحاجب(تا ذوف، وبشأن هذا ردَّ مح
الفاعل  یرون أن )٦(والبصریون ،)٥(ضمار ولیس الحذفن الثابت اإلا؛ أللیس جیدً  ضماراإل

ن الكالم خال ا، وألا أو یكون مضمرً أن یكون مذكورً  منالبد للفاعل : ، أيافً و حذالممضمر 
 ،  لى راجع لهإن الضمیر یحتاج أو  و فاعًال، فقدروا اسمها ضمیرًا،أمن مذكور یكون اسمًا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٨٥:  ١ید اإلقل  )١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٢(
  ٢٨٩:  ١المصدر نفسه   )٣(
   ه)٨٥٥(تلفیة، العینيالمقاصد النحویة في شرح شواهد األ،  ٣٩٨:  ١رب في شرح التصریح ضوار بن المسالبیت ل  )٤(

  أمیل بدیع یعقوب :حـبن یعیش، تاح المفصل، في شر  بال نسبة، و  ٩١٢: ٢محمد فاخر وآخرون  د.علي أ. :حـت     
 ٦٠٠:  ٢:عبد المنعم أحمد هریدي حـابن مالك ت ،الشافیة ، شرح الكافیة٢١٣: ١    

  ٤٩٨: ٢فخر صالح سلیمان قرارة  د. :حـ أمالي ابن الحاجب، ابن الحاجب، تینظر:   )٥(
 ٨٣: ٢: یوسف الشیخ محمد البقاعي حـ، ابن هشام، تابن مالك ةلى ألفیإوضح المسالك أینظر:   )٦(
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             ندلسي:ألن ااحی قال أبوو ، )١(نه عائد الحال المشاهدة والواقعة للمتكلم والسامعإقالوا: 
كان رأیه أن  زهريوالشیخ خالد األ )٢(يء))یرضیك ش :ال تقدیره فاعل یرضیك محذوف((

رها، وٕان كانت تامة فالجملة في موضع بخ )ال یرضیك((كان) إذا كانت ناقصة فجملة 
  .)٣(الحال من فاعل كان

لكن من غیر و  ،انفً آ ةالمذكور  ومن تبعه أنكروا فكرة التالزم )ئيالكسا(لي أن  یتضح     
المسألة بأن  اموجهً  )بن جنيا( )الكسائي(رأي  واأید الذینومن القدماء  تصریح بهذا األمر،

، )اأضرب زیدً :(سیف، أي هلرجل بید )ازیدً (الداللة تفي عن الذكر فهو في حكم الملفوظ نحو:
 .)٤(ابت مناب اللفظنفداللة الحال 

الذي علل المسألة  ه)١٣٦٤(تالیینيغالشیخ مصطفى ال هومن المحدثین الذین أیدو       
وبین  ،)٥(ولو كان عمدة الكالم العرب تستغني عما یعلم به بأن قول الكسائي لیس ببعید، وأن

 . )٦(ستثناءستغرابه من رأي الكسائي في باب االا فشوقي ضی
 ا لهمع رافعه تبعً  :)٧(وهيا اضع التي یحذف فیها الفاعل وجوبً وجد النحویون بعض المو و 

     :فاعل المصدر نحو قوله تعالىو ، )اأكرم زیدً (؟وتقدیره:)من أِكرم(ال:لمن ق )ازیدً (كقولك:
 ،اأن یطعم یتیمً  والتقدیر: أو )إطعام(فالمصدر ،]١٤/[البلد))َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َیْوٍم ِذي َمْسَغَبةٍ ((

المخاطبة نحو  ثؤنممحذوف الفاعل، وفاعل فعل الجماعة المؤكد بنون التوكید، وفعل ال
، فإن ضمیر ]٢٦[مریم/ ))،َفِإمَّا َتَرِینَّ ((]، وقوله تعالى:١٨٦/عمران [آل))َلتُْبَلُونَّ ((تعالى: هقول

   الزائدة نحو قوله تعالى: )من(المخاطبة والجمع حذف اللتقاء الساكنین، وقد یجر الفاعل 
 ]٧٩/[النساء)٨())اهللاِ بِ ى فَ كَ وَ ((نحو اء الزائدةبأي ذكر، أو ال، ]٢/[االنبیاء)َما َیْأِتیِهْم ِمْن ِذْكرٍ ((

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨٣: ٢وضح المسالك ینظر: أ  )١(
  ٢١٧: ٦د.حسن هنداوي  :حـ، أبو حیان االندلسي، تفي شرح كتاب التسهیل التذییل والتكمیل  )٢(
  ٣٩٨: ١ینظر : شرح التصریح  )٣(
 ٢٨٥: ١تحـ: محمد علي النجار  بن جني،ا ینظر: الخصائص، )٤(
 ٧٠: ٢لوافي ، النحو ا٢٥: ٣ د.عبد المنعم خفاجة ینظر: جامع الدروس العربیة، الشیخ مصطفى الغالییني، تحـ: )٥(
 ١٨١:  ١، شوقي ضیف ینظر: المدارس النحویة )٦(
 ٥٧٧: ١وامع همع الهینظر:  )٧(
 ) ، وفي األحزاب، والفتح .١٧١-١٦٦-١٣٢-٨١-٧٩-٧٠-٤٥-٦كررت هذه اآلیة في سورة النساء ثماني مرات( )٨(
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وهو من  )١(ونظر؛ ألن الكفایة بمعنى القیام باألمر ةلى وقفإیحتاج  )الباء(ه في زیادة اوما أر 
وأمر كفایة اهللا تعالى الیحتاج هنا الباء ؟ النحویون بزیادة الباء هنا یرىاهللا تعالى، فلماذا 

(لفظ  زائدة وٕانما هي ملصقة مع الفاعل )باء(ن ال ألتوصیل االكتفاء بشهادته، ویبدو 
 ما یحصر فیه الفاعل المذكور كانت(كفى) ، إذهالجاللة) والزمة في تركیب كفى وملصقة مع

 .امن دون غیره مطلقً 
فهي جملة فعلیة والفعل ، ]٢٥/[اإلحزاب))اللَُّه اْلُمْؤِمِنیَن اْلِقَتالَ َوَكَفى ((وأما قوله تعالى:      

(كفى) بمعنى اإلكتفاء والمنع واالستعاضة من فاعل مرفوع لمفعول منصوب أول من مفعول 
 ثاٍن.

ستثناء في اال :)٢(بعض المواضع التي یطرد فیها حذف الفاعل ومنها بن هشاماوذكر       
ن هذا أل ؛بن هشام البد له من وقفةان كالم ، وفي الواقع أ)إال هندماقام (المفرغ نحو: 

 ستثناءانه الیوجد أل ؛سلوب بالغي للتوكیدأسلوب قصر ولیس استثناء وهو أسلوب هو األ
 .)٣(هنا

َعل) ، وفاعل (أفْ )األمرَ  وقضى اهللاُ (:، أصله)ُقضي األمر(وفي باب النیابة نحو:     
وأبصر  :]، أي٣٨/[مریم))َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْبِصْر ((مثله كقوله تعالى:دل علیه مقدم التعجب إذا 

 بهم.
النحویین أنكروا فكرة حذف الفاعل إال في بعض المواضع بعض یتضح مما تقدم أن و     

الجندي، وعلل ذلك بأن البد للفعل من فاعل، فأشار إلى  ان أیضً التي ذكرناها، ومن المنكری
 . )٤(إضماره ولیس حذفه

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٢٥:  ١٥: لسان العرب، إبن منظورینظر )١(
 ١٨٤ -١٨٣: ١محمد محي الدین عبد الحمید ل الصدى، ابن هشام، تحـ:بینظر: شرح قطر الندى و  )٢(
 ٢٠٦ : د.مهدي المخزومي ، تطبیقو ینظر: في النحو العربي قواعد  )٣(
 ٢٨٥:  ١ینظر: اإلقلید  )٤(
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 :  حذف عامل الفاعل

التركیبي،  هاونظام ن تذكر األلفاظ، إال أن اللغة في سیاقهاأاألصل في النظام اللغوي      
 بالحذف. ختصار و اإلیجاز متمثًال ن أجل االلى استعمال أسالیب مإتلجأ 
یق المسلك، لطیف المأخذ، باب دق هو:((فالحذف في اللغة وكما وصفه الجرجاني     

فصح من الذكر، والصمت عن أحر، فإنك ترى به ترك الذكر، مر، شبیه بالسِّ عجیب األ
  ، )١())إذا لم تُبنِ  اتكون بیانً  ما تمَّ أزید لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق و أاإلفادة، 

فاألصل في المحذوف أن یكون في الكالم ما یدل علیه، من قرائن داللیة سیاقیة لفظیة     
 أو عقلیة.

 :[ الطویل])٢(قول الشاعربهذه المسألة  لىستشهد الجندي عوا    
 الطوائحُ  ا تطیحُ ممَّ  بطٌ تَ خْ ومُ                 ك یزیُد ضارٌع لخصومٍة   یبلِ 

یبكیه (ه فاعل لفعل مضمر مفهوم من سیاق الكالم، والتقدیر: نَّ أعلى  اارعً ض الشاعر إذ رفع
یبكیه  ؟ فالجواب :)َمن یبكیه(ن السؤال كان:أا الستفهام مقدر، كه جاء جوابً أنَّ و  )ضارع

بفتح حرف المضارعة ونصب یزید ویرتفع  )ك یزیدَ َیبْ ل(خرى:أُ روي البیت بروایة ضارٌع، وقد 
 .)٣(والشاهد فیه على هذه الروایةعل، (ضارع) بـ (یبك) على بنیة الفا

 اا واضحً ة في بطون كتب النحو، وأجد تكلفً ن شاهد الجندي من الشواهد المتكرر إ     
نسجام مع قاعدة ، ولكنه أورده لالا ومن الجندي ثانیً ریج هذا الشاهد من النحویین أوًال لتخ

ن هذا أو  (البد للفعل من فاعل)،التي عبر عنها النحویون بـ لیةالتالزم بین أركان الجملة الفع
 التكلف في التخریجات سببه أن بعض الشواهد غیر مطردة مع قواعدهم ومعاییرهم، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٦ :ه وعلق علیه أبو فهد محمود محمد شاكرأر ق ، عبد القاهر الجرجاني،في علم المعاني دالئل اإلعجاز  )١(
  في  ه)٤١(تیدبللو  ، ٢١٤: ١، شرح المفصل ٢٨٨: ١البیت للحارث بن نهیل في الكتاب، و ٢٩٥: ١ینظر: اإلقلید   )٢(

 اس مصطفى عب ابن هشام، تحــ: ،الفرائدتلخیص و  الشواهد تخلیص ،٢٣٢:طماس عتنى به حمداملحق دیوانه،     
 الریح تحـ: محمد علي  ،ه)٣٦٨(تالسیرافي شرح أبیات سیبویه، حزار النهشلي في بن ، وللحارث٤٧٧: ١الصالحي    
  ٣٠٩: ١ دب،خزانة األ في ، ولنهشل بن حري٧٧: ١هاشم     

 ، شرح ٢١٥: ١المفصل ، شرح ٣٥٥: ٢ ، الخصائص١٨٥: ٢ ، شرح أبیات سیبویه٢٨٢: ٣ ینظر: المقتضب  )٣(
  ٥٩١: ٢الكافیة الشافیة     
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            ةنیذا دلت علیه القر إویضمر  ختالفات.في اال اذلك ذهبوا إلى التخریج وكان سببً ل

فال بد للحذف من دلیل، وتستحسن العرب الحذف في بعض المواضع، إما لعدم  (الدلیل)،
 .)١(یجاز واالختصاراالستعمال أو اإلو لكثرة أالحاجة إلیه بدلیل الكالم المتقدم 

الحدیث  ءمن عبمن ثقله و  خفیفتكیف التركیب، وٕایجازه والت فهو مظهر من مظاهر    
وتكون  -ریثفي التأ -، ویسمو الكالم حتى یصل الى قوة السحریجاز تكمن البالغةوفي اإل

 .)٢(في النفس اعً الجملة مع الحذف أشد وق

الحذف طارئ وأن  أجمعوا على أن األصل في كالم العرب الذكر،علمنا أن النحویین و     
ن كان إ نهم مما یحذفون الكلم و أعلم ا((ا لألصل، وفي ذلك یقول سیبویه:في الكالم خالفً 

الذي أصله  يءعن الش يءضون، ویستغنون بالشویحذفون، ویعوِّ أصله في الكالم غیر ذلك، 
حیان یكون الحذف أبلغ ولكن في بعض األ ،)٣())االكالم أن یستعمل حتى یصیر ساقطً في 

ذا دلت إالمحذوف ((نأل ؛حات الحذفجِ رْ من الذكر وخاصة المواطن التي توجد فیها مُ 
 .)٤(ه))الئل علیه كان في حكم الملفوظ بالد
            الحذف)، وذهب النحویون و الذكر، عن( لقد أفاضت كتب النحو الحدیثَ       

            مع القاعدة النحویة المستنبطة  توافقحذف من الكالم كي ی ماویقدرون  یتأولون
   ورد في التراكیب اللغویة في  كالم العرب شعره ونثره، والحجة في ذلك أن الحذف من

ملة لها أركان ومكمالت، ن الجأل؛ مضمون النص القرآني القرآن الكریم، ولیس في
            عن تقدیره، فإذا لم تشتمل هذه  ىغنستَ ال یُ  اوهو م تفتقر إلى غیرها، وعناصرها

            به  ءا جيذلك حذفً  دَّ عُ  المعنى، أركانها، وما یقتضیه أحد الجملة على
 من مظاهر التقدیر الما كان الحذف مظهرً و  .)٥(غیرها من األسباب وأ ا للحشوللخفة أو تجنبً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧٧ -٧٦: ١، شرح أبیات الكتاب ٢٨٣: ١ینظر : الكتاب  )١(
 ١٥٢ :هرند.هادي  ینظر : التراكیب اللغویة في العربیة، )٢(
 ٢٥-٢٤: ١الكتاب:  )٣(
 ٢٨٥: ١: الخصائص )٤(
 ١٠٩: ٢ روائع القرآن، د.تمام حسانینظر: البیان في  )٥(
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ن الحذف ُیذهب ما قصده أل؛ لهذا التأویل سببٍ  ون المحدثون أيَّ ، فال یرى الباحث)١(والتأویل

وتقدیر ((:)حمد عبد الستار الجواريأ(األستاذ الكالم من تأثیر في نفس السامع، قال 
ضعف أثره في یر واجب الذكر یغیر في المعنى أو سواء كان واجب الذكر أو غیالمحذوف 

نا غیر ملزمین ، وفي الحقیقة إنَّ )٣(بن مضاء القرطبياوهي دعوٌة مساندة لدعوة  ،)٢())النفس
تبعه من المحدثین، لما في الحذف من بالغة تضفي على النص  نْ بن مضاء وال مَ ابرأي 

في الكثیر من التراكیب في القرآن الكریم بداللة لفظ أو سیاق،  اد حذفً ننا نجأل؛ قوة في الداللة
 .)٤())الحذف واالقتصار نهج التنزیل:((قال الزمخشري

من المتأخرین الذین أقروا الحذف في التراكیب اللغویة ومنها(الفعل) الجندي، فكان رأیه و     
عل بإغناء قرائن التركه رافع الففي هذه المسألة هو رأي البصریین، وهو الرأي الراجح، 

إّن ترك الرفع في بعض ((واجب وجائز، إذ قال: إلىذلك الترك  امً مقسِّ  ،)٥(األحوال عن ذكره
ا لسؤال كون الكالم جوابً ((فذكر قرینتین األولى: .)٦())هذه الصور واجب وفي بعضها جائز

لفظیة وقد تكون هذه القرینة  ،)٨(لوجود القرینة اجوازً  فیحذف الفعل، ) ٧())واقع، أو لسؤال مقّدر
م المعنى هِ ن األلفاظ جيء بها للداللة على المعنى فإذا فُ أل(( ؛أو حالیة تغني عن النطق به

. فالشق األول من كالم )٩())اا وتقدیرً ا حكمً دً ویكون مرا جاز أن ال تأتي به،بدون اللفظ 
 فاالول : نحو: (زیٌد) في ((قال:، )١٠(م المحققستفهاندي هو ما أطلق علیه النحویون االالج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٤٧: لنحويینظر: أصول التفكیر ا  )١(
 ١٢: نحو القرآن  )٢(
 ٧٣ : ینظر: الرد على النحاة  )٣(
  ٦٥٥:  ٤، الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )٤(
 .٢٩٥: ١اإلقلید ینظر:   )٥(
 .٢٩٨: ١المصدر نفسه   )٦(
 ٢٩٥: ١المصدر نفسه   )٧(
 ١٩٧: ١ر: شرح الرضي على الكافیة ینظ  )٨(
 .٢٣٩: ١شرح المفصل  )٩(
 محمد  ، تحـ: د. محمد بن عبد الرحمن بن ه)٨٢٧(تامینيمالد الفرائد، ، تعلیق٨٥: ٢وضح المسالك أینظر:  )١٠(

 ٤٠٠: ١، شرح التصریح ٣٩٣: ١موني ش، شرح األ٢٤٦: ٤ المفدى     
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 إنَّ التقدیر:: وٕانما قلنا مغن عن ذكر(َفَعل) في جوابه )زیدٌ (فقولك ل؟عَ فَ  نْ جواب من قال: مَ 

من السیاق، ومن ذلك قوله  لفعل محذوف ُفِهم فزید فاعل، )١())زید َفَعل َفَعل زیٌد دون
]، أي: خلقهنَّ اُهللا، ٢٥/[لقمان))َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َلَیُقوُلنَّ اللَّهُ ((تعالى:

فلو سألنا  ؛انظرً  أن في هذا )علي عبد الفتاح محیيویرى الدكتور( هذا في تقدیر النحویین،
ظ الفعل في اآلیة وَعدِّه بإعادة لف التكلف في تخریج النص الشریفتي: لماذا هذا السؤال اآل

رض ي النص؟ فخالق السموات، وخالق األالتراكیب اللغویة ف الفعل ةدالل تشمللم أ ؟امحذوفً 
فسه لداللة الكالم كتفى بنالى إعادة فعل الخلق مرة أخرى، فالفاعل إهو اهللا، فال حاجة 

بفعل السؤال إقرارًا منهم بالخالق الواحد  انَّ اُهللا) لیكون جوابهم مرتبطً (لیقولُ السابق له، فـ
 .)٢(ایمكن أن یكون بداللة أقل إقرارً األحد، أما(لیقوُلنَّ خلقهنَّ اهللا) على تقدیر النحویین ف

لى إبن یعیش ا، وأشار )٣(فالجندي كغیره من النحویین المتفقین على جواز حذف الفعل لقرینة
 : )٥(بن مالك بقولها، وهو ما صرح به )٤(معنى نفسه لكنه لم یصرح بهال

 إذا استبان بدلیل عرفا              ویرفع الفاعل فعل حذفا   
نحو قوله علت  والثاني:((ا لسؤال مقدر)، إذ قال:الثاني(إذا كان الكالم جوابً  أما الشق    

في قراءة من قرأ بفتح ، )٦()) ]٣٦[النور/)فیها بالغدو واآلصال رجالٌ  هُح لُیَسبَّ  (كلمة:
ببناء یسبح للمفعول، والتقدیر: من ُیَسبِّح؟ فالجواب ُیَسبُِّح له رجاٌل، وعلى رأي  ،)٧(اءبال

، الثالثفیكون هذا الكالم نائب مناب الجمل ((قال:إذ و جواب للكالم السابق، ه الجندي
 ُیَسبُِّح له، والثانیة: الجملة المدلول علیها برجال: وهي َمْن ُیَسبِّح له؟ والثالثة: رجاٌل  األولى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩٥: ١اإلقلید   )١(
 ١٠٧ الحاج فرهود: د. علي عبد الفتاح محیي كتفاء في الجملة القرآنیة،داللة اال :ینظر  )٢(
 ١٤: ١د. صالح عبد العظیم الشاعر  الكافیة في علم النحو، ابن الحاجب، تحـ: :ینظر  )٣(
 ٢١٤: ١ینظر: شرح المفصل   )٤(
 ٥٩١: ٢ یةفشرح الكافیة الشاینظر:   )٥(
 ٢٦٥: ١اإلقلید   )٦(
 ، معاني القرآن،٣٣٢: ٢، تحـ: علي محمد الضیاع ه)٨٣٣(تلجزري، ابن ارینظر: النشر في القراءات العش  )٧(

 ٢٥٣: ٢النجاشي وآخرون  أحمدـ: تحه)، ٢٠٧(تالفّراء
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لما لم یسم  يوأنه بن، )١())ُیَسبِّح بالكسر: ُیَسبُِّح له رجاٌل بخالفه إذا قیل مع المقدر وهي:

ضمني غیر صریح، أي عدم ستفهام اوهو ، )٢(فعل یكون ما قبله مشعر بهمار ضوبإفاعله، 
 .)٣(ذكر أداة، ویفهم من سیاق الكالم

ستفهام مقدر، وقد اغ للحذف أن الكالم واقع في جواب فالمسو  السابق أما شاهد الجندي     
وزعم بعضهم أن ال دلیل في البیت، لجواز ((قال ابن هشام : ،أنكر بعضهم الشاهد في البیت

حیان األندلسي  أبو، وهناك تخریج آخر نقله )٤())یبكين یزیُد منادى، وضارع مفعول أن یكو 
یجوز فیها أن تكون على تقدیر ابتداء على استفهام مقدر... نحو ((عن صاحب البسیط :

، ونقل األزهري رأي )٥())اكي؟ فقیل: الباكي ضارٌع الخصومةیزید، فقیل: من الب لیبكقولك: 
َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن (( باآلیة الكریمة:مستدًال  ،)٦(هـ) أن المرفوع فاعل ال مبتدأ٧٩٢فتازاني(تتال

 . ]٩[الزخرف/))َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َلَیُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعِزیُز اْلَعِلیمُ 
ولى ل الروایة األلكنه فضَّ للمعلوم، و  )لیبكوذكر الجندي الروایة الثانیة للبیت ببناء(

 .)٧())على جهات ُحْسٍن قد حرم منها النظم الثاني النظم األول مشتمل((بقوله:
ا حذف الفعل في اآلیة والبیت قیاسً فاألزهري تكلم عن  ،ومن النحویین من ذكر الروایتین   

بن جني وهما من البصریین، ومذهب الجمهور الینقاس والمرفوع اهـ) و ٢٥٥الجرمي(ت اموافقً 
 .)٨( ارعٌ المسبح رجاٌل، والباكي ض :خبر مبتدأ محذوف أي

             ویرى الباحث نديا ولم یذكرها الجا الفعل جوازً وهناك مواضع یحذف فیه     
 : إذا كان الجواب لتزام الجندي بما جاء في متن المفصل، ومنهااسبب ذلك أن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٣٨: ١اإلقلید  )١(
 ٢٤٤ – ٢٤٣: ٤تعلیق الفرائد، ١٦١-١٦٠: ١محمد باسل السود تحـ:،ه)٦٨٦(تابن الناظم شرح ابن الناظم، :ینظر  )٢(
  ٧٣:   ٢، النحو الوافي  ٣٩٣:  ١ینظر : شرح األشموني   )٣(
 ١٦٠٨:  ٤علي محمد فاخر وآخرون:ـتح ه)٧٧٨تمهید القواعد، ناظر الجیش(توینظر: ، ٤٨١: ١تخلیص الشواهد  )٤(
 ٢١٠:  ٦التذییل والتكمیل  )٥(
 ٤٠٠:  ١ینظر : شرح التصریح  )٦(
 ٤٠١: ١، وینظر : شرح التصریح  ٢٩٧: ١اإلقلید  )٧(
  ٤٠٢:  ١لتصریح  ینظر : شرح ا )٨(
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 : [الطویل])٢(، وفیه قول الشاعر)قام أحدٌ  ما( :نحو:(زیٌد) في جواب )١(امنفیً 
 بْل َأعَظُم الوْجدِ  :َشيٌء َقْلتُ  َمَن الوْجدِ          َتَجّلدُت َحتَّى ِقیَل َلم َیعُر َقْلَبُه 

التي یحذف فیها ، والحالة األخرى عظم الوجدأعراه عظم فاعل لفعل محذوف تقدیره: بل فأ
 :  [الرجز] )٤(، ومنه قول الراجز)٣(جواًزا ، إذا استلزمه فعل قبله

 يوَجْوَفة كلَّ ُمِلثٍّ غادِ                 ي   َأْسَقى اِإللُه ُعُدواِت الواد
 كلُّ َأَجشَّ حاِلِك السَّوادِ 
 فرفع( كل أجش) بـ(سقى) مضمًرا، الستلزام (أسقى) إیاه. 

َأن الحذف جاء في كالم العرب كثیًرا ، بدلیل أن  العلماء أفردوا له مباحث ال خالف في     
؛  ألن  العرب تمیل إلى اإلیجاز )٥(في كتبهم، فابن جني سمى الحذف( شجاعة في العربیة)

إنما ترك ذكر الرافع مع القرینة ((:ها ، وهذا ما علل الجندي به فقالواالختصار في كالم
 .  )٦())األولى لروم االختصار

أمَّا عن إضمار عامل الفاعل وجوًبا فمنه:((إذا وقع مفسًرا بما بعد فاعله من فعل آخر       
أو ما یشبهه فیعمل في ضمیر یعود على الفاعل السابق أو في اسم مضاف إلى ضمیر 

إْن صدیق حضر والده  _یعود على ذلك الفاعل، نحو: (إْن ضعیف استنصرك فانصره 
، والتقدیر:(إن )٧(فالفعل: استنصر وحضر هو المفسر للفعل  المحذوف))فأحسن استقباله)، 

 استنصرك ضعیف استنصرك) .
 أمَّا الحالة الثانیة فمجيء االسم مرفوًعا بعد أدوات الشرط(إْن، لو، إذا) بفعل محذوف یفسره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٧٩:  ١،همع الهوامع ١١٨: ٢ینظر: شرح تسهیل الفوائد، ابن مالك،تحـ: د.عبد الرحمن السید، د. محمد المختون  )١(
، حاشیة الصبان  ٨٤: ٢وینظر: أوضح المسالك  وبحثت عنه ولم أعثر على قائله، البیت بال نسبة في أمات الكتب )٢(

  ٢٣٧:  ٢، جامع الدروس العربیة  ٧١:  ٢ه) ١٢٠٦، الصبان(تعلى شرح األشمونى أللفیة ابن مالك
  ١٦١ – ١٦٠: ١ینظر : شرح ابن الناظم  )٣(
ه)                  ١٤٥، ولرؤبة(ت٤٧٧: ١، تخلیص الشواهد ٤٢٧: ٢، الخصائص ٢٨٩: ١البیت بال نسبة في الكتاب  )٤(

  ٩٣٨:  ٢، المقاصد النحویة  ١٧٣: اعتنى بتصحیحه ولیم بن الورد البرونسيفي ملحق دیوانه، 
  ٣٦٢:  ٢ینظر : الخصائص  )٥(
  ٢٩٨: ١اإلقلید  )٦(
  ٧٦: ٢النحو الوافي  )٧(
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لمذكور بعده، وٕالى هذا أشار الجندي بقوله:((حرف الشرط یقتضي فعًال المتناع الفعل ا

، وهذا هو قول )١(الشرط بدونه، فیكون الفعل مضمًرا بعدها، والفعل الظاهر مفسًرا له))
 البصریین والحجة في ذلك ال یجوز أن یتقدم على الفاعل؛ لعدم تقدیم المعمول على العامل.     

لى إ یعود إجازتهم هذایبدو للباحث أن ، و )٢(الكوفیون فأجازوا تقدیم الفاعل المسندأما       
وقول الكوفیین أنه یرتفع بما عاد إلیه من الفعل من  المراد من تقدیم الكلمة،بالغة النظم 

من ، وردَّ أبو البركات األنباري هذا بأن حرف الشرط یقتضي فعًال ویختص به مغیر تقدی
أیًضا زعم األخفش بالرفع على االبتداء؛ ألن حقیقة االبتداء التعري من  دون غیره، ورد

 . )٣(العوامل اللفظیة المظهرة أو المقدرة
((لو ذات :)، وكذلك المثلبیت (إن ذو لوثٍة الناومثل الجندي لهذه المسألة بعجز ال     

لئال یجمع  بین  ؛)لطمتنيو  ، نَ لك بامتناع ذكر الفعل المحذوف (الَ ، فأول ذ))سوار لطمتني
؛ )٤(المفسِّر والمفسَّر بتقدیر:(إْن الَن ذو لوثة النا) و(لو لطمتني ذات سوار لطمتني)

، وكذلك )٥(ذلك((ألن الفعل الظاهر كالبدل من اللفظ بالفعل  المضمر فال یجمع بینهما))
              ))َرَك َفَأِجْرهُ َوإِْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكیَن اْسَتَجاكان الخالف ذاته في قوله تعالى:((

              إنَّ أحًدا مرفوع بفعل محذوف، والكوفیون ومنهم الفراء )٦(البصریون]، یرى ٦[التوبة/
            بالعائد الفراء أن أحًدا في اآلیة یرتفع  ، قال ابن یعیش:((وزعمامغایرً  مرأیه كان
             ونعت هذا الرأي ) ٧(الذي في استجارك))وهو ضمیر الفاعل عاد علیه،  الذي
 .)٨(خبرالمبتدأ و كال فاسد؛ ألن إذا ُرِفع أحٌد فإن(استجارك) خبًرا لها وصار الكالمُ بال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٨ : ١اإلقلید  )١(
  ٢٣٥:  ٢ینظر : جامع الدروس  العربیة  )٢(
  ٦٢٠:  ٢ینظر: اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین، أبو البركات األنباري  )٣(
 ٢٩٩: ١ینظر: اإلقلید  )٤(
  ٧١:  ٢، حاشیة الصبان ٣٩٦: ١، وینظر شرح األشموني١٦١: ١شرح ابن الناظم  )٥(
  ٣٦٩:  ١، شرح التصریح ٣٨٨: ١، شرح األشموني ٨٦: ٢ینظر: شرح ابن عقیل، تحـ: محمد محي الدین  )٦(
  ٢١٩: ١شرح المفصل  )٧(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها ینظر:  )٨(
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احتمالین له ثَ مَ ، فاحتمل الجندي لِ طیةالشر  )فهي متشابة مع (إنْ لو) األداة الثانیة ( أما      

، أما المتمنیة فلم للشرط أو للتمني، فالشرطیة یقدر لها جواب محذوف )لو(األول: أن تكون 
تدخل إال على فعل وٕان  لو) ال، فما أراد الجندي توضیحه بأن ()١(تحتج إلى تقدیر جواب

 . )٢(جاء بعدها مرفوع فهو مفسر بفعل بعده وهو ما أجمع علیه النحویون
 ، وال یلیها(لو) ال یلیها إال الفعل ظاهًرا ومن اآلراء المتفردة رأي ابن عصفور إذ قال:((   

 :[ الطویل ]  )٤(نحو قول الشاعر )٣(مضمًرا إال في ضرورة الشعر))
 أدى الِجَواَر إلى بني الَعوَّامِ           َلْو َغْیُرُكم َعلَق الزُّبیُر ِبحْبِله  

 فالتقدیر فیه: لو علق غیركم علق الزبیر. 
َوَلْو َأنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج نحو قوله تعالى:(( )لو(بعد  )إنْ (وفي بعض األحیان تباشر    

، فإن وما بعدها مصدر )٥()ولو ثبت صبرهم(]، ویرى الجندي أن التقدیر:٥[الحجرات/ ))ِإَلْیِهمْ 
 مؤول (فاعل) وفعله محذوف تقدیره(ثبت).

            إن سیبویه  ه)٧٤٩ت()٦(وفي تخریج هذا النص القرآني خالف، إذ نقل المرادي    
         بتداء وال تحتاج إلى خبر النتظام المخبر عنه، في أنها في موضع رفع باالذهب إلى 

             ه) إلى أنها فاعل بفعل مقدر وهو٣١١والزجاج(ت) ٧(ن والمبردذهب الكوفیو  حین
 الرأي الكوفي واستظرف رأي د ذكر الرأیین وأیَّ فابن یعیش ، أما )٨(وأیدهم الزمخشريأقیس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٠٠:  ١ینظر: اإلقلید  )١(
ي ، التعلیقة على كتاب سیبویه، أبو عل١٢٧: ١الالمات، أبو القاسم الزجاجي، تحـ: مازن المبارك ینظر: )٢(

ه)،                  ٥٦٧، المرتجل في شرح الجمل، ابن الخشاب(ت٢٣٢: ٢ه)، تحـ: د.عوض حمد القوزي٣٧٧الفارسي(ت
  ٧٤:  ١ه)، تحـ : فتحي أحمد علي الدین ٦٠٦تحـ :علي حیدر، البدیع في علم العربیة، ابن األثیر(ت

  ١٨:  ٣، بإشراف الدكتور أمیل یعقوب شعاره) ، قدم له فواز ال٦٦٩یلي(تشرح جمل الزجاجي،ابن عصفور اإلشب )٣(
، األصول في النحو، ابن السراج، تحـ: عبد الحسین الفتلي، ٩٩٢:د.نعمان محمد أمین طهتحـ:  ینظر: دیوان جریر، )٤(

  ٣٥٣:  ١، مغني اللبیب  ١٢٨:  ١وبال نسبة في الالمات
  ٣٠٠:  ١ینظر: اإلقلید  )٥(
  ٢٨٠ – ٢٧٩:  ١ه)، تحـ : د. فخر الدین قباوه ٧٤٩ادي(تینظر: الجنى الداني في حروف المعاني، المر  )٦(
   ٢٧٩: ١، الجنى الداني  ٧٧:  ٣ینظر: المقتضب  )٧(
   ٢٨١: ١ینظر: الجنى الداني  )٨(
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ومن  ،)٢(، وأید ابن عصفور سیبویه، إذ قال:((عدم اإلضمار أحسن من تكلفه)))١(سیبویه
؛ وذلك لتحقق حكم (لو) باختصاصها )٣(الرأي الكوفي )عباس حسن(أیَّد فقد المحدثین 

 الدخول على الفعل. 
رأي البصري وهو ن الرأي الراجح هو الأ_ في ضوء ما عرض من شواهد _ یبدو لي      

عدم المساس بالنظم البالغي القرآني وتبویبه من أجل القاعدة   ، شرطأیًضا رأي الجندي
 النحویة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٢٠ – ٢١٩:  ١ینظر: شرح المفصل  )١(
 ٢٠:  ٣شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور  )٢(
  ٥٠٠:  ٤ینظر : النحو الوافي  )٣(
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 في جملة  الخبر على المبتدأ: العائد الضمیرحذف 
المقصود، فهو یحتل في  للغة العربیة أساٌس لتأدیة المعنىالربط بین أجزاء الجملة في ا     

ن عناصر اللغة أم لفظًیا اللغة العربیة أهمیة كبیرة، سواء أكان معنوًیا الیدرك بالعالقة بی
 . في إزالة االلتباس في الجملة فله أثر، محسوًسا

، لذا كان استخدامه أوسع  )١(وهو األصل فیها هذه الجملةابط في لضمیر أحد الرو او      
ودائرته أكبر على الرغم من وجود أصناف ُأخر من الروابط، فالجملة كالم مستقل فإن 

 دخلت في هذا المعترك احتاجت إلى رابط.
 : [ الطویل])٢(ه)٤٤٩هذه المسألة بقول أبي العالء المعري(ت علىواستشهد الجندي      

 مُ َال كَ  ینَ رِ بِ خْ مُ الْ  قِ طْ نُ  لُّ ا كُ مَ وَ        مٌت     اِ وَ صَ  يَ هِ وَ  اءُ یَ األشْ  قُ طِ نْ تَ  دْ قَ وَ 
، وهي جملة المبتدأ الثاني وخبره ، وأقیمت في الجملة االسمیة إذ حذف الضمیر العائد     

 ) .َكَالمُ ِمْنُه َوَما ُكلُّ ُنْطِق اْلُمْخِبِریَن  الحال مقامه، والتقدیر:(
كـ(الشرطیة والظرفیة وغیرها)، ترتبط  والفعلیة وتفرُّعاتها فالجملة الخبریة بأنواعها االسمیة     

فراد والتثنیة والجمع والتذكیر ن یطابق الضمیر المبتدأ في االأارتباًطا وثیًقا بالضمیر، شریطة 
 بٌة بین المبتدأ وخبره.والتأنیث نحو: (زیٌد ضربته، هنٌد ضربتها) فالمطابقة واج

أو  وُیْقَسم الضمیر على نوعین: إما ظاهر نحو:(زیٌد قام أبوه)، وٕاما مقدَّر مجرور     
             ، فمن المجرور:(البُّر الكُر بستین) تقدیره:)٣(منصوب محذوف من الكالم للعلم به

  ))َوُكال َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنىتعالى:((قوله أما المنصوب فك، )٤((البر الكر منه بستین درهًما)
، )٥(]، وقد ُقرِئت قراءًة سبعیة برفع(كل)، فكل: مبتدأ والتقدیر:(كلٌّ وعده اهللا)١٠النساء/[

 . )٦(وبنصبها في قراءة ابن عامر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٨:  ١ه)، تحـ : د. عبد الحمید هنداوي ٨٠٧، شرح المكودي، المكودي(ت ٦٤٧:  ١ینظر: مغنى اللبیب  )١(
  ٦٠٧:  ٢سقط الزند ،  ٣١٨:  ١اإلقلید ینظر:  )٢(
  ٢٣٣:  ١ینظر: شرح المفصل  )٣(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها ینظر:  )٤(
فتح رب البریة في ، ٦٢٥: ١ شوقي ضیف تحـ: ،هـ)٣٢٤تأبو بكر بن مجاهد البغدادي (، القراءاتالسبعة في ینظر:  )٥(

  ٣٤٣:  ١یة، الحازمي شرح نظم االجروم
   ٣٤٣:  ١فتح رب البریة ینظر:  )٦(
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 : )١( بناء على ما استشهد به سیبویه والنصب

 كلُّه لم َأْصَنعِ  اَذْنبً  يعلّ       يد َأصبَحْت أمُّ الِخیاِر َتدَّعق
، وقال ابن )٢(عه، فقد أجازه سیبویه في الشعر، وهو ضعیف في الكالمیرید: لم أصن    

، واشترط ابن مالك على حذفه بوقوعه مفعوًال إذ قال:((وقد )٣(:((والمبرد الیجیزه))األثیر
كان غیر یحذف إن كان مفعوًال به والمبتدأ كل أو شبهه في العموم واالفتقار، ویضعف إن 

لیل( قد) فُقلِّل الحذف، فالقلیل اتسم بالقوة إذا كان ، فالحذف قلیل بداللة حرف التق)٤(ذلك))
. وحذف الضمیر الرابط المنصوب من جملة )٥(، والضعف إذا كان غیر ذلك)كالَّ (المبتدأ 

 .)٦( الخبر ما اختلف فیه فمنهم من جوزه في الشعر وقلیل الكالم ومنهم من منعه
إًذا من شروط الجملة الخبریة أن یكون هناك عائد یعود إلى المبتدأ؛ لتمام المعنى،       

ویكتمل الحكم المطلوب، وهو مایراه الباحث، ولكن قد یحذف إذا تبادل الكالم األول والثاني 
والخبر قد یكون جملة مثل:(زیٌد أبوه قائم)،(زید قام أبوه ) فال بد  المعنى، قال ابن الحاجب:((

 ، وأوضح الرضي قول ابن الحاجب:((ال تخلو الجملة الواقعة خبًرا)٧(عائد وقد یحذف))من 
، كما في ضمیر )٨(إلى ضمیر)) حْ تَ فإن كانت لم تُ  )المن أن تكون هي المبتدأ معنى، أو (

 . وأنها عین المبتدأ في المعنى؛ ألنها مفسِّرة )٩(الشأن والقصة والمضاف إلى حدیث أو قول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الرابط وأثره في التراكیب العربیة، ٣٠٦: ٣، بال نسبة في الخصائص ٣٦٥: ١البیت ألبي النجم العجیلي في الكتاب  )١(
 ،                  ٧٥: ١ه) تحـ: د. زهیر عبد المحسن٣٣٢، االنتصار لسیبویه على المبرد، ابن والد(ت١٣٩:  ١د.حمزة النشرتي     
  ٦٣٧:  ٢ه) ، تحـ : د. محمد الدالي ٦٤٣السعادة وسفیر اإلفادة، السخاوي(ت سفــر     

  ٨٥:  ١الكتاب : ینظر:   )٢(
  ٨٠:  ١البدیع في العربیة   )٣(
  ٤٨:  ١ : محمد كامل بركاتتحـ ،، ابن مالك ،هیل الفوائد وتكمیل المقاصدتس  )٤(
  ٩٨٧:  ٢ینظر: تمهید القواعد   )٥(
  ٤٣  - ٤٢ – ٤١:  ٤ینظر : التذییل والتكمیل   )٦(
  ٤٤:  ١، اإلیضاح العضدي ، أبو علي الفارسي، تحـ : د. حسن شاذلي  ١٦:  ١الكافیة في علم النحو   )٧(
  ٢٣٨:  ١ة شرح الرضي على الكافی  )٨(
  ١٤٧:  ١ه)، تحـ: د.ریاض حسن الخوام ٧٣٢، الكناش ابن شاهنشاه(ت٦٥٢: ١ینظر: مغني اللبیب  )٩(
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، نحو قوله تعالى )١(فإنها بمثابة المفردنفس والمفسِّر عین المفسَّر، والجملة إذا كانت المبتدأ 

فنطقي: مبتدأ، واهللا حسبي  )٢(]، وكذلك:(نطقي اهللا حسبي)١))[اإلخالص/ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ :((
 جملة اسمیة مبتدأ ثاٍن وخبر، وقد استغنى عن الرابط؛ ألن المراد بالنطق المنطوق به .

أما إذا لم تكن هي المبتدأ في المعنى احتاجت إلى ضمیر یعود على المبتدأ؛ ألنها        
قصدت جعلها  مستقلة، وأشار الرضي إلى ذلك:((ألن الجملة في األصل كالم مستقل، فإذا

، أي: )٣(جزء الكالم فال بد من رابطة تربطها بالجزء اآلخر وتلك الرابطة هي الضمیر))
 بقوله : [ الرجز ] ) ٤(تحتوي على معنى المبتدأ السابق لها كما وصفها ابن مالك

 حاویة معنى الذي سبقت له.          ومفرًدا یأتي ویأتي جملة    
جعلوا العالقة بین الجملة الخبریة وما قبلها كالكلمة الواحدة ویتضح لي أن النحویین       

 ذهب رونق الكلمة .یالیمكن التفریط بأي حرف من حروفها األصول؛ لكیال یختل المعنى و 
، وعلل ابن یعیش ذلك:(( لئال تقع أجنبیة من المبتدأ )٥(ووافقهم الزمخشري على هذا الشرط

علیل ابن یعیش أنه أشار إلى وجوب التطابق بین ، وواضح من ت)٦(إذا كانت غیر األول))
المبتدأ والخبر؛ إلكمال المعنى المراد والمقصود، وتؤدي الجملة دورها في إیصال الفكرة 

 مكتملة إلى ذهن السامع .
فقد أقتفى أثر ابن یعیش الحافر على الحافر فكان رأیاهما متطابقین إلى حد  أما الجندي     

ذكر یرجع منها إلیه؛ألن الجملة مستقلة بنفسها أجنبیة عن االسم األول كبیر إذ قال:((اشترط 
، فما جاء في كالم الجندي هو تأیید وترجیح لكالم )٧(، فاشترط الذكر الراجع لیربطها به))

 من سبقه ولم یزد شیًئا في ذلك، ولم یتكلم عن الرابط الظاهر واكتفى بالتمثیل عن الرابط 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٩:  ١الرابط وأثره في التراكیب  العربیة ینظر:   )١(
  ٢٠٤:  ١ینظر : شرح ابن عقیل   )٢(
  ٢٣٨:  ١شرح الرضي على الكافیة   )٣(
  ٧٧:  ١ینظر: شرح ابن الناظم    )٤(
 ٤٤:  ١ : د.علي بو ملحمتحـ الزمخشريینظر: المفصل في صنعة اإلعراب،   )٥(
   ١٩٧ – ١٩٦:  ١أوضح  المسالك وینظر: ،  ٢٣٣:  ١شرح المفصل   )٦(
  ٣١٨:  ١اإلقلید    )٧(
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المقدر ـــــ مع العرض ـــــ أنه لم یصرح به فقال:(( فأما قولهم: البر الكر بستین فاألصل: البر 

فحذف الضمیر الرابط؛ألن موضعه معلوم غیر ملتبس، وأن العلم به  )١(الكر منه بستین))
 . )٢(أغنى من ظهوره في الكالم

اُألَخَر من الروابط كما ذكرها النحویون القدماء ظ أن الجندي لم یذكر األنواع والمالح       
م فیما جاء في متن الزمخشري في ثون؛ ولعل السبب في ذلك أنه التز والمتاخرون والمحد

إیراده للقاعدة النحویة والتمثیل علیها، ولكن ذلك ال یعني إهمال هذه األنواع من الروابط 
والظرفیة) واكتفى والتي هي جزء من المسألة، كذلك لم یذكر أنواع الجمل الفعلیة(الشرطیة 

 ))،      َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفرَ قال: في قوله تعالى:((إذ (الموصولیة) بذكر الجملة االسمیة
] إن (الالم) في لمن لالبتداء و(من) اسم موصول وصبر وغفر جملة الصلة ٤٣[الشورى/

] فهي جملة خبریة محذوفة ٤٣[الشورى/))ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُمورِ ((وكذلك بعده قوله تعالى:
 .)٣(العائد والتقدیر : إنَّ ذلك منه لمن عزم األمور

مقدًرا ومع الصلة یوضحان مفهوم االسم الموصول، وزعم فالضمیر العائد في ما تقدم       
، وُشبِّه الموصول مع صلته )٥(، وأطلق على جملة الصلة بالحشو)٤(سیبویه بأنه یتم به اسًما

منهما متمم للفائدة، ویتضح هذا المعنى في قول الزمخشري:((ما  بالمبتدأ والخبر في أن كًال 
فه من الجمل التي تقع صفات ومن ضمیر یرجع البد منه في تمامه اسًما من جملة  ترد

، فال بد تعني الوجوب واإللتزام، وقال بهذا االلتزام ابن یعیش:((ما الیتم حتى تصله )٦(إلیه))
فالضمیر  .)٧())بكالم بعده تام ... والبد في كل جملة ... من عائد یعود إلى الموصول

  المشترك فله أما ون مطابًقا له،العائد في جملة الصلة إلى الموصول الخاص یجب أن یك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣١٨:  ١اإلقلید    )١(
 ٢٣٣:  ١ینظر: شرح المفصل   )٢(
  ٣١٩ – ٣١٨:  ١ینظر: اإلقلید  )٣(
  ١٩٧:  ٢، المقتضب  ١٢٨ینظر: الكتاب :   )٤(
  ١٠٧ – ١٠٦ – ١٠٥:  ٢ینظر: الكتاب  )٥(
  ١٨٣:  ١لمفصل في صنعة اإلعراب ا )٦(
  ٣٨٩ – ٣٨٨:  ٢شرح المفصل  )٧(
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الجملة الموصولیة مع  ؛، إًذا)١(لفظ الموصول بالمطابقة، ومراعاة معناهوجهان: مراعاة 

 ضمیرها العائد موضحة ومفسرة ومتممة للمعنى .
ف خبًرا نحو: زیٌد و الظر من فإذا وقع  (الظرفیة)((ة االسمیةوالجملة األخرى هي الجمل      

في الدار، زیٌد عندك، الخروج یوم الجمعة، فاألكثر أنه مقدر بجملة؛ ألن الظرف معمول 
 به، ثم نقل الضمیرللعلم : زیٌد استقر أو حصل عندك، فحذف الفعل یرتقداللغیره ... و 

 .)٢())... فصارا جملةإلى الظرف في ذلك الفعل  المستكن
وجملة الصفة یجري علیها األمر ذاته كقولهم:((الناس رجالن رجل أكرمت ورجل      

 یضربُ  بزیدٍ  في جملة الحال نحو:(مررتُ  نفسه، واألمر )٣(أهنت، أي: أكرمته وأهنته))
 .)٤()أي: یضربهاعمرً 
وجوابه أما الجملة الفعلیة(الشرطیة) فحرف الشرط هو الرابط الذي یربط فعل الشرط       

لیصبحان جملة واحدة، فالشرط مرتبط بالجزاء، والضمیر یكون ظاهًرا ومقدًرا ، فالظاهر نحو 
ك عمرو) فالهاء تعود إلى زید، وقد یعود من الجزاء ضمیر نحو:            یشكرْ  هُ إْن تكرمْ  :(زیدٌ 

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اللَّهَ َمْن ُیِطِع ، وقد یكون مقدًرا نحو قوله تعالى:(()٥(ه)(زیٌد إن یقْم  أكرمْ   ))الرَّ

 . )٦(] ففي فعل الشرط وجوابه ضمیر یعود إلى المبتدأ تقدیره:(هو)٨٠[النساء/
 

 وهناك أنواع ُأَخر من الروابط أحصاها ابن هشام وهي :      
 الضمیر وكما أشرنا إلیه في بدایة الكالم.  -١
 ] .٢٦[األعراف/ ))التَّْقَوى َذِلَك َخْیرٌ َوِلَباُس  نحو قوله تعالى:(( )٧(اسم اإلشارة -٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٧:  ١ینظر: جامع الدروس  العربیة    )١(
  ١٤٦ابن عصفور، تحـ: صالح سعد محمد الملیطي: ، مثل المقرب،٢٣١: ١وینظر: شرح المفصل، ١٤٧:  ١الكناش  )٢(
  ٨٣:  ١البدیع في علم العربیة   )٣(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها ینظر:   )٤(
  ٢٣٠:  ١ینظر: شرح المفصل    )٥(
  ١٣٧:  ١ینظر: الرابط وأثره في التراكیب العربیة   )٦(
  ٦٤٩:  ١ینظر: مغني اللبیب   )٧(
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 ] ،٢-١))[الحاقة/َما اْلَحاقَّةُ  اْلَحاقَّةُ نحو:(( )١(إعادة المبتدأ بلفظه في التهویل والتعظیم -٣
  : [الخفیف] )٢(قال الشاعر    

 نغص اْلَمْوت َذا اْلغنى والفقیرا    َال أرى اْلَمْوت یْسبق اْلَمْوت َشْيء  
 نحو:(جاءني أبو عبد اهللا) إذا كان أبو عبد اهللا كنیًة له . )٣(إعادته بمعناه -٤
 : [الطویل]                           )٥(نحو:(زید ِنْعَم الرجل)، وقول الشاعر )٤(یشمل المبتدأعموم  -٥

ْبَر عنها فال َصْبَرا                              فَأّما الصَّ
 . )٦(فالعموم كان في اسم (ال)؛ ألن النكرة المنفیة تفید العموم

نحو  )٧() السببیة جملة ذات ضمیر على جملة خالیة منه أو بالعكساءیعطف بـ(فأْن   -٦
 ] ٦٣))[ الحج/َتَر َأنَّ اللََّه َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفُتْصِبُح اْألَْرُض ُمْخَضرَّةً  َأَلمْ قوله تعالى:((

  ) هندٌ  وقعدتْ  قامَ  وأكرمها وزیدٌ  هندٌ  تْ قامَ  العطف بالواو أجازه هشام وحده نحو: (زیدٌ   -٧
 . )٩(((زید مات عمرو فورثه)) :نحو )٨(بناء على أن الواو للجمع، أو بالفاء 

 نحو:(زید یقوم عمرو إْن قام) . )١٠(شرط یشتمل على ضمیر مدلول على جوابه بالخبر  -٨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦٥٠:  ١ینظر: مغني اللبیب   )١(
 ه)، تحـ: د.محمد ابراهیم البنا وآخرون٧٩٠،المقاصد الشافیة،الشاطبي(ت٦٢: ١البیت لسواد بن عدي في الكتاب  )٢(

، أمالي ابن ١٤٣:  ١ه)، تحـ: بسام عبد الوهاب الجابي٣٣٨، وبال نسبة في عمدة الكتاب، النحاس(ت٦٣٢:  ١
   ٣٢:  ٤، التذییل والتكمیل ١٥٣:  ١الحاجب

  ٦٥٠:  ١ینظر: مغني اللبیب   )٣(
 ینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٤(
الخلیل هذا عجز من بیت وصدره : أال لیت شعري هل إلى أم معمر سبیل ...  وهو بال نسبة في الجمل في النحو،  )٥(

، ولبشامه بن حزن النهشلي  في الموجز  ٣٨٦:  ١، الكتاب  ٦٦:  ١ : د. فخر الدین قباوة، تحـالفراهیديبن أحمد 
   ٥٣:  ٩، والبن میادة في التذییل والتكمیل ٢٣٥: هـ)١٤١٧ تاألفغاني ( سعیدفي قواعد اللغة العربیة، 

  ٢٠٤:  ١ح التصریح على التوضیح شر ینظر:   )٦(
  ٦٥١:  ١ینظر: مغني اللبیب   )٧(
 ینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٨(
  ٢٨٨:  ١حاشیة الصبان وینظر: ،  ١٨٦:  ١شموني شرح األ )٩(
  ٦٥١:  ١ینظر: مغني اللبیب   )١٠(
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 ومنه قوله تعالى : )١(الكوفیین وطائفة من البصریینأل النائبة عن الضمیر وهو قول   -٩

 -٤٠[النازعات/))َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوىَوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه (( 
 . )٢( ] ، واألصل : فأواه، وقال المانعون: هي الماوى له٤١

 

للمعنى وذلك  مةتبین لنا أن الجملة الخبریة متمِّ مما سبق وفي ضوء ما عرض       
عودة الضمیر إلى المبتدأ مذكوًرا كان أم محذوًفا، وهذا ما اشترطه النحویون ومنهم  بوساطة

الجندي وعلله بأن الجملة مستقلة بنفسها، وحتى یحصل الترابط البد من ذكر یعود إلى 
 المبتدأ .
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  ٦٥٢:  ١ینظر: مغني اللبیب   )١(
 ینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٢(
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 جواز حذف المبتدأ للعلم به: 
، وعلیه یتوقف معناها، فإذا ما حذف المعتمد في الجملة االسمیةأ هو الركن المبتد     

منها، یتأول حذفه بما دّل علیه من مسوغات تشیر إلى وجود معناها، وهذه المسوغات هي 
دالئل یقتضیها المعنى أو تقتضیه الصناعة النحویة، سواء دلت علیه قرینة لفظیة أم قرینة 

  .)١(المقام
 [ السریع ] )٢( هذه المسألة بقول المرقش واستشهد الجندي على   

 َنَعمْ  :الَخِمیُس  الَ قَ  إذْ            ال ُیْبِعِد اهللا التَلبَُّب والغاراِت 
وسكَّن الشاعر المیم للضرورة  )٣(إذ جاءت(نعم) خبر لمبتدأ محذوف تقدیره:(هذه َنَعْم)

 الشعریة.
 : [ الخفیف ])٤(ثم استشهد بشاهٍد آخر    

 ویلزٌن طَ حِ وَ  مٌ ائِ ٌر دَ هْ سَ            یلٌ لِ عَ  تُ لْ ؟ قُ  تَ نْ أَ  فَ یْ : كَ  يلِ  الَ قَ 
 )؛ لضیق المقام .نا علیلٌ فـ(علیل) جاء خبر لمبتدأ محذوف تقدیره:(أَ 

؛ ألنه یجعل الكالم أكثر )٥(وأشار النحویون إلى أن الحذف البد له من قرینة تدل علیه      
ویجعل فائدة وٕایجاًزا، وله قیمة فائقة في تركیب الجملة، وله إسهام كبیر في تصفیة العبارة ، 

، فمن حقه أن یكون مذكوًرا لجزء المهم وهو أحد طرفي اإلسناد، فالمبتدأ هو ا األسلوب رائًقا
 ، ولكنه قد یحذف لوجود القرینة.

، وٕان هذا زیٌد فاضربه: ((فأما في المظهر فقولك الحذف بقوله: لقد أجاز سیبویه هذا       
، كأنك نظر إلیهك قولك: الهالل واهللا فا، وذلظهر(هذا) ویعمل كعمله إذا أظهرتهشئت لم ت

 واحتراًزا فحذف لتقدم ما یعلمه السامع اختصاًرا  . )٦(قلت: هذا الهالل ، ثم جئت باألمر))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٥ :وأقسامها ، د. فاضل السامرائي –تألیفها  –ینظر : الجملة العربیة   )١(
  ٣٢٥:  ١ینظر: اإلقلید   )٢(
 ، لسان   ٤٣٦:  ٩ه)، تحـ: عبد الحمید هنداوي ٤٥٨عظم، ابن سیده(تاألرقش األكبر في المحكم والمحیط البیت للم  )٣(

 رب  ، نهایة اإل ٦٨٤:  ١مغني اللبیب  ، وبال نسبة في ٢٣٩:  ١، شرح المفصل  ٤٢٧:  ١٢العرب ابن منظور ،     
  ٧٨:  ٧)، ٧٣٣في فنون األدب، النویري(ت    

   . ولم أجد له قائًال في كتب النحویین بحثت عنه ، و  ٣٢٦:  ١ینظر: اإلقلید   )٤(
  ٨٤:  ١، شرح ابن الناظم  ١٥٢:  ١ینظر: شرح  الكافیة   )٥(
  ١٣٨:  ١الكتاب   )٦(
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ووافقهم الجندي في السبب ذاته، بقوله: ((فجواز حذف المبتدأ فیما إذا كان  .عن العبث
جائز بشرط  ، فالحذف)١(والترك راجح)) رًفا منك القصد إلیه عند ذكر الخبرالسامع عا

و القرینة، وقد رجح في الحذف كفة المبتدأ على حذف الخبر، ویرى الباحث أن األفضل ه
، والنتیجة التي یفهم بها الكالم حذف المبتدأ؛ ألن الخبر محطُّ الفائدة وهو معقد الكالم

 ویكتمل المعنى . 
  

 ) الهالل واهللا(لمستهلفقول ا وعلل الجندي هذا الحذف بقوله:(( لالحتراز عن العبث ...     

وذلك عن ترائي الناس الهالل، فال حاجة إلى ذكر هذا  ینادي بأن المراد:(هذا الهالل واهللا)
إلیها هي من أغنت عن ذكر  المشارفالقرینة  ،)٢(القیام قول المستهل قرینة دالة علیه))

ائي:((والعرب المبتدأ؛ لئال یطول الكالم وبطوله یصبح عبًثا. قال الدكتور فاضل السامر 
 .)٣(تحذف الكلمة إذا كان ذكرها یؤدي إلى العبث))

 

   ل له في الشاهدین السابقین والتقدیر فیهما:الثاني هو ضیق المقام، كما ُمثِّ  والتعلیل     
 (هذه َنَعْم ، وأنا علیٌل).

 

له حقیقة كقولك:(خالق لما یشاء)،             إال ال یصلح  ن الخبرأوالعلة الثالثة:((     
 .)٤())و ادِّعاء، أو لغرض سوى ما ذكرناأ( فاعل لما یرید): أي: اهللا ، 

لعلم السامع  ،فالحقیقة واحدة والخالق واحد، فال یتبادر إلى الذهن غیر هذه الحقیقة      
 بها، فالجندي بهذا  یؤید رأي البصریین بحذفهم المبتدأ بدلیل القرینة.

 

، وتجدر اإلشارة إلى ع التي یحذف فیها المبتدأ جواًزاوقد أجمع النحویون على المواض      
أن الجندي لم یتعرض إلى مواضع الحذف وجوًبا، أما جواًرا فلألسباب المذكورة ، وكذلك فعل 

 ل القول في الحذف كما فعل النحویون المتأخرون ، إذ أشار یش، فهو اآلخر لم یفصِّ ابن یع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ٦٨:  ١، وینظر: االصول في النحو  ٣٢٥:  ١اإلقلید :   )١(
  ٣٢٥:  ١ید : اإلقل  )٢(
  ٣٠٤:  ١معاني النحو   )٣(
  ٣٢٦:  ١اإلقلید :   )٤(
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 .)١(وغ  الحقیقي لحذف المبتدأ جواًزاإلى أن القرینة هي المس
السم احتراًزا لإلطالة عن ؛ ألن السیاق اقتضى حذف هذا افُحِذف المبتدأ لقیام القرینة     

 ، وذلك بتخفیفه بالحذف .الكالم
أما المواضع التي أجمع علیها النحویون فعلى قسمین هما: الحذف الجائز والواجب،      

      والتقدیر: )َدِنفٌ (: ام، كأن یقال:(كیف زیٌد) ؟ فنقولفي مثل جواب االستفه) ٢(فالجائز
َمْن َعِمَل َصاِلًحا نحو قوله تعالى:(( )٣(، وبعد الفاء الواقعة في جواب الشرط)هو َدِنفٌ (

، كذلك )وٕاساءته علیها(، )فعمله لنفسه(والتقدیر: ]٤٦))[فصلت/َفَعَلْیَها ْفِسِه َوَمْن َأَساءَ َفِلنَ 
ِلیَن اْكَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْیِه ُبْكَرًة ، نحو قوله تعالى:(()٤(یحذف بعد القول َوَقاُلوا َأَساِطیُر اْألَوَّ

ن. أو كما أشرنا لضیق المقام عن إطالة ]، أي:القرآن أساطیر األولی٥))[الفرقان/َوَأِصیًال 
عجوز (أنا أي: ،]٢٩))[الذاریات/َفَصكَّْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقیمٌ الكالم كقوله تعالى:((

وزعم بعضهم أن عجوًزا بإضمار فعل أي: أتلد عجوز، قال أبو جعفر  ،)٥()عقیم
ویحذف إذا كان الخبر صفة أو ، )٦())یحذف ن حرف االستفهام الالنحاس:((هذا خطأ؛ أل

        ]، ٢٢[البقرة/))الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء ِبَناءً ((مایقوم مقامه كقوله تعالى:
  .)هو الذي( :والتقدیر

            : إذا كان خبره نعًتا هي هو الحذف الواجب ومواضعهف والنوع الثاني من الحذ     
مقطوًعا إلفادة المدح والذم أو الترحم نحو:(الحمد هللا العظیم)،(أعوذ باهللا من الشیطان 

            نصف المسكین المظلوم)، فالنعت المقطوع في كل منهما خبر لمبتدأ إالرجیم)،(
 )فعله، نحو:(سمٌع وطاعةٌ من اللفظ  أو بمصدر جيء بدًال  .)٧(محذوف تقدیره:(هو)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٦:  ١، الكافیة في علم النحو  ٢٣٩:  ١شرح المفصل : ینظر:   )١(
  ٣٩١ - ٣٩٠:  ١، همع الهوامع  ٢١٤:  ١ینظر: أوضح المسالك   )٢(
  ٢١٤:  ١ینظر: أوضح المسالك   )٣(
  ١٠٤:  ١، تعجیل الندى بشرح قطر الندى ،عبد اهللا الفوزان ٣٩٠:  ١، همع الهوامع  ٨٢٣:  ١مغني اللبیب ینظر:   )٤(
  ٥٥:  ٥معاني القرآن وٕاعرابه الزجاج، تحـ: عبد الجلیل عبده شبلي ینظر:   )٥(
 . ١٦٣:  ٤إعراب القرآن للنحاس ، تحـ : د. زهیر غازي زاهد   )٦(
 في قواعد اللغة العربیة        ، الموجز ٢١٥:  ١: د.محمد كامل بركات ساعد في تسهیل الفوائد، ابن عقیل، تحـینظر: الم )٧(

  ٩٦:  ١التطبیق النحوي  ،٢٣٢:  ١
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 ]الطویل[ :) ١(وقول الشاعر     

 َأُذو َنَسٍب َأْم أْنَت ِباْلَحيِّ َعاِرفُ         َوَقاَلْت َحَناٌن َما َأتى ِبَك ها ُهَنا 
 فتقدیر الكالم في الشاهد: أمري حنان، وأمري سمع وطاعة .

كذا) أي: في  نَّ لَ عَ فْ تي ألَ : إن دل علیه جواب القسم : نحو(في ذمَّ )٢(والموضع اآلخر      
، كقول )٣()ِنْعَم وبئس(ذمتي میثاق أو عهد، وكذلك إذا كان مخبًرا عنه بمخصوص في باب 

 : [الطویل])٤(الشاعر
 دِ رْ ن البَ مِ  هِ یْ دَ ي یَ ادِ الغَ  َس بِ إذا لَ           لٌب  اِ غَ  لِّ حَ ي المَ فِ  افِ یَ ضْ و األَ بُ أَ  مَ عْ نِ لِ 

 : [الطویل]) ٥(اآلخر هوقول
 رُ امِ عَ  ارِ الجَ وَ  فِ یْ الضَّ  اخُ نَ مُ  َس ئْ بِ لَ               نٍ یِّ هَ يَّ بِ لَ ي عَ رِ مْ ا عُ مَ ي وَ رِ مْ عَ لَ 

فـ(غالب) في البیت األول، خبر لمبتدأ محذوف تقدیره (هو غالب)، و(عامر) في       
.             )٦(البیت الثاني، خبر لمبتدأ محذوف تقدیره:(هو عامر)، والحذف واجب فیما تقدم

الشعراء             أحب (نحو:  )٧(وهناك مواضع ُأخر للحذف منها : االسم المرفوع بعد(السیما)       
، فشوقي خبر لمبتدأ محذوف وجوًبا تقدیره: (هو)، وكذلك             )والسیما شوقي

 :    )٩(: سقیا لك ، رعًیا لك ، ومثلها قول الشاعر)٨(بعد المصدر النائب عن فعل األمر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 ، ولمنذر بن درهم   ٢٢٥:  ٣،المقتضب   ٣٢٠:  ١، الكتاب ١٥٢: ١في النحو للخلیل البیت بال نسبة في الجمل   )١(
 ، شرح  عمدة  ١٣١، تحـ: عبد السالم هارون ، أمالي الزجاجي، أبو القاسم الزجاجي ١١٢:  ٢الكلبي في خزانة األدب     
   ، الدرر اللوامع  على همع الهوامع ،  ١٩٠الدوري:  عبد  الرحمنالحافظ، ابن مالك، تحـ : عدنان      
  . ٤١٢:  ١ه)، وضع حواشیه محمد  باسل عیون السود ١٣٣١الشنقیطي(    

  ١٠٨٧:  ٣رجب عثمان محمد،ارتشاف الضرب من لسان العرب،أبو حیان األندلسي،تحـ: ٣٦٢: ١ینظر: شرح الكافیة  )٢(
 ٤٩٠:  ١ عبد الرحمن علي سلیمان، تحـ: هـ)٧٤٩، المرادي(تتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالكینظر:   )٣(
 ١٢٧ي فاعور: ینظر: دیوان الفرزدق، شرحه وضبطه  وقّدم  له األستاذ عل  )٤(
  ٢٤٥المصدر نفسه:   )٥(
  ٣٩١:  ١، همع الهوامع   ٣٥٤:  ١، شرح الكافیة  ٤٥:  ١ینظر: تسهیل الفوائد   )٦(
  ٥١٥:  ١ینظر: النحو الوافي   )٧(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها ینظر:   )٨(
      ٥١٥: ١ووجدته بال نسبة في النحو الوافي  ،لم أجد البیت في كتب القدماء والمتأخرین  )٩(
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 العاتب الزارى لذاكَ  اَسْقًیا وَرْعیً         عاتبًة  ُنبِّْئُت ُنْعَمى على الِهْجرانِ 

 .)١(الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوفو  ،نائب عن لفظ فعل األمر وعن معناهفالمصدر 
 

أي ، ویرى الباحث أن الر ندي سار على رأي المدرسة البصریةیبدو مما تقدم أن الج      
مر لقرینة السیاق  قدیر المبتدأ ویترك األعدم  التكلف في ت الرأي  البصري شرطالراجح هو 

 فهي المسوغ  الحقیقي لحذف المبتدأ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥١:  ١ینظر: الحذف والتقدیر في النحو  العربي   )١(
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 خبر ال النافیة للجنس بین الذكر والحذف:

الجملة، وماجرى من أحكام على أيٍّ منها الحذف والذكر في العربیة شمل جمیع أنواع     
 جرى على اُألخریات ومن بینها خبر ال النافیة للجنس .

تدخل(ال) على النكرة المفردة غیر المنونة، فتكون نافیة للجنس، قال سیبویه:                  
هل من   في قولك:فیما زعم الخلیل رحمه اهللا (( (ال) التعمل إال في نكرة من قبل أنها جواب

فهي عاملة  )١(عبد أو جاریة؟ فصار الجواب نكرة كما أنه الیقع في هذه المسألة إال نكرة))
(المبتدأ والخبر)، وكذلك لهما صدارة االسمیةفي النكرات بعدها عمل إنَّ لدخولها على الجملة 

 .)٣()، فحملت على نقیضتها، فبناُؤها مع النكرات كـ(بناء خمسة عشر)٢( الكالم
، قال ابن الشجري:             )٤(واختلف في فتحة االسم بعد(ال) أفتحة إعراب أم فتحة بناء   

:(ال رجل في الدار)، في قول البصریین بناء یشبه اإلعراب وهي في قول نحو((والفتحة في 
منزلة الكوفیین إعراب، والصحیح ما ذهب إلیه البصریون؛ وذلك لعدم التنوین، فتنزل(ال) 

، فترك التنوین لعلة البناء، والعلة األخرى لتضمنها معنى (من) )٥(خمسة عشر))
، وأكد السیرافي ماذهب إلیه سیبویه بقوله:((ال رجل في الدار، جواب: هل من )٦(االستغراقیة

رجل في الدار؟ وذلك أنه إخبار وكل إخبار یصح أن یكون جواب مسألة، ولما كان(ال رجل 
 .)٧(ا كانت المسألة عنه مسألة عامة وال یتحقق لها العموم إال بإدخال من))نفیً  في الدار)

 وذكر أبو البركات األنباري الخالف في هذه المسألة بأن الكوفیین ذهبوا إلى أن االسم     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧٥:  ٢الكتاب   )١(
  العثیمین د. عبد الرحمنتحـ:  هـ) ٧٩٠تالشاطبي(، المقاصد الشافیة،  ٣٤٨:  ١، اإلقلید  ٢٧٤:  ٢ینظر:الكتاب   )٢(

  ٤١٢:  ٢ وآخرون     
 ، التبیین على مذاهب النحویین، أبو البقاء العكبري ،               ٢٤٠:  ١، اإلیضاح العضدي  ٣٥٧:  ٤ینظر: المقتضب   )٣(

  ٣٦٨:  ١. عبد الرحمن العثیمین  تحـ: د     
  ٢٧٠:  ٢ینظر: شرح جمل الزجاج   )٤(
  ٥٢٨:  ٢محمد الطناحي  أمالي ابن الشجري، هبة اهللا الحسني العلوي ، تحـ : د . محمود  )٥(
  ٥٢٩:  ٢ینظر: المصدر نفسه   )٦(
  ١٤:  ٣ : أحمد حسن مهدلي، علي سید عليتحـشرح كتاب سیبویه للسیرافي،   )٧(
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، وعلل البصریون إلى أنه مبني على الفتحالنكرة المفرد بعدها معرب ومنصوب ، وذهب 
الدار) تقدیره :(ال رجًال في كتفى بها من الفعل ففي قولهم: (ال رجل في االكوفیون ذلك بأنه 

الدار)، أما البصریون فعللوا ذلك بأن األصل في قولهم:(ال رجل في الدار)، (ال ِمْن رجل في 
 . )١(الدار)؛ ألنه جواب لمن قال:(هل  من رجل في الدار)، فبني لتضمنه معنى الحرف

(( ثم أشرت إلى :مالكفمرفوع وال خالف في ذلك، قال ابن  )جنسال النافیة للوأما خبر(     
أنه ال خالف في كون الخبر مرفوًعا بـ(ال) إذا لم یركب االسم معها، ثم قلت : وكذا مع 
التركیب على األصح فنبهت بذلك على ماذهب إلیه سیبویه من أن الخبر مع التركیب مرفوع 
، بما كان مرفوًعا به قبل دخول ال؛ ألن شبهها بإن ضعف حین تركبت وصارت كجزء كلمة

 . )٢(وجزء الكلمة ال یعمل))
وٕالى ذلك ذهب الدكتور مهدي المخزومي:((تدخل ال لتنفي النسبة المدركة بین المسند       

إلیه والمسند، وال وظیفة لها إال النفي أما العمل فمن اختراعهم، ومن انخداعهم بظاهرة نصب 
 لها بما بعدها وظیفًیا .، فجعل المخزومي عملها النفي فقط وال عالقة )٣(االسم بعدها))

 : [البسیط])٤(لة بقول الشاعرالمسأهذه  واستشهد الجندي على  
 َوَال َكریَم ِمَن الِوْلداِن َمْصُبوحُ              ِإذا اللَّقاح َغَدْت ُمْلًقى َأِصرَُّتها 

إذ رفع الشاعر مصبوًحا خبًرا لقوله:(كریم)؛ ألن (ال) وما بعدها في موضع رفع     
مل على موضع (ال) حباإلبتداء، وهناك تخریج آخر: أنه یجوز یكون مصبوح نعًتا السمها بال

 .)٥(واسمها، والخبر محذوف تقدیره :(موجود)
ألنه لیس بوصف وال محمول على ؛ ا جرى على الموضعلما صار خبرً قال سیبویه:((       
 ، فظاهر كالمه بأن ال عمل لـ(ال) في مابعدها إال أن تحمل على موضع اإلبتداء من )٦(ال))

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٠٣ – ٣٠٢:  ١ینظر: اإلنصاف في مسائل الخالف  )١(
  ٥٥:  ٢ شرح التسهیل )٢(
  ٢٥١في النحو العربي نقد وتوجیه ، د. مهدي المخزومي  )٣(
، ٢٤٥: ١ه)، تحـ: أحمد محمد شاكر٢٧٦البیت للنبیتي في الشعر والشعراء، ابن قتیبة(ت، و ٣٤٩: ١ینظر : اإلقلید  )٤(

  ٦٨: ٤،  خزانة األدب ٥١٢: ٢نسبة في أمالي ابن الشجري  وبال
  ٣٨٥: ١ینظر: حاشیة األصول في النحو  )٥(
  ٣٠٠:  ٢الكتاب  )٦(
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ومصبوح مرفوع خبر(ال)، أما أبو العباس المبرد فحمله بالنعت  )١((ال واسمها) وبناها معه

    ، )لعلم السامع به مقدًرا بـ(موجود ا، وفي هذه الحالة یكون الخبر محذوفً )٢(على الموضع
:((ظاهر ومزج الجندي الرأیین فقال، )٣(في ذلك ريبكووافقه أبو البقاء الع      

، (ال) النافیة للجنسیبالون بخبر ، وأن كان بنو طيٍء ال)(ال كریم) خبر لقوله:مصبوحقوله(
جوز رادة اإلضافة، وی، وٕاما إلسلك طریقة الشعراء في ترك مذهبهم، إما إلقامة الوزنفلعله 

رفع بمنزلة مبتدأ وخبره محذوف أي: ال كریم ألن محلهما ؛ )لمنفي مع (ال أن یكون صفة
 . )٤())هناكمصبوح 

شیًئا من االختالف مابین الحجازیین والتمیمیین في حذف خبر ال النافیة ونقل النحویون      
إلى حذفه إذا دل دلیل علیه فال خبر في ذلك، فیكثر الحذف  )٦(، فذهب الحجازیون)٥(للجنس
الحول وال  ] وقولنا:(٣٥))[الصافات/َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ ه تعالى :((هذا الدلیل، نحو قول فراإذا تو 

) و(ال فتى إال علي) ، فیكثر حذف الخبر مع إال ، والتقدیر:ال إله موجود إال اهللا  قوة إال باهللا
، وال قوة في الوجود، وال فتى في الوجود، فیجب أن یكون هناك مسوغ لهذا الحذف، قال 

الحذف أنهم ال یقدمون على الحذف إال إذا كان مبنًیا على كالم متقدم قد الجندي:((مسوغ 
جرى فیه ذكر الخبر، فاستغنى بذلك عن ذكره ، كأن قائًال قال: هل من أهل لكم؟ وهل من 

 . )٧(بأس لكم ؟ ... فقیل: ال أهل ... إلى آخره أي : ال أهل لنا ، وال بأس لنا))
فر الدلیل، فال بد اوهو واجب الحذف، فإذا لم یتو ) ٨( مطلقاً  أما التمیمیون فال یظهرونه      

  من ذكره ، قال ابن مالك:(( فالممتنع حذفه في موضع ال دلیل فیه من لفظ وال معنى كقولك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦:  ٢ینظر: شرح أبیات سیبویه للسیرافي   )١(
  ٣٧٠:  ٤ینظر: المقتضب   )٢(
  ٣٦٤:  ١ینظر: التبیین عن مذاهب النحویین   )٣(
  ٣٥٠:  ١اإلقلید:   )٤(
  ٥٣٠:  ١، همع الهوامع  ٥٣٧:  ١، شرح الكافیة الشافیة  ٢٦٥:  ١ینظر: شرح المفصل   )٥(
  ٣٥٦:  ١، شرح التصریح  ١٣٠٠: ٣ینظر: ارتشاف الضرب   )٦(
  ٣١١: ١وینظر: النحو المصفى ،  ٣٥١: ١اإلقلید   )٧(
  ٢٤:  ٢، شرح ابن عقیل  ١٣٠٠:  ٣الضرب  ، ارتشاف ١٧:  ١فیة في علم النحو ینظر: الكا  )٨(
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طب ال یستفید َل، فمثل هذا  ال یعد كالًما عند أحد من العرب؛ ألن المخاجُ مبتدئا مقتصًرا:الرَ 

، وقال الجندي بذلك منكًرا علیهم اثبات الخبر:((ألن بني تمیم یحذفون الخبر )١(منه شیًئا))
 . )٢(وال یعبأون به فال یثبتونه في كالمهم))

أما ، إذا دل علیه الدلیل، )ال(فمما تقدم یتبین أن الحجازیین أجازوا حذف خبر      
قول النحویین والجندي، ویرى الباحث فیه نظر؛ ألن ، هذا التمیمیون فال یظهرونه مطلًقا
شموني:((فإن خفي المراد وجب لخبر إذا لم یظهر المراد، قال األالطرفین أجمعوا على ذكر ا

؛ ألن الكالم یجب أن یكون له فائدة ، فما )٣(ذكره عند الجمیع وال فرق بین الظرف وغیره))
 .)٤(ال فائدة فیه وجب حذفه 

ن في تقدم فإن الجندي ساق هذا الشاهد، وعرض الوجهین الجائزی ما وبناء على      
 أنها صفةلموضع االبتداء(ال كریم) والوجه اآلخر  اخبرً  إعراب لفظة(مصبوح) یعّدها

 _مع العرض_زین والثاني للتمیمیین والطائیینلمنفي(ال) والخبر محذوف، فالرأي األول للحجا
 راحة .بأن الجندي لم یرجح أي من الرأیین ص

ذف خبر(ال) مع توفر دلیل أما الباحث فیبدو له أن ما ذكره الحجازیون من ذكر وح      
 ؛ ألن اللفظ إذا ُدلَّ علیه ولم یختل المعنى بحذفه فال داعيهو أرجح الرأیینعلى ذلك 

ألن وجوده سیسهب النص ویثقل الكالم بال فائدة ، فحذفه أرجح من وجوده ، أما  ؛لوجوده
ونقها ب جمالیة العبارة ور ذهِ فال یجوز حذفه؛ ألن ذلك سیُ  عدم توفر الدلیل(القرینة)في حال 

؛ بسبب الغموض الذي سیضطر القارئ إلى التأویل والتخریج وجرس ألفاظها، فضًال عن ذلك
علیه حال الكثیر من الشواهد في العربیة التي  الحذف، وهذا ما نجدیعتري الكالم بسبب 
 تخریجها لتتالءم مع القاعدة النحویة.اضطر النحویون إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٤٩:  ٢، المقاصد الشافیة  ٢٣٩:  ٥، وینظر : التذییل والتكمیل  ٥٦:  ٢شرح التسهیل   )١(
  ٣٤٩:  ١اإلقلید :   )٢(
  ٣٤٦:  ١شرح األشموني   )٣(
  ٥٣٧:  ١ینظر: شرح الكافیة الشافیة   )٤(
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  :  خبار عن كال وكلتا بالمفرداإل
ن المتعارف أال ، إوتباینت وجهات نظرهم )كال وكلتا(ن فيو لغوین والو ف النحویاختل     

  . لهما من لفظهما نهما ال مفردأ ىلإویعود سبب ذلك  ؛من الملحقات بالمثنىما نهأعلیه 
 ]الوافر: [) ١(بقول الشاعر ةلأهذه المس علىاستشهد الجندي و      

 ِبفيَّ وفیَك ِمْن َلْیلى التَُّرابُ            ِكالنا یا یزیُد ُیِحبُّ َلْیَلى 
 ]الوافر[ :)٢(خروقال اآل

 َحِریُص اَء صاِحُبُه سَ  اى مَ لَ عَ           ُأكاِشُرُه وَأْعَلُم أْن ِكالنا 
 ةمفرد )كال(ن أفدل على  )كالنا(لى إالمفرد  )یحب(عاد الشاعر الضمیر من الفعل أ ذإ    

لو كانت مثنى و  )حریص(بالمفرد  ا)كالن( عن الشاعر خبر)، أحریصا...كالنو( ،اللفظ
 ).   حریصان( :لقال
  ]البسیط:[)٣(رالشاع ولقوهو  ةالتثنیورودها بلفظ عن  بشاهٍد آخر استشهد الجنديو       

 َقْد َأقلعا وِكال َأنفْیهما راِب            ِكالُهما حیَن َجدَّ الَجْرُي َبْینَهما
 على المعنى حمًال  نِّيوثُ  ة،مر   على اللفظد حمًال فرِ أُ الضمیر فیهما ) فیهما رابِ أن فـ(كال     
 جاءني:(نحو ریالضم لىإتضاف  فمرة)٤( ةضافإلالزمان ات تاناللفظ هاتانو ، خرىأُ  ةمر 
 للتشابه )لف یاءاأل(لبتقُ  )،ت بهما كلیهمار مر (و )،كلیهماهما یتأور )،و(هماكال كخواأ
 ةومر  بالتبعیة،ا خذا ماله تشابهً فأ ،ملحقان بالمثنى ألنهماو  ى)ولد ،ىلى، إعل(مع لحاصلا

 أخویك، ورأیت كال أخویك نحو:(جاءني كال أخرى تضافان إلى االسم الظاهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      نصبهاني، تحـ: د. أحسان عباس وآخریالبیت لمزاحم العقیلي في األغاني، أبو الفرج األ، و ٢٣٨: ١ینظر: اإلقلید   )١(
  ٣٦٢:  ٢، اإلنصاف  ٩٦:  ١تحـ: محمد محي الدین عبد الحمید  األمثال، المیداني، ، وبال نسبة في مجمع ٨:  ٢
تحـ:  علي الفارسي، لألعشى في كتاب الشعر،أبو ، ٧٣:  ٣البیت لعدي بن زید في الكتاب ، و ٢٣٩: ١ینظر: اإلقلید   )٢(

ولعمرو بن جابر الحنفي في ،٦٥: ١ة،المقاصد الشافی١٢٧: ١د.محمود محمد الطناحي
، وبال نسبة في تفسیر ٦٥: ١محمد عبید براهیم حور، أحمدإمحمد  د. تحـ: ،ه)٢٨٤(تالبحتري البحتري، حماسة
، أمالي ابن الشجري  ٢٤١:  ٣، المقتضب  ٢٠٣:  ١٠المحسن التركي  تحـ: عبد اهللا بن عبد ،ه)٣١٠(الطبري الطبري،

١٥٩: ١  
حـ: أسرار العربیة، أبو البركات األنباري، ت ،٣١٧:  ٣ البیت للفرزدق في الخصائص، و ٢٣٨: ١ینظر: اإلقلید   )٣(

 ١٥٩: ١، شرح المفصل ١٥٢: ١سكاكي، تحـ : نعیم زرزوروبال نسبة في مفتاح العلوم، ال،  ٢٨٧:  ١البیطار بهجة محمد
  ٤١٣:  ٣ینظر : الكتاب   )٤(
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ألن  ؛وال ینطبق هذا الكالم على المثنى ، وكذلك األمر مع(كلتا)ك)یأخو ، ومررت بكال 
 اء في حالتي النصب والجر .یاأللف تنقلب 

ومن العرب من یعربها إعراب المثنى مع الظاهر والمضمر، وهذه هي لغة       
 . )٢(، ومنهم من یجریهما باأللف مطلًقا)١(وقال بها الفراء )كنانة(
فّصل  قد، و هذه المسألة فين هناك خالًفا بین المدرستین البصریة والكوفیة أوالحقیقة       

لفظیة   فیهما تثنیة ذهب الكوفیون إلى أن كال وكلتا((فقال: ،القول فیها أبو البركات األنباري
 .  )٣())ومعنویة، وحجتهم في ذلك النقل والقیاس

 : [الرجز])٤(قول الشاعرك ،فالنقل     
 ِكْلَتاُهَما َمْقُروَنٌة ِبَزاِئَدهْ            رجلیها ُسَالَمى َواِحَدْه  في ِكْلتِ 

فال حجة فیه؛ ((قال: ، وأبو البركات األنباري إذ)٥(ه الفراء، وقد ردَّ احتجوا به )ِكْلتِ فـ(     
 وقال في موضع آخر من كتاب ،)٦())ألنه یحتمل أنه حذف األلف لضرورة الشعر

بالفتحة عن األلف لضرورة  إال أنه حذفها اجتزاء األصل أن یقول كلتا باأللف،((اإلنصاف:
  .)٧())الشعر

ي النصب والجر في اإلضافة وأما القیاس فعلى أن ألف التثنیة تنقلب إلى یاء في حالت      
نحو:(رأیت الرجلین كلیهما، ومررت بالرجلین كلیهما، ورأیت المرأتین كلتیهما  ریضمإلى ال

نیتها في اللفظ والمعنى كما في انقالب فبانقالبها دلت على أن تث ومررت بالمرأتین كلتیهما) ،
  بأن األلف لیست للتثنیة بدلیل إمالتها ورد أبو البركات رأیهم هذا، )٨((ألف) الزیدان والعمران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ٣٢٦:  ١ المقاصد توضیح، ١٦٣: ١ ةالشافی المقاصد ،٦٧:  ١ التسهیل شرح :ینظر  )١(
  ١٥١:  ١ الهوامع همع: ینظر  )٢(
  ٤٣٩:  ٢ نصافاإل  )٣(
            في نسبه وبال، ١٥٠: ٣نبارياأل براهیمتحـ: إ ه)،٢٠٦(تالشیباني،الجیم كتاب في الدهماء بيأل الرجز  )٤(

   عراب، إ ٤٠٢:  ١٠ طفشأ براهیمإ و  البردوني حمدأ تحـ: ه)٦٧١، القرطبي((تفسیر القرطبي) الجامع ألحكام القرآن    
  ، وفي بعض الكتب جاءت القافیة( واحدة، وبزائدة) ٢٩٤:  ٢ للنحاس نالقرآ    

  ١٤٢:  ٢ للفراء نالقرآ معاني ینظر :  )٥(
  ٢٨٨ ة :العربی سرارأ  )٦(
  ٢٥٢ :محمود جاسم محمد الدرویش، ابن الوراق، تحـ: لنحوا وینظر: علل ، ٤٤٩:  ٢  )٧(
  طارق د. ـ:تح ه)،٨٠٢(تالزبیدي والبصرة، ةالكوف نحاة اختالف في النصرة تالف، إئ٤٤١: ٢نصافاإلینظر:   )٨(

  ٥٥ :الجنابي    
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] إذ ٢٣[اإلسراء/))ِإمَّا َیْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما((واستشهد على ذلك بقوله تعالى:
والدلیل اآلخر لو كانت للتثنیة لجاز قلبها في  كانت األلف للتثنیة ال تجوز إمالتها، لو

 . والمضمر فرع علیه إذا أضیفت إلى الظاهر؛ ألن األصل هو الظاهرالنصب والجر 

 یفید مقصور مفرد اسم )كال(نأو ، )١(وتثنیتهما معنى الفظً ا فرادهمإ فیرون البصریون ماأ      
 اءت لبدَّ وتُ  واو، صلهاأو  ة،زائد ولیست صلیةأ هيف ،)ورحا عصا( لفكأ وألفه ثنیةالت معنى
 ، المها من بدلوا)، والتاء لْ كِ ( فیها صلواأل واالنقالب فراداإل في كال مثل وكلتا )،كلتا( في
 . )٢(ینالبصری من للجرمي اخالفً  ى)،ذكر لى) كـ(عْ فِ ( وزنهاو 
 واستدلوا ،المعنى على حمًال  مثنى ةوتار  امفردً  یعود تارة الضمیر نبـأ مذهبهمل واحتجوا     

 على جوهافخرَّ ]، ٣٣/الكهف))[اْلَجنََّتْیِن َآَتْت ُأُكَلَهاِكْلَتا :((تعالى قوله في اللفظ على بالحمل
 ]الطویل:[)٣(الشاعر وقالا)، تل:(آتلقا مثنى كان ولو فرادباإل )تتآ(:قال وتعالى تبارك اهللا نأ

 كما َسَجدْت َنْصراَنة لم َتحنَّفِ          فكلتاهما َخرَّْت وأْسَجَد رأُسها 
 ]الطویل: [)٤(عشىاأل وقال ) ،تاخرّ :(یقل ولم ،امفردً  ت)خرّ :(فقال 

 ولكنهم َزاُدوا وَأْصَبْحَت َناِقَصا         ِكَال َأَخَویُكم كان َفْرًعا ِدَعاَمة 
 ة .كثیر  شواهدالو  )كانا :(یقل ولم اللفظ على حمًال  )كان:(فقال  
 وكلتاهما انقائم كالهما:(نحو المعنى على حمًال  مثنى لهما العائد الضمیر وردو      

 للزم نیینمث اكان ولو المثنى لىإ ماضافتهبإ ،الفظیً ا فرادً إ أن فیهما علىوا تدل، واس)٥(ا)لقیتهم
 والتنوین منونة، ورودها إفرادهما على یدل ومما. ممتنع وهذا )٦(نفسه لىإ الشيء یضاف نأ

 أخویك : كالرأیت  :مقوله عینها تحریك على وأما كلتا فیدلك:((سیبویه اإلفراد قال عالمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٣٩:  ٢ نصافاإل :ینظر  )١(
 ، ابن جني، تحـ: د. حسن عراباإل ةصناع ، سر٧٧:  ٣ صول، األ ٣٤١:  ٣ المقتضب ، ٣٦٣:  ٣ الكتاب :ینظر  )٢(

 .١٥٨:  ١ المفصل شرح ، ٢٩٠:  ١ الشجري ابن مالي، أ ١٥١:  ١ هنداوي    
  ، ٣٦٤:  ٢ نصافاإل ،١٦٠:  ٤ للسیرافي سیبویه كتاب شرح ،٤١١:  ٣ الكتاب في الحماني راألخز  بيأل البیت  )٣(

 محمود  .د :ـأبو علي الفارسّي تح، المشكلة اإلعرابكتاب الشعر أو شرح األبیات  ، ٧٠:  ٣ ةالتعلیق في ةوبالنسب    
 ٤١٧:  ٢ هنداوي محمود بن حسن د . تحـ : الفارسي علي بو،أ الشیرازیات المسائل ، ١٣١:  ١ محمد الطناحي    

  ١٢٧:   ١ الشعر كتاب،  ١٤٩ :عشىاأل دیوان  )٤(
  ٤٤٦:  ٢ نصافاإل :ینظر  )٥(
  ١٥٩:  ١ المفصل شرح ، ٣٩٩،  ١ لبابال ، ١٢٨:  ١ الشعر كتاب ، ٢٤١:  ٣ المقتضب ینظر:  )٦(
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 أي: (مع) من(معات).  )١())واحد األمعاء )مًعاـ(فكًال ك
 في مثنى ،اللفظ في انتمفرد )وكلتا ،كال( نأ في البصریین ثرأ اقتفى فقد الجندي ماأ       
 نهمابأ وضحوأ البصریة، المدرسة من سبقه من األدلة التي اعتمدها ذات معطًیا المعنى
 في الضمیر لىإ امضافتهإ حالة في اإلعرابیة للحالة توضیحه ضوء في المثنىب ملحقان
 فیه تظهر فال الظاهر االسم لىإ ضیفتأ ذاإ ماأ ،بالیاء والجر والنصب لفباأل الرفع

 .)٢(علیه اإلعرابیة الحركات وتقدر مقصور  نهأ على حمًال إلعرابیة؛ ا الحركات
 مفرد ِإن ِكَال : :((قال ذإ وكلتا كال لىإ الضمیر عودة هو الجندي عند اإلفراد ودلیل      

 استشهد ثم، )٣())الفصیح وهو الواحد لفظب تارة لیهإ الضمیر عودة بدلیل ،المعنى مثنىاللفظ 
 لقو ك ،ةیالتثن بلفظ یعود قد ویرى أنه ،كذلكة ذاتها شعریلا بیاتواأل السابقة الكریمة باآلیة

 :)٤(سابق الذكر الشاعر
 َقْد َأقلعا وِكال َأنفْیهما راِب          ِكالُهما حیَن َجدَّ الَجْرُي َبْینَهما

 یضاف نهأل ؛ذلك وسبب بالمعنى ومثنى الفظً  مفرد )كال( نأ على دل ،قلعأ :یقل لم نهألَ    
 وافجعل ة،والتثنی فراداإل من النصیب هذا له فكان المضمر لىإ اوطورً  الظاهر لىإ تارة
 ،لمفرداك صلأ الظاهر نأل كالمثنى؛ الضمیر لىة إضافواإل مفردكال الظاهر لىإ ةضافاإل
 . الفرع مع والفرع صلاأل مع صلاأل بین المجانسة باب من فرع كالتثنیة، ضمیرالو 

 ذهبوا ما نأ مَ لِ عُ  الظاهر مع تنقلب لم لما التثنیة لفأ نأب الكوفیین الجنديُّ  أطّ خ ثم      
ة النسب في ويصَ عَ كَ  )ويّ لَ كِ (النسبة : في قولك مذهبهم بطالن على خراآل والدلیل ،باطًال  لیهإ
 . )٥(يّ لكِ  : لقیل ، لیهإ ذهبوا ما صح ولو ،عصا لىإ

 معنىى ثنتُ و  الفظً  تفرد )ال(ك نأ في البصریین يأر  هو الراجح يالرأ نأ لي ویبدو      
 الضمیر لىإ ضافتهاإ وكذلك )،صل(األ وهو المفرد ةبمنزل الذي الظاهر لىإ ضافتهاإ بدلیل
 . الفرع وهو المثنى ةبمنزل وهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٦٤:  ٣ الكتاب  )١(
  ٢٣٨:  ١ینظر: اإلقلید   )٢(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٣(
 السابقة .  ٥٧ینظر: الصفحة   )٤(
  ٢٤٠ – ٢٣٩:  ١ینظر: المصدر نفسه   )٥(
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 ):نا(أالخالف في الضمیر المنفصل المرفوع 
 واوحصر ة، الضمائر في العربی علىمن النحویین واللغویین  ةتكلم علماء العربی   
صل ضمیر أ ومن ذلك البحث في ،في طبیعتها ودالالتها بحثواو  ،ستعماالتها ومواضعهاا

 ةنوعیالوكذلك داللته  ،نه مفردأعلى المتكلم ب ةواضح ةفهو یدل دالل ،وبنیته )نا(أالمتكلم 
 . بین المذكر والمؤنث ةمشترك
لبنیته وفق مظاهر  نطقهختلف او  ،في لهجات العرب )نا(أتعددت استعماالت الضمیر     
ساس في الخالف نه األأل صل هذا الضمیرأ ةالبد من معرف بیان هذه المظاهرلو  تى،ش

 . الحاصل بین النحویین
 ]الوافر : [)١(بقول الشاعر ةلأهذه المس لىفالجندي استشهد ع     

 َأَنا َسْیُف الَعِشیرِة فاْعِرُفوني
 : )٢(بي النجمأواستشهد بقول  

 َأَنا َأُبو النَّْجِم َوِشْعِري ِشْعِري
النحویین غیر  وهذا في عرف )، نا(أضمیرال في الوقف الشاعر الوصل مجرى ىجر أ ذإ    

یكون  ئالبه لا تو أد ق وأ ةالشعری ةالكالم للضرور  صللف في و ت األبّ ثشاعر الجائز ولعل 
لف في من األ ةقریب ءلهاان أل)؛ هْ نَ :(أوقف علیه بالهاء فیقال كما ،الوقف على متحرك

 . )٣(المخرج
 ةزائد ةخیر لف األواأل )نَ : (أيأوالنون  همزةال، )٤(صل في هذا الضمیر عند البصرییناألو     

 لفب الضمیر باألتِ كُ ف .في الوقوف تسقط ةالفتح نَّ أل ؛النون ةبها لبیان فتح ، جيءعن بنیته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعجزه  ،١٣٣:المیمنيستاذ عبد العزیز صنعه األ ،في دیوانه ه)٣٠(تالبیت لحمید بن ثور، و ٧٩٩: ٢ینظر: اإلقلید   )١(
في رصف  ةوبال نسب،  ١٩٤:  ٢ التذییل والتكمیل، ٤٣٢:  ٢ المساعد على تسهیل الفوائد ، ناما)الس تذریت ا قددً یْ مَ حُ (

  ٣٠٤:  ٢ شرح المفصل ، ٤٦٧:  حمد محمد الخراطأد  أ. ـ:تح ه)٧٠٢(تيقالمال ، المباني في شرح حروف المعاني
  هیم مصطفى ، تحـ: إبراابن جني ،المنصف ، ٣٤٠:  ٣ بي النجم في الخصائصالبیت أل، و ٧٩٩: ٢ینظر: اإلقلید   )٢(

 ، ١١١٠:  ٣ ارتشاف الضرب ،٨٦٣:  ١اللبیب في مغني وبال نسبه ،٣٠٤:  ١ شرح التسهیل ،١٠:  ١وعبد اهللا امین   
  ١٣٩:  ١شمونيشرح األ  
  ١٠:  ١المنصف  ، ٧٩٩:  ٢ قلیداإل :ینظر  )٣(
 يزجاجالشرح جمل  ،٤٠٣:  ٣شرح المفصل، ٤٨٣:  ٢فائز فارس .د :ـتح ،ه)٤٥٦(شرح اللمع البن برهان :ینظر  )٤(

  ١٣٣:  ٢ة جامع الدروس العربی،  ٩٠:  ١شموني شرح األ،  ٤٩٨: ١ تمهید القواعد ،١١١:  ٢    
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في  وااستعملوقد :((قال سیبویه .لسكون النون في الوقف ةالحرفی )نْ ـ(ألتباس با من االخوفً 
قول ذلك وال أن أ :ذا وصل قالإف ،نا: أمن ذلك قولهم ... لف في الوقفشيء من هذا األ
  )١())لفال األإنا أیكون في الوقف 

ضمیر المنفصل للن الذي حدث أذلك  ا؛ا صوتیً البصریین تفسیرً  يأن في ر ألي  ویتضح    
في  ةطویل ةصبحت فتحأحتى ت دتموا ،على النونة)الفتحة(شبعت الحركأُ نه أ هو) نا(أ

كانت تمثل بالشكل اآلتي:/ء ـــَـــ ن ــــَــ/ بمقطعین قصیرین مفتوحین(َأنا)               نْ أَ  بعد فالوق
 /ء ــــَــ ن ــــًــ/ في الوقف بمقطع قصیر مفتوح ومقطع طویل مفتوح .

لف واأل ة،ونون مفتوح همزةب )ن:(أصلهأنا :((أذ قالإي البصریین أما الجندي فوافق ر أ     
 ،فعلت كذا )ناة (أالشائع ةفي اللغ :تقول تراكأال  تي على النون،ال ةفي الوقف لبیان الحرك

ن الحرفین أل ؛نه قد یوقف علیه بالهاءأا بصوتیً  ةلأج الجندي المسوخرّ  ،)٣())الف لفظً بدون األ
:      ذ قالإ )جان كانتینو( ذكرهخر آوهناك سبب  ة،صبحت بینهما نیابأن في المخرج فاقریب
ولذا طالت  .)٤())صلفي األ ةثنائی توقد كان ةلى جعل بعض الكلمات ثالثیإحاجتهم ((

صالتها ألف دلیل على عدم ن حذف األأویرى البصریون  ،اصبحت حرفً أو  ةالقصیر  ةالحرك
 . )٥(افً الوق ها وصًال ذفح حفصواأل الضمیر ةفي بنی
لف ن األأو  ،بكامل حروفه هو االسم )نا(أن الضمیرألى إوابن مالك  )٦(وذهب الكوفیون     

في الوصل في بعض  ةلف ثانین هذه األأو  ،فیه ةفال زیاد ،هانفس ةبعد النون من الكلم
نافع لقوله  ةوكذلك في قراء ة،لأالمس ةبالشاهد الذي ذكرناه في بدای ثم احتجوا. )٧(اللغات
لف في األ ثباتإب] ٢٤/النازعات)[علىاألَ  مُ كُ ربُّ  اْ نَ :(أَ فقال]، ٢٥٨)[البقرة/يیِ حْ أُ  َأَناْ :(تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٦٤ – ١٦٣:  ٤ الكتاب  )١(
  ١٢٣:  ٣ الخصائص :ینظر  )٢(
  ٧٩٩:  ٢: قلیداإل  )٣(
  ١٧٤: صالح القرمادي ةنقله للعربی ،جان كانتینو ة ،صوات العربیأدروس في علم   )٤(
  ٢٣٥:  ١همع الهوامع  :ینظر  )٥(
   ١٥٦:  ١ شرح التصریح،  ١٩٤:  ٢ التذییل والتكمیل ، ٤١٧:  ٢ة افیكشرح الرضي على ال :ینظر  )٦(
  ٢٣٦:  ١ همع الهوامعینظر:   )٧(
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هو اهللا  الكنَّ :((وهذا ما قاله الفراء في تعلیقه على قوله تعالى ،)١(لفأبغیر  تأرِ وقُ  ،الوصل
نا وكثر بها ألف من األ همزة ترك ،نا هو اهللا ربيأمعناه لكن :((قال ذإ ]٣٤/الكهف[ )ربي

بتمام  ،نا قلت ذلك: أنا مع النون من لكن ومن العرب من یقولأالنون من  فأدغمت الكالم
وتبعهم ابن  ،)٢())اللغتین في المصحففي لف األ واثبتأو  ةك اللغعلى تل ا)لكنّ (تئقر ف فلاأل

(أالصحیح :(( مالك بقوله بني  ةوهي لغ ،صل وهو األا ووصًال ف وقفً أللا تبو ثب )ناأنَّ
 . )٣())تمیم
قرب أهي  همزةن الأفقط و  همزةهو ال ن الضمیرأیین بأخالف الر  خرى هناك منة أُ من جه   

مال تكاجل أبها من يء ج ةحروف زائدفلف ما النون واألأ ،لى المتكلمإمواضع الصوت 
ما وصلت به  ىولأ  كانا منفصًال دها ال تكون اسمً افر انب همزةفلما كانت ال ((تركیب االسم

ي أدوا هذا الر أی ومن المحدثین الذین ،)٤())مهات الزوائدأذ هي إ و بحرف المد واللینأالنون 
نه كان أذلك  ،نسانول لإلیه على الطور اللغوي األأر بنى  إذ ،)ينجمحمد التو ( الدكتور

 . )٥(ةجابلم والنداء واإلاألعن  لتعبیر(آ) لویعبر به عن حاجته فیقول  اواحدً  اینطق حرفً 

ن الحرف ال أترى  ةالحدیث ةن الدراسات اللغویأل ؛اي نظرً أهذا الر في ن أویرى الباحث      
ن أ فكیف یمكنني، للتفاهم ةیكون وسیل نسان ومن ثمَّ احتیاجات اإل ةعن كاف یمكن التعبیر به

  . ولبمقوال فهذا الكالم غیر معقول  ،نا قادمأ :والمقصود :(آ) قول لشخص ینادینيأ
 

 ، والنون همزةمتكون من ال )نا(أن الضمیرأید البصریین السهیلي الذي یرى أمن مو       
 تكلم عنهالردت أذا إف ،لى المتكلمإمواضع الصوت  قربأمخرجها من الصدر وهو همزة الف

 حق بالتكلم لقوتهاأ فالهمزة ،لى محلهإقرب المواضع أو  ،ا من جهتهبما كان مخرجً  أفتبد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٦ :الدین رمضان يمح .د ه)، تحـ:٣٧(تبي طالب القیسيأمكي بن  ، الكشف عن وجوه القراءات السبع :ینظر  )١(
  ١٤٤:  ٢ ن للفراءآمعاني القر   )٢(
 . ١٤١:  ١:  التسهیلشرح   )٣(
  ١٧٦:  ١ علي بن محمد العمران ـ:تح ه)،٧٥١ة(تیم الجوزیقابن  ، بدائع الفوائد  )٤(
  ٤٠ – ٣٩ رمضان عبد التواب .د : خرجه، أتراسرشبراجة ، العربی ةحوي للغالن تطورال :رظین  )٥(
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:      ذ قالإ والنون للمتكلم الواحد همزةوتكلم الجندي عن سبب اختیار ال .)١(ةبالجهر والشد
 هضمیر  أفي مبد همزةفجعلت ال ،الكالم أوالمتكلم مبد ،المخارج أمبد من همزةن الأل((
تها في النطق مع فحسنها في السمع وخ؛ لسبب اختیارهاو ثم تكلم عن النون  .)٢(ة))لمشاكلل

 ااسمً  یكون نأي منها ال یمكن أ ن انفرادأ ؛بینهما فلآوسبب هذا الت ،الغنة ما قبلها من
 .)٣(اا مفهومً وكالمً 

برز هذه الصور أومن ا شتى، صورً  ةفي اللهجات العربی )نا(أالضمیر ةتخذت بنیالقد       
بتقدیم  ،نها من القلب المكانيأ :ومنهم من قال ،ختلف فیهاأو  ،ولىلف األاأل بمد) ن(آهي 
 . )٥(وهو مذهب ابن مالك ،)٤(لف على النوناأل

صل في هذا الضمیر ن األأل ؛ي البصریینأر  وهي الراجح أالر ن أومما سبق یبدو لي      
وما یؤكد ذلك سقوطها  ،النون ةالتي هي حرك ةللفتح شباع إال إلف ماهي واأل، والنون همزةال

وذلك  ؛ما ظهورها في الوقفأ ة،الكلم ةعلى بنی حمةنها مقأو  ،صالتهاألعدم  افي الوصل نطقً 
؛ لتخفیف ار بحذف ما كان مفهومً تیسُّ الو  لى السهولةإتمیل  ةالعربی نّ أو  ،الوقف علیها ةاجلح

 . )٦(طلق علیه االقتصاد النطقيأوهذا ما الجهد العضلي، 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٠٤:  ٢ شرح المفصل ، ١٧١:  ١ نتائج الفكر في النحو  )١(
  ٧٩٩:  ٢ :قلیداإل  )٢(
  ٧٠ :نیسأبراهیم . إد ة ،صوات اللغویاأل : رظین ، صفحه نفسهاالالمصدر نفسه و   )٣(
  ١٤١:  ١ شرح التسهیل نظر:ی  )٤(
  ٩٨:  ١ المساعد على تسهیل الفوائد :ینظر  )٥(
   ١١٩: أحمد مختار عمر .د، البحث اللغوي عند العربینظر:   )٦(
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 :  حذف خبر إنَّ  
)، تدخل على ومن هذه الن اسخ الحرفیة من مقیدات الجملة االسمیةتعد النو       واسخ (إنَّ

 . ، فتنصب المبتدأ اسًما لها وترفع الخبر خبًرا لهاالجملة االسمیة
لكن مدار ، و خبرها محذوًفا إذا دل علیه دلیل، وهذا ما أجمع علیه النحویون وقد یأتي    

 ) (ما نوع الخبر المحذوف؟اآلتي: كالمهم كان على
 : [ المنسرح ])٢(قول األعشىب ،المسألة هذه على )١(واستشهد الجندي

 وٕانَّ في الّسْفر ما َمَضى َمَهال         إّن َمَحال وٕاّن ُمرتَحًال   
 ) حذف الشاعر خبر إّن ، ذلك لقرینة علم السامع به .(إنَّ محًال وٕان مرتحًال ففي  
 منها : ،مسألة حذف خبر إّن مذاهبللنحویین في و    

 وقالأم نكرة  ةها سواء كان معرفلى جواز حذف خبر إّن وأخواتإسیبویه  ذهباألول: 
، أي إن ا، وٕان عمرً ا: إن زیدً لكم أحٌد إنَّ الناس أْلٌب علیكم، فیقولیقول الرجل للرجل: هل ((:
 .) ٤(المخاطب بما یقصد له ، واشترط المبرد لحذفه أن یعلم)٣())لنا

القرینة  دون قید لداللةمن قد أجاز حذف الخبر   -ه قفوَمْن وا -ِضُح أن سیبویه تَّ یَ      
ِهم من وفُ  ،هل)دلت الجملة االستفهامیة المتقدمة علیه والمصدرة بـ(ه الحالیة علیه، وفي مثال

 داللة السیاق .
خبرها إال مع النكرة ،  ون حذفبالذین یأ )٥(أما المذهب الثاني: فهو مذهب الكوفیین      

االسم  ألن الحذف مع تعریف ؛واشتراط ذلك غیر صحیح((على هذا فقال :)٦(وردَّ ابن مالك
ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا َوَیُصدُّوَن َعْن َسِبیِل اللَِّه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي ((كثیر، فمن ذلك قوله تعالى:

 إن الذین كفروا ((] ومثله قوله تعالى :٢٥/الحج[اِكُف ِفیِه َواْلَباِد))َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواًء اْلعَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٤٦:  ١ : اإلقلید نظری )١(
  ٢٦٩ : هدیوانینظر:  )٢(
  ٣٧٥:  ١الخصائص وینظر: ،  ١٤١:  ٢الكتاب   )٣(
  ١٢٩:  ٤ینظر : المقتضب  )٤(
  ٣١١:  ١، المساعد ٤٨:   ٥، التذییل والتكمیل   ٥٣٩:  ١، البدیع في علم العربیة  ٣٧٦:  ٢ینظر : الخصائص  )٥(
  ١٥:  ٢ شرح التسهیل )٦(
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ابن مالك أدحض رأي الكوفیین،  . فردُّ ]٤١/فصلت[))بالذكر لما جاءهم وٕانه لكتاب عزیز
 أكثر شیوًعا من النكرة . ةالحذف مع المعرفألن مؤیًدا رأي البصریین متمثًال بسیبویه، 

 

أن عرف تتحذف مثل هذا إذا كررت إنَّ ل((إنما )١(هو مذهب الفراءف :أما المذهب الثالث    
له: إعرابًیا قیل  نأ((، وحكى الفراء))یظنه غیر مخالف عند منأحدهما مخالف لآلخر 

 . )٢())وٕان الفأرة فأرة بابة،ذبابة ذإن ال قال وتقدیره: بابة وٕان الفأرة،ذبابة الفأرة، فقال: إن الذال
، كما كان ذلك في  المصاحبة مسدهو الخبر وجوًبا لسد وا فذیحوقد ((:قال ابن مالك    

، یرید: مع خیر، وما وخیرا : إنك ماالعرباالبتداء ومن ذلك ما حكاه سیبویه من قول بعض 
 . )٤()إن الفائدة سیًرا سیًرا(، وقد یحذف إذا سد مسده مصدًرا مكرًرا نحو: )٣())زائدة 

، بإدخال الالم ثمنه ولَ  وحكى الكسائي: إن كل ثوب((وأضاف ابن مالك موضًعا آخر:     
 .) ٥())على الواو لیسد مسد مع

، وقول )إن ضربي زیًدا قائًما(في االبتداء نحو: وقد یحدث أیًضا لسد الحال مسده كما     
 : )٦(الشاعر

 والَجَلدِ  ا بالحْزمِ باللَِّه ُمْسَتْظهرً          ِإن اختیاَرك َما تبغیه َذا ِثَقٍة 
 ا) مسده .حیث حذف خبر إنَّ وسد الحال(مستظهرً 

 

البصریین إال ابن رأي ل موافقٍ  رأي الكوفیین أول مجمل آراء النحویین مابین مؤیدٍ  هذهف    
فقد خالف ما تقدم بتجویزه الحذف شرط أن یكون ظرًفا أو جاًرا ومجروًرا، إذ  یعیش
رًفا أو جاًرا ومجروًرا، فإنه قد یجوز حذفها ظإذا كانت  م أن أخبار هذه الحروفاعل((قال:

 اللة ، ودعلى ما ذكرناه لهم واالتساع فیهاوذلك لكثره استعما ؛اسمائها دونها والسكون على
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٤٩:  ٣الضرب  ینظر: ارتشافو ،  ٤٧٠:  ٢ للسیرافي شرح كتاب سیبویه )١(
  ١٣١٨:  ٣ ، تمهید القواعد٢٥:  ٤ تعلیق الفرائد ،٤٨:  ٥التذییل والتكمیل:ینظر، و ٤٧٠ :٢ شرح كتاب سیبویه )٢(
  ١٣١١:  ٣ تمهید القواعدوینظر: ،  ١٦:  ٢شرح التسهیل  )٣(
 . ٦٤١:  ١، النحو الوافي  ٤٧٦:  ١ینظر : شرح الكافیة الشافیة  )٤(
 . ١٢٤٧:  ٣ارتشاف الضرب وینظر: ،  ١٦:  ٢شرح التسهیل  )٥(
  ٣١٢:  ١، المساعد٣٦:  ٤ ، تعلیق الفرائد٥٥:  ٥ذییل والتكمیل الت ،١٦:  ٢البیت بال نسبة في شرح التسهیل )٦(
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ووصفه بأنه غیر مرضي  المذكور سابًقاورّد ابن یعیش رأي الفراء  .)١())علیها قرائن األحوال
ورد في الواحد الذي ال خالف معه واستشهد على بطالن ذلك بقول  عند أصحابنا

 : [ الطویل])٢(األخطل

ُلوا            على الَناِس َأْو َأنَّ اَألكاِرم َنْهَشال      َخَال َأنَّ حیا ِمْن ُقَرْیٍش َتَفضَّ

 هذا ردٌ و ،  )هشال تفضلوانأو أّن االكارم (: عر خبر إن بدون تكرار وتقدیرهاإذ حذف الش    
  . )٣(على بطالن الرأي الكوفي وكذلك رأي الفراء

في حذف خبر إنَّ ، ذلك بأنه لم یقید الحذف بشرط معین أما الجندي فوافق البصریین      
(كل :ساغ حذف الخبر لداللة الحال علیه، وهذا كما یقال ((إذ قال: ،ءكقول الكوفیین والفرا
،  )٤()) وٕانَّ لهم عدًداو(إنَّ عدًدا)، أي إّن لهم ماًال  )(إنَّ حاًال :، فتقول)بني تمیم فقراء أِقالءُ 

، هاعن غیر  ، فإبال: إما تمییز)إن غیرها إبال شاءابیة المحتملة في:(اإلعر  الوجوه وكذلك نقل
 . )٥(، أي : إنَّ لناحال )غیرها(و )إنّ (أو بدل منه ، أو اسم 

 ذفوذلك بح ؛الجندي تابعهم ومما سبق یبدو لي أن الرأي الراجح هو رأي البصریین و      
الخبر دون قید أو شرط، ولعل مرّد ذلك إلى كثرة ورود الشواهد القرآنیة والشعریة بجواز 

؛ ألن سامع بهالحذف خبر إن مع المعرفة وهذا الجواز محكوم بداللة الحال علیه أي: علم 
 السیاق یدل علیه داللة واضحة .

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥٩:  ١ شرح المفصل  )١(
               ٢٦٠:  ١، شرح المفصل  ٤٧٠:  ٢ للسیرافي ، شرح كتاب سیبویه ١٣١:  ٤ل في المقتضب طلألخالبیت   )٢(

  ٣٧٦:  ٢ الخصائص في نسبة وبال     
  ٢٦٠:  ١ ینظر : شرح المفصل  )٣(
  ٣٤٥:  ١اإلقلید   )٤(
 . ١٢٥٠:  ٣، ارتشاف الضرب  ٢٤٧:  ١األصول في النحو  ، ٣٤٦:  ١المصدر نفسه ینظر:   )٥(
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 رفع الضمیر المتصل على االبتداء بعد لوال : 
تي بعدها إال اسم مرفوع، وهذا وال یأ، األسماءلوال حرف امتناع مختص بالدخول على      
رآؤهم آالعامل الرافع لهذا االسم وكانت في  واغیر مختلف فیه، ولكن العلماء اختلف مراأل

 كاألتي :
، لیس مبتدأً  هولكن االكوفیون مرفوعً في حین یراه . )١(بتداءأنه مرفوع باالالبصریون  یرى    

هو مرفوع  ومنهم من یقول: ،)زید دَ جَ لوال وَ :(رتفع بفعل مقدر نحوایرى أنه  )٢(فالكسائي
: إن هذا أیًضا ، وقال الفراء)٣(حكاه الفراء عن بعضهمو ، )لو لم یوجد(لنیابتها مناب  )؛لوالـ(ب

 . )٤(األسماءاالسم مرفوع بلوال نفسها ؛ ألنها مختصة ب
 ف فیهاْخُتلِ فا لوالي)،_(لوالك الضمیر المتصل كالكاف والیاء فيبعدها  أما إذا جاء     
الكوفیون أن الكاف والیاء في موضع رفع وٕالى ذلك ذهب األخفش من إذ ذكر ، أیًضا

وذهب أبو العباس  ،)٥(لوالـالبصریون أن الكاف والیاء في موضع جر بویرى  ،البصریین
فیؤتى  ،أنت ولوال ك ویجب أن یقال لوال أنا،یجوز أن یقال لوالي ولوالال((:المبرد إلى أنه

 )٦()))) َلْوَال َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنینَ ((:ر المنفصل كما جاء به التنزیل في قوله تعالىبالضمی
 .]٣١أ/سب[

موقع االسم الظاهر ومقامه  ةواقعن الیاء والكاف إ قالوا:فأما دلیل الكوفیین على رأیهم      
. أما )٧(عالمة مرفوعالبصریون فدلیلهم على ذلك أن الیاء والكاف ال تكونان  أما ،بها رفع

 .)٩(، وأنه ال یجود في كالم من یحتج به)٨(فقد أنكر مجیئه في الفصیح المبرد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٩:  ٢ ینظر: الكتاب  )١(
  ٦٠٢ -٦٠١:  ١ ،  الجنى الداني ٣٤٣:  ٢، شرح المفصل  ١٣٦:  ٣ للسیرافي ینظر: شرح كتاب سیبویه  )٢(
  ٦٠٢:  ١ شرح التصریحینظر:   )٣(
  ٦٠٢:  ١ الجنى الدانيینظر:   )٤(
  ٦٨٧:  ٢اإلنصاف ینظر:   )٥(
  المصدر نفسه وصفحه نفسها  )٦(
 ٦٨٩:  ٢ المصدر نفسهینظر:   )٧(
  ٦٢:  ١النحویة ، المقاصد  ١٢٤:  ٢ینظر: األصول في النحو   )٨(
 . ٣٠٥١: ٦، تمهید القواعد ١٨٥:   ٣ شرح التسهیل ، ٦٠٥: ١، الجنى الداني ٧٨٥: ٢الشافیة ینظر: شرح الكافیة   )٩(
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 [ الطویل ] :) ١(هذه المسألة بقول الشاعر لىواستشهد الجندي ع    
 بأْجراِمه ِمن ُقلَِّة الّنیق ُمْنَهِوي     َوَكْم َمْوِطٍن لوالَي ِطْحَت كما َهوى 

وهي من حروف االبتداء. فالبصریون ومنهم سیبویه  )لوال(إذ جاء الضمیر المجرور بعد     
لوالي (، وال مانع من مجيء یأتي ضمیر الرفع المنفصل بعد (لوال) ّن القیاَس أنْ یرون أ
ظهر بعده هذا باب ما یكون المضمر فیه االسم متحوًال عن حاله إذ أُ ((إذ قال:، )ولوالك

ولو جاء عالمة  ،، وٕاذا أظهرت ُرفعُجرَّ  هاالسم : وذلك لوالك ولوالي إذا أضمرت االسم فی
] ٣١[سبأ/)َلْوَال َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنینَ اإلضمار على القیاس، لقلت: لوال أنت، كما قال سبحانه (

    .)٢())مرفوعٍ  ال تكونان مضمرَ  كنهم جعلوه مضمًرا مجروًرا والدلیل على ذلك أّن الیاء والكافل
والحجة في كالمه أنه یرى الخروج بالحرف أولى من الخروج باالسم ألن الحرف أضعف    

 . )٣(من االسم
وكان  ((: السیرافي عنهب إلیه إنكار هذا األسلوب، فقال سِ أما أبو العباس المبرد فقد نُ      

استغواهم بیت  لوالي ولوالك ویزعم أنه خطأ لم یأِت عن ثقة وأن الذي  أبو العباس ینكر
شعر ب. ثم اشكل على المبرد أن ال یسقط االستشهاد )٤())الثقفي، وأن قصیدته فیها خطأ كثیر

مالك على  . ووافقه ابن)٥(هذا الرجل؛ ألن النحویین رووا عنه، فهو إًذا محتٌج بشعره
نص  نَّ أِ . وفي الحقیقة )٧()) وأبو العباس المبرد ال یجیز لوالك ولواله((:والبغدادي قال ،)٦(ذلك

ضمیر الرفع في لوالي بأنه  ة ضمیر الخفضفقبمواعلى قول األخفش  الردالمقتضب واضح 
ستوائهما في اك ال یجوز وٕانما یتفق ضمیر النصب وضمیر الخفض :لیس بشيء... وقال

 نطعوفي ظل المراجعة لنص المبرد في المقتضب لم یجد الباحث أي  . )٨(التثنیة والجمع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشافیة ، المقاصد ١٧٤:  ١، المفصل  ٣٧٤:  ٢الحكم في الكتاب البیت لیزید بن ، و ٨٣٥: ٢ینظر: اإلقلید   )١(
 .  ٦٩١:  ١، االنصاف  ٨٥:  ٢، معاني القرآن للفراء  ٧٢:  ١المنصف  ، وبال نسبة في ٢٦٢:  ١    

  ٣٧٣:  ٢الكتاب   )٢(
  ٣٩٦ انيبرصف الم ینظر:  )٣(
  ١٣٧:  ٣ شرح كتاب سیبویه  )٤(
  نفسها ةصفحالالمصدر نفسه و  :ینظر  )٥(
  ١٨٥:  ٣ شرح التسهیل: ینظر  )٦(
  ٣٤٠:  ٥ خزانة األدب  )٧(
  ٧٣:  ٣ ینظر: المقتضب  )٨(
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وما أراد توضیحه هو تخطئته لهذا  .ر وال وصف للقصیده بكثرة أخطائهافي فصاحة الشاع
 _إلیه السماع كما وصل إلى سیبویه  المبرد لم یصل نَّ أ ؛األسلوب، ولعل السبب في ذلك

ویحتمل أن سیبویه سمع غیر هذا الشاهد، ومن غیر المعقول أن یجیز  _وٕان كان قلیًال 
 البصریون وسیبویه البناء على شاهد واحد .

الكاف (ومن النحویین من رأى أن هذا األسلوب جائز ومنهم الفراء إذ أجاز أن تكون      
من  )الكاف والیاء(بالرغم من أن  )أنا وأنت(في موضع رفع كما وضع الضمیر  )والیاء

) في الخبر وقد استعملت العرب(لوال((ضمائر الخفض، وقد استعملته العرب كثیًرا، إذ قال:
، والمعنى فیهما كالمعنى في قولك: )لواليلوالك و (: ا الكالم حتى استجازوا أن یقولواوكثر به

 . )١())على أنها خفض والرفع صواب )الكاف(فقد توضع  )ولوال أنت ،لوال أنا(
شيء شذ عن  )لوالي ولوال(وذهب ابن السراج إلى أن الذي حكي من قول العرب      

. ثم جاء )٢(القیاس عند شیخنا(المبرد) ویجري مجرى الغلط والكالم الفصیح ما جاء به القرآن
         ل القول في ذلك بعده عدد من النحویین بین مؤید ومعارض إلى أن جاء ابن الشجري وفصَّ 

الحرفین والثالثة ،  وأقول: إن الحرف الشاذ أو((یه واألخفش والمبرد إذ قال:مذهب سیبو  ونقل
وال دافًعا لالحتجاج بشعره  قادًحا في قائلها إذا وقع ذلك في قصیدة من الشعر القدیم، لم یكن

 ألعرابي :  وقد جاء في شعر
 )٣( )) لوالك هذا العام لم أحجج

إنكار المبرد ال وجه له؛ ألنه جاء في كالمهم  نَّ أ) ٤(األنباري أبو البركات وذكر     
 اطالعه على مثل هذا األسلوب . وأشعارهم وكالم األنباري هذا یدل على سعة

 ) رأي في هذه المسألة إذ قال باتفاق البصریین والكوفیین من زعماءهـ٦٥٤(تللشلوبینو     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٨٥:  ٢ معاني القرآن للفراء  )١(
  ١٢٤:  ٢ ینظر: األصول في النحو  )٢(
  ٢٧٨ – ٢٧٧ – ٢٧٦:  ١ أمالي ابن الشجري  )٣(
  ٦٩٠:  ٢ینظر: اإلنصاف   )٤(
 

 



 األسماء............................................الشاهد الشعري النحوي في .........الفصل األول

٧١ 
 

 

. )١() فوصف إنكار المبرد بالهذیان(لوالك ــ لوالي ةالمدرستین على هذا األسلوب روای
عدم الحسن؛ ألن القائل من أعیان الشعراء وقد روى بسلوب ووصف ابن یعیش إنكار هذا األ

 . )٢(الثقات شعره

ضمیر ووصف إنكار المبرد بالباطل، ال) حرف جر یختص بلوال()٣(وعد ابن عصفور     
 .  )٤(ن كالم المبرد مردود بروایة سیبویه والكوفیینأوزعم ابن مالك 

غیر عادته، ذهب في هذه المسألة مع الكوفیین وانتصر لمذهبهم ، إذ  ىأما الجندي فعل     
ألنك تقول في المظهرات:( لوال  ؛ان یكون مرفوعً أیجب  )وعسى لوال(الضمیر بعد ((قال :

... فیجب أن  إال مرفوع جيء بعدهایمن كلمات االبتداء ال  )لوال(ألنَّ  ؛ٌد)) و(عسى زیزیدٌ 
في الرفع  هرظقاٍف أثر الم ي كالمه بأن المضمر. وقد علل الجند)٥())یرتفع ما بعدها

 . )٦(والنصب والجر في حال أخذ موقعه

هو الرأي الكوفي ورأي الجندي كذلك ؛ ألن الیاء  راجحالرأي الویبدو لي مما سبق أن      
ما أن ربَّ و أشغل مكانه وأخذ دوره في العمل،  فما حل محله ت محل االسم الظاهر،والكاف حل

 الظاهر مرفوع فالبد أن تكون الضمائر في محل رفع .
في موضع رفع أن              )لوالك ولوالي(في  )الیاء(و )الكاف(إن  والذي دعاهم إلى أن یقولوا: 

، وكذلك في الرفع أیًضا )ضربتك ومررت بك(الضمیر یستوي فیه النصب والخفض نحو:
في  )والیاء الكاف(، وبناء على هذا أجازوا أن تكون )َضَرَبنا ومرَّ بنا َوَفعْلنا:(نحو

 .) ٧(كان إعراب الضمیر بداللته ال بحركته لكموضع(أنت) ؛ لذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٥:  ١ي نى الداینظر: الجن  )١(
  ٣٤٤ – ٣٤٣:  ٢ینظر: شرح المفصل   )٢(
  ٤٨٤:  ١ ، ابن عصفورلزجاجياینظر: شرح جمل   )٣(
  ١٨٥:  ٣ ینظر: شرح التسهیل  )٤(
  ٨٣٥:  ٢اإلقلید:   )٥(
  المصدر نفسه والصفحة نفسهاینظر:   )٦(
  ٨٥:  ٢ للفراء ینظر: معاني القرآن  )٧(
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  :   المفعول بهفي عامل الحذف 
الذي تقوم به  الحدثوهو ه، ومفعول هعامل في فاعل فهو أساس،ركن  ةالجملالفعل في     

ن أال إ ،یمكن االستغناء عنه ةفضلفما كان ة، فضلوالمفعول به ُئ. بتدتوبه الجملة بأركانها، 
 .علیه دلیل  ذا دلَّ إ ةفیها العامل الناصب للفضل ذفیحمواضع  هناك
 ]الخفیف: [ )١(قول الشاعرب ةلأهذه المس لىد الجندي عاستشهو     

 َوَلَها ِفي َمَفاِرِق الرَّْأِس ِطیَبا           َلْن َتَراَها َوَلْو َتَأمَّْلَت إال 
 

ا في وترى لها طیبً ((ة:الجمل فتكون)، ترى:(فعل محذوف تقدیرهب )اطیبً (نصب الشاعر     
ذا كان إ و  ،مفعول به ا)طیبً (وة، الرؤیمن  ى)تر (الفعل  ذا كانإحال  ):لها(و، سأالر  مفارق

لو لم یكن في  أالمبتدنه أل ؛ولاألمفعوله  ا):طیبً (و ،ثانٍ مفعول  )لها: فـ(بمعنى العلم
 . )٢())ظرف في الوجهین )سأفي مفارق الر (و) ترى(الكالم
 ]السریع: [)٣(ستشهد بقول الشاعراوكذلك      

 وال طلبا ایوم مطلوبً الك              ذا الكالب قال لهاإحتى 
 

مثل الیوم  رَ ألم :( فیكون تمام الكالم )رَ ألم :( ف تقدیرهو حذمفعل ب )امطلوبً (فنصب الشاعر
جائز  و، أالحذف متنعم :رٍ مجا ةثالثالفعل الناصب للمفعول به على و  .)اوال طلبً  امطلوبً 

 . )٤(و واجب الحذفأالحذف واالثبات 
 

:                  قسمین على هقسمو و  ة،لهذه الفضل صبالنالى جواز حذف الفعل إشار النحویون أو      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢٤: ال بابتينوّ  ةعزیز .دـ: تحه) في دیوانه، ٨٥(تعبد اهللا بن قیس الرقیاتلـ البیت، و ٣٩٣: ١ینظر: اإلقلید   )١(
  ٣١١:  ١شرح المفصل  ، ٥٨:  ١ المفصل،  ٤٣١:  ٢في الخصائص ةنسبوبال  ،٢٨٥:  ١الكتاب ،
  ٣٩٤:  ١اإلقلید   )٢(
مالي أ ، ٣: محمد یوسف نجم .د ـ:تح ،م)٦٠٢(توس بن حجر في دیوانهالبیت أل، و ٣٩٥: ١ینظر: اإلقلید   )٣(

شرح  ،١٢٦:  ٢ مالي ابن الشجريأ ،٧٣:  ٢ براهیمإبو الفضل أمحمد  ـ:تح ه)٤٣٦(تالشریف المرتضى ،المرتضى
  ٤٤٠:  ١مالي ابن الحاجب ، أ ١٥٦:  ١براهیم محمد إالسید  ، تحـ :عصفور بنا ،ضرائر الشعر ،٣١١:  ١ المفصل

 ٣٣٩:  ١ة الكافیشرح الرضي على  :ینظر  )٤(
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 ةفالقرین )١(ضربأ نْ مَ : لمن قالا) زیدً :(قولكك اجوازً  ةالقرینقیام ل الفعل فذیح. فجائز وواجب
(أي  طاءٍ عْ إشرع في  نلم كقولك ة،حالیوقد تكون  لفظیة،على تعیین هذا المحذوف  ةالدال

تأهب للحج  ولمن مأي: تم حدیثه قطع لمن دیثكوح، یتأر  :يرؤیا أذكر ن لم )اخیرً أْعط) و(
 . )٢(تصیب يأ اسهم سدد لمن والقرطاس،  دار أ وأ ترید: يأ (مكة)

 : نحو شتغالاال باب في الحذف فهو به لمفعولل صباالن للفعل الواجب الحذف امأ       
 ویحذف ،بعده بما امفسرً  یكون االستعمالهذا ف، ضربته ازیدً  ضربت :والتقدیر )ضربته ازیدً (

 الفعل منه یحذف باب هذا:((قال ذإ العلة هذه سیبویهذكر  دوق ،الكالم في لكثرته ؛الفعل
 یرالتحذ سلوبأ في وأ )،یازید:(نحو النداء سلوبأ في كذلك ویحذف ،)٣())كالمهم في كثرتهل

 حدأ كان ذاإ وكذلك )الطریق الطریق:(نحو األسماء من تكررما وأ )سدواأل یاك:(إنحو
 . )٤(والجدار)  سك:(رأنحو خراآل على امعطوفً  االسمین

 ومن :((سیبویه قال، )٥(تكازعم توهمأ وال :يأ )،تكاعموال ز  هذا:(نحو مثًال  كان ما وأ     
 كان لما الفعل ذكر وترك، واستعمل كالمهم في كثر وقد ...اوتمرً  كلیهما: العرب قول ذلك
 يأ رحُ  شتیمة وال شيء كل((و )٦())اوتمرً  كلیهما عطنيأ :قال هكأن ،الكالم من ذلك قبل
 . )٧())ترتكب ال و تای

        ،]١٧٠/النساء[))َفَآِمُنوا َخْیًرا َلُكمْ ((:تعالى قوله فمنه )٨(المثل جرىم الجاري ماأ       
  تأئ(:يأ )لك وسعأ كئرا(و و )لك اخیرً  حسبك:()٩(وقولك ]،١٧١/النساء[ ))اْنَتُهوا َخْیًرا َلُكمْ ((و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٣٩:  ١ة الكافیشرح الرضي على  :ینظر  )١(
 . ٤٧٣:  ١التصریح  شرح ، ٤٥:  ٧والتكمیل  ، التذییل ٢٥٧:  ١ : الكتابینظر  )٢(
  ٢٨٠:  ١:  الكتاب  )٣(
  ٢٩٩:  ١ لنحوا ینظر : علل  )٤(
  ٢٨٠:  ١ الكتابینظر:   )٥(
  نفسها ةصفحالو  نفسه المصدر  )٦(
  ١٥٨:  ٢ التسهیل شرح  )٧(
  ١٥٩:  ٢:  نفسه المصدرینظر:   )٨(
 . ١٤٧٤:  ٣ الضرب ارتشافینظر:   )٩(
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 الخلیل ذهب، فخالف فیها المصادر وهذه .)ورائك من لك وسعأ امكانً  تِ أ(و ،)لك اخیرً 
 )١(عبیدة بوأ وذهب ،المذكور الفعل یدل علیه مضمر بفعل ةمنصوب نهاأ لىإ وسیبویه

 نیك(:فالتقدیر)، یكن(و) أكان(ضمارإ على منصوب مصادر هذه نأ لىإ )٢(الكسائيو 
 العربیة؛ تقدیر في خطأ وهذا:((بقوله ورده التقدیر هذا المبرد رفض، و )٣()لكم ارً خی االنتهاء

 هانت وكذلك، منه بدال ا)انتهو ( جعل فقد وا)ایتر(مأض ذاوإ  ،علیه دلیل وال الجواب ریضم نهأل
 . )٤())اقاصدً  مراأ فالن یا
 تكن يأ ناأخا هانت لجاز: زعم كما كان لو:((قولهب الكسائي علىء الفرا ردَّ  وكذلك     
 ا)رً یخ(المصدر نأ لىإ الفراء ذهبو  ،لكم ارً یخ انتهاءً  اانتهو : والتقدیر، )٥())خاناأ

 . )٦(راألم صفات من نهأل باألمر باتصاله  منصوب
، ومضمر ظاهر فیه العامل نأ في المطلق المفعولك به المفعول هشبّ  نهأف الجندي ماأ      
 لمن : زیًداقولك ویظهر ریضم نأ یجوز ما، فممستعمل غیرو  مستعمل المضمر نوأ

 . )٧()الناس شر ضربأ(:قال
لإلضمار فحوى  جوز:((المذلك في قال اللفظیة إذ القرینة هو مارلإلض جوزفالم      

 منأو قد تكون القرینة الحالیة هي المجوز لإلضمار فقال عنها:((ولو قلت: زیًدا ل )٨(ماقال))
 في مالالف مكة) ، یرید نهأَ  تَ یْ كِ زَ  من:(لقولك ومنه، )٩())الحال جوزفالم ضربلل هبتأ یتهرأ
  یرید رحله یشد وهو هُ وَ تهیئ رجل من علمتُ  :يأ جلأ بمعنى فهي، للقول ةصلب تلیس )لمن(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥٠:  ٧ والتكمیل التذییل :ینظر  )١(
  ١٨١:  ٢للسیرافي  سیبویه كتاب رحینظر: ش  )٢(
   ١٧٥٥:  ٤ القواعد ینظر: تمهید  )٣(
  ٢٨٣:  ٣ المقتضب  )٤(
  ٤٤١:  ١ المساعد  )٥(
  ٤٨:  ٧ والتكمیل التذییل ، ٢٩٥:  ١ للفراء نالقرآ معانيینظر:   )٦(
  ٣٩٢:  ١:  قلیداإلینظر:   )٧(
  نفسها ةصفحالو  نفسه المصدر  )٨(
  نفسها صفحةالو  نفسه المصدر  )٩(
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 ماأ ، )واهللا الهالل(:فقلت الهالل رؤیة التماس عند اكبیرً ت سمعتُ  وأ )واهللا ةمك(:فقلت الحج 
 ر. فأضم)١(بالخطاب تهم، وأبصر  وتصیب ، ترید :تفسیرال انلك للقول صلة مالال كانت ذاإ

 وفي، )٢(مسأ فیها كان نهأ ةالصیغ بهذه خبرتأ نكوكأ ،الماضي علالف ولىاأل الحالة في
 نأ لىإ شار. وأالحاضر على لتدل القو  لةَفصِ  ، المضارع الفعل رأضم اُألخرى الحالة
 ثباتاإل بعد نصب وقد ،النفي بعد ثبتأ لما نهأل لفظیة؛ الفعل خصوصیة على الدالة ةالقرین
 . )لها وترى الإ( :والتقدیر )ترى( وهو والأ المنفي الفعل المراد نأ علم
 في المنصوبات نأو ، )٣(همكالم في تكثر  نهاأب المواضع هذه في الحذف سیبویه وعلل      
 دخل الطیب نوأ المعنى على نصبت نهاأ :أي، المعنى في اهمبعد ما على التماش دیناهالش
أي ر ل المؤید موقفه بین علیها وتعلیقه هدواشال هذه عرضه في ضوء الجنديف الرؤیة، في
 . فضالتال هذه نصب جواز في المعنى على عتمادباال بویهیس

 الفضالت هذه نصب جواز في والخلیل سیبویه لیهإ ذهب ما نالباحث فیبدو له أ ماأ       
. النحویین لدى به معمولو  سائغ المعنى على الحمل نأل ؛ الراجح يأالر  هو المعنى على 

الكریمة               اآلیة يفف ،مراأل هذا في كثیرة والشعریة آنیةالقر  والشواهد
 علم هنها لما نهأل )اخیرً  واتائو :(ضمارإب نصب ارً خی نأ لىإ سیبویه ذهب ))اْنَتُهوا َخْیًرا َلُكمْ ((
 .)٤(وجودي ینافي المنهي عنه وهو الضد مرٌ أ شيءال عن نهيال نأ
 ،المعنى لتفسیر عرابياإل التوجیه لمطابقة بالصائ هو يالرأ هذا نأ الباحث یرى لكلذ    
 . والفراء الكسائي يقول في كما الفائدة وضعف القیاس مخالفة من لسالمتهو 

 یكون ال يهنُ  من نأل ا ؛خبرً  یكون ال ،الفراءوما قاله  ،الكسائي هقال ما على ُحِمل فلو      
 .)٥(خیر هو الذي بالتوحید امرً أ یكون) اخیرً  ت:(وائسیبویه وقول ارً خی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٩٢:  ١:  قلیدینظر: اإل  )١(
  ٣١٢:  ١ المفصل شرح :ینظر  )٢(
  ٢٨٤:  ١:  الكتابینظر:   )٣(
  ٢٠٣:  ٣ نالقرآ علوم في البرهانینظر:   )٤(
 نفسها والصفحة نفسه المصدرینظر:   )٥(
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 :  غیر المقصودة النكرة المنادى نصب 
مفعول به في المعنى وناصبه :((أنهفمنهم من یرى منادى الاختلف النحویون في فهم       

 وأ ملفوظ )أدعو(ب منا بئنا بحرف قبالاإل طلب هنَّ ، أو إ)١())منابه )یا(فعل مضمر نابت 
 صغاءلإل وتنبیهه المخاطب لىإ الدعوة توجیه هو و، أ)٢(ةجاباإل مطلق قبالباإل والمراد مقدر

 .  )٣(المتكلم یریده ما وسماع
 العلمك اتقدیرً  وأ الفظً  به یرفع ما على فیبنى ،ومعرب مبني :قسمین على والمنادى       

 . )٤()رجلُ  یا( :نحو ةالمقصود ةنكر الو  )،زیدُ  یا( :نحو المفرد
          :نحو تعجبال بالم وأ )،للمسلمین اهللا یا:(نحو االستغاثة بالمر جرو كالم والمعرب     

           :نحو المضاف و)، أبیدي خذ رجًال  یا:(نحو المقصودة غیر النكرة و، أ)للماء یا(
 . )٥(م رجل) ، والشبیه بالمضاف نحو:(یاغافًرا ذنب المسيء)الغ یا(

 ]الطویل:[ )٦(الشاعر بقول الجندي استشهد ألةالمس هذه وعلى     
 ِمْن َنْجَراَن َأْن َال َتالِقیا ايَ دامَ نَ            ا ِإَما َعَرْضَت َفَبلَِّغْن فیا راِكبً 

 الركاب من احدً أ یقصد لممقصودة؛ ألنه  غیر نكرة نها)؛ ألراكبً (قوله الشاعر إذ نصب      
 . رهبخ یبلغ نأ الركبان من اراكبً  رادأ نماوإ  ،بعینه

 ااسمً  كان ذاإ هعرفی ما على البناء لىإ صلهأ عن خرج ولكنه ،النصب المنادى حكم     
 ما:((فأسیبویه قال ه،علت عن لیسأ صلهأ عن خرج ذاإ شيءال نأو  ،مقصودة ةكر أو ن اعلمً 

 ،كالمهم في ركث نهأل وذلك ؛تنوین بغیر ترفعه العرب فكلى مناد كان ذاإ المفرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥٨:  ٣شرح ابن عقیل  )١(
  ٦٤٢:  ٢ البقاعي محمد الشیخ یوسف تصحیحو  ضبط ،عقیل ابن شرح على الخضري ةحاشی :ینظر )٢(
  ١:  ٤ الوافي النحو :ینظر )٣(
  ٣٦:  ٢ الهوامع همع :ینظر )٤(
  ٧٦ – ٧٥ فارس محمد حمد.أد ،نوالقرآ اللغة في النداء،٣٥٤٠: ٧ القواعد تمهید ،٣٣١: ١النحو في صول:األینظر )٥(
ـ. تح ه) ،١٦٨(الضبي المفضل ،المفضلیات ، ٢٠٠:  ٢كتابال في یغوث عبدـل البیت، و ٤٠٤: ١ینظر: اإلقلید  )٦(

 ةخزان ، ٣١:  ١ مراد یحیى .د :علیه علق،البطلیوسي ،الجمل بیاتأ شرح في الحلل ، ١٥٦:  ١ شاكر محمد حمدأ
  ٣٣١:  ١ صولاأل ، ٢٠٤:  ٤  المقتضب ، ٨٠:  ١للخلیل  النحو في الجمل في ةنسب وبال ، ٤١٤:  ١ دباأل
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 نأ سیبویه كالم من ویتضح، )١())شبههأ وما وبحَ  :نحو صواتاأل بمنزلة هو وجعل هو حذفف
 نأ وبما، الصوت عندها منقطع غایة صار نهأو ، صواتباأل شبههأ نهأل بني المفرد المنادى

؛ )٣()وبعدُ  قبلُ (الغایات شبهأ نهفأل الضم على بناؤه ما. أ)٢(شبههاأ ما فكذلك مبنیة صواتاأل
 علة النحویین من جماعة اعتمد وقد،)٤(یكونان في موضع نصب وجر ولفُظهما مرفوعهما نأل

 . )٥(وغیرهم العكبري البقاء بيوأ نباريواأل خفشاأل ومنهم المفرد المنادى بناء في یهسیبو 
 مرفوع المعرفة المفرد نلذي ذهب إلى أا الكسائيالعلة ومنهم  هذه خالف من وهناك       

 البناء سبب فیه یكن لم ذإ المبتدأ، في كما عامله ال والتجرد اللفظیة، العوامل عن هلتجرد
 لىإ ذهبهم من الفراء ال. إ)٧(ذلك في الكسائي الكوفیین وتابع، )٦(عراباإل من فیه البدو  فیبنى

 . )٨(الضم على مبني نهأ
 ةنكر لا لفظ نأ النحویون ىیر و  .)ةالمقصود النكرة(فهو المبني المنادى من الثاني النوع ماأ    

 ابن ذكرف ،یرالغ النداء بعد معرفتها یؤكد ما وهذا معرفة، غیر نهاأ على الداللة قطعي
 )أل( منه تحذفف )الرجل یهاأ یا:(هو) ارجل(یفي التقدیر نوأ ،والالم لفباأل تعریفها عصفور
 العوض بین یجمع ئالل النداء حرفو  )الالم( بین یجمع ولم ،منها بدًال  النداء حرف وصار
  .)٩(ضوالمعوَّ 

 تركیب يأ عن منعزل مفرد كل نأ النحویین لدى تقرر فقد المقصودة كرةالن بناء امأ       
  بعد المفرد بالعلم هاهفلتشاب ،المفرد ةالمعرف المنادى نشأ ذلك في نهشأ مبني فهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٨٥:  ٢ الكتاب  )١(
  ٢٢٢:  ٢ة العربی سرارأینظر:   )٢(
  ١٩٩:  ٢ الكتابینظر:   )٣(
 ینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٤(
  ٣٣٠:  ١ اللباب ،٢٢٥:  ٢العربیة  سرارأ،  ٦٥:  ١ نالقرآ معاني :الترتیب على ینظر  )٥(
  ٣٤٩:  ١الكافیة  على الرضي شرحینظر:   )٦(
  ٣٢٣:   ١ نصافاإل :ینظر  )٧(
 . نفسها الصفحة و نفسه المصدرینظر:   )٨(
  ١٨٧ – ١٨٦ – ١٨٥:  ٢ الزجاجي جمل شرح :ینظر  )٩(
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 بنیت نهاإ :یقول خرآ يأر  وهناك ،)١(بني كما بنیت علیها قبالواإل لیهاإ والقصد النداء 
 . )٢(المقصودة غیر النكرة وبین بینها لتفریقل

 المعرب المنادى وهو ،الكالم معقد وعلیه هماأل هوف المسألة من الثاني الشق ماأ      
 غیر وأ )،لنا غفرأ ربنا:(نحومحضًة،  اإلضافة تكان سواء ،المضاف هاومن قسامهبأ

 غیر في ضمال ه)٢٩١ب(تعلثنسب ابن هشام ل)، و الوجه یاحسن( :نحو محضة
 اسم كل نأ اعلم:((السراج ابن قال ،ادائمً  امنصوبً  المضاف المنادى یكون. و )٣(المحضة
، )قبلإ اهللا دعبَ  یا(:فتقول ،فیه یجب الذي داءنال صلأ على منصوب هو منادى مضاف

 وفي ]،٣١/حقاف[األ)٤())َیا َقْوَمَنا َأِجیُبوا َداِعَي اللَّهِ  :((تعالى قال ...)فعلإ زید یاغالمَ (
 نهأل ؛النصب من وجه على فُحِمل ،اصوبً من الكالم كثرأ ُنِصب؛ ألن الكوفیون قال نصبه

 . )٥(غیره من استعماًال  كثرأ
 ادائمً  منصوب وهو )٦())معناه تمام من شيء به اتصل ما((وفه بالمضاف الشبیه ماأ     
 و)، أجبًال  اطالعً  یا(نحو: امنصوبً  أو ،)وجهه احسنً :(یا نحو امرفوعً  یكون به اتصل وما

ثالثة  یا:(نحو النداء قبل علیه امعطوفً  وأ )،بالعباد ارفیقً  یا:(نحو به متعلق بحرف مجروًرا
 .   )٧(وثالثین)

 بعد فعرّ تُ  التي والوصف بالخطاب المعینة المقصودة النكرة لىإ اإلشارة سبقت لقد       
             ،یخصصها تعیین ال التي هيو  المقصودة، غیر النكرة هو الثاني النوع ولكن ،النداء

  ظاهر صفو  وبجنسه أ فینادى اسم له الیعرف مجهوًال  الحال هذه في المنادى یبقىف
             یستنجد جعلته وتبلیغها الوصیة لىإ الشاعر حاجة كانت السابق الشعري الشاهد فيف ،للعیان

                 قول النثر في المقصودة غیر النكرة اهدشو  ومن، )٨(النصب احكمه. فراكب يبأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٦٩-٦٨محمد مشري، بإشراف: د. سامي الكناني: ، ینظر: مركب النداء في القرآن الكریم (رسالة دكتوراه منشورة)  )١(
  ٣٣١:  ١ اللباب ینظر:  )٢(
  ١٥:  ٤  المسالك وضحینظر: أ  )٣(
  ٣٤٠:  ١النحو في االصول  )٤(
  ٣٢٣:  ١ نصافینظر: اإل  )٥(
  ١٥:  ٤ المسالك وضحأ  )٦(
  ٢٠٣:  ١ الندى قطر شرح :ینظر  )٧(
 نفسها والصفحة نفسه المصدر :ینظر  )٨(
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فذهب  خالف المقصودة غیر ةالنكر  نداء وفي تنبه). ایاسائقً (و )رالمنب صعدا ایاخطیبً :(القائل
 عندما عصفور ابن وهو ما قال به المقصودة، غیر ةالنكر  نداء جواز لىإ )١(البصریون
 النداء یستحیل ال ذإ ،علیها المقبل غیر النكرة نداء من كله هذا :((قال إذ شواهدها استعرض

 على حملها من ىلَ وْ أ علیها بیاتاأل هذه لمْ حَ  نَّ فإ ... بعینه شخص  على قبالإ غیر من
 یتصور وال المقصودة، غیر النكرة نداء نكرأ من النحویین من هناك ن؛ أل)٢(الضرورة))

 نأ وحجتهم صمعيواأل والفراء والكسائي، المازني )٤(المنكرین ومن، )٣(قبالاإل مع الإ النداء
 المقصودة غیر النكرة شواهدا جو وخرَّ  لیهإ ویذهب علیه یقبل من الال ینادي إ العاقل

 ونصبت تنون لكنها الضم على هاؤ بنا صلاألف )مقصودة اتنكر ( نهاالمنصوبة بأ
 نأب موصوف من اخلفً  كانت إن المقصودة غیر النكرة نداء الكوفیون جازأو . ) ٥(للضرورة

 . )٦(اذاهبً  رجًال  یا :صلواأل ا)ذاهبً  یا:(نحو وخلفته موصوفها حذف صلاأل في صفة تكان
 القول ندلسياأل حیان بوأ لفصَّ  وقدالموصوفة،  في النكرة ایضً أ الخالف هذا وقع وقد      
 بعینها اواحدً  تَ قصدْ  نصبها یجب نهأ البصریین مذهبالنكرة، ف وصفتقال:((إذا  إذ ذلك في
 فیه یكون أن نیب التفصیل :الفراء مذهبو  ،فیها والنصب الرفع جواز الكسائي ومذهب ،والأ

 الرفع فیجب خطاب ضمیر وأ )،ازیدً  ضرب رجًال  یا:(نحو النصب فیجب ،غیبة ضمیر
             المقصودة النكرة :قال نهأ الفراء عن مالك ابن ونقل ،)ازیدً  ضربت رجل یا:(نحو

              رفعوا وافردأ ذافإ ،)اكریمً  رجًال  یا:(نحو نصبها العرب رثِ ؤْ تُ  المناداة الموصوفة
             في للبناء ااستحقاقً  والنصب الضم فیها ویجوز ،)٧())ینصبون مما كثرأ

 . )٨(الضم  _اهللا ارحمه _الخلیلوسیبویه عند والمختار ه،لتنوین الشاعر ضطرارا حال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٦:  ٢ الهوامع ، همع ٢١٨٣:  ٤ الضرب ارتشاف ینظر: )١(
  ١٨٢:  ٢ الزجاجي جمل شرح )٢(
  ١٧٨:  ٢ نفسه المصدر :ینظر )٣(
  ٢١٣:  ٢ التصریح شرح ، ٢٣:  ٣ شمونياأل شرح :ینظر )٤(
  ٣٧:  ٢ شمونياأل شرح :ینظر )٥(
  ٣٧:  ٢ الهوامع همع :ینظر )٦(
  ٢١٨٤:  ٤ الضرب افشارت )٧(
 ٢٣٩:  ١ المكودي شرح :ینظر )٨(
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 محل في والمبني ،منصوبب فالمعر  ،ومبني معرب المنادى نأ لىإ شارفأ الجندي ماأ     

 في یستویان )غالم:(نحو مع )زید:(نحو نأ اعلم:((وقال المبني المنادى عن تكلمف .)١(نصب
 علیه المنادي قبالبإ یعرف منهما كال  نإ حیث من )غالمُ  یاو  زیدُ  یا:(قولك في التعریف

 بنوعیه المبني المنادى یعرف :يأ ،)٢())وحده النداء بحرف ال بالنداء یاهإ وتخصیصه
 . النحویین بعض زعم كما اءالند بحرف ال والتخصیص قبالباإل

 

 قول لىإ ترى ال:((أقال إذ الجندي يرأ على محًال  فُنصبت المقصودة غیر أما النكرة      
 الأ ،رمنكّ  والتخصیص ،قبالاإل عدمل والمنادى النداء حرف فیهف )يبید ذْ خُ  رجًال  یا:(عمىاأل
             نهاأل ؛قوله حد على نصبتف ،)٣())له مطیع فهو الدنیا في یجیبه من كل نأ ترى
 فارقت فلما ،غیره دون األمة من واحدب تصتخ لم نها: أيا) أراكبً :(الشاعر قولك ةعئشا
  )٤(البناء فارقت ختصاصاال
   

 ونصبها المقصودة غیر النكرة نداء في البصریون لیهإ ذهب ما نّ أ سبق امم لي ویبدو      
 سواء امعینً  اشخصً  تنادي عندماف ،قبالاإل طلب هو النداء في صلاأل نأل ؛الراجح يالرأ هو
 وهذا وتحدیده بتعیینه قمت نكأ ي، أالضم على هیتبن كنفإ مقصودة نكرة وأ امفردً  اعلمً  كان

 نفتحا الحالة هذهبف مقصودة، غیر نكرة المنادى كان ذاإ ما، أالضم على البناء یستدعي
 تتناسب لذلك وسعوأ كثرأ العرب كالم في المنصوبات ن؛ ألبصِ فنُ ، )٥(اشائعً  صبحأو  الكالم

 الكثرة . مع ةكثر ال

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٩٩:  ١ قلیداإلینظر:   )١(
  ٤٠٤:  ١ نفسه المصدر  )٢(
  ٤٠٥:  ١ نفسه المصدر  )٣(
  ٤٠٧:  ١ نفسه المصدرینظر:   )٤(
  ٧٣٥:  ٢ اإلیضاح شرح في المقتصد ینظر:  )٥(
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  :  وحذف المضاف إلیه  تكراره حال في المنادىنصب 
 المنادى تكرار هو هنا یهمنا وما ،التكرار ظاهرة العربیة في بكثرة الواردة الظواهر من      

 مضاف منهما خراآلو  واحد همالفظ ذینلال االسمین في العرب عن ورد إذ حال اإلضافة، في
 : وجهان فلك ولاأل االسم ما، أالثاني االسم في النصب تعینو)، عمر  زیدَ  زیدُ  یا:(قولهمك

 . والنصب الرفع
 ]البسیط:[ )١(جریر بقول المسألة هذه عن الجندي تشهدواس    

 ُعَمرُ  ءٍ ال ُیْلقَینُكْم في َسوْ           ال أبالُكُم  َتیَم َعِديٍّ  یا َتیمُ 
 على ولاأل االسم ، فجاءلیهإ المضاف دونمن  المضاف المنادى الشاعر ركر  ذإ      
ففي هذا الشاهد مسألتین نحویتین هما :  . امطلقً  الفتح لثانيل وكان والفتح، الضم ین :وجه

نصب المنادى في حالة تكراره، وحذف المضاف إلیه وٕابقاء المضاف على حاله إذا ُعِطف 
 على المضاف اسٌم مضاٌف إلى مثل المحذوف من االسم األول .  

 له الثانيواالسم  صلاأل على نادىم فهو )٢(معرفة مفرد نهأل ؛الضم ولاأل االسم فوجه     
 : منها ، الوجوه من عدًدا

 حسنأ هذاف :((بقوله خیراأل المبرد حورج ،بیان عطف وأ بدًال  تجعله نأ كول مضاف       
 مفعوًال  و) أیا( ضماربإ وأ ،)٥(اتوكیدً  و، أ)٤()السیرافي يرأ وهونعًتا( یكون و، أ)٣())الوجهین

 محله نأل ؛المفرد العلم المنادى لمحل التوابع، ف)٦()عني:(أتقدیره مضمر بفعل منصوب به
 هرد:((و قالإذ  عقیل ابن نقله يالرأ وهذا ولاأل من بدًال  یكون نأ مالك ابن هردَّ  وقد النصب،
 نداء فهو ،نفسه من شيءال بدالإل معنى ال ذإ ،منه المبدل مغایرة البدل حق بأن المصنف

 ولاأل من اتوكیدً  الثاني االسم یكون نأ على حیان بوأ عترضا وكذلك، )٧())ولاأل یؤكد ثانٍ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 ٤المقتضب ، ٥٣: ١الكتاب ،طه مینأ محمد نعمانـ: د. تح ،٢١٢:دیوانه في جریرل البیت، و ٤٢٨: ١ینظر: اإلقلید   )١(
 ١٠١:  ١الالمات ،٢٢٩: 

  ١٢٤:حاوي حسن حمدأ ـ:تح ،باشا كمال بنا ،النحو سرارأ ،١٣٢١: ٣الشافیة الكافیة شرح، ٢٢٧: ٤المقتضب:نظری  )٢(
  ١٠٢:  ١  الالمات ، ٣٣٥:  ١ صولوینظر: األ ، ٢٢٧:  ٤المقتضب   )٣(
  ٣٩:  ٣ شمونياأل شرح،  ١٠٨١:  ٢ المقاصد توضیح ، ٣١٦:  ١للسیرافي  سیبویه كتاب شرح :رینظ  )٤(
  ١٣٢١:  ١٣الشافیة  ةالكافی شرح ، ٣٦:  ١ الجمل بیاتأ شرح في الحلل :ینظر  )٥(
  ٤١١:  ١ الناظم ابن شرح ، ٥١٨:  ٢  المساعد ، ١٩:  ٤  المسالك وضح: أرینظ  )٦(
  ٥١٨:  ٢ المساعد  )٧(
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 یجوز ال نهأ :ي، أ)١(الشرح)) في بطلناهأ وقد توكیدال يعنأ صحابناأ یذكره ولم:((بقوله
 بین التوافق لعدم ؛جائز غیر وهذا بعده ما لىإ مضاف االسم نأ ذلك وسبب؛ اللفظي التوكید
 الكالم هذا نأل ؛نظر الكالم هذا في نأ والحقیقة ،كالم معنى إتمام في والمؤكد التوكید
 مسالا او ر یكر  مل لو أنهم علموا قد ألنهم((إذ قال:  ،لفظي توكید نهأ في سیبویه بقول مردود
 لم لو علیه یكون كان الذي على ولألا اتركو  اتوكیدً  سماإل واكرر  فلما ًبا،نص ولاأل كان
 . )٣(مقحم للتأكید فانتصب توكیًدا والثاني عدي لىإ مضاف عنده ولاأل ن؛ أل)٢()) رروایك

 والنداء بالعلمیة ولاأل تعریفل ،تعریفال وجهي الختالفف حیان بيأ اعتراض امأ      
 سیبویه يرأ نأ الباحث ویرى ،ولاأل به یتصل لم بما الثاني اتصال، و )٤(باإلضافة والثاني

 وجود وال ولاأل من بدًال  الكالم كانل حیان يأب ثرأ قتفیناا لو نناأل ؛للصواب قرباأل هو
  سابًقا . ذكرنا كما مالكن با يأر  وهو ،للتوكید
 ،مذاهب ةعدّ  ذلك وفي )،عمروٍ  زیدَ  زیدَ  یا:(نحو امعً  االسمین فتح فهو خراآل الوجه أما     
لفظة  السابق دالشاهوهو في  الثاني بعد ما لىإ مضاف منادى ولاأل االسم نأ :منها

       :وتقدیره لیهإ ضیفأ وما المضاف المنادى بین )٥(محمق )زید( الثاني السموا (عدي)،
 . )هزید عدي زید یا(

 هبا المذمأ ،هیسیبو رأي  هذا، و )٦(الكالمبحشو  قاالور  ابن علیه طلقأ النحو علل وفي     
 والثاني خراآل علیه دل محذوف لىإ مضاف ولاأل نأ وذلك، )٧(المبرد مذهب هوف خراآل

  ظهور عن غنىَأ ثاني، فاالكتفاء بال )عمروٍ  زیدَ  عمروٍ  زیدَ  یا(:والتقدیر اآلخر مضاف إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢٠٤:  ٤الضرب  ارتشاف  )١(
  ٣٥٧١:  ٧ القواعد تمهیدوینظر:  ، ٢٠٦: ٢:  كتابال  )٢(
  ١٦٠:  ٣ براهیمإ الفضل بوأ محمدـ : تح ، مبرد، الدبواأل اللغة في الكامل :ینظر  )٣(
  ٥٨:  ٢ الهوامع همع :ینظر  )٤(
 ٣:٢٧٣ عقیل ابن شرح ،٣٤٢:  ١مصطفى حمدأ فتحي ـ: د.تحه)،٥٤١(تمیريالص ة،تبصر الو  : التذكرةینظر  )٥(
  ٣٤٨:  ١ النحو علل :ینظر  )٦(
  ٣٩:  ٣ شمونياأل شرح،  ١٠٨:  ٢ المقاصد توضیح،  ٢٢٧:  ٤ المقتضب :ینظر  )٧(

 



 األسماء............................................الشاهد الشعري النحوي في .........الفصل األول

٨٣ 
 

 
 اسًما وجعال ا مًعابكّ رُ  االسمین نأ فیه جاء الذي لمعاأل مذهب هو الثالث والمذهب. ولاأل

   . )١((خمسة عشَر) في كما مضاف منادى المجموع في ماوه بناء فتحه فیها الفتحة نأو واحًدا 
 ضعیف يالرأ وهذا ،للمذكور مضافان االسمین نَّ هو أ :للفراء ایً رأ )٢(هشام ابن وذكر     

 ذلككو ، واحد معمول على عاملین طلتس جواز عدم في نالنحویو  به جاء ما لمخالفته؛ اجدً 
 المضاف بین الفصل یجوز الف ،مقحم الثاني االسم نفي أ النحویون لرأي سیبویه لوّ تأ

هذه  يلیس ف الفصل نأ ، والحقیقة)٣(خاصة المسألة هذه في الإ الظرف غیرب لیهإ والمضاف
 بعضو  الكالمعة سبعض المواضع التي یجوز فیها الفصل في  )٤(ذكر ابن هشام مسألة فقد،

 .الشعر لضرورة الفصل جواز في المسائل
  

 بین الفصل ن: أحدهما، أوجهین من المبرد قدهن هسیبوی يأر  نأ )٥(بيالشاط وذكر       
 وسیبویه ،مجرور وأ بظرف الفصل وشرطه بالشعر مخصوص لیهإ والمضاف المضاف

 . مجرور وأ ظرف بغیر لیهإ والمضاف المضاف بین لصَ فَ 
     

 وفي امنونً  یكون نأ فوجب ،بعده ما إلى مضاف غیر الثاني االسم نأ بما واآلخر:      
 .)٦(عصفور ابن ذهب ذلك لىوإ  ،ذلك من یمنع مانع وال منون، غیر سیبویه كالم
      
 رجوع لوجب امحذوفً  لیهإ المضاف كان لو :منها وجوه منأما رأي المبرد فقد ُرّد       

 زید هذا( :تقول كنتبالنداء، ل تصخی لم اعام  الحكم هذا كان ولو ، عالهأ شرناأ كما التنوین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥١٨:  ٢ المساعد ، ٣٩:  ٣ شمونياأل شرح،  ٢٢٠٥:  ٤ الضرب ارتشاف :ظرنی  )١(
  ٢٠:  ٤ المسالك وضحأ :ینظر  )٢(
 ٥٨:  ٢ الهوامع همع :ینظر  )٣(
  ١٦٣ – ١٥٢:  ٣ المسالك وضحأ :ینظر  )٤(
  ٣٣٠:  ٥الشافیة  المقاصدینظر:   )٥(
 ١٩٤:  ٢الزجاجي  جمل شرحینظر:   )٦(
 ١٨٧:  ٢ المفصل شرح ، ١٧٩:  ١، الكتاب  ١٥٩ ه:دیوان في عشىلأل البیت  )٧(
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 أختص هكونف ،علیه الثاني المضافلداللة  ولاأل من المضاف محذوف فهو ٍو)،عمر  زید
 مخالف الحذف عند الدلیل خرتأ وكذلك، )١(قال ما خالف على دلیل نداءبال
 طریقة غیر على العباس بيأ مذهب:((قال إذ المبرد عصفور ابن ردّ  وكذلك ،)٢(صوللأل

 والدلیل علیه ولاأل لداللة الثاني یحذف نماوإ  الثاني لداللة ولاأل یحذف ال نهأل ؛الحذف
 . )٣())قارح بداهة وأ قارح ةالعاللإ تقدر نأ یخلو ال نهمذهبه أ فساد على
أو  بدًال یكون  المبرد ى مذهبوعل توكیًدا، الثاني االسمیكون  سیبویه مذهب على اذً إ      

 لفظًیا ، بدًال  صارف ، مراد المحذوف نأل ؛ توكیدال وجائز اتوكیدً ادى أو منأو  بیان عطف
 . )٤(مضاف منادىفهو  األعلم مذهب علىو 

 :الخالف من شيء هذا يفف ،جنس يسما اكان بل، مینعل سمانالا یكن لم ذاإ ماأ      
 :نحو الوصفو  )،قوم رجلَ  یارجلُ ( :نحو الجنس اسم ویجوز یشترط ال نهأ البصریین مذهبف
 الكوفیون ماأ ،وینتن بال وفتحه ولاأل مض جواز في العلمك فهو )زید صاحبَ  یاصاحبُ (
 اصاحبً  یا :نحو ،ًنامنو  كان ذاإ الإ ینتصب ال والوصف .الجنس اسم صبع نمن لىإ هبوافذ

 . )٥(ذلك جمیع في الضم جواز في یختلفوا ولم ،زید صاحبَ 
وأودُّ أن ُأنبِّه إلى أن موارد الخالف النحوي في هذا االستعمال قد ُأسهب فیها في كتب       

 النحو وهو من االستعماالت القلیلة جًدا الواردة في بیت شعٍر أو مثال تعلیمي فقط .  
 االسم رفع وفي ،والثاني ولاأل االسم بنص في المحتملة الوجوه عرضف جنديال ماأ      
 باالسم التكرار نبأ وضحأ السابق هداالش على تعلیقه فيو  . عنه بسیط بكالم اكتفى ولاأل

  ممقح الثاني تیمَ  نأ رقدَّ  ومن )عديّ ( لىإ المضاف هو نهأ الظاهر:((و فقال (َتْیم)الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣١:  ٥الشافیة  المقاصدینظر:  )١(
  نفسها الصفحة نفسه المصدرینظر:  )٢(
  ١٩٥:  ٢الزجاجي  جمل شرح )٣(
  ٢٢٠٥:  ٤ الضرب ارتشاف :ینظر )٤(
  ٣٥٧٧:  ٧ القواعد تمهید ، ١٠٨٢:  ٢ المقاصد توضیح ، نفسها الصفحة نفسه المصدر :ینظر )٥(
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         :وقال سابقال ویهسیب أير  ذكر امعً  االسمین نصب وفي ،)١())ظهراأل هو ولاألف
 يرأ هو هذا نبأ یصرح لم نهبأ _العرض مع_ المبرد رأي ذكر وكذلك، )٢())باكأ ال((

 مضاف الثاني وتیم ،المذكور عدي لىإ مضاف ولألا مَ یْ تَ  نإ :وقیل :((ایضً أ وقال. المبرد
 على داًال  ومعنى الفظً  خرالمتأ یكون نأ یلزم هكذا یكن لم لو ذإ لمحذوفا عدي لىإ

 لزوم الثانيإذ في  ،ولاأل هو والظاهر خرالمتأ لىع  المتقدم داللة والمعقول ،المتقدم
 .   )٣())لیهإ والمضاف المضاف بین والفصل فائدة غیر من خیرأوالت التقدیم ین:فساد

 لسبب ومذهبه صرحة وٕانما یؤیده؛ سیبویهأنه ال یذكر اسم  الجندي من نص یتبین      
 المبرد في رأي نأ لىإ شاركس، وأالع ولیس خرالمتأ على المتقدم یدل نأ یجب نهأ واضح
من  ةالعربی في خیرأت وال تقدیم والة. فائد بال )عدي( خیرأوت )،الثاني تیم( بتقدیم فسادین

 . التنوین إعادة بدون المتضایفین بین والفصل ةفائد دون
  
 مفرد منادى نهأل ؛)٤(عنده امضمومً  فكان ،ولاأل االسم في خراآل الوجه ماأ      

 [الرجز] )٥(الشاعر بقول ستشهدا ، ثمبدل نهأ على منصوب والثاني ،ةمعرف
 فانزلِ  علیك اللیل تطاول            الذبل الیعمالت زیدَ  ُُدَ زی یا

 . عادتهاإل ضرورة رىأ وال السابق البیت في كما فیها والقول )عمالتیال زیدَ  زیدُ فـ(
 

 مضاف ولاأل االسم نأ في سیبویه للصواب هو رأي قربواأل الراجح يالرأ نأ لي ویبدو    
 التي والشعریة القرآنیة الشواهد ورود لكثرة وذلكقحم م والثاني الثاني االسم بعد لى ماإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٢٩ – ٤٢٨:  ١: قلیداإل )١(
  ٤٢٩:  ١ه نفس المصدر )٢(
  ١٩٥:  ٢، ابن عصفور  الزجاجي جمل شرحوینظر:  ، ٤٣٠:  ١ نفسه المصدر )٣(
  ٤٣٠:  ١ ینظر: المصدر نفسه )٤(
 ٢سیبویه  بیاتأ شرح ،١٥٢: قصاب ولید د. ،دیوانه فيه) ٨رواحة (ت بن اهللا عبدـل البیت، و  ٤٣٠: ١ینظر: اإلقلید  )٥(

:  ٤ المقتضب في نسبة وبال ،٣٤٦: ١ المفصل شرح ،٦٧: ١المفصل ،٢٠٥: ٢ كتابال في )جریر ولدـ(ول ،٤٢: 
 في لجا بن عمروول  ،٤٧٦:  ١١العرب لسان في بري لـ ابن ،٥٩٦: ١ اللبیب مغني ،١٠٢:  ١ الالمات ،٢٣٠
 ١٦٠:  ٣ل  الكام
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أشار  وكما ،بغیرهما وأ المجرورب وأ بالظرف ،المتضایفین بین الفصل مسائل بها جاءت
    ،  الیه والمضاف المضاف بین الفصل في المسائل بعض ذكر شامه ابن نبأ سابًقا الباحث

 يرأ یدأ بهذا وهو المتضایفین بین الفصل جازأ ،سیبویه نأ لي یبدو ایضً أ تقدم ماوم      
 . )١(امطلقً  الفصل بجواز والقائل ینكوفیال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٢٧:  ٢ نصافاإل :ینظر  )١(
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 :  والتعریف التنكیر بین الحال 
     :نحو كلیهما وأ المفعول وأ الفاعل هیأة على للداللة ،منصوبنكرة  اسم الحال      
 )٢()كیفـ(ل اجوابً  ویقع .)١()ایً ماش خالًدا (كلمتُ و )اباردً  الماءَ  اشربْ (و) اضاحكً  محمدٌ  قبلَ (أ

 . )٣(ا)مكتوفً  اللص ضربتُ ( :نحو
 الخبر في زیادة نهاأل ؛)٤(نكرة الحال تكون نأ ةردالمط النحویة القاعدة في واألصل        

 :يبنكرة، أ هاتأویل جبو  المعرفة بلفظ جاءت نفإ نكرة، یكون نأ الخبر فيصل واأل والفائدة،
 . )٥(ىمعن رمنكّ 
  ]الوافر:[)٦(العامري ربیعة بن لبید بقول المسألة هذه على الجندي دواستشه   

 َوَلْم ُیْشَفْق َعَلى َنَغِص الدََّخالِ          فـَأْرَسَلَها الِعَراَك َوَلْم َیُذْدَها 
 ووقع ، والالم لفباأل معرف مصدر وهو،  معرفة حال نهأ على (العراك)الشاعر نصب     

بنكرة  مؤولة الحال ، وهذه نكرة وأ معرفة المصدر في یعمل والفعل ،الظاهر في الحال موقع
 تركة).مع رسلها:(أالتقدیر نوكأ ،

 زیدٌ  جاء:(نحو )٧(نبغدادیو وال یونس ومنهم معرفة الحال مجيء النحویین بعض جازوأ      
 صورة على تيتأ نأ شرطال معنى الحال في كان ذاإ )٨(الكوفیون جازهأ وكذلك)، الراكب
 فالمحسن، )٩(المسيَء) منه فضلأ المحسنَ  اهللا عبدوا:(جاز فأ نكرة ، ذلك مع وهي المعرفة

  حسنأ ذاإ اهللا عبد :التقدیر إذ طشر الب اولهملتأ المعرفة بلفظ اهممجیؤ  وصح حاالن والمسيء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٢:الدقر الغني عبد ،والصرف النحو في العربیة القواعد معجم ، ٧٢:  التعریفات: ینظر  )١(
  ٣٧٦:  ١ الزامل العزیز عبد فرید .د ه) ، تحـ:٥٦٩(تالدهان بنا ،اللمع شرح في الغرة :ینظر  )٢(
ه)                  ٦٨١(تالبغداديیاز إ ابن ،النحو في المطارحة قواعد، ٢٣٤: ١ الصدى وبل الندى قطر شرح: ینظر  )٣(

  ١٥٠: الحمد توفیق علي د. أ. ، الكریم عبد شریف .د ، الهیجاء بوأ یاس .د ـ:تح ،
  ٨:  ٢ شمونياأل شرح ، ٥٧٨:  ١ التصریح شرح،  ٢١٤:  ١ النحو في صولاأل :ینظر  )٤(
  ٢٤٨:  ٢  عقیل ابن شرح :رینظ  )٥(
 ) رسلهاأف(  بدل)  وردها( فأ الدیوان في توورد،  ٧٠:  ١ العامري ربیعة بن لبید دیوان، ٥٣٣: ١ینظر: اإلقلید   )٦(
 ٥٦:  ٢ للجوجري الذهب شذور ، شرح ١٥٦٢:  ٣ الضرب ف، ارتشا ٦٩٧:   ٢ المقاصد توضیح :ینظر  )٧(
  ١١:  ٢ المساعد ، ٢٨:  ٩ والتكمیل التذییل :ینظر  )٨(
 . ٢٢٦٦:  ٥ القواعد تمهید ، ٨:  ٢ شمونياأل شرح :ینظر  )٩(
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 الحال ءين مجم مالرغ على الجمهور مذهب فكان التنكیر شرط ماأ ، ساءأ ذاإ منه فضلأ
استندوا  بمسببات وذلك ة،نكر  مجیئها لىإ یشیرون لنحویینا لَّ جُ  نجدو  الصورة ، هذهب معرفة
 ال امقدسً  شیًئا النحویین عرف في ُعدَّت التي النحویة القاعدة مع عهایانصا جلأ منإلیها 
:             ااسبابً  له وجعلوا ،التنكیر اشتراطب قالوا لذلك، مخالفته یمكن وال ،به المساس یمكن
 على یكون نأ یحتمل )،زیدٌ  جاءني:(قلت ذاإ نكأ ترى الأ ،للتمیز مشابهةٌ  نهاأ األول:    

 ،التنكیر یلزم یزیوالتم ،تضحو وأ نتبیَّ  )اراكبً :(قلت ذافإ مختلفة، وهیئات شتى، صفات
 من یأةه یخصص والتمییز الحال من كال  نأل ؛الحال نكرت بینهما الحاصل لتشابهفل

 . )١(الفعل مالبسة عند ةالمحتمل الهیئات
 لىوإ  ،حاًال ا قائمً  كانا) قائمً كان  ازیدً  یتُ :(رأقلت ذافإ ، والحال الصفة بین اتفریقً  :الثاني    
 .)٢(سراجال ابن ذهب ذلك

 متعلقة والفائدة الفائدة، في زیادة الحال كانت لما:((الخشاب ابن قال وكما: الثالث    
 فال ،ذلك ل ولزمهاصاأل على ـــــ فیه الزیادة هيـــــ  الحال جاءت التنكیر الخبر صلأو  ،بالخبر
 ه)٦١٧(تالخوارزمي ذهب ولقد. )٣(ونكرة)) معرفة یقع قد لخبران اك نوإ نكرة  الإ تكون

 قلت نكفكأ ا)،راكبً  زیدٌ  جاء:(قلت ذاإ نكأ ترى ال، أكان خبر الحقیقة في الحال ن:((ألىإ
 یشترط ال ذإ وقفة؛ فیه الكالم وهذا ،)٤())رهایتنك وجب ولهذا راكًبا، كونه ةحال في زیدٌ  جاء
 ا. مرً ضم وأ اظاهرً  معرفة یكون قد بل ، التنكیر كان خبر في

 المعنى في للفعل صفة وهو الحال صاحب هیأة بیان الحال من الغرض نإ :الرابع     
 نأ یجب ة ،نكر  الفعل نأ بتث وقد ،هو شيء يأ على المجيء یعلم فلم )زید جاء:(نحو
 . )٥(ةنكر  صفته تكون

  . )٦(التنكیر بلزوم التخفیف واستحق قلثستاف ةللفضلی مالزم فضلة حالال :الخامس      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٧: عبد اهللا البركاتي ، د. محسن العمیري  ـ: د.تح،  ه)٦٩٥(تالقریشي ،عراباإل علم لىإ رشاداإلینظر:   )١(
  ٢١٤:  ١ النحو في صولینظر: األ  )٢(
  ١٦٠:  ١ المرتجل  )٣(
  ٤٢٤ – ٤٢٣:  ١ العثیمین الرحمن عبد ـ:تح ، المفصل شرح في التخمیر  )٤(
  ٣٧٦:  ١ اللمع شرح في ینظر: الغرة  )٥(
  ٢٢٨:  ١ الناظم ابن شرح ، ٣٢٦:  ٢ التسهیل شرحینظر:   )٦(
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 وال فقط ذكرنا ما على المذكور لحدثلتقیید  والحال لصنكرة أ نهاقال الرضي:(( أ :السادس
 التنكیر في األصل على فالبقاء .)١())ًعاضائ التعریف وقع فلو عرفت هناك للتعریف معنى

 ،)٢(غرض لغیر األصل عن والخروج الزیادة عن الحال للفظ اصونً  التعریف عن لالستغناء
 تضمن قد )راكًبا زیدٌ  (جاء: قولك أن ، أال ترىالمعنى في ا ثانًیاخبرً  یعیش وجعلها ابن

 المعنى. خبر واألخیر مجیئه، حال في زید وركوبه بمجيء اإلخبار
 

 كیره ؛تن التزموا لذا ،خباراأل من خبر والحال مشتقة وهي المعرفة لصاحبها اوصفً  وتكون    
 .  )٣(وصاحبه الحال بین، فخولف حال نعت ال نهبأ یتوهم لئال

 

 إذ تنكیرلل الحال استحقاق في النحویین راءآ عن اكثیرً  یبتعد لم خراآل فهو الجندي ماأ      
 جاء( :قولكفي  زیدٌ  فمجيء ،بهاماإل رفع في زیالتمیك الحال نأل ؛الحال تنكیر جب: ((و قال
 الواقع بهاماإل زولی كما بهاماإل یزول )اراكبً (بقولكف شتى ضروب على  یكون نأ یحتمل )زیدٌ 
 .)٤(الهیأة)) لبیان نهاأل صفة؛ صلهاأ الحال نأ غیر )(عسًال بقولك )ناء(امتأل اإل في
 في واالحتمالیة الجملة في الحاصل والغموض بهاماإل به ا) وأزالراكبً  :(بقوله اللفظ خصصف

 .الكالم تقدیر
 حكاماأل وصحة ،كالخبر الحال ن:((إفقال خربآ وزاد السبب هذاب جنديال یكتفِ  ولم     

 لیس نهأ )المنطلق زید:(في قالوا ذاول ،هدر بالمعرف التعریف نأل ؛المعنى في كراتن بكونها
 فجعل )٥())طلقنبالم علیه محكوم زید:قولك وهو المقدر الخبر نماالحقیقة وإ  على بخبر

  .كرتینن ثناناال فكان ، احكمً  الخبر كان كما احكمً  الحال الجندي
 

  على العرب كالم في ووردت بالنكرة ، مؤّولة المعرفة الحال بأنذكر الباحث سابًقا و      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥:  ٢الكافیة  على الرضي شرح  )١(
  ٤٠٧:  ١ الكبیسي جاسم الحمید عبدـ: د.تحه)،٩٥٣(تطولون ابن ،مالك ابن لفیهأ على طولون ابن شرحینظر:   )٢(
  ٤٣٣: ٣الشافیة المقاصدینظر:   )٣(
  ٥٣١:  ١  قلیداإل  )٤(
  نفسها الصفحة نفسه المصدر  )٥(
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 الشاهد في وكذلك )جاؤوا األول فاألول(نحو: )١(منها: أن یكون معرف باأللف والالمصور 
 إال السماع على قصروه كثرته ، ومع)٢(بشذوذه النحویون فحكم ،)الِعراك أرسلها( السابق:
 ألنه ؛هذا مثل جاز وٕانما ،)٤(الصور بعض ذلك من واستثني، )٣(القیاس على أجازه المبرد
 بعض وضعوا وٕانما )المعارك أرسلها(العرب: تقل لم ، إذلم یجز فاعل اسم كان ولو مصدر

 . )٥(الحال في موضع للمعارف المصادر
 حكمهم بدلیل المعنى في نكرة باللفظ، معرفة أنها باب من یكون أن یمكن تقدم ما فكل      

 شواهد من مرَّ  ما كل في األداة(أل) زائدة أن هو اآلخر التنكیر اعتقاد ووجه بالسماع، علیها
 المذكورة آنًفا: الشواهد تخریج في مذاهب هناك یضاوأ ،
 وذلك مقدر بعامل المصدریة على منصوبة هي بل ،حاًال  لیست نهاأ فالمذهب األول:     

 وقیل، )الفارسي يرأ وهو(عتركت :يأ )فعل: فقیل: ( تقدیره في واختلفوا ،الحال هو العامل
 المصادر نأ یریان وهما ،)٦(والمبرد خفشاأل بذلك والقائل ك) ،العرا ةمعترك( :يأ مشتق اسم

 نه؛ ألبصحیح ولیس:((بقوله زعمهما مالك ابن رد وقد ة،مطلق مفاعیل حوالاأل مواقع الواقعة
 كل في ذلك وایجیز  نأ فینبغي المنصوب المصدر نفس رمالمض الفعل على الدلیل كان نإ

 .  )٧())السماع على وایقتصر  وال فعل له مصدر
 الحال موقع وواقع المصدر هو ك)العرا( نأ لىإ وذهب سیبویه بهذم:  الثاني المذهب     

 . )٨(ا)اعتراكً (ویلأت على
  والتقدیر: ،مضافٍ  حذف على منصوب ،المذكور للفعل مطلق مفعول :الثالث والمذهب    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٥٥:  ٢ لجوجريل الذهب شذور شرحینظر:   )١(
  ٢٢٥٦:  ٥ القواعد تمهید ، ٢٥٩:  ٢للسیرافي  سیبویه كتاب شرح :ینظر  )٢(
  ٦٩٧:  ٢ المقاصد توضیحینظر:   )٣(
  نفسها الصفحةو  نفسه المصدرینظر:   )٤(
  ٢٥٩:  ٢للسیرافي  سیبویه كتاب شرحینظر:   )٥(
  ٢٢٥٨:  ٥القواعد   تمهید ینظر :  )٦(
 ٣٢٨:  ٢التسهیل  شرح  )٧(
  ٣٧٢:  ١ الكتابینظر:   )٨(
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 مصدر نعت ك)العرا( نأ لىإ ه)٥٢٨الطراوة(ت ابن وذهب .)١(الِعراكِ  أرسلها إرسال
 وزعم،  كالعرا اوردهأف :ثعلب هنشدوأ )،كالعرا اإلرسال رسلهافأ( : يأ ،بحال ولیس محذوف

 رسلهاأ منضَّ مُ  الكوفیین عند فهو العراك رسلهاأ : قولهم ماأ ،وردهاأل ثانٍ  مفعول كالعرا نأ
 .)٢( وردهاأل ثانٍ  مفعول هو وردهاأ معنى
 لیست نهاأ لىإ وجماعة روفخ وابن طاهر ابن وذهبقال أبو حیان األندلسي :((     

 بنفسها الحال على ةمنتصب ،الفاعلین سماءأ موقع واقعة يه بل ةمضمر  لعوامل ةمعمول
 ثعلب ذهب((و. )٣())سیبویه مذهب نهأ خروف ابن وزعم ،معانیهامن و  ،لفاظهاأ من مشتقة

 ال المدح على منتصب )الغفیرالجماَء  بهم تر مر ( :قولهم في )الغفیر ءالجما( :نأ لىإ
نحو  الرفع فیه نبارياأل ابن جازوأ )،الغفیر ءالجما خوتكبإ تر مر :(نحو جرميوأجاز ال ،حال

 .)٤()) هم : مررت بإخوتك الجماء الغفیر بالرفع على تقدیر:
 بعضهم قول في سابًقا شرتأ وكما) زائدة لـ(أف )ولفاأل ولاأل واادخل: (قولهم ماأو      

 عند قاسی وال ،)مرتبین دخلواأ(:والمعنى ،ولاأل في لك عهدإذ ال  لعهدل ولیست
 معنى في كان ذاإ عندهم الحال نأل ؛علیه یقاس ما قبیل فمن الكوفیون ماأ ،البصریین

 . )٥(المعرفة لفظ على تيتأ نأ یجوز الشرط
 البعث معنىب ءیجي رسالألا :((فقال ،سبقه من يرأ عن ببعید یهرأ یكن فلم الجندي ماأ    

 یمنعها ولم شربها وبین بلاإل هذه بین ىخلّ  ، أي:هنا المراد وهو ایضً أ ةتخلیال وبمعنى
 بعد معرفة الحال مجيء على هتعلیق في قالإذ  ،الفارسي مذهب من كل وذكر.  )٦())ذلك

 في الحال موقع وقع ،بالالم معروف مصدرٌ  :والعراك: ((السابق الشاهد ذكر نأ
  على العراك تعترك أرسلها والتقدیر: ،فعله وهو فیه تعریف ال ما موقع أنه واقع غیر ،الظاهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢٥٥:  ٢ الصبان حاشیةینظر:   )١(
  ١١٧٦:  ٣النحویة  المقاصدینظر:   )٢(
  ١٥٦٤:  ٣ الضرب ارتشاف  )٣(
  نفسها والصفحة نفسه المصدر  )٤(
  ٣٤:  ٩ والتكمیل التذییلینظر:   )٥(
  ٥٣٢:  ١  قلیداإل  )٦(
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 لیست المصادر ]، وهذه١٧[نوح/)١())َواللَُّه َأْنَبَتُكْم ِمَن اْألَْرِض َنَباًتاتعالى:(( طریقة قوله
 أفعالها. األحوال وٕانما ،أحواًال 

             أنها: (الزمخشري)على)٢(المصنف)) اختیار ((هو:عنه فقال سیبویه مذهب أما     
 معرفة الشيء لفظ یكون أن ببعید ولیس النكرات، األسماء وضعت موضع معرفة ((مصادر

    :[الطویل])٤(القیس مرئا بقول استشهد وقد ،)٣())ِمْثلك برجل مررت قولهم: بدلیل نكرة معناهو 
 َعْن ِذي َتَماِئَم ُمْحِولِ َفِمْثِلِك ُحْبَلى َقْد َطَرْقُت َوُمْرِضٍع      َفَأْلَهْیُتَها 

 نكرة . معناه أن إال معرفة فهي )بَّ بإضمار(رُ  (فمثلك)لفظة  جرتإذ  
 

 تقول: أن ((ولك:لقوله سیبویه لمذهب المؤیدین من أنه الجندي كالم منیتضح      
 معرفة الذهن في والمعهود الوجود، في ال الذهن في األشیاء لمعهودات هذه في التعریف
كما في (أسامة) فهو معرفة باعتبار الذهن نكرة باعتبار  الوجود باعتبار نكرة ،الذهن باعتبار
 . )٥())الوجود
 به مررتُ (نحو:مضافًة  تكون أن هي معرفة الحال فیها وردت التي األخرى والصورة     
 اسم: وقیل الحال، موضع وضع مصدر فقیل: اللفظة هذه تأصیل في ختلفوا ،)٦()وحده

 موضع حاًدا، وٕایحاًدای:((إقال كأنه ،)٧(الحال موضع الموضوع المصدر موضوع موضع
             ضربته، أي: الفاعل من حال هو )وحده ازیدً  ضربتُ :(نحو المتعدي الفعل عفم ،اموحدً 
             :المبرد ومذهب، وسیبویه الخلیل مذهب وهذا، )٨())بالضرب له حاديإی حال في
 ةحلط بن بكر بوأ وذهب، بالضرب فردنم نهأ حال في ضربته: يأ المفعول من حال نه((أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٥٣٢:  ١ قلیداإل  )١(
 نفسها الصفحةو  نفسه المصدر  )٢(
 نفسها الصفحةو  نفسه المصدر  )٣(
  ٣٠:  ١ المصطاوي الرحمن عـبد : به اعتنى ،القیس مرئا دیوان  )٤(
  ٥٣٣:   ١ قلیداإل  )٥(
  ٣٧٣:  ١ الكتابینظر:   )٦(
 ١٥٦٦:   ٣الضرب  ارتشافینظر:   )٧(
 نفسها الصفحةو  نفسه المصدر  )٨(
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 . )١())حدهو  ت بهر مر  : قالوا الفاعل وارادأ ذاإ نهمأل ؛الإ لیس المفعول من الح نهأ لىإ
 لیهوإ  الزوائد محذوف وهو ، تهدوحأ مصدر نه:(( إفیه قال خرآ ایً أر  يالمراد وذكر      

 نهأ لىإ یونس وذهب، )٣())بفعل له یلفظ لم مصدر نه:(( إایضً أ وقال )٢())الفتح بوأ ذهب
 ابن ذهبو  ،)التفرد موضع زید( :والتقدیر) وحده زید( :العرب لقول الظرف على منتصب

 )قباًال إ ازیدً : (اقالو  كما الخبر هو مقدر بفعل امصدرً  كونه على وأ یونس قاله ما مع شامه
 . )٥()دُ حیَ  دَ حَ وَ (: نحو مستعمل لفعل مصدر نهأ لىإ صمعياأل وذهب، )٤(قباًال إ یقبل : يأ
 

 وتقدیره وحده به تر مر  :((قوله بدلیل بویهسی هب ماجاء یؤید نهأ فالواضح جنديال امأ       
 وذلك خرآ دلیًال  أعطى ثم )٦())الحال موضع في ةجمل ):فیحد( هدَ حْ وَ  دحیَ  به تر مر  :

         :قال ذإ السابقة الجملة من المحذوف الفعل على العائدة بالهاء المصدر باتصال
 به للمرور ضمیر عنه نائبكال هو الذي المصدر في یكون نأ واحبأ الفعل وامر أض فلما((
كما كان في ذلك  به المرور لىإ یعود ضمیر )به مررت: ( قولك في الفعل ذلك في كان كما

 . )٧(الفعل في قولك:(مررت به) ضمیر یعود إلى المرور به))
 معرفة لفظها: يكرة، أبن مؤولة فهي معرفة كانت نْ وإ  )حده(و نأ لنا یتبین سبق ومما     

 مقام قیمأ مصدر عودهف ئه)،بد على عوده رجع:(قولهم فیه نحن ما ونظیر ،نكرة ومعناها
 فاعل من حال نهإ :وقالوا، )٨()رجع(مفعول نهأل ؛منصوب نهأ النحویین بعض ویرى ،الحال
  )،يَّ فِ  لىإ (فاه :بقولهم سیبویه وشبهه )٩(الضمیر لىإ إضافته من معرفة وهو المستتر رجع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٥٦٦:  ٣ الضرب رتشافا  )١(
  ٦٩٦:  ٢ المقاصد توضیح  )٢(
  نفسها الصفحةو  نفسه المصدر  )٣(
  نفسها الصفحةو  نفسه المصدرینظر:   )٤(
  نفسها الصفحةو  نفسه المصدرینظر:   )٥(
  ٥٣٤:  ١ قلیداإل  )٦(
  نفسها ةصفحالو  نفسه المصدر  )٧(
  ١٥٦٦:  ٣ الضرب ارتشاف،  ١٥٢:  ١العربیة  سرارأینظر:   )٨(
  ٥٧٨:  ١ التصریح شرحینظر:   )٩(
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 یجوز مام ومابعدها اإلضافة لزمهت أن في المصادر من مثله:((و قال المسألة ذكر نأ وبعد
 بدء على اعودً ثنى ان، كأنه قال: هبدئ على عودة فالنٌ  رجع :قوله ،حاًال  ویكون بتداءاال فیه
 . )١(مثل به)) كنهول

 على عودة رجع :قولهم:((هذا في قالإذ  محذوف لفعل امصدرً  فجعله جنديأما ال      
 ضیفأو  ،علیه دلیًال  المصدر وجعل الفعل  حذف ثم بدئه، على اعودً  یعود رجع: يأ ،هبدئ
 . )٢())الحال ضمیر لىإ
 : )٣(الشماخ بقول هیسیبو  واستشهد )همبقضیض موا قضَّه(جاؤ  :قولهم ماقلنا شبیهو 

َها بَقِضیِضها   ُتَمسُِّح َحْوِلي بالَبِقیع ِسباَلها       َأَتْتِني ُسَلْیٌم َقضَّ
 وبعض :((فقال التوكید على قبله لما عالتبابا سیبویه فیها ىوحك مضافة حال مضهفق     

 والنصب الرفعهي:  والوجوه )٤())الوجوه على یجریه همكلَّ  بمنزلة همضَّ قَ  یجعل العرب
 ورأیت سلیٍم قضها بقضیضها هابقضیض هاضُّ ق سلیمٌ  تتنيأ یقول:(( یعیش ابن قال ،والجر

 على ةمنصوب نهاأ خراآل مر، واأل)٥())جمعینأ ومعناه هایضبقض هاضِّ ق ومررت بسلیم
 . )٦())الحال عموض في المجعول المضاف المصدر بمنزلة فیكون: ((عیشی ابن قال، الحال

 ثم ،همبقضیض قضا یقضون او جاؤ  والتقدیر:((وقال سیبویه مذهب فذهب جنديال امأ       
 همقضَّ  واجاء: قولك لىإ فصار بالمصدر )الحالذي  ضمیر(والتصق ،الفعلر ضمأ

 . )٧())حدهو  به تُ ر مر  في قررنا ما نحو على همبقضیض
 نأ ،والالم لفباأل وتعریفه معرفة الحال ورود مسألة في الصائب يالرأ نأ لي یتضح      

  واخترت ،المصدر تقدیر فيتكلًفا  النحویین كالم في نأل ؛بئاصلا هوویه یبس أير 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٩٢:  ١ الكتاب  )١(
  ٥٣٤:  ١ قلیداإل  )٢(
  ٢٠: الشنقیطي میناأل بن حمدأ : شرح،  ه)٢٢، الشماخ بن ضرار(ت الشماخ دیوان، ٣٧٤: ١ الكتابینظر:   )٣(
  ٣٧٥:  ١ الكتاب  )٤(
  ٢٢٦٤:  ٥ القواعد تمهید ، ١٣:  ٢ المساعد، وینظر:  ٢٠:  ٢   المفصل شرح  )٥(
  ١٥٦٩:  ٣ الضرب ارتشافوینظر:  ، ٢٠:  ٢ المفصل شرح  )٦(
 ٥٣٥:  ١:  قلیداإل  )٧(
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 ومادة، معنى لها مشابهة خرىبأ ةلفظ فأبدلت الحال موقع واقع المصدر نأل ؛سیبویه مذهب
؛  )الصرفي العدولبـ( ینیفالصر  عند یسمىما وهو خرىأ لىإ لفظة من عدوًال  كهنا نأ يأ
 التي ویالتالتأ من بالضد ستُ ول ،نظمه ةغوبال النص لسیاق الجدیدة اللفظة مناسبة ذلكو 

 نأ یترأ ولكني العربیة علماء برزأ وهم نحویین من قیلت كونها السابقة الشواهد في قیلت
 . عنها الخروج وعدم النحویة للقاعدة نصیاعالا جلأ من هي ویالتالتأ كلت

 والخلیل سیبویه لیهإ ماذهب هو عندي الراجحف ا،مضافً  المعرفة الحال ورود مسألة ماأ       
،  )وحًدا یحد به تر مر (:فیها صلواأل )وحده به تر مر : (قال نهأل ؛الفاعل من حال نهاأ في
 الحال في الضمیر عود بدلیل، بالمصدر المستتر الضمیر فاعله تصلاالفعل  حذف فلما
 خرمتأ على الضمیر عودب القائلة النحویة للقاعدة موافق وهذا ،المحذوف الفعل فاعل على
 ورتبة . الفظً 
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 :  عامله على التمییز تقدیم

 هووالغموض السابق له، ف االبهام إلزالة بهء جي فضلة منصوب نكرة اسم التمییز      
 وجًها). حسن زیدٌ (و ًء)مااإلناء  (امتأل :نحو قبله لما وتفسیر توضیح

 في ایضً أ فختلِ ا هذا على وبناء ،ماهیته في النحویین عند مختلف التمییز في والعامل    
 .عدمه من التمییز تقدیم مسألة

 ]الطویل:[ )١(الشاعر قولب المسألة هذه على الجندي واستشهد   
 وَما كاَن َنْفًسا بالِفَراِق َتِطیبُ         ها بَ یْ بِ َراِق حَ فُ ِبالى َلْیلَ أَتْهُجُر 

 نالشأ ضمیر كان واسم (تطیب)، عامله على(نفًسا) یزیالتم الشاعر قدمإذ       
 البصریینالنحویین  بین خالف هذا جواز وفي، )طیب(ت الفعلیة الجملة والخبر ،محذوف
 . والكوفیین

 التعبیر وحریة في واسعة مساحة اللسان تعطي فهي ، كبیرة ظاهرة العربیة في تقدیمالف       
 ذهبیُ  ال وكذلك، كالم في الحاصل باسلتاال بدفع التقدیم یقوم الغالب في، فبالغي لغرض
 المعنى في یریتغ وال باقیة، السیاق في اللغویة التراكیبف ه،معنا ویبعد النص وجوهر روح
 . اخرً متأ كان ما تقدیم طریق عن داللیة بالغیة ومضة النص زیدی فهو
 على التمییز تقدیم امتناع على نالنحویو  جمعأ فقد ،هعامل على یزیالتم تقدیممسألة  ماأ    

 .)٢(ایضً وان)أمن اسمنً  ي:(لوقولكعشرون)،  ادرهمً  عندي:(یقال فال فراداإل حال في عامله
 غیر خرواآل ،صرفمت :ولاأل ،مرینأ على فیه العاملف ،نسبة یزیتم یزیتمال كان ذاإ ماأ  

  )٤(تعجبال كفعل لالعام على زیالتمی تقدیم معه )٣(النحویون منع المتصرف غیرف ، متصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ٢٩٠:  ١ العرب لسان ، ٣٨٦:  ٢الخصائص  في للمّخبل ،نسبته في مختلف البیت، ٥٦٠: ١ینظر: اإلقلید   )١(
 ٢، اإلنصاف  ٣٩٣ : ١ النحو ، علل ٢٢٤:  ١ األصول،  ٣٧:  ٣ المقتضب فينسبة  وبال ،٥٥٣: ٣ الشافیة المقاصد

أحمد ،عبد العزیز رباحتحـ: هـ)١٠٩٣ ت(عبد القادر البغدادياللبیب  مغني أبیات شرح  همدان في، وألعشى  ٦٨٢: 
  ٢٦: ٧ یوسف دقاق

  ٤٥١:  ١  التخمیر ، ٩٤:  ١ عرابإلا صنعة في المفصل ، ٢٢٣:  ١ النحو في صولاأل :ینظر  )٢(
 ٢٩٢:  ٢ عقیل ابن شرح ، ٣٩٠:  ٢ التسهیل شرح ، ٣٩٤:  ١ النحویین مذاهب عن التبیین :ینظر  )٣(
 ٢٦٠:  ٩  والتكمیل التذییل: ینظر  )٤(
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 الظاهر في الفعل وقد یكون، )١()ازیدً  رجًال  نعم( :نحو الجامد الفعل)، و رجًال  ازیدً  حسنأ ما:(
 انك نإ و  )ىكف( على )رجًال ( تقدیم یجوز فال )،رجًال  بزید ىكف:(نحو تعجبال بمعنى امتصرفً 
 . )٢()أكفاه رجًال  ما(:بتقدیر نهأل امتصرفً 

 )٣(سیبویه :ولاأل ،قسمین على هتجاهبإ نو النحوی قسمنا، فمتصرفال عاملأما ال       
 عندهم یجوز فال ه،عامل على یزیالتم تقدیم وامنع )٥(والكوفیین البصریین كثروأ )٤(الفراءو 

 في والسبب ا عشرون)،درهمً  عندي:(وكذلك )زیدٌ  ابط انفسً ( :تقول نأ )اسً فن زیدٌ  طاب(في
 الكبُش  أَ قفتعرًقا) و( زیدٌ  :(تصببَ )٦(قلت ذاإ نكأ ترى المعنى أال في فاعل نهأل ؛ذلك منع

 یجوز وال المعنى في الفاعل وهو ، الشحم والمتفقئ هو العرقأن المتصبب هو و  شحًما)
الكالم  دیزی للكوفیین فهو جائز عندهم وتقدیمه عند البصریین خالًفا الفعل على الفاعل تقدیم

 قدمناه لو نناأل )؛الكبُش  َأتفق اشحمً ( )،زیدٌ  تصببَ  اعرقً :(تقول فال، )٧(قوة وبالغة وتوكیًدا
 تقدیم منعه عصفور ابن عن السیوطي ونقل، )٨(فاعل تقدیر یصح ال مكان في لوضعناه

 .)٩(سرهابأ الجملة هو نماوإ  الفعل لیس الناصب ى أنعل یزیالتم
  البصریین من )١٣(والمبرد )١٢(ميوالجر  )١١(يالمازن )١٠(الكسائي همف خراآل القسم ماأ      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧٧٥:  ٢الشافیة  الكافیة شرح :رظین  )١(
 ٢٩٦:  ٢ عقیل ابن شرح :رظین  )٢(
  ٤٠٧:  ١ الحاجب ابن ماليأ ، ٢٠٥ – ٢٠٤:  ١ كتابال :ینظر  )٣(
 ٧٩:  ١ للفراء نالقرآ معاني: ینظر  )٤(
 ٣٤٣:  ٢ الهوامع عهم: نظری  )٥(
 ٨٣٠:  ٢ نصافاإل :ینظر  )٦(
  ٥٢: ٢ینظر: معاني النحو   )٧(
 ٤٢:  ٢ المفصل شرح :ینظر  )٨(
 ٣٤٣:  ٢ الهوامع همع: ینظر  )٩(
 ابن الخالصة تیسیر في الخصاصة تحریر، ٣٠٤: ٢ المسالك وضحأ ،٣٨٩:  ٢ التسهیل شرح :ینظر  )١٠(

  ٣٥٤:  ١ شاللال علي عبد اهللا عبده)، تحـ : د. ٧٤٩(تالوردي
 ٣٠٠:  ١ عرابواإل البناء علل في اللباب :ینظر )١١(
 ٥٤:  ٢ شمونياأل شرح ینظر: )١٢(
   ٣٥٤:  ١الخصاصة  تحریرینظر:  )١٣(
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 :بقوله،  )١(غلى قلة مالك ابن ووافقهم المتصرف عامله على التمییز تقدیم جواز لىإ وافذهب
 سبقا نزًرا التصریفذو  والفعل             مطلًقا قّدم التمییز وعامل

، ولم امتصرفً  فعًال  كان ذاإ عامله على التمییز بتقدیم ذلك، كتبه بعض في هارتضا وقد     
 )،بتبتصتفقأت)و(عرًقا  امً :(شحتقول ذلك وعلى، )٢(یستباح في الضرورة وقد .ماعبإج ْز َیجُ 

 ةولیس هذا بمنزلبقوله:(()، وقد رد المبرد ذلك ادرهمً  بمنزلة (عشرون نهأل ؛سیبویه ولم ُیِجز
هذا (ول:یق ل َأال ترى َأنهذلك؛ َألن(عشرین درهما) ِإنَّما عمل في الدِّرهم ما لم ُیؤخذ من الفع

ن ؛ ألَ )زید راكًبا جاء(تقول:َألن العامل غیر فعل و ؛ )ا زیدا هذمً قائ(ال ُیِجیز:، و )امً زید قائ
عامل قوي التصرف وال طاقة للفاعل بالتقدم علیه، فمنع تقدیم . فالفعل )٣())ل فعلالعام

 كما فالسماع، )٤(والقیاس بالسماع هاملععلى  یزیالتم بتقدیم ونالمجوز  استدل وقدمعموله. 
 ]المتقارب:[)٥(الشاعر قول في وكذلك ،السابق الشاهد في

 َوَداِعي الَمُنوِن ُیَناِدي ِجَهاَرا          َتِطْیُب ِبَنْیِل اْلُمَنى  َأَنْفًسا
 الثاني الفریق قبل من حجة وهذا المتصرف عامله على) ا:(أنفسً قوله في الشاعر قدمف    

 . ولاأل الفریق على
 یزیالتم بین الحاصل لتشابهل وذلك ،القیاس جهة من فكان الثاني االستدالل ماأ        

 عامله على یزیالتم تقدیم جازتلك الفضالت  تقدیم جازا كمف )الفضالتالمنصوبة( والمفاعیل
 . المتصرف

 كان ن)، وإ ازیدً  ت:(أذهبنحو في التقدیم همجواز  في((الثاني الفریق عصفور ابن ورد       
 من ةمانع خیرللتأ موجبة األصلیة الفاعلیة كانت لو : ((مالك ابن قال ،)٦())صلهأ في فاعًال 
  نأل ؛ )ذهبتأ ازیدً (:یقال نأ یجوز ال فكان )ازیدً  ذهبت:(أنحو ذلكتضى بمق لعمل مالتقد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤٦:  ١  المكودي شرح ، ٢٩٢:  ٢ عقیل ابن شرح ،٧٣٤:  ٢النحویة   المقاصد :ینظرألفیة ابن مالك   )١(
  ٢٣٩:  ٥ القواعد تمهید،  ٣٨٩:  ٢ التسهیل شرحینظر:  )٢(
  ٣٦:  ٣ المقتضب )٣(
  ٧٣٦:  ٢ المقاصد توضیح ، ٣٠٤:  ٢ المسالك وضحأ حاشیة :ینظر )٤(
  ٦٢٨:  ١  التصریح شرح فييء ط من لرجلو  ،قائًال  له جدأ ولم النحواألدب واللغة و  كتب في جهدت أتابع لقد )٥(
 ٥٥٤:  ٣المقاصد الشافیة ینظر:  )٦(
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 ضاق اصدرً (بجواز یحكم نأ ینبغي كذلكف ،زجائ ذلك نأ في خالف وال زید ذهب :صلهأ
 .عصفور ابن على مالك بنا به رد ما وهذا )١())ههشبأ وما زید)

 جواز في الحال مع المضارعة هو تقدیمال جواز على به وااحتج الذي الثالث واالستدالل
 العامل ن)؛ألجاء اراكبً :(صحراكًبا)، إذ ی زیدٌ  جاء:(قولهم في المتصرف عامله على تقدمه
، فقد استوفى الفعُل فاعَله )جاء زیٌد راكًبا(إذا قلنا: :((قولهب عیشن یبا ذلك رد وقد )٢(فعل

، فقد )طاب زیٌد نفًسا(لفًظا ومعًنى، وبقي المنصوب فضلًة، فجاز تقدیُمه، وأّما إذا قلنا: 
استوفى الفعُل فاعَله لفًظا، ولم یستوِفه من جهة المعنى، فلذلك لم یجز تقدیُم المنصوب، كما 

 وجعل الكالم محصله في والمعنى اللفظ ركأش یعیش ابن نأ اي، )٣())تقدیُم المرفوعلم یجز 
 .  خرإلى اآل متمم حدهماأ

، ولاأل الفریق یوهن رأي مالك بنا فهذا، لمذهبینل انتصر منم الردود كثرت وقد      
 :الثاني ،علیه دلیل ال يأر ب روایات دفع نهأ: حدهمامردود بوجوه: أ االحتجاج هذا:((و بقوله

 صالةأ :الثالث ،توهین ال تقویه فیه المبالغة من لضرب محصل فضالت یزیالتم جعل نأ
أنه لو صح اعتبار األصالة في عمدة جعلت : الرابع، الحالكأصالة فاعلیة  التمییز فاعلي

أن منع تقدیم التمییز المذكور عند  :الخامس فضلة لصح اعتبارها في فضلة جعلت عمدة،
وفي غیرها ، عض الصور في األصل، وذلك إنما هو في بمرّتب على كونه فاعًال َمن منعه 

 :والسادس ].١٢/القمر))[اوفّجرنا األرض عیونً و((، )امتأل الكوز ماء:(هو بخالف ذلك نحو
 نإف )ادرهمً  ازیدً  :(أعطیتنحو في متروك العاملعلى  التقدیم منع في الفاعلیة أصال اعتبار
 ما فیهأجیز  ،التقدیم منع من له كان ما یعتبر لم مفعوًال  جعله وبعد فاعل صلاأل في زیًدا

  )٤())المذكور یزیبالتم فعلی نأ ینبغي فكذلك ،صلاأل في له فاعلیة ال یجوز
 تمییز مأ مفرًدا یزیتمال كان سواء امطلقً  المنع لىإ ولاأل الفریق مع فذهب جنديأما ال      

  نوإ  ،خالف بال ممتنعه عامل على قدیمهفت مفردعن  كان نإ الممیز:((هذا في قال، إذ نسبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٧٧:  ٢الشافیة  الكافیة شرح )١(
  ٣٦:  ٣ المقتضبینظر:  )٢(
  ٤٢:  ٢ المفصل شرح )٣(
  ٣٩٠:  ٢ التسهیل شرح )٤(
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طاب  انفسً  :زیجوِّ  ال نهأب سیبویه همومن الفریقین شیوخ برزأ ذكر ثم )١())فكذلك جملة كان
 ذلك أجاز المبرد نأ ذكر ثم ،یتقدم ال والفاعل فاعل زیالتمی هذا في صلاأل نأل ؛زیدٌ 

 هاتقدیم إذ الحال على قاس هنوكأ هتقدیم یجوزف محض، فعل العامل نأ :حدهماأ :لحجتین
 وفي القصة ضمیر )كان( في :به االستدالل وجهو  السابق لشاهدل ذكره :الثانيو  .جائز

 الجندي حورج ،)٢(انفسً  مقدَّ  ثم انفسً  لیلى طیبت كانت وما :قال نهفكأ لیلى ضمیر )طیبت(
 الممیز نأ ولاأل عن والجواب:((فقال المبرد حجج على برده وذلك ولاأل الفریق به جاء ما

 فضلة ذلك بعد )ا(راكبً و وفاعل فعل زیٌد) جاءك:(قولف، الحال بخالف هتقدیم یجوزفال  فاعل
 والجواب )،عمروا زیدً  ضرب:(نحو المفعول تقدیم جواز تقدیمه یجوزف المفعول حكم في

 كان وما:(قال نهأفك، خبرها)تطیب(و كان سما نفسيف )نفسي كان وما( الروایة أن :الثاني
 ذلك ومثل الفصحاء واستعمال القیاس خالف على ذلك نأ :الثالث والجواب طیبة)، نفسي
 )٣())به االحتجاجعن  ساقط مردودٌ 

 هدحض وكذلك ،فاعًال  كونهل یزتمیال تقدیم برده الثاني الفریق حجج الجندي سقطا لقد     
 . القیاسلم یجز قضیة  وكذلك خرآ ویلبتأ ولهاوأ البیت ةیلروا

أرى  وال ،ةالعربی في وبكثرةوارد  التقدیمف ،شائعة مسألة یزیالتم تقدیممسألة  نأ لي ویبدو     
 الكالم رونق من ویزید التعبیر في كثرأ مساحة یعطي؛ ألنه التقدیمحجة لدحض هذا 

 في جدأ لذلك تقدیم المفعول جاز تقدیم التمییز، جاز اكمف بالمفعول شبیه فالتمییز ،وبالغته
 .  المذكورة سبابلأل الثاني الفریق مع میوًال  نفسي

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٦٠:  ٢ قلیداإل )١(
  ٥٦١:  ٢ه نفس المصدرینظر:  )٢(
  ٥٦٢ – ٥٦١:  ٢ نفسه المصدر )٣(
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  :  ترخیم االسم المضاف إلیه في النداء
 ینفرد یكاد اشیئً  حظتفل ؛بعادهاوأ ةلالمسأ هذه عن للبحث النحو كتب من اكثیرً  تقرأ       
 (اللغة في رخیمالت تعریف وهو َال أَ  ةالنحوی المسائل جمیع في یتكرر وال الترخیم موضوع به

 غرابة ؛هو ذلك في السبب نأ الباحث ویرى النحویة، الكتب غلبأ في )واالصطالح
 منطق في نٌ سِ حَ  نٌ یْ ولِ ، رخو بیضأ حجر :بمعنىاللغة  في نهأل الترخیم؛ مصطلح
 بین المقاربةف ،)٢())مخصوص وجه على الكلمة بعض حذف:((االصطالح وفي ،)١(النساء
 یسقط مام النساء منطق لین وبین فاتهحا من حافةٍ  كسر هلسِّ یُ  مما الحجر طرف رخاوة
  . اسراعً إ و ا وتحبیبً  تسهیًال  طرحه ممكنال واللفظ الصوتا عنه

 

 المنادى یكون ال نأ :ومنها النداء باب في االسم مرخیلت اشروطً  نالنحویو  وضعو       
 . الكوفیین عند ذلك وجاء ،البصریین عندترخیمه  یجوز فال امضافً 
 ]الطویل:[)٣(زهیر بقول المسألة هذه على الجندي استشهدو     

 ُتْذَكرُ  َأَواصَركْم والرَّْحُم بالَغْیبِ        ُخذوا حظَُّكم َیا آَل ِعْكِرَم واْذُكُروا 
 ]الطویل[ )٤(الشاعر بقول كذلك استشهدو    

 َسَیْدُعوُه َداِعي ِمیَتٍه َفُیِجیبُ        أَبا ُعْرَو ال َتْبَعْد فكلُّ ابِن ُحرَِّة 
 مع )التاء(خیراأل هحرف فذبح )رم(عك لیهإ المضاف االسم ولاأل الشاهد في الشاعر مرخَّ    

 )باعرو(أـف الثاني الشاهد ماأ عكرمة)، لآ یا(هو كاملال والمنادى علیها دالة الفتح بقاء
 المحذوف الیه مضافال عرو لىإ مضاف )با(أو  ،محذوف نداء حرفب منصوب منادى
 بالفتحة .  عنه والتعویض )التاء( وهو خیراأل الحرف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٦٠:  ٤ العین كتابینظر:   )١(
  ١١٢٦:  ٣ المقاصد توضیح، ٢٨٨:  ٢ عقیل ابن شرح :وینظر،  ٢٢٢٧:  ٥ الضرب تشافار   )٢(
، ٢٧١:  ٢ الكتاب، ٥٧م) شرح: علي حسن فاعور: ٦٠٩(تسلمى بيأ بن زهیر دیوان، ٤٥١: ١اإلقلید ینظر:   )٣(
  ٣٤٨:  ١ نصافاإل ،٤٥٧: ٣النحو في صولاأل
 ابن مالي، أ٣٤٧: ١اللباب  في نسبة بال فهو، ٤٥٣: ١، وینظر:هامش محقق اإلقلید لقائل حدأ یعزه لم البیت  )٤(

  ٢٣٧: ٣التسهیل شرح ،١٩٥:  ١ الشجري
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زائًدا  ة،معرف ،منادى ،امفردً ( یكون نأ :)١(منهاف مالمرخَّ  االسم في توافرها الواجب الشروط أما

 .)مضاف غیر ،علم ،مندوب وال ،غاثمست غیر ،حرفأ ثالثة على
 :(( الترخیم حذفبقولهسیبویه  شارأ ذلك لىإ و منادى  مخالمر  یكون نأ انه یهمنا ماو     
 ال الترخیم نأ علماو  ا...تخفیفً  كالمهم من ذلك غیر واحذف كما ا،تخفیفً  المفرد األسماء واخرأ

 نما:((وإ بقوله النداء في وجوبه، وعلل سیبویه )٢())شاعرٌ  طریض نأ الإ النداء في الإ یكون
 من الیاء واحذف وكما ،التنوین حذفوا كما ذلكفحذفوا  ،كالمهم في لكثرته النداء في ذلك كان
 ا،مضافً  یكون الأ شروطه منالنداء و ب تصمخ الترخیم نوأل .)٣())النداء في ونحوه يقوم

 النحویین عند نعتما ذلك) لالواحدالواحدة(كالشيء  كالكلمة لیهإ المضاف مع والمضاف
 في یكون الالترخیم  نأ علم:((واسیبویه قال لیهإ والمضاف ترخیم المضاف نالبصریی
 في منون اسمٌ  وال مضاف میرخ وال ،ینیمنادَ  غیرُ  نهما؛ ألوصف في وال )٤(لیهإ مضاف
 .)٥())النداء

 المضاف ترخیم امتناع یعلل نأ ویجوز:((بقوله االمتناع ذلك سبب الرضي وضحوأ    
 حذف وأ سرهبأ حذفه صبحأ بحیث اتامً  اامتزاجً  یمتزج لم لیهإ المضاف نبأ لیهإ والمضاف

 یكن ولم ةالكلم خرآ في الإ یكون ال عرابواإل باق المضاف عرابإ نأ بدلیل خرهآ
 التنوین حذف بدلیل للترخیم، المضاف خرآ فحذ یصح بحیث المضاف عن منفصًال  ایضً أ

 هي علة  الرضي بها اعتلَّ  التي العلة وهذه ).٦())الیه مضافال جلأل منه الكلمة تمام وهو
  نإ ذإ ،الحذف من سلم لذلك صلاأل على المضاف ترخیم جواز عدم حمل هنَّ إ، إذ )٧(هیسیبو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  العزیز عبد محمد ،السالك ضیاء ،٢٥١: ٢ التصریح شرح،  ٥١: ٤ المسالك وضحأ ،٣٤٩: ١ نصافاإل ینظر  )١(

  ٢٩٨:  ٣ النجار    
   ٢٣٩:  ٢ الكتاب  )٢(
  ٣٩٣:  ١ة الكافی على الرضي شرح ،  ٣٤٩:  ١المفصل شرحظر: وین،  نفسها الصفحة نفسه المصدر  )٣(
  ٧٨:  ٢الهوامع  همع، ٥٦٣:  ٢ المساعد، ١٣٦١:  ٣الشافیة  الكافیة شرح ، ٣٤٩:  ١ نصافاإل :رینظ  )٤(
  ٢٤٠:  ٢ الكتاب  )٥(
  ٣٩٦:  ١الكافیة  على الرضي شرح  )٦(
  ٢٤٠:  ٢ الكتاب :ینظر  )٧(
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النداء فیه  ثرأ فقد المفرد االسم ماأ ،النداء ذلك فیه یؤثر ولم واحد هبعدو  النداء قبل حاله
 والترخیم وبعدهالنداء  قبل رغیَّ قد ت المفرد حكم ن، وألامعربً  كان نأ بعد البناء لهأوجب و 

 النداء في ثابت حالهما عراباإل في لیهإ والمضاف والمضافجاز،  النداء لذلك یسوغه
 . )١(یجز لم ذلك غیر في یجوز ال الترخیم نأ وبما وغیره

 انلك المضاف خرآ حذفنا فلو ،الواحد االسم بمنزلة نهأل ؛المضاف من لم یجز وكذلك     
 المقصود لیس لیهإ المضاف نأ ذلك فضًال عن ،ممتنع وهذا الكلمة وسط من احذفً 

 .)٣(الحاجب ابن اكیدً تأ وزاده )٢(السابق بقوله سیبویه كدهأ ما وهذا بالنداء
 وعلله النداء غیر في اترخیمً  ولألا الشاهد في )عكرم ل(آ فیرى )٤(السراج ابن ماأ     

:            قوله في الشجري ابن ومثله والقافیة، الوزن الستقامة الشاعر لیهاإ یلجأ التي بالضرورة
 .)٥())حارُ  یا وا:قال من لغة على النداء غیر في الترخیم جواز على النحاة اتفق ((

 

 وهي القبائل لبعض عربیة لهجة )٦(م)٢٠١٥(تالجنديالدكتور أحمد علم الدین  وعدها      
 امتازت الذي البدو من همغلبوأ طيء دیار من قرب على الشعراء معظم نأو  )طيء( لهجة

 ما ببقاء وذلك ینتظر من لغة علىرخم  الشاعر نإ يأ ،والحركات الحروف بحذف لهجاتهم
 .)٧(الكالم رخم نوإ  حاله على الحذف قبل
 بهذا فهو ،بالشعر مختص نهوأ ضرورة الترخیم نأ لىإ السامرائي ابراهیم الدكتور ذهبو      

  امختصً  یكون الترخیم نأ االستقراء علیه دل الذي نأو  ،تبعه ومن سیبویه به جاء ما یؤید
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٧٥:  ١ینظر: شرح المفصل   )١(
 ٢٤٠:  ٢ الكتاب) ، وینظر: ١٠٢(ص  سیبویه قول السابقة یفةالصح :ینظر  )٢(
  نظم في الوافیة شرح، ٢٩٨:  ١ العلیلي بناي موسىد. ، تحـ:الحاجب ابن ،المفصل شرح في یضاحاإل :ینظر  )٣(

  ١٩٩: العلیلي بناي موسى د. ، تحـ:الحاجب ابن الكافیة،    
  ٤٥٩ – ٤٥٧:  ٣ النحو في صولاأل :ینظر  )٤(
  ١٩٠:  ١ الشجري ابن ماليأ  )٥(
 أستاذ النحو واللهجات في جامعة القاهرة، من مؤلفاته، في قواعد اللغة العربیة، المعجم اللغوي القرآني، ینظر: الرابط    )٦(

     http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=58072على شبكة األنترنت     
   ٦٩٤:  ٢التراث، د. أحمد علم الدین الجندي  في العربیة ینظر: اللهجات )٧(
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  اكبیرً  شیًئا الموضوع هذا من جعلت شروط من النحویون وضعه مان أو  وضرورته بالشعر
 )مجید( من بدًال  (مجي) لكلمة وجود فال بالشعر ةمختص ثانویة مسألة نهأ على جتهخرَّ و 
 القیود تفرضها التي لغته للشعر نوأ شعًرا جاء ذلك نأ الإ )منصور( من بدًال  (منص)و

 .)١(الشعریة
 جینمحت ذلك وأجازوا ،خرهآ بحذف وذلك لیهإ المضاف ترخیم فأجازوا )٢(الكوفیون ماأ      

 المفرد االسم رخما وكم )الواحد شيءالك( لیهإ والمضاف المضاف نأ عن فضًال  )٣(بالسماع
(یا في )عام لآ یا:(نحو وذلك ،الترخیم جاز لذلك واحد اسم همانأ على معهما التعامل ازج
 الشاهد على تعلیقه في تريالشمن علم)، قال األالكفي(یا آل م )مال لآ یا(و )عامر لآ

 على إعراًبا فتحته یجعل نأ ویحتمل ،لفظه على وتركه )عكرمة(ترخیم في الشاهد:((السابق
 یلةالقب على یقع نهفإ رجل اسم كان نوإ  )عكرمةٍ ( ألن ؛تصرفه فال لمؤنث ااسمً  هتجعل نأ

 ا؛معربً  وبقي المضاف االسم شكل من یغیر لم نداءال نأ :يأ )٤())خصفة بن عكرمة وهو
 .الصرف من ممنوع نهأ على لحمله

  
 واالصطالح اللغة في الترخیم بتعریف_ العادة غیر على_ المسألة فابتدأ جنديال أما      
 باب النداء ن:((ألذلك في وقال به اوثیقً  اارتباطً  ویرتبط النداء خصائص من الترخیم نوأ

 .)٥())بالتغییر نسؤ ی والتغییر ،تغییر
  
 )حارُ  یا( لغة على الإ وجهین على سیبویه عند فضرورة النداء غیر في مجیؤه ماأ     

 :)٧(ذي الرمة بقول واستشهد. )٦(خرىاأل دون بالضم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١١٦ – ١١٥: السامرائي ابراهیم، د.وبناء نقد العربي النحو في ینظر  )١(
 ٧٨: ٢ الهوامع همع ،  ٦٥٠:  ٢اللمحة  ،  ٣٤٦: ١ اللباب ،١:٣٤٧نصافاإل :ینظر  )٢(
 العربي النحو صولأ من صلأ وهو  )٣(
 ٣٤١: سلطان المحسن عبد زهیر د. ، تحـ:االدب جوهر معدن من الذهب عین تحصیل  )٤(
  ٤٥٠:  ١ قلیداإل  )٥(
  ٤٥١ – ٤٥٠:  ١المصدر نفسه ینظر:   )٦(
  ٥١: ٧والتكمیل التذییل ،٢٠٩:  ١للسیرافي  سیبویه كتاب شرح ، ٢٤٧: ٢ الكتاب، وینظر: ٢٣:  ١دیوانهینظر:   )٧(
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 َوال َیرى ِمثَلها ُعجٌم َوال َعَربُ            ِدیاَر َمیََّة ِإذ َميُّ ُتساِعُفنا 
 في البصریین تبع الجندي. فبالضم) حارُ  یا( لغة على النداء غیر في (میَّة)الشاعر مفرخ
          نأ على ولاأل الشاهد وخرج لیهإ المضاف خرآ بحذف المضاف ترخیم جواز عدم

 اسم نه(عكرم) كأ یجعل ولم النداء غیر في فرخم مَة)عكر  لآ یا( رادعكرمة):((أ لآ یا(
 . )١())الصرف من امتنع مال كذلك جعله، إذ لو براسه

 

 المسألة هذه محور ومنها ،الذكر السابقة الترخیم طشرو  عن تحدث قهسب كمن والجندي      
 عرض في اسابقً  لیهإ شرتأ وكما ةاإلضاف ترخیم رفضه وسبب مضاف غیر یكون نأ وهو

 في الترخیم وقع حذفت لوف واحدة كلمة كل لیهإ المضاف مع المضاف ن:((ألالنحویین راءآ
 غیر في امرخمً  تلكن لیهإ المضاف من حذفت ولو هموضع خالف على وذلك ةالكلم وسط
 والترخیم اإلضافة بین نأ وهو اشیئً  ضافأ نهأ ال، إ)٢())خصائصه من والترخیم ،النداء
التاء  وحذف ،)٣())فیتناقضان ثباتهاإ الترخیم وفي اللبس زالهإل :((اإلضافةقالإذ  اتناقضً 

 .انقصً  یرد فال للضرورة عروة)با(أمن
 

 وجوده من المفسرون ذكره ما الإ الكریم نآالقر  في یرد لم الترخیم نأ ایضً أ رقةالمفا من      
 ابن قال] ، ٧٧/الزخرف))[َیا َماِلُك ِلَیْقِض َعَلْیَنا َربُّكَ :((تعالى قوله فيماِل)  یاقراءة( في

 نهمأ وذلك اجدیدً  اسرً  الموضع هذا في فیهأن  الإ ،الترخیم في لوفمأ المذهب هذا:((جني
 مواضع هذا فكان ،كالمهم وصغر نفسهمأ وذلت قواهم تضعف _علیه هم ما لعظم_

 على القادر لقوله المالك یستعمله ما لىإ هتجاوز  دون اووقوفً  ،علیه ةضرور  االختصار
 . )٤())منطقه في التصرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٥١:  ١ قلیداإل  )١(
 ٤٥٣:  ١ نفسه المصدر  )٢(
 والصفحة نفسها  نفسه المصدر  )٣(
  ٢٥٧ : ٢ جني ابن، عنها یضاحاإلو  القراءات شواذ وجوه تبیین في المحتسب  )٤(
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 یسوغه الترخیم نأل ؛الرأي الراجح  وهو البصریون لیهإ ذهب ما فیرى أن الباحثأما       
 بعدم وااللتزام الشعري للوزن المصاحب الموسیقى نسجاماال جلأ من یرخم الشاعر نوأ النداء

 المضاف من التنوین بمنزلة لیهإ المضاف نأفضًال عن  المعروفة الشعر بحور من الخروج
 اإلعرابیة حركته تتغیر لم المضاف المنادى االسم نأ وكذلك ،المنادى نهایة لیس فهو لذا
 زیادة الترخیم وفي سبقها عما بهامواإل الغموض لدفع بها جيء ضافةاإل نوأه بعدو  النداء قبل
 .  امعً  یجتمعان ال لذلك بهاماإل في
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 :   تمیم عند واتباعه الحجاز أهل عند المنقطع نصب المستثنى
 ،)١(إخراُج بعٍض من كلّ وقیل هو:  ،قبلها ما حكم من )ال(إ بعد ما خراجإ هو االستثناء     
 اتحقیقً  المخرج هو:((قال ذإ دقةً  النحویون ذكرها التي التعریفات كثرأ مالك ابن تعریف عدُّ یُ و 
 ذكر نهأ ذلك في والدقة ،)٢(الفائدة)) بشرط بمعناها وأ الإب متروك وأ ذكورم من اتقدیرً  وأ

 على النحویون جهخرَّ والذي  المنقطع االستثناءمنها : نواع، وله أبمعناها كان وما الإ األداة
 . )٣())منه المستثنى جنس غیر من المستثنى:((نأ

 ]الرجز[ :)٤(الشاعر بقول المسألة هذه على الجندي واستشهد    
 إّال الَیعاِفیُر وٕاّال الِعیُس              بها أِنیُس وبلَدٍة لیَس 

 الیعافیر نبأ _العرض مع_قبله ما من البدل على )الیعافیر(الإ بعد ما الشاعر رفع إذ     
  .  (البلدة)المكان ذلك نیسأ من جعلها ولكنه نیساأل جنس من لیس والعیس

 رسالًة) الإ حدٌ أ نيءجا ما:(نحو نفي شبه وأ بنفي اومسبوقً  قبله ماع المنقطع االستثناءف     
 الذین )تمیم بني مذهب(و، امطلقً  المستثنى نصب وهو :)الحجازي المذهب(،مذهبانه فی لك

 فیه یختار ما باب هذا:((سیبویه قال ،)٥(رسالٌة) الإ حدٌ أ نيءجا ما:(نحو البدل یجیزون
 الإ حدٌ أ فیها ما:(قولك وذلك ،الحجاز هلأ لغة وهو ولاأل النوع من خراآل نأل ؛النصب

كأنه  فیصیر ،ولاأل من خراآل وایبدل نأ واوكره ،احمارً  ولكن معنى على به جاءوا ،)٦(ا)حمارً 
 .)٧())الدرهم في العشرین كعمل قبله ما فیه وعمل ،ولكن معنى على حمل، فنوعه من
  مثال وفي منه المستثنى من المستثنى بدالإ لكراهة ؛المستثنى ینصبون الحجاز هلفأ      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٦: ٢، شرح المفصل  ٣٠٢:  ١، اللباب  ١٥٦:  ١ینظر: أسرار العربیة   )١(
  ٢٦٤:  ٢ التسهیل شرح  )٢(
  ٢٦٤:  ١ النحوي التطبیق ،٣٦١:  ٣الشافیة المقاصد :ینظرو ، ٢٢٥:  ١ البدیع  )٣(
  شرح ،١٩٦٥:  ١النحو علل، ٤١٤: ٤المقتضب ،٣٢٢:  ٢الكتاب في نسبة بال البیت، و ٥٧٢: ٢ینظر: اإلقلید   )٤(

  ملمع وبقر العیس الوإ  الیعافیر ال(إ ةمختلف روایته ولكن ،دیوانه في ه)٦٨ت (العود رانولج ،١٣٦: ٢سیبویه بیاتأ     
  ٥٢): كنوس     

 ٥٤٧:  ١ التصریح شرح، ٣١٩:  ٢ الكتاب :ینظر  )٥(
 بحسب رأي أستاذي المشرف عن حواٍر ثنائيٍّ في    هذا الشاهد نظرت به كتب النحو، ولكنه غیر الئق بالذوق العربي  )٦(

  نخلًة) إال أحدٌ  فیها ماوباالمكان استبداله بـ(المسألة     
  ٣١٩:  ٢الكتاب   )٧(
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 كان ذاإ الإ منه المستثنى من یبدل ال المستثنىاإلبدال؛ألن  یجز فلم جنسه من لیس سیبویه
 .ولكن معنى على حمل ولذلك ،ا منهبعضً 

 الإ بعدها ما یكون ال لكنَّ  نأ قبل من وذلك:((الحمل هذا سبب یعیش ابن وضحأو      
 بعدها ما یكون نأ یشترط ال لكن نأ الإ ،كذلك االستثناء في الإ نأ كما ،قبلها لما مخالًفا
 المستثنى نصبیف ،)١())كل من بعٌض  الإ بها یستثنى ال نهأف الإ بخالف قبلها لما بعض
 .)٢(الدرهم في العشرین عملك قبله ما فیه وعمل الكالم تمام على

 كان :حدهماأ ،مرینأل وذلك البدل على منه المستثنى المستثنى فیتبعون تمیم بنو أما     
 )حد(أ واذكر  همولكن خبٌر) الإ جاءني ما( :قالوا نهمأفك منه المستثنى حذف نیة على ذلك

  .)٣(قبله مما المستثنى الو بدفأ اتوكیدً  منه المستثنى
 (الخبر) نكأ المجاز مع قبله ما جنس من جعلوه نهمأل ؛المستثنى وابدلأ عندما: الثاني      
 جعلته شئت نإ و :((سیبویه قال ذإ الموضع ذلكعقالء  ومن الموضع ذلك ناسيأُ  حدأ من هو
 وتحیتك السیف عتابك:((یقال كما اًزاومج دعاءً ا العامل نزلةم لتهنزَّ  يأ ،)٤())نسانهاإ

 .)٥())الضرب
 ذلك جماعة عن فعبر یعقل ال بما یعقل من خلط هو:((اثالثً  اوجهً  المازني وأضاف     
َفِمْنُهْم َمْن ((تعالى قوله ومنه )٧())غیره وعلى علیه مشتمل لفظ من )٦(أبدل حماًرا ثم ،حدبأ

 فقد ،]٤٥))[النور/َیْمِشي َعَلى َبْطِنِه َوِمْنُهْم َمْن َیْمِشي َعَلى ِرْجَلْیِن َوِمْنُهْم َمْن َیْمِشي َعَلى َأْرَبعٍ 

  .)٨(یعقل من بلفظ كلها عنها خبر دابة) كل:(قوله في یعقل ال بما یعقل من خلط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٤:  ٢ المفصل شرح  )١(
  ٣١٩:  ٢ الكتاب :ینظر  )٢(
  ٥٤:  ٢ المفصل شرح ،نفسها الصفحة و نفسه المصدرینظر:   )٣(
 ٣٢٠:  ٢ نفسه المصدر  )٤(
  ٥٤:  ٢ المفصل شرح  )٥(
 باالمكان أبدال هذه اللفظة بلفظة (خبر) أي یكون المثال: (ما جاءني إال خبٌر)   )٦(
 ٤٠٣:  ٢الزجاجي جمل شرح وینظر: ،٢٣٣: ٢بالحبیب رشید تحـ: ،الشنتمري علماأل ،سیبویه كتاب تفسیر في النكت  )٧(
  عطا القادر عبد محمده)، تحـ: ٦٨٤، القرافي(تاالستثناء في االستغناء:نظریو  ،نفسها الصفحة نفسه المصدرینظر:   )٨(

     :٣٦٠ 
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 في امحصورً  ذلك یتوهم ال نهأل ؛فاسد وهو:((بقوله المازني به جاء ما خروف ابن ورد      
 .)١())یحصى نأ من كثرأ _حدأ لفظ ولیس _ الباب هذا في منه یبدل والذي واحد لفظ
 .)٢(المنقطع في یطرد ال نهأل ؛ایضً أ فاسد نهبأ المازني رأي عصفور ابن ونعت    

 نأو ، )٣(اقطعً نم االستثناء كان ذاإ (سوى) معنى على) ال(إ فتحمل الكوفیین عند ماأ       
 . امثبتً  مأ كان امنفیً  للمستثنى مخالفته یلزم ال (سوى) مع المنقطع المستثنى

 ال لكن نأ قبل من وذلك:((لالستدراك تيأت )لكن( نأ (سوى)و )لكن( مابین االختالفف  
 .)٤())قبلها لما مخالفة الإ بعدها ما یكون

 

 ما قیل المنقطع:(( قال ذإ الحجاز هلأ يرأ امرجحً  المذهبین هذین ذكر فقد الجندي ماأ     
:             سبقه نوم الزمخشري مثال لىإ شاروأ ،)٥())منه المستثنى جنس من یكن لم
 فیه الحجاز هلأ مذهبأحد ف جنس من لیس الحمار :((إذوقالا)، حمارً  الإ جاءني ما(

 :وقلت بدلتأ لو نك:((ألالحجازیین يأر ل ترجیحه سبب علل ثم ،)٦())المختار وهو ،النصب
 الشيء قامم والقائم سهال یجان عما بدًال  الشيء جعلت كنت ،بالرفع حماٌر) الإ حدٌ أ نيءماجا(

 .)٧())حدأ حكم من للحمار امخرجً  كنت نصبت ولو مجانسة، بینهما یكون نأ البد
      یقولونو  یبدلون تمیم وبنو:((بقوله )حدأ( من )الحمار( دالهمبإب تمیم بني حجة أوضح ثم     
 الحمار فیصیر ،غیرهم على دمییناآل اسم تغلیب بطریق بالرفع )حمارٌ  الإ حدٌ أ نيءماجا(

 أرى وال الشاهد موضوع على اتمامً  ینطبق السابق المثال في لقی وما ،)٨())حدأ تحت داخًال 
 َال َعاِصَم اْلَیْومَ :((تعالى قوله وهو نيقرآ بشاهد الجندي دواستشه. السابق الكالم لتكرار حاجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٨٩:  ٢ التسهیل شرح :وینظر، ٢١٥٣:  ٥ القواعد تمهید  )١(
  ٢١٥٣:  ٥ القواعدتمهید  ینظر:  )٢(
  ٢٩٠:  ١ النحو في صولاأل :ینظر  )٣(
  ٤٥:  ٢ المفصل شرح  )٤(
  ٥٧١:  ٢ قلیداإل  )٥(
  ٥٥العربیة :  في اللمعوینظر: ، نفسهاالصفحة  نفسه المصدر  )٦(
 نفسها والصفحة نفسه المصدر  )٧(
 نفسها الصفحةو  نفسه المصدر  )٨(
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 قال عدة، جاتیتخر ب الشاهد هذا النحویون خرج لقد]، ٤٣/هود))[ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإالَّ َمْن َرِحمَ 
َال َعاِصَم  :((تعالى قوله ذلك فمن ولكن معنى على الإ یكون ال ما باب هذافیه:(( سیبویه

 على النصب جانب رجح والمبرد ،)١())رحم من ولكن :ي)) أاْلَیْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإالَّ َمْن َرِحمَ 
 ،)٢())النصب الإ فیه یكون ال خاصة فهذا معصوم رحم ومن الفاعل العاصمف :((فقال الرفع
 )من( تكون هذا فعلى ،العاصم خالف المعصوم نأ ویلأت على الوجهین ذكر الكوفي والفراء

]، ١٥٧/النساء))[َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ  :((تعالى قوله ومثله ،نصب موضع في
 .)٣(العاصم غیر المعصوم نأل )؛من( رفع یجز لم )الیعافیر( اتباع في بالرفع قال ومن

 ]   ٦/الطارق))[ِمْن َماٍء َداِفقٍ :((تعالى قوله في كما معصوم به راًدامُ  العاصم كان ذاإ ماأ      
 اآلیة في التقدیرف ومرضیة)، مدفوق: (يأ ]،٢١))[الحاقة/ِفي ِعیَشٍة َراِضَیةٍ  :((تعالى وقوله

 :تقدیر في بالعدول )من( رفع یجوز الحالة هذا في، ف)٤()اهللا مرأ من معصوم الالكریمة:(
 . مفعولال اسم لىإ الفاعل اسم

 

رحم)  من ال(إ ویكون فاعل اسم نهأ على ماأ ، األول:وجهأ ثالثة على جهخرَّ  يوالعكبر       
 ،الفراءله  ومثل ذكره وكما معصوم بمعنى عاصم ن: أوالثاني، منقطع وأ متصل استثناء
 . )٥(النسب على عصمة) ا(ذ بمعنى: والثالث

     
 عن حكیناها التي قوالاأل لهذه الوجه:((بقوله قوالاأل هذه الطبري جعفر بوأ نكرأو      

 وجد ما بلسانه نزل نْ مَ  كالم نْ مِ  شهراأل فصحاأل لىإ وجهی نماإ تعالى اهللا كالم نأل ؛هؤالء
  كما عذابه من جانا:(إال من رحمنا) فأنوهو اصحیحً  امخرجً  له وجدو  ،)٦())سبیًال  ذلك لىإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٢٥:  ٢ الكتاب  )١(
  ٢٩١: ١األصول في النحو  ، وینظر: ٤١٢:  ٤ المقتضب  )٢(
  ٥٧:  ٢ المفصل شرح ، ١٥:  ٢ للفراء نالقرآ معانيینظر:   )٣(
 ١٥:  ٢ للفراء نالقرآ معاني :ینظر  )٤(
  ٧٠٠:  ٢ علي محمد البجاوي تحـ:، نالقرآ عرابإ في التبیان :ینظر  )٥(
  ٤١٨:  ١٢(جامع البیان) الطبري تفسیر  )٦(
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 یجز فلم مالك ابن ومنهم خرونالمتأ ماأ .)١(اهللا)) إال اهللا عذاب من الیوم (المنجي :یقال 
 الشرط هذا نوأ ،المستثنىب واالكتفاء منه المستثنى حذف جواز التباعا شرط نأل ؛االتباع
 الجندي ذكر وقد، )٢())متكلف سبقه ماع به االستغناء نالكریمة؛((أل اآلیة في متحقق غیر

 جنس من لیس والمعصوم ،معصوم فهو اهللا رحمه فمن :((قالإذ  والرفع النصب وجهي
 يرأ هذاأن  لىإ شارأ ثم ،)٣())معصوم فهو )اهللا رحمة من( ولكن قیل: نهأك العاصم

 نٍ بِ َال ـكَ ( النسب معنى على (عاصًما) جعل من ومنهم:((وقال ،)٤(ایضً أ الزمخشري
وذو  المعصوم ذإ )،رحم من الإ اهللا مرأ من معصوم وال:(والتقدیر رحمة) من( ورفع )وتامرٍ 

 . )٥())المعصوم جنس من فهو )اهللا رحم من( نأ في ةشبه وال ،واحد العصمة
      

 ةیاآل ثلُ ومِ  ذلك في الزمخشريا أثر تفیً قم الرفع على النصب جانب رجح الجنديف       
)،  ما الإ نفع ما(و )نقص ما الإ زاد ماقولهم:( الكریمة  والثانیة ) األولى النافیةماـ(فضرَّ

إال  النهر زاد ما والمعنى:((یعیش ابن وقال ،مذكور لىإ انیعود )ونفع (زاد والفعل مصدریة،
 هذاف ...فعالن مقام والضر الزیادة مقام النقصان قامأف، ضرال الزید إ نفع وما ،النقصان

، )٦(البدل)) لتعذر وغیرهم تمیم بني لغة على بالنص الإ فیه المستثنى في یجوز اله شباهأو 
    .  )٧(موقعه المستثنى یقاعإ و  منه المستثنى حذف تقدیر یمكن ال ذلك في والسبب

 

 المعنى في هذا:((وقال ،الكتاب في سیبویه شواهد من وهو خرآ اشاهدً  الجندي ادوز       
 : [الوافر])٨(قولهم جنس من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٤١٨:  ١٢ الطبري تفسیر  )١(
 ٢٨٧:  ٢ التسهیل شرح  )٢(
 ٥٧٣ : ٢ قلیداإل  )٣(
  ٣٩٧:  ٢ كشافال ینظر:  )٤(
   ٥٧٣:  ٢ قلیداإل  )٥(
  ٥٨:  ٢ المفصل شرح  )٦(
 نفسها الصفحة و نفسه المصدر :ینظر  )٧(
  ١٤٩: الطرابیشي مطاع ونسخه جمعه ه)،٢١(تیكرب معد بن عمرو دیوانینظر:   )٨(
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 َتِحّیُة َبْینِهم َضْرٌب َوجیعُ          وَخْیٍل قد َدَلْفُت لها بَخْیٍل 

تحیة  ضرب، فال)١())لمهمع الظن اتباع واجعل كما ،تحیتهم الضرب جعل:((سیبویه وقال
 .  )٢(لهم الوجیع تحیة الضرب واجعل الحرب في التقوا ذاإف ،والمجاز االتساع على

 

 وجوب من نالحجازیو  به جاء ماالراجح والصائب  يالرأ نأ سبق مما لي ویتضح      
 حكم في البدل نل:((ألالبد جواز وعدم ،منه المستثنى جنس غیر من المستثنى نأل ؛النصب
 ،ذلك یلزم لم جنسه غیر من كان فلما ،مقامه یقوم نأ ویجوز ،لیهإ ینسب فیما منه المبدل

 اهً یتنب كذلكاللفظ  في یكون نأ فوجب ،المعنى في ولاأل عن واالنقطاع فتمحَّضت الفصلیة
 )٣(المخالفة)) تحقیق عن

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٢٣:  ٢ الكتاب  )١(
  ٥٧٤:  ٢ قلیداإل ةحاشیینظر:   )٢(
  ٤٨١ – ٤٨٠:  ١ه)، تحـ: د. شریف عبد الكاظم النجار ٦٨١، ابن إیاز البغدادي(تالفصول شرح في المحصول  )٣(
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 ال النافیة للجنس معرفة :  اسم 
 عن الخبر فتنفي ،االسمیة الجملة على لدخولها ؛النواسخ الحروف من للجنس النافیة ال     

 علیها طلقوأ ،كله للجنس النفي استغراق علىتنصیص ال بها یقصد، أي: االسم جنس
 نأب )٢(النحویون وصرح ،خبرها نم اسمها جنس لبراءة )١()التبرئة الـ(ب _اهللا رحمه_ الخلیل
 المعرفة. في لها والعمل نكرة بعدها االسم
 ]الرجز:[)٣(ول، األرمن الشع بشاهدین ةلالمسأ هذه على الجندي واستشهد      

 للمطيِّ  اللیلة هیثمَ  ال
 ]الوافر[ :)٤(ه)٧٣(تسدياأل الزبیر البن خراآل شاهدالو  

 َنِكْدَن وال ُأَمیََّة بالِبَالدِ          َأرى الَحاجاِت ِعْنَد َأبي ُخَبْیٍب 
 تدخل ال نهاأ _العرض مع_ معرفة علم وهو للجنس النافیة بال )هیثم(كلمة الشاعر بنص   
 حذفت ثم ةمعرف لىإ )مثل(ضیفتأ وقد )هیثم مثل ال:(رادأ نهأل ؛ذلكجاز و  النكرة على الإ

  .)٥(لمطيل اءالحد جودة في مقامه یقوم من رادأ ربما نهأل ؛العلم اسم وبقي
 :بتقدیر للجنس النافیة بال (أمیة) بنصب وذلك ،ولاأل شاهدالك الثاني اهدالش في والقول   
 أمیة).  أمثال ال(
 

 وقال ،بعدها االسم نصب في بالفعل المشبهة )نَّ بـ(إ للجنس النافیة )ال( النحویون وشبه     
 لما ونصبها ،تنوین بغیر فتنصبه بعدها ما في تعمل )ال(و بال النفي باب هذا:((سیبویه
  والخبر االبتداء على دخولها كان:((المبرد قال وبمثله ،)٦())بعدها لما نأ نصبك بعدها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٣١٣:  ١ اللبیب مغني ،٣٢٠: ١للخلیل  النحو في الجمل :ینظر  )١(
   ٥:  ٢ المسالك وضحأ ،١٦٠:  ٢الكافیة  على الرضي شرح :رینظ  )٢(
 ٣٨٢:  ١ صولاأل ،٣٦٢: ٤ المقتضب ،٢٩٦: ٢ الكتاب في نسبة بال البیت، و ٦٠٩: ٢اإلقلید ینظر:   )٣(
  ،١٠٦: ١المفصل، ٢٩٦: ٢كتابال ،١٤٧ :الجبوري یحیىـ: د. تحه، دیوان ملحق في البیت، و ٦١٠: ٢ینظر: اإلقلید   )٤(

   ٣: ٢ سیبویه بیاتأ شرح في سدياأل شریك بن ولفضالة ،٣٣١: ١ شمونياأل شرح ،٣٦٢: ٤ المقتضب في ال نسبةب   
 ٩٨: ٢ المفصل شرح :ینظر  )٥(
  ٥٣:  ٢ التسهیل شرح ، وینظر:٢٧٤: ٢ الكتاب  )٦(
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)) عمل أعملتف علیهما خواتهاوأ نَّ إ كدخول   النحویین من والكثیر )٢(الرضي ووافقهم، )١(إنَّ
 بینها ما في تتشابه مواضع هناك تكون نأ البد نَّ إ عمل للجنس النافیة )ال( ولتعمل ،بذلك
 )نَّ (إ كما النفي توكیدل نهاأ وكذلك ،والخبر المبتدأ على والدخول ،التصدیر في التشابه :منها

) لفظل مساوٍ  (ال) ولفظ ،)٣(النقیض على بالقیاس ثباتاإل لتوكید  تضمن في خففت ذاإ (إنَّ
ي ف ااشترك نهماأ ىأر  )٦(النحاس ابن نأ الإ .)٥(لقسم جواب نهماوأ ،)٤(ساكن بعد متحرك

) لإل نالطرفیة؛أل  وافقهو  ،بینهما التشابه لىإ ئیوم فهو، طرفان نهماوإ  لنفي(ال) لو ثبات(إنَّ
 اتشابهت )ثباتواإل النفي( الطرفین في اتوغلت لما نهماأ یرى الذي بذلك الرضي معاصره

 . )٨(والحركات الحروف في :يأ اللفظ في تشابها امنهأ وأ ،)٧(هاعمل تلمِ عْ فأُ 
 

 خالد الشیخ(ذكرو  ،علیه لتمِ حُ  ما على درجتها انحطت النقیض على الحمل وبسبب     
 امظهرً  یكون نَّ إ واسم امظهرً  الإ یكون ال )ال( اسم أنَّ  :((منها مورأ جملة )زهرياأل

 نأ یجوز ال )ال( نأ ومنها ومعرفة، نكرة یكون نَّ إ واسم ةنكر  الإ یكون ال )ال( واسم ا،ومضمرً 
 ینون) ال ال( اسم نأ ومنها،  نَّ إ في ویجوز ظرًفا أومجروًرا، كان ذاإ اسمها على خبرها یتقدم
 في خالف ال )نإ( واسم هوبنائ عرابهإ في مختلف المفرد )ال( اسم نأ ومنها ،نونی أن واسم

 هي الشیخ ذكره ماف ،)٩())بشرط الإ تعملال  )ال(و طشر  بال تعمل )نَّ (إ أن ومنها عرابهإ
) و ال( فیها خالفت التي موراأل   هذا تضعیف وأ عملها لغاءإل المواطن تتخذ نأ ممكن) (إنَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ٣٥٧:  ٤ المقتضب  )١(
  ١٦٠:  ٢الكافیة  على الرضي شرح :ینظر  )٢(
  في النقیض على الحمل، ٥٢٢: ١ الهوامع همع ،٧٨:  ١ المكودي شرح،  ٤١٢: ٢الشافیة  المقاصد:ینظر  )٣(

 ٣٤٩: مفتي حمدأ خدیجه د. )،منشور بحث( العربي االستعمال    
 ٣٢٩:  ١ شمونياأل شرح :ینظر  )٤(
  ٦٠٠:  ١ الفصول شرح في المحصول :ینظر  )٥(
  ٢٨٩عویضة:  اهللا عبد جمیل. دتحـ:  ه)،٣٣٨(تالنحاس ابن ،المقرب على ةالتعلیق :ینظر  )٦(
   ١٦٠:  ٢ة الكافی على الرضي شرح :ینظر  )٧(
 ٥٧١:  ١العربیة  علم في البدیع :ینظر  )٨(
  ٣٣٧-٣٣٦:  ١ التصریح شرح  )٩(
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 ذكرها عن النحو كتب اغنتنا وقد متعددة اشروطً  عمالهاإ في )١(النحویون واشترط. العمل
 اسمها یكون نأ یجب( :القائل الشرط هو المسألة هذه في منها یهمنا ماأن  الإ اجمیعً 

 تفید النكرة نأل بنكرة؛ لمؤو  فهو ذلك من ورد وما ،)المعرفة في تعمل فال نكرتین وخبرها
 نأ واعلم:((ذلك على هیسیبو  ونص (ال) مع الجنس لنفي مناسب معنى وهو والعموم الشیوع

 فال ،)٢())ابدً أ معرفة في تعمل ال )ال( نأل ؛الباب هذا في ةر كالن مجرى تجري ال المعارف
 فهي بعدها لما تعیین وال تعریف فال ا،مستغرقً  عاًما انفیً  فیهان ألن النكرة؛ في الإ تعمل
)  تناظر  )٣(النكرة على دخولهما في )كم(و(ُربَّ

 

 النكرة في الإ تعمل ال نهاأ على ،هذا یهمرأ في البصریین ثرأ یقتفي فكان جنديأما ال     
 فیه فيلن )ال( نأل نكرة؛ یكون نأ وحقه )٤(قوله :((فقال ویلأالت على فهو مخالًفا جاء وما

 عمَّت فلذا ،النفي فلذات (ما) ما، أكورالمن على بدخولها الإ النفي شمول یحصل وال شمول
 مع الإ نیحصال فال بالنفي امرتبطً  الشمول الجندي فجعل ،)٥(والنكرة)) المعرفة بدخولها
 .ولاأل الوجه هذا فكان النكرة

 

 فعرَّ یُ  لم فرِّ عُ  فلو ،الجنس نفي )الـ(ب الغرض ن:((أالتنكیر لوجوب اآلخر الوجه أما     
 .)٦())اضائعً  التعریف فیقع بالنكرة یحصل بالمعرفة ذلك یحصل مافك ،جنسٍ  تعریف الإ
 

 مخالف وهذا )الشواهد( الحاالت بعض في معرفة جاء )ال( اسم نأ سبق مما ویتضح     
 مثل ال:(بتقدیر المضاف محذوف لیهإ مضاف نهأ على أولوه لذلك ،النحویون به جاء لما

 نحن حكمأن :معناه :((الجندي قال )،لها حسنٍ  باأ وال (قضیة ومثلهة)، میَّ أُ  مثل ال(و )هیثم
  ال :قال نهفكأ لها حسنٍ  باأ وال :قال نْ مَ  :وقیل ؟فیه احاضرً  _عنه اهللا رضي علي_ ولیس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٩٥:  ١ الوافي النحو، ٥٢٢:  ١ الهوامع همع،  ٣٣٧: ١ التصریح شرح،  ٥٣: ٢التسهیل شرح :ینظر  )١(
  ٢٩٦:  ٢ الكتاب  )٢(
  ٩٧:  ٢ المفصل شرح :ینظر  )٣(
 ة) نكر  یكون نأ وحقه( عبارته في ١٠٥:  ١ للزمخشري المفصل متن في جاء ما على تعود )قوله( في الهاء  )٤(
  ٦٠٩:  ٢ قلیداإل  )٥(
  نفسها الصفحة و نفسه المصدر  )٦(
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شخاص األ فين ال ،العموم نفي هو هنا فالمراد )١())بالعلم امعروفً  كان نهأل ؛لها عالم
 المعاني من بمعنى وأ الصفات من بصفة اشتهر ذإ ملَ العَ ف ،بالعدل والحكم بالعلم المشهورین

  . )٢(كیرالتن ُیسوِّغ الذي هو المعنىف ،المعنى وأ ةالصف تلك منزلة تنزل
 بین یفرق الذي فهو ،التقدیرات قضیة على نو یرتكز  نخرو المتأو  القدماءالنحویون و      

 هناك صبحأ علیها )ال(وبدخول ،معارف )حسنومیَّة وأبا هیثم(لفاظاألف ،والمعنى اللغة ثنائیة
 امسوغً  النحویون وجد لحكماهذا  لتصحیح، و النحوي الحكم تمثل التي النحویة للقاعدة مخالفة

             في المتواجد وهو )المعنى( الثنائیة من الثاني الطرف دخالبإ الحكم هذا تعدیلل
 النحوي اقالبه لىإ ال ،هنا الجملة داللة لىإ یحتكم نأ والصواب ،)٣(المتلقي وأ المتكلم ذهن

 . المعیاري
 اسمه كان بصفة امشهورً  كان ذاإ والرجل :((بقوله المعنى هذا لىإ شارأ والجندي      

 لكون ؛جوادأي  )حاتم فالن: (یقال نهأ ترى الأ ،المعنى ذلك على الدال الجنس بمنزلة صفة
 لكل:(قولهم الوجه هذا ویؤید المسائل تخریج في الثاني الوجه هو وهذا بالجود امشهورً  حاتم

 .)٤())قاهر جبار كلأي ل )موسى فرعون
 

 ماإ نكرة ویلأت على فهو ردالمبو  هویكسیب )٥(البصریین راءآ من ذكر ما كل نأ لنا یتبین      
 جهة من هذا ،عموم فیه صبحأف المسمى هذا تحت دخل من كلنفي  شمول نهأ على

 )٦(لیهإ المضاف على بقاءواإل المضاف حذف على خراآل مرواأل ،المعنى

كنیة  مضاًفا وأ عمرو) وال زیدَ :(ال نحو كان امفردً  العلم االسم بناء أجازوا )٧(ونوالكوفی  
  الرحمن( صفاته وأ الجاللة لفظ لىإ مضاًفا كان ذاإ ماأ )،زید باأ والنحو:(ال أبا محمد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٦١١ – ٦١٠: ٢ قلیداإل  )١(
  ٩٩:  ٢ المفصل شرح :ینظر  )٢(
 ٣١٦: موسى مراد )منشور بحث( اسمها في للجنس النافیة ال عمل ،١٦٦:  ٢ةالكافی على الرضي شرح :ینظر  )٣(
  ١٦٧ – ١٦٦:  ٢الكافیة  على الرضي شرح :ینظر، و ٦١١:  ٢ قلیداإل  )٤(
  ٣٦٣ – ٣٦٢:  ٤ المقتضب ،  ٢٩٦:  ٢ كتابال :ینظر  )٥(
  ١٣٠٨ – ١٣٠٧:  ٣ الضرب ارتشاف :ینظر  )٦(
 ١٣٠٦:  ٣ المصدر نفسه: ینظر  )٧(
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 )ل(أ یحذف من ومنهم )،اهللا عبد وال الرحمن عبد ال( :نحو فیه )الوا عمل (جاز فأ )العزیز
 قیل :الفراء ى:((حكحیان بوأ قال). رحمن عبد وال عزیز عبد باأ ال:(فیقول )١(الصفات من
)؛ لك اهللا عبد ال:(زأجی مانَّ إ :ایضً أ الفراء وقال لك قلعر  عزیز عبد فال ،قلر وع العزیز عبد
 الكسائي وكان )،الرحیم عبد وال ،الرحمن العبد:(والیجیز حدأ لكل یقال مستعمل حرف نهأل
:              الفراء وأجاز ،)٢())العزیز والعبد )لك الرحمن عبد ال(و )لك اهللا عبد ال( على قیسی

 ال وأجاز ونصبه هكیر بتن امحكومً  )ال( اسم الضمیر یكون نأ على هي وال هو ال :یقال ((أن
 . )٣(كیره))بتن امحكومً  )ال( اسم اإلشارة اسم یكون نأ على لك نهاتی وال ،لك نهذی

 

 ویالتالتأ لهذه داعٍ وال صواًبا؛ قرباأل هو الكوفیون لیهإ ذهب ما نأ الباحث یرىو      
 الدكتور قال النحویة، للقاعدة االنصیاع جلأ من النصوص تلك تقدیر في الكثیر لمحُّ والت

 بحالها النصوص تلك نتقبل نأ فعلینا ،التنكیر یلتزم ال العرب من افریقً  نإ:((حسن عباس
 .)٤())محاكاتها دون

 بعد یوم السقیفةقول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(علیه السالم) وال دلیل أفضل من  
وقرأ  قال وهو یشیر إلى قبر رسول اهللا(صلى اهللا علیه وآله) إذوما حصل من تألم وتظلم 

            ]، ١٥٠))[األعراف/َوَكاُدوا َیْقُتُلوَنِنياْبَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني قوله تعالى:((
   )٥(:(( واجعفراه! وال جعفر لي الیوم! واحمزتاه! والحمزة لي الیوم!))

 االسم من التعریف )ل(أ حذفالتزمت  العرب نأل ؛ضعیف البصریون لیهإ ذهب ماف    
 لىإ الحاجة مَ لِ ف في النیة )مثل( لفظة إضافة كانت ذاوإ  للجنس النافیة )ال( علیه الداخلة
 امشهورً  العلم كان اذا ماأ ،التنكیر عن تخرج ال النهایة في نهاأل ؛بها وااللتزام تقدیرها

  . )٦(لعلمال ا الوصف هو المنفيف معین وصفب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٠٦:  ١ النحو في صولاأل :ینظر  )١(
  ١٣٠٦:  ٣ الضرب ارتشاف  )٢(
  ١٤٤١:  ٣ القواعد تمهید ، ٥٢٣:  ١ الهوامع همع، وینظر:  ٦٨:  ٢التسهیل شرح  )٣(
  ٦٩٥:  ١ الوافي النحو  )٤(
  ٣٦٣:  ١ النحو معاني: رینظ  )٥(
  ١١١: ١١شرح نهج البالغة، ابن أبي الحدید، تحـ: محمد أبو الفضل إبراهیم   )٦(
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 تكرارها :  عدم عند (ال) اسم على المعطوف
 بناء یجوز فال البناء حالة في الإ ةالصف  حكم وحكمه العربیة توابع من تابع العطف    

 الفاصل العطف حرف لوجود ؛)١(واحدال شيءكال علیه المعطوف مع وُجِعل ،المعطوف
 :هما حكمان فله تكرارها عدم عند ماأ ،تكرارها عند حكامأ المعطوف االسم ولهذا ،بینهما

 . والرفع النصب
 ]الطویل[ )٢(الشاعر بقول المسألة هذه على الجندي استشهد    

 ِإَذا ُهَو ِبالَمْجِد ِاْرَتَدى َوَتَأّزرَا         َفَال َأَب َواْبًنا ِمْثَل َمْرَواَن َواْبِنِه 
 یكون نأ ویجوز المبني، )ال( اسم لفظة على بالنصب )االبنلفظة( الشاعر عطف    

 . االبتداء على رفعال عهمافموض واسمها )ال( محل على بالعطف امرفوعً 
 مرأ وهذا ،حكمان له بعدها المعطوف االسمف تتكرر لم ذاإ )ال( نأب عالهأفي  وأشرت      
 الفتحة ن((أل )؛ال( اسم لفظ على حملبال النصبف ،والرفع النصب :)٣(النحویون علیه جمعأ

 ،النصب موضعه ألن ؛المنفي ال اسم عموض على بالمحل وأ )٤())عراباإل بحركة مشبهة
 . )٥(هااؤ لغإ متنعا ولذلك ،الرفع هاعموض ألن ؛واسمها )ال( موضع على بالحمل الرفع واآلخر

             من التنوین یسقط من العرب من فهناك ألةالمس هذه في مغایر يأر  خفشلألو      
              العرب من نأ حسنال وأب :((حكىحیان بوأ قال )ال( حذف نیة على المعطوف

             نهوكأ )ال( ى نیةعل وذلكوامرأة)،  رجل ال:(یقولف ،المعطوف من التنوین یسقط من
             ،علیه كان ما على الحكم بقىأو  علیها قبلها ما لداللة )ال( فحذفت امرأة، وال :قال

  علیه، قبلها ما (كًال) لداللة واحذففي : ما كل سوداء تمرة وال بیضاء شحمة،  كما حذفوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٩:  ٢ المفصل شرح ینظر:  )١(
  ،١٠٥: ١ الالمات ،٢٨٥: ٢ الكتاب ،١٨٦: ١النحو في الجمل في نسبة بال البیت، و ٦٢١: ٢ینظر: اإلقلید   )٢(

 أحمد بن  ،اللمع توجیه في وللفرزدق ،٢:٨٠٦النحویة  المقاصد في كنانة بن مناة عبد بني من لرجل،  ٦٤: ١اللمع    
 ١٦٢: ١ أ. د. فایز زكي محمد دیاب :ـتح، الحسین بن الخباز    

  ١٩: ٢عقیل ابن شرح ، ١٩: ٢ المسالك وضح، وأ١٦٨: ١ الندى قطر شرح، ٤٩٥: ١اللمحة  :ینظر  )٣(
  ١٠٩:  ٢ المفصل شرح  )٤(
  ١٣٨: ١ الناظم ابن شرح ،  ٤٩٥: ١اللمحة  :ینظر  )٥(
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 . )١(ضعیفة)) لغة وهي حكاه ما الحسن بوأ حمل هذا وعلى ،الخفض وهو ،رهاأث او قبوأ
 ترفعه وأ المعطوف تنصب نأ لك :((قال ذإبقه من النحویین، سمن  تبعف جنديال أما   

 أبَ  ال:(وتقول بنیهت أن لك ولیس في الصفة، كما ومحله علیه المعطوف لفظ على حمًال 
 نأ مكنفأ ،واحد شيءك الموصوف مع الصفة نأ والفرق ظریَف) رجلَ  ال:(قلت كما )وابنَ 

 لوقوع ؛علیه والمعطوف المعطوف بخالف یانِ بُ كما  یانِ بُ عشر) و  (خمسةَ ـا كواحدً  شیًئا یجعال
 .)٢())ومعنىً  الفظً  بینهما الفصل

 لىإ بالنسبة المعطوف نأ في هقبل النحویین مذهب هو يدالجن لیهإ ذهب ما نَّ إ    
 تبعیة فال بینهما تطابق هناك یكون ال والتي البناء حالة غیر ،احدو  حكم في علیه المعطوف

 الفصل یجز لم وكما البناء عنِ مُ  هذا وعلى ،العطف بحرف بینهماللفصل  ؛المتعاطفین بین
 ،المعطوف االسم :شیاءأ ةثالث جعل لىإ یؤدي نه:((ألیعیش ابن قال ،والمنعوت النعت بین

 .)٣())جحافإ وذلك ،اواحدً  اشیئً  العطف وحرف ،علیه والمعطوف
 فالفصل :((ذلك في فقال ،والمعنى باللفظ البناء عدم وعلل المسألة لهذه الجندي والتفت     

 نأ كما المعنى في باأل هو لیس االبن نأ معنى والفصل بینهما العطف حرف بوقوع لفًظا
 عن حدهماأ صلریَف) فلما انفظ رجلَ  ال:(قولك في المعنى في الرجل هو كان الظریف

 )٤())البناء طریق ، فانسداواحدً  اشیئً  ویجعال جاز تیم نأ یمكن لم ومعنى الفظً  خراآل

 نهاأ على )٥(النحویون جمعفأ )ال(تكرار تقدیر على الفتح على بالبناء خفشاأل وایةر  ماأ     
 نهابأ )ال(وتقدیر ،العطف بحرف الفصل لوجود یبكبالتر  البناء یصح ال نهأل وشاذة؛ ضعیفة
 عملت نهاأ بدلیل ،)٦(عوض غیر من محذوًفا یعمل ال ضعیف الحرف نأل ؛ضعفأ محذوفة
 یعمل ال الضعیف ملاوالع ،غیرها عمل عملت لما اقویً  احرفً ) ال( كانت فلو )نَّ (إ عمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢٩٧:  ٥التذییل والتكمیل   )١(
  ٦٢١ – ٦٢٠:  ٢ اإلقلید  )٢(
  ١٠٩:  ٢ المفصل شرح  )٣(
  ٦٢١:  ٢ اإلقلید  )٤(
 ٢٠:  ٢عقیل ابن شرح ،٢٠:  ٢ المسالك وضح، أ٥٤٩:  ١ المقاصد توضیح ،١٣٨:  ١ الناظم ابن شرح :ینظر  )٥(
  ١٨٣:  ٢العربیة  الدروس جامع ینظر:  )٦(
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 )٣(الجر فو حر وك )٢(مضمرة)) حروفال تعمل نأ یجوز ال:((الوراق ابن قال )١(مذكوًرا الإ
 . الحذفِ  حاله في بعدها بما العمل على تقوى ال ةضعیف عوامل نهاأف )٤(واالبتداء

 

 بروایة والقائل الصائب يالرأ وه خفشلأل اخالفً  النحویون علیه جمعأ ما نأ لي ویبدو     
 ابقً اس أشرت كما نظر فیها خفشاأل روایة نأو  ،العطف حرف بعد االسم على والرفع النصب

 عندما الجر حروف أن ذلك على والدلیل ،بذكرها الإ تعمل وال ضعیفة الحروف نأ على
 كان فلو )٥(الخافض نزع على المنصوب النحویون علیه طلقوأ بعدها االسم نتصبی تحذف
 .  امجرورً  االسم لبقي اقویً  الحرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٢٩:  ٢ نصافاإل حاشیة :ینظر  )١(
  ٤٤٢:  ١ النحو علل  )٢(
  ١٥٢:  ٢ عقیل ابن شرح حاشیة :ینظر  )٣(
  ١٩٦:  ١ التصریح شرح :ینظر  )٤(
 ١٩٥:  ٣، جامع الدروس العربیة  ٢٨٢:  ١ینظر: شرح أبیات سیبویه   )٥(
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 : لیهإ المضاف تعریف طریق من المضافالعدد  تعریف

 بإضافة الإ المعنى تمام عن یعبر ال ولاأل شيءفال ،شیئین بین وارتباط نسبة ضافةاإل     
 خصائَص  من له ما ولاأل الثاني ویمنح ،اواحدً  ااسمً ان یكون بطهمافبترا ،الثاني الشيء

 .)١(وغیرها والتخصیص لتعریفكا وصفاتٍ 
    

 اسم لىإ اسم إضافة هي فالمعنویة ،)٢(ولفظیة معنویة :ضربین على تقسم فاإلضافة     
     . )٣(التخصیص وأ تعریفال وتفید بعده بما قبله ما یوصل بینهما حرف تقدیر على خرآ

      

  ]الكامل: [)٥(الفرزدق قولب المسألة هذه على الجندي داستشهو      
 َفَسَما َفَأْدَرَك َخْمَسَة اَألْشَبارِ              َما َزاَل ُمْذ َعَقَدْت َیَداُه ِإَزاَرُه 

 ولاأل تعریف عن بذلك واالكتفاء )المالو  فـ(األلب لیهإ المضاف عراالش فعرَّ    
 .)٦((خمسة)المفرد العدد تعریف مت وبتعریفه )المضاف(
 ]الطویل[ :)٧(الرمة ذي قول وهو خرآ بشاهد تشهداسو  

  َثَالُث اَألثَاِفي َوالدَِّیاُر الَبَالِقعُ            َوَهْل َیْرِجُع التَّْسِلْیَم َأْو َیْكِشُف اْلَعَمى 
 .ولاأل هداشال في قیل ما فیه شاهدالو 

 ذاإ المضاف العدد نأ لىإ بعضهم فذهب ؛المضاف تعریف مسألة في النحویون اختلفو     
 الثاني الجزء یعرفف امضافً  العدد كان ذاإ ماأ ،علیه التعریف (أل) بإضافة یعرف امفردً  كان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٧٢: وتطبیق قواعد العربي النحو في :ینظر  )١(
  ٢٧٤:  ١ الناظم ابن شرح :ینظر  )٢(
  ١٢٦:  ٢ المفصل شرح :ینظر  )٣(
  ٤٢٣:  ١ الذهب شذور شرح :ینظر  )٤(
 ٨١٥:  ٢الشافیة الكافیة شرح ،١٧٦: ٢ المقتضب،  ٢٦٧ه : دیوان، ٦٤٣: ٢اإلقلید ینظر:   )٥(
  ١٣١:  ٢ المفصل شرح،  ٦٤٣: ٢اإلقلید ینظر:   )٦(
  ١٢٧٤ه : دیوان،  ٦٤٤: ٢اإلقلید ینظر:   )٧(
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 و(مائة) ثواباأل :(ثالثةنحو لیهإ فتهأض بما امعرفً  المضاف یكون وبذلك )،لیهإ المضاف(

 . )٢(البصریین يرأ وهو، )١()الدراهم لفأ (مائةو) الدراهم
      

 والمضاف المضاف عدِّ بِ  االثنین فیعرف الجزئینعلى  )والالم لف(األیدخل من ومنهم      
     قولهم على هو حمل وقد ،)٣(الكوفیین يرأ هوو  علیهما )ل(أ دخول فجاز ،اواحدً ا سمً ا إلیه
ا االعتالل وعلة من یقول هذ ،احشوهذا ُكله خطأ ف:((المبرد ذلك دَّ ر  وقد)، الوجه حسن(ال

وایة عن العرب بیَّة نظیرً یة ال َأنه یصیب له في قیاس العر بالروا ا وممَّا یبطل هذا القول َأن الرِّ
 عدمب ،)٥(النحویین ماعإج لىإ أشار ، ثم)٤())اكمالفصحاء خالفه فروایة بروایة والقیاس ح

:              تقول مثلما )ثواب:(ثالثة أتقول مًعا، لیهإ والمضاف المضاف تعریف جواز
 المضافب المضاف فتعرَّ  فقد )،ثواباأل صاحبُ  هذا:(تقول تعریفها)، بثوبٍ  صاحبُ  هذا(
 . )٦(األثواب) الثالثة هذه:(فیستحیل ،لیهإ
     

 نیالجزأ لى(أل) إ بإضافة النحویینجاءت من رفض  المبرد بها قال التي الستحالةاف       
 نماإ و  امعً  التعریف عالمتي بین الجمع جواز عدم وكذلك مع اإلضافة، تجتمع ال نهاأل ؛وذلك
     .)٧(فمحضة أما هذه اإلضافة محضة، غیر فیه اإلضافة ن)؛ ألالوجه الحسن:(في ذلك جاء

 

  مرفوع الفظً  مجرور الوجه نأل )؛الوجه الحسن( على ملهح یمكن ال ذلك نأ والحقیقة     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٤:  ١الظاهر محمد بن وعدنان الناصر الحسین بن اهللا عبدتحـ:  ه)،٤٥٨(تسیده ابن، ةاللغ في العدد :ینظر  )١(
  ٣٤٤:  ٩ والتكمیل التذییل ،١٥١:البدیع،  ٣١٣:  ١صافن، اإلنفسها الصفحةو  نفسه المصدر :ینظر  )٢(
  ٤٠٨: ٢التسهیل شرح ،٤٣٤:  ١النحویین مذاهب عن نیتبیلا ،٣١٢:  ١نصافاإل ،٦٤:  ١اللغة  في العدد :رینظ  )٣(
  ١٧٥:  ٢ المقتضب  )٤(
 البصریین هم المبرد قصده ما  )٥(
 ١٧٥:  ٢ المقتضب :ینظر  )٦(
  ٢٤٥٠:  ٥ القواعد تمهید :ینظر  )٧(
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 واستعمال القیاس عن خارج ذلك كان نیالجزأ عرفت ذافإ )حسن الذي:(تقدیر على محًال 

 )الحسن الوجهِ (ألّن المضاف في ؛ ((ذلكل الكوفیین إجازة یعیش ابن ورفض، )١(الفصحاء
، وقد روى أبو  ،ضاُف إلیه یكون منصوًبا ومجروًراصفٌة، والم وٕاّنما ذلك شيٌء رواه الِكسائيُّ

، أّن قوًما من العرب یقولونه غیَر ُفصحاءَ              .)٢())زید، فیما حكى عنه أبو عمر الَجْرميُّ
 وجب النقل صح ذاإف العرب عن نقله صحَّ  ذلك نبأ لیهإ واذهب الم واجفاحت الكوفیون امأ     

 في واجب. وأو )٣(عندهم ضعفهل القیاس على ال النقل على وااعتمد هذا في فهم ،لیهإ المصیر
 درهمال نأل ؛نظر فیه وهذاالدرهم)  عشرال :(الخمسةیقال ن:(خمسة عشر درهًما) أقولهم مثل
  .)٤(نكرة یكون نأ وجب ذلك لأثق والمعرفة خفیفة والنكرة نكرة، إال یكون ال یزیتمالو  ،یزیتم
 دخال:((إالإذ ق ینیفو كال على دِّهبر  وذلكالمسألة،  هذه في بصرًیا یهأر  فكان الجندي ماأ     
 في ةنكر و  معرفة االسم كون المحال منف معرفة، یكون نأ یقتضي المضاف على )لالم(ا

 المضاف یكتسبو  معرفة لیهإ والمضاف نكرة المضاف یكون نأ وجب ذلك، ل)٥())واحد حال
 باإلضافة. التعریف

 )الدراهم :(الثالثةنحو المضاف المفرد العدد تعریف هموتجویز  الكوفیین يأر  الجندي وعلل   
 اتحاد حققفلما ت ،العدد لغرض ولألاب يَ تِ وأُ  واحدة لذات والدراهم الثالثة نأ واأر  نهم:((ألبقوله

 في بالذات المقصود هوألنه  أیًضا؛ الثاني وافعرَّ و  التعریف محل نهأل ؛ولاأل فواعرَّ  تذالا
 مع والمضافواحدة  ةكلم في كان ذاتنع إیم نماإ تعریفال سببي بین الجمع نوأل الحقیقة،
  على اعترض نهأ الإ ،)٦())منهما واحد كل تعریف یجوز نأ فوجب ،كلمتان لیهإ المضاف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٤٤: ٩ینظر: التذییل والتكمیل   )١(
  ١٣١:  ٢ المفصل شرح  )٢(
 ٣١٣:  ١ نصافاإل :ینظر  )٣(
  ٣١٥:  ١ نفسه المصدر :ینظر  )٤(
  ٦٤٢:  ٢ اإلقلید  )٥(
 نفسها الصفحةو  نفسه المصدر  )٦(
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المذهب  لىإ میله ذلك في والسبب الفصحاء واستعمال القیاس عن بمعزل نهأب هفوضعَّ  ذلك

 )بفصاحتهم دُّ یعت من( اءالفصح العرب من السماع وعلى القیاس على القائم البصري
 والفصاحة .  البالغة صحابأ
 

 المفردة عداداأل تعریف ألن ؛رجحاأل يالرأ نهأل ؛وًال أ البصریین يرأ ضعأ تقدم ومما     
 على جارٍ  وهو )والالم فلبـ(األ خراآل وه فالمعرَّ  لیهإ المضاف تعریفب یتم ةالمضاف
 والمضاف المضاف نوأل اللغة، عنهم تخذأُ  الذین العرب من الفصحاء واستعمال القیاس

 تعریفان جتمعإذ ی مًعا، علیهما )والالم لف(األ دخالحاجة إل أرى فال )الواحد شيءكـ(ال لیهإ
 من یعد نأ یمكن خاصة والشعر العرب كالم في ذلك من ورد وما ،ممتنع وهذا واحد السم
  .  علیه یقاس وال یحفظف والشذوذ الندرة باب
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  :   إلیه والمضاف المضاف بین الفصل
 بین وأ اللغوي التركیب جزاءأ من ینأجز  بین كثرأ وأ صیغة هناك یكون نأ هو الفصل     
 .)١(بینهما فاصل دونمن  المتالزم وأ المتوالي العرب كالم في المتالزمة التراكیب جزاءأ

 وحدة ولكل اللغوي التركیب نتكوِّ  وحدات من متسلسلة العربیة للجملة التركیبیة فالبنیة    
 من وجدت التي الوظیفة بحسب وأ التركیب هذا ترتیب في موقعها بحسب ماإ تؤدیه أثر منها

 .)٢(اللغة في جلهاأ
 الكلمة بمنزلةفي اإلضافة المعنویة  لیهإ والمضاف المضافأن  نرى النحویو ی     

 جزاءأ بین الفصل یجوز وال ،التنوین بمنزلة المضاف من لیهإ المضاف نأل ؛)٣(الواحدة
 هذهفي  كان ولهذا الكلمة، تلك حكم یأخذ ةالواحد الكلمة بمنزلة كان فما الواحدة، الكلمة
 .النحویین بین رؤىفي ال تطابقال عدم من شيء المسألة

 ]السریع:[)٤(قمیئة بن وعمر  قولب المسألة هذه على الجندي واستشهد     
 ِللِه َدرُّ الَیْوَم َمْن الَمها             َلمَّا َرَأْت ساِتْیَدَما اْسَتْعَبَرْت 

 من رَّ دُ  هللا:(فیه والتقدیر )٥(ضرورة بالظرف لیهإ والمضاف المضاف بین عراالش صلف    
 .الظرف على بصِ نُ  الیومو  لیهإضافة(در) إب خفض) من( موضعف )الیوم هامال
 ]الطویل:[)٦(ثعلبة بن قیس بني من عبعبة تبن درنهآخر وهو قول  بشاهدٍ  واستشهد    

 إذا َخاَف َیْوًما َنْبَوًة َفَدَعاُهَما           هما َأَخَوا في الحرِب َمْن َال َأخا لهُ 
 :والتقدیر )،الحرب في(والمجرور بالجار لیهإ والمضاف المضاف بین عرالشفصل ا إذ      

 :[المنسرح])٧(الفرزدق بقول كذلك واستشهد ).الحرب في له اخً أ ال من أخوا اهم(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩٢:  النحوي التفكیر صولأ :ینظر  )١(
 ١٧٩: المدني محمد الطاهر منشورة)، دكتوراه (اطروحةالنحو وعلم القراءات علم بین والوصل الفصل :ینظر  )٢(
  ٥٣:  ٣ الوافي النحو :ینظر  )٣(
  ١٠٥:  ١في النحو للخلیل  ، الجمل ٧١: ١ العطیة قمیئه، تحـ: د. خلیل بن عمرو دیوان، ٦٩٦: ٢اإلقلید  ینظر:  )٤(
 ٦٩٦:  ٢ینظر: اإلقلید   )٥(
 في عمیةشالج ةعمر ول ،٣٥: ٢للسیرافي سیبویه كتاب شرح، ١٨٠: ١كتابال، ٦٩٧: ٢المصدر نفسهینظر:  )٦(
 ٢٩٧: ١ الخصائص وبال نسبة في ،١٣٧٥: ٣النحویة  المقاصد فيالخثعمیة  ةلعمر  ،٤٣٤: ٢نصافاإل
 في النسبةب ١٨٦: ٢المفصل شرح ،٢٢٨: ٤المقتضب ،١٨٠: ١الكتاب في لفرزدقل البیت، ٦٩٧: ٢ینظر:اإلقلید   )٧(

  ٤٠٩: ٢الخصائص
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 َبیَن ِذراَعْي وَجْبَهِة اَألَسدِ             یا َمن َرَأى عاِرًضا َأِرْقُت له 
 والجبهة سداأل ذراعي بین المعنى نَّ إ و ، لیهإ والمضاف المضاف بین عراالش لصَ فَ  إذ    

حذف المضاف إلیه وبقاء المضاف وهناك تخریج آخر للبیت وهو  .خیرالتأ نیة على مقحمة
على حاله كما لو كان المضاف إلیه مذكوًرا، فیكون(ذراعي) مضاًفا إلى مضاف إلیه 

 .  )١(معطوف وهو مضاف و(األسد) مضاف إلیهمحذوف تقدیره (األسد) وما بعده 
 ذهبواو  ،النحویون علیها یتفق لم في اإلضافة اللفظیة المتضایفین بین الفصل جازةفإ     
 هذا في واختلفا ، ولكنهمالكالم عةس في لیهإ والمضاف المضاف بین الفصل جواز عدم لىإ

 لىإ )٣(راءهم الفق، وواف)٢(یهوسیبو  البصریون ذهب الذي الوقت في ،الشعر ضرورة في الفصل
 جوز ،الكالم في لسعتهما؛ والمجرور والجار بالظرف الإ یجوز ال الفصل نأ

 كالم في وروده ؛ لكثرةوالمجرور والجار الظرف غیرب عةالس في بینهما الفصل )٤(الكوفیون
 .شعارهاأو  العرب

 ال كماف المنون االسمین و تنو وكال )الواحد شيءـ(الك امنهأل ؛البصریون رفضه ما وهذا    
 الشعر في الإ عسمَ یُ  لم سیبویه قال :((حیان بوأ قال ذلك وفي ،هنا یجوز ال هناك یجوز

 .  )٥())المستقبلیة غیر الظروف في الكالم في یونس جازهأو 
ِمَن َوَكَذِلَك َزیََّن ِلَكِثیٍر :((تعالى قوله الكوفیون علیها رتكزا التي الشواهد برزأ ومن     

 حكاه ما العرب كالم ومن]، ١٣٧/نعام[األ)٦())اْلُمْشِرِكیَن َقْتَل َأْوَالِدِهْم ُشَرَكاُؤُهمْ 
 العرب بعض سمعت:((قولهب عبیدة بوأ حكاه ما وكذلك )زید واهللاُ  غالم هذا:()٧(الكسائي

 :[ الكامل])٩(الشاعر قول الشعر ومن ،)٨())هابُّ رَ  واهللا صوت تسمعجتزُّ فتل الشاة نَّ : إقولت
ٍة   َزجَّ الَقُلوَص َأِبي َمَزاَدهْ                  َفَزَجْجُتَها ِبَمَزجَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٨٧: ٢ینظر: شرح المفصل   )١(
   ٨٢٤: ٢ المقاصد توضیح ،٢٤١: ١للسیرافي  سیبویه كتاب شرح ،١٧٨: ١الكتاب :ینظر  )٢(
  ٣٢١:  ٢ للفراء نالقرآ معاني :ینظر  )٣(
  ٥١ة : النصر  تالف، إئ ٥٢٦:  ٢ الهوامع همع ،١٨٤٦: ٤الضرب ارتشافینظر:   )٤(
  ١٨٢٤:  ٤ الضرب ارتشاف  )٥(
   . سیأتي شيٌء من تفصیله في الكالم الالحق  )٦(
   ٥٢٦: ٢ الهوامع همع ،٢٩١: ١ الناظم ابن شرح ،٣٤١: ٢اإلنصاف  :ینظر  )٧(
  ٣٢٦٥:  ٧ القواعد تمهید :رنظوی ،٤٣١: ٢ نصافاإل  )٨(
   بريء سیبویه:((النسخ بعض في عن وقوعه الزمخشري قال حتى اءجمع النحویین مصنفات في قائلل بنسی لم البیت  )٩(

  ١٣٣:  ١ المفصل ))منها     
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 نَّ أ الكالم سعة في الفصل جازهأ والذي .لكوفیینل قول محل كانت وغیرها الشواهد هذه كلف
 من ةجمل شبه وأ لمضافل مفعوًال  الفاصل یكون وأ بها یؤخذ ال ةوالفضل فضلة فاصلال

 ظرف. الو  والمجرور الجار
 الذي یعیش) ابنـ(ك یهمرأ في البصریین وافق من فمنهم النحویین من خرونالمتأ ماأ     
 ؛قبیح لیهإ والمضاف المضاف بین الفصل :((قالإذ  بالقبح المتضایفین بین الفصل نعت
 .)١())الواحد شيءما كالنهأل
 من ومنهم ،الشعر ضرورة في وأ الكالم عةس في )٢()مالك ابنـ(ك الختیارا أجاز من ومنهم  
 ذلك كان فیه عامًال  یكن لم نإف ،)الكالم سعه( الفاصل في عامًال  المضاف یكون نأ شترطا

 وافوجد المتضایفین بین الفصل مواضع یحصوا نأ خرونالمتأ دار أ هذا على وبناءً . )٣(ضرورة
 ،الشعر ةضرور  من :خرواآل ،الكالم سعة في یجوز :حدهماأ ،ضربین على المواضع هذه
             :قولهب ،الضرورة وفي )الكالم (سعةاالختیار في المشهورة لفیتهأ في )٤(مالك ابن ذكرها وقد

 ا أِجْر ولم ُیَعبْ  أو ظْرفً مفعوًال         فصَل مضاٍف ِشْبِه ِفْعٍل ما َنَصْب           
 داـأو بنعٍت أو نِ  بأجنبيٍّ          ٍن واضطرارا ُوِجدا ـُل یمیـفص               

  :)٥(باإلضافة اللفظیة السعة في زئاالج الفصل مواضع ومن   
 ابن كـ(قراءة ،مفعوله ماإ والفاصل ه،فاعل لیهإ المضاف و ارً مصد المضاف یكون نأوًال : أ
 المبني الفعل عن فاعل نائب نهأ على )قتل( رفع)) بُهمْ ئِ ْم ُشَرَكاهُ َأْوَالدَ  َقْتلُ :(()٦()عامر

 فال بفتح(قتل) كانت ذاإ ماأ )،شركائهم(وجر المفعولیة على) والدهم(أنصب) وبنیِّ زُ ( للمجهول
 ال نوالقرآ الشعر ضرورة باب من ذلك ن؛ أللیهإ والمضاف المضاف بین للفصل وجه

  )الناظم ابن( القبول موجبات لهانها وأعطى واستحس القراءة هذه ولتأ نموم .)٧(فیه ضرورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٨: ٢ المفصل شرح  )١(
  ٢٧٣:  ٣ التسهیل شرح :ینظر  )٢(
  ٥٩٢:  ٢ المدرس الكریم عبد الشیخ ، تحـ:السیوطيالجدیدة،  ائدر فال :ینظر  )٣(
 ٣٣:  والصرف النحو في مالك ابن لفیهینظر: أ  )٤(
  ٧٣٢:  ١ التصریح شرح، ١٥١: ٣ المسالك وضح: أینظر  )٥(
   ٣٣:  ١ وجوه شواذ القراءاتالمحتسب في تبیین ینظر:   )٦(
  ٤٣٦:  ٢ نصافاإل :ینظر  )٧(
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 الك به الفصلف ،منه يبغیر أجن المصدر مفعول نهأل ؛الفصل هذا مثل وحسن((: بقوله
 ما وهذا، )١())علیهبهة من رتبتهه؛ ألن فصل یضر فال ،هاملع من جزءكال علافال وألن ،فصل

 لكان الشعر ضرورات في كان لو نهبأ الزمخشري اهللا جار على )زهرياأل خالد الشیخ( به ردَّ 
 هذا وعلى ،)٢(ألفاظه وجزالة نظمهب ةالمعجز  الكریم نالقرآ في فكیف مردوًدا، سمًجا وكان اشیئً 
 ما مثالهف )٤(هظروف ماأو ، )٣())الكشاف في الزمخشري ولقبذلك  سقط:((فزهرياأل الشیخ قال
 المضاف بین ا)یومً (فالظر  وقعف ))هاارد في لها سعيٌ  وهواها نفسك ایومً  كُ رْ تَ :((العرب قالته

 .المصدر معمولالظرف و  )نفسك(المصدر علاف لیهإ المضاف بینو  )ترك(المصدر
 الثاني همفعول والفاصل ولاأل مفعوله ماأ لیهإ والمضاف وصًفا المضاف یكون نثانًیا: أ   

 )مخلف( بین فصل]، ف٤٧))[الرعد/هِ ه ُرُسلِ َه ُمْخِلَف َوْعدَ َتْحَسَبنَّ اللَّ  َفَال :(()٥(بعضهم كقراءة
 .)٦(بالمضاف شبیه وهو علاف اسم اآلیة في المضاف ن)؛ ألوعده(وهو بالمفعول )رسله(و
 ]الطویل[ :)٧(الشاعر كقولظرفه  وأ    

 َصْخرٍة بَعِسیلِ  اكَناِحِت َیْومً            َفِرْشني بخیٍر ال أكوَنْن وِمْدَحتي 
 )ایومً صخرة  حتكناه:(فی فالتقدیر 

 ما وكذلك ،)٨(الكسائي حكایة وهي )زید واهللا غالم هذا:(قولكك اقسمً  الفاصل یكون نأ ثالثًا:
  :)١٠(الشاعر قول) كما(أ الفاصل یكون وأ .)٩(ةعبید بوأ حكاه

 وٕاّما َدٌم والمْوُت ِباْلحرِّ أْجَدرُ           هما ُخّطَتا ِإمَّا إساٍر وِمّنة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢٦٣: ٧القواعد  تمهید ، وینظر:٢٨٩: ١الناظم  ابن شرح  )١(
 ٧٣٢: ١التصریح  شرحینظر:   )٢(
 ٧٠:  ٢الكشاف  ینظر:و ،  ٧٣٢: ١التصریح  شرح  )٣(
   ٨٢: ٣عقیل  ابن ، شرح١٥٣: ٣المسالك  ، أوضح٢٢٨: ١المقاصد  ینظر: توضیح  )٤(
  ٢٦٥: ٢ینظر: النشر في القراءات العشر  )٥(
 ٣٢٦٤:  ٧تمهید القواعد  ،١٧٤: ١المكودي  شرح ینظر:  )٦(
 ٥٢٣: ٢الهوامع  همع ،١٥٥: ٣المسالك أوضح ،٨٢٤: ٢المقاصد توضیح وینظر: القائل، مجهول البیت  )٧(
  ١٨٢: ٢األشموني  شرح ،٥٢٦: ٢الهوامع  همع ،٨٢٦: ٢المقاصد توضیح ینظر:  )٨(
 المسألة .  هذه من )١٢٦الصفحة رقم( ینظر:  )٩(
 ه)، تحـ:٣٩٣العربیة، الجوهري(ت وصحاح اللغة تاج ،٢٤٩: ١سیبویه للسیرافي كتاب شرح في شًرا لتأبط البیت )١٠(

  ٨٤٢: ١اللبیب مغني في وبالنسبة ،٢٨٩: ٧لسان العرب ،١١٢٣: ٣الغفور عطار عبد أحمد
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  .لیهإ المضاف) إسارٍ (وبین(خطتا) المضاف بین فصلت )ماـ(إف
 :فهي )١(الضرورةب تختص التي مواضعال ماأ
  ]المنسرح:[)٢(عشىاأل قولك كان فاعًال  المضاف، غیر معمول وهو جنبيباأل الفصلأوًال :  

 الَ جَ انَ مَ  مَ عْ نِ فَ  الهجْ نَ  إذا            هِ بِ  والدهُ  أیامِ  جبَ نْ أَ 
 وهو )والدهـ(ب نجاله) إذا( لیهإ والمضاف )یام(أالمضاف بین عراشال فصل لقد      
  ]البسیط:[)٤(جریر قولك )٣(مفعوًال  یكون وأ )نجب(أالمتصدر الفعل معمول وهو جنبيأ

 كَما َتَضمََّن ماَء الُمْزَنِة الرََّصفُ         َتْسِقي اْمتَیاًحا َنَدى الِمْسَواَك ِریَقِتَها  
 )المسواك( وهو جنبياأل المفعول توسط فقدت ،طریقتها دار نإ المسواك تسقي نهاأ :یرید 

  . )٥()تسقى( الفعل معمول وهو المتضایفین بین
 ]الوافر:[)٦(النمیري حیة بيأ قولك افً ر ظ جنبياأل الفاعل یكون وأ  

 َیُهوِديٍّ ُیقاِرُب َأْو ُیِزیلُ                ا َكَما خطَّ الِكتاُب ِبَكفِّ َیْومً 
 ایومً  الكتاب خط كما :والتقدیر )،خطلـ( معمول وهو ا)یومً ( جنبياأل ظرفالب عراشال فصلف

 ).یهودي بكف
 ]الرجز:[)٧(الشاعر قولك المضاف المصدر بفاعل الفصلثانًیا:  

 وَال َعِدْمَنا َقْهَر ُوْجٌد َصبِّ               َما ِإْن َوَجْدَنا للَهَوى ِمْن ِطبٍّ 
)؛لیهإ والمضاف )قهر( المضاف بین (وجد) المضاف علابف عراالش صلف         (صبِّ
 ). قهر( المصدر فاعل نهأل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٣:  ٢ شمونياأل شرح، ٧٣٥: ١ التصریح شرح ،١٥٦:  ٣ المسالك وضحأ ینظر:  )١(
  ١٥٧: ٣ المسالك وضحأ في ةنسبوبال ،١٣٧٩: ٣النحویة  المقاصد ،٢٣٥:عشىاأل دیوان :ینظر  )٢(
  ٥٦:  ٣ الوافي النحو،  ٧٣٥:  ١ التصریح شرح ، ٨٢٧: ٢ المقاصد توضیح :ینظر  )٣(
 ٥٢٤: ٢الهوامع همع في نسبةالوب ،٢٧٤: ٣ التسهیل شرح ،٧٣٥: ١التصریح شرح في جریرل البیت  )٤(
  ٥٦:  ٣ الوافي النحو :ینظر  )٥(
 نصافاإل ،١٧٩: ١الكتاب :ینظر، و ١٦٣: ١الجبوري یحیىد. ه)،تحـ:١٨٠(تالنمیري حیة بيأ شعر كتاب :ینظر  )٦(

   ٢٢٧:  ٢النحو في صولاأل ،٣٧٧: ٤ المقتضب في نسبةوبال، ٣٥٣: ٢     
   ٣٧٠:  ٢ المساعد ،٢٧٤: ٣ التسهیل شرح ،١٥٩: ٣ المسالك وضحأ :وینظر،  لئقاال مجهول البیت  )٧(
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 :[الطویل])١(كقوله بنعت المضاف ثالثًا: الفصل
 من اْبن أبي َشیِخ اَألَباطِح طاِلِب           َنَجْوُت وَقْد َبلَّ الُمَراديُّ َسیَفُه  

 ).طالب(لیهإ والمضاف )بي(أالمضاف بین )باطحاأل شیخ( فاضالم تعبن فصلف
 ]الرجز:[)٢(الشاعر قولك بالنداء خراآل الفصلرابًعا: 

 زیٍد حماٌر ُدقَّ باللِّجام            كأّن بْرَذْون َأَبا ِعصام 
 (أبا)المضاف بین، )عصامبالمنادى( الشاعر ففصل ،عصام باأ یا زید ونبرذ نكأ :والتقدیر

             )٣(ملغي بفعل الفصل :هما خرینآ موضعین ذلك لىإ ضیفوأ )،زید(لیهإ والمضاف
 ]الطویل:[)٤(عراالش قولك

 اارَ فَ وا الكُ فُ سَ عَ  مْ أَ  رانِ لدبْ ابِ  أ         بأيِّ تراُهُم األرضیَن َحلُّوا
 قولك )٥(جلهأل مفعول بین الفصل یكون وقد). تراهم(بالفعل ففصل ،تراهم رضیناأل يأب :رادأ

 ]الوافر:[)٦(الشاعر
 ُمعاِوُد ُجْرَأًة َوْقِت الَهوادي           َأَشمُّ كَأنَُّه َرُجٌل َعُبوٌس 

 ). الهوادي وقت(لیهإ والمضاف) معاود(المضاف بین (جرأة)هجلأل بالمفعول عراشال فصل لقد
 ذاإ الإ لیهإ والمضاف المضاف بین الفصل برفضه وذلك اریً بص موقفه فكان الجنديأما     
 فال ،واحد شيء ةبمنزل لیهإ والمضاف المضاف:((قالإذ  الشعر ضرورهظرًفا ل الفاصل كان

 نو ولك ؛الشعر لضرورة الشعر في بظرف بینهما الفصل وجواز فاصل بینهما یقع نأ یجوز
 حتى بالمظروف اتصاًال  للظرف نأل ؛علیها شتمالهاال نفسهاأ بمنزلة ،المعاني من ظروفال
 إذ  ،الوعاء في ما ملد حوالمرا )الوعاء هذا ملاحْ :(یقولون نهمأ بدلیل، واحد شيء امنهكأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللمحة   وبالنسبة في ،٩٩٠: ٢الشافیة الكافیة ، شرح٣٨: ١النحویة المقاصد في لمعاویة بن أبي سفیان، البیت  )١(
   ٣٧١:  ٢المساعد  ،٢٧٧: ١   

   ٧٣٨:  ١، شرح التصریح  ٦٨:  ٣، شرح ابن عقیل  ١٦٣: ٣ینظر: أوضح المسالك   )٢(
  ٧٣٨:  ١ التصریح ینظر: شرح  )٣(
  ٢٧٦: ٣ التسهیل شرح ، ٨٣٢: ٢المقاصد توضیح :ینظرو  ،قائله یعرف ولم یتكالس ابن نشدهأ  )٤(
 ٧٣٨:  ١ التصریح ینظر: شرح  )٥(
  ٤٢٢:  ٢ الصبان ، حاشیة٧٣٨: ١التصریح شرح ،٣٧٧: ٤المقتضب في بالنسبة البیت  )٦(
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 عنه ینفك ال بحیث المظروف نفس بمنزلة المظروف من الظرف نزل فلما ،ذلك المقصود
 .)١())فصل كال بالظرف لالفص جعل
 موقفه بیان في اكتفىما نَّ إ و  ،الذكر السابقة راءاآل یعرض لم الجندي نأ لىإ شارةاإل وتجدر   
 المسألة. بدایة في ذكرتالسابقة التي  بیاتباأل امستشهدً  القبول وأ بالرفض المسألة هذه من

 

 فروع المسألة كان في التفصیل وعدم االختصار هذا في السبب نأ الباحث ویرى     
 .  الشواهد ذكر مع موقفه ببیان امكتفیً  التفصیالت ردیس لم الذي خراآل هو للزمخشري مجاراة

    

 بین الفصل بجواز الكوفي يالرأ هوف اوابً ص قرباأل يللرأ وترجیحه الباحثرأي  ماأ     
 في همجیؤ  وكذلك ونثره شعره العرب كالم في بینهما الفصل ورود لكثرة وذلك ؛المتضایفین

 نظًما ویزیده ویقویه النص  یؤكد الفاصل نأ ایضً أ حثاالب ویرى آنیة،القر  یاتاآل بعض
 الفواصل دخالفإ ،النصوص عن غریبةً  تكن لمف العربیة في مألوفة ظاهرة والفاصل وبالغة

 وجه وما ؟قبیح نهبأ الفاصل نعت مَ فلِ  ا،وتماسكً  قوة ایزیده العكس على النص ةوحد یذهب لم
 فهو ذلك خالف جاء وما للنص اإلعرابیة الحالة على یؤثر لم نهأب _العرض مع_ ؟فیه قبحال

 .  االحتمالو  التقدیر باب من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٩٦:  ٢ قلیداإل  )١(
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 : اسمه ىإل المسمى إضافة
 لىإ حدهماضم أ وأ بإسناد ،)١(اسمین بین تصالوا جامتز ا ضافةاإل نأ لىإ اسابقً  شرتأ     
 . دار مال المعنىبهما  متفی، خراآل
 محضة :صنفین لىإفي المسألة قبل السابقة  نبَّهتُ  وكما اإلضافة النحویون صنف وقد     

 .)٣(اللفظیة هي المحضة وغیر المعنویة، هيالمحضة ف، )٢(محضة وغیر
 

 ولم ،)بالمحضة ةالشبیه( اإلضافة اهوسمَّ  ،)٤(مالك ابن به انفرد اثالثً  نوًعا هناك نإال أ      
 لىإ المسمى إضافة برزهاأ من كان عدة ضافاتإ لىإ مهاوقسَّ  ،مالك ابن قبل قائل لها یعرف
 .اسمه

 ]الوافر:[)٥(الشاعر بقول المسألة هذه على الجندي واستشهد   
ُد َمْن یسودُ            َعْزْمُت َعلى إقامِة ِذي صباح   ِلشيٍء َما ُیَسوَّ

 ةاللفظ هذه صاحب وقت :يأ )صباح ي(ذو )صباح(اسمه لىإ )ذي(الشاعر أضاف    
 وجدت نيأل ؛الصباح وقت لىإ اإلقامة على عزمت یرید:(( الجندي قال. صباح هي التي
 . )٦())ذلك یوجبان والحزم يأالر 

 : [الطویل])٧(سدياأل زید بن الكمیت قولب كذلك واستشهد     
 َنوازُع من َقْلِبي ِظماٌء َوَأْلُببُ            َتطّلعْت  يِّ بِ م ذِوي آِل النَّ كُ لیْ إِ 

 

  نه:((ألالجندي قال )،النبيآل  یا:( قوله في لیسما  تعظیم مدح )النبيآل  ذوي( قوله يفف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧: التعریفات ینظر:  )١(
  ١٨٠٥:  ٤ینظر: ارتشاف الضرب   )٢(
  ٢٠٧:  ٣ ةالعربی الدروس جامع  ،٧٥ -٧٣: ٣ المسالك وضحأ :ینظر  )٣(
  ١٨٠٥:  ٤ الضرب ارتشاف،  ٢٢٩ – ٢٢٧:  ٣ التسهیل شرح :ینظر  )٤(
  ٣٨٠: ١الصحاح في نهیك بن نسولـأ ،١٢٤: ١المفصل في الخثعمي ةمدرك بن نسلـأ البیت، و  ٦٨٢:  ٢اإلقلید   )٥(

 المقتضب في نسبةوبال ،٢٢٦:  ١الكتاب في خثعم من ولرجل )،الصاد فصل( ٥٠٢: ٢ العرب لسان(صبح)،      
  ٣٤: ٣الخصائص ،٣٤٥: ٤     

  ٦٨٢:  ٢اإلقلید   )٦(
  ٥١٨تحقیق، د. محمد نبیل طریفي : ه) في دیوانه، ١٢٦(تیتللكم البیتینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها، و   )٧(
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 هذا صاحب كان ومن النبيآل  هو االسم هذا صحابأ جعلهم قال )النبي آل ذوي:(بقوله
 .)١())التعظیم مراتب من بالقصوى فهو االسم

 بین دارن أن هناك خالًفا وجدًال أن ُأبیِّ  البد المسألة هذه بیان في الخوض وقبل     
 ٕاضافةو  الموصوف الصفة إلى إضافة في البصریون یرى فال. والبصریین الكوفیین

 ایرونه نهمأ ذلك في والسبب ؛ذلك من شیًئا اسمه إلى المسمى ته وٕاضافةفص لىإ الموصوف
 التعریف على القائم اإلضافة معنى مع یتنافى وهذا ،نفسه لىإ الشيء إضافة باب من
 الحمقاء) ةُ (بقل اآلخرة) دارُ ( )الجامع مسجدُ ) (ولىاأل :(صالةُ ذلك ومثال ،)٢(التخصیصو 

 في أضاف نماإف أضاف من نأ لىإ البصریین وجمهور:((حیان بوأ قال )،الخضراء (حبةُ 
 مسجد ،الشمس زوال من ولىاأل الساعة :(صالةوالتقدیر محذوف موصوف لىإ األصل
 جاء وما ،المحذوف المنعوت مقام خاصب ولیس النعت ؛ إلقامةذلك وقبح ...الجامع الوقت
 .)٣())علیهیقس  ولم ُحِفظ منه

 )نفسه لىإ الشيء (إضافة ضافةاإل هذه على یتكلم لمأن سیبویه  الباحث لحظه وما      
 الكالم سعةل احینً  المصدر فیه یكون ما باب في )صباح(ذي الشاهد ذكر نماوإ 

 .)٤(واالختصار
 كبأخوی م:(مررتقوله عن حدیثه في ،نفسه لىإ الشيء إضافة المبرد زیجوِّ  ولم      

 ال والشيء والمیم الهاء هما االثنین نأل ؛همااثنی خویكبأ مررت یجوز وال:((قالإذ ا)، اثنینهم
 .)٥())نفسه لىإ یضاف

 م(صالةقوله في نفسه لىإ شيءال إضافة رفضه في السراج ابن لیهإ ذهب ما وهذا      
 نع الكالم زیلأُ  بعدها االسم لىإ ضیفتوأ الصفة من كان ذاإ )الجامع مسجد( )ولىاأل
  والمسجد الصالة نعت به رادأ لو:((وقال ،ولىاأل الصالة :نحو انعتً  المعنى في نهأل ؛هتهج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٦٨٤:  ٢اإلقلید   )١(
  ٦٧٦: ٢، المصدر نفسه ١٨٠٦:  ٤ الضرب ارتشاف ،٤٣٧: ٢ نصافاإل :ینظر  )٢(
  ١٨٠٦: ٤ الضرب ارتشاف  )٣(
   ٢٢٧:  ١ الكتاب ینظر:  )٤(
  ١٥٩:  ١ المفصل شرح :رنظی، و  ٢٤١:  ٣ المقتضب  )٥(
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 العاقل زید هذا:(تقول ال ،نفسه لىإ شيءال تضیف ال نكأل مستحیلة؛ لیهاإ اإلضافة كانت
 ذلك ٕالىو مسوًغا لمذهبه باألدلة نفسها،  )٢(جني وابن النحاس فقهماو و  ،)١())زید هو والعاقل
 من وهبَ أَ  والذي:(( قال ذإ ،نفسه لىإ الشيء إضافة امتناع في المفصل في الزمخشري ذهب

 سدواأل كاللیث واحد معنى وأ عین على معلقینال االسمین خذتأ نأ نفسه لىإ الشيءإضافة 
 من بمكان فذلك ،خراآل لىإ حدهماأ فتضیف، ونظائرهن والمنع والحبس اهللا عبد بيأ وزید
 .)٣(حالة))اإل
 اكان ذاإ ؛الموصوف لىإ الصفة إضافة یجز لم خراآل هو یعیش ابن خرینالمتأ ومن      
 )الجامع مسجد( )ولىاأل م:(صالةقوله فيف صفته لىإ الموصوف إضافة وكذلك ،اواحدً  اشیئً 
 هذاو  صوفمو  محذوفال أن على لیهإ االسم أضیفو  ةصفال عن أزیلتو  صفة، شیاءأ فهي
 ؛اقبیحً  كان ضیفأ ذاوإ  الصفة مجرى جري) فأولىاأل :(الصالةقولهم ام. أ)٤())هتصف االسم
  .)٥(الموصوف مقام الصفة إلقامة

 تعالى اهللا كالم في دهو لور  ؛ناللفظی اختالف شرط ذلك نالكوفیو  زجوَّ  خرىأ جهة ومن      
 لىإ ارالد ]، فأضیفت١٠٩/یوسف))[َوَلَداُر اْآلَِخَرِة َخْیرٌ :((تعالى قوله ومنه ،العرب وكالم

 ؛لحقل نعت المعنى في یقینالف ]،٩٥ة/الواقع[))َلُهَو َحقُّ اْلَیِقینِ ِإنَّ َهَذا :((تعالى وقولهاآلخرة، 
 لىإ المنعوت ضاففأ المنعوت هو المعنى في والنعت، )٦(الیقین الحق فیه صلاأل نأل

  )٩(الهروي سهل بوأ وعرض، )٨(اوةالطر  ابن هذا في مهووافق، )٧(واحد بمعنى اوهم النعت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨:  ٢ النحو في صولاأل  )١(
   ٢٦:  ٣ الخصائص،  ٢١٦:  ٢للنحاس نآالقر  عرابإ على الترتیب : رنظی  )٢(
  ١٢٢:  ١المفصل في صنعة اإلعراب   )٣(
  ١٦٨:  ٢ المفصل شرح :ینظر  )٤(
 نفسها الصفحةو  نفسه المصدرینظر:   )٥(
  ٣٤٦:  ٢ نصافاإل :ینظر  )٦(
  ٣٣٠:  ١ للفراء نالقرآ معاني :رظین  )٧(
  ٣٤٦:  ٢اإلنصاف  :ینظر  )٨(
  ٥١:  ٣ الوافي النحو ،١٤١: ٢شمونياأل شرح ،٧٩٧:  ٢ المقاصد توضیح ینظر:  )٩(
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إذ  الكوفیین، ارتضى رأي قدف الرضي ایضً أ خرینأالمت ومن حدهماأل ییدأت دونمن  ینالرأی
 .)١())زید نفس :في كما فائدة زیادة حدهماأ في نأل ؛هذا جازل ،هو یجوز  لمو لقال:((

 والقول الكالم دمعق فهي )اسمه لىإ المسمى إضافة( المحضة شبه اإلضافة نواعأ ومن     
 ،نالكوفیو  أجازهاو  ویلالتأ بشرط الإ لها البصریین إجازة عدمأي:  سبق ما في كالقول فیها
 المضاف معنى غیر لیهإ المضاف معنى نأي أ ،بنفسه شيءال یتخصص وال عرفتی فال
 ویلتأ لىإ تحتاج الف الكوفیین عند جائزة وهي )النوى شحط(و) سدأ لیثإضافة( وامنع ذالو 

 )٣(واحد لمدلول اسمان وهما ،اللقب والثاني االسم هو ولفاأل ،)٢()كرز سعید:(نحو عندهم
 المسمى هو) سعیدـ(ف منه شهرأ االسم نأل ؛اللقب خرتأ مانَّ وإ  ،خرآلإلى ا حدهماأ أضیف

 .لیهإ المضاف االسم هو) كرزو( المضاف
 ایدً أكت كثرأ اضافتهمإ نأل ؛والبیان دیكوالتأ المبالغة فهو هذا من غایةال وأ الهدف اأم     

 هو االسم نأل ؛مسمىال غیر هو االسم نأ على دلیل وهذا ،فقط منهما واحد ذكر من اوبیانً 
 .)٤(اللقب عنمتمیًزا  الحقیقي اللفظ

 ،بصري یهرأ أن السابقة الشعریة هدواشالب استشهاده طریقة ومن لي فیبدو الجندي ماأ     
 لمن موافًقا أیهر  وكان كان مؤوًال، ما الإ اسمه إلى المسمى رفض إضافة لىإ یشیر والذي
 صاحبة مدةً  لقیته مرة، فمعناه: ذات لقیتهقال:(( إذا قلت:  ، إذالبصریین النحویین من سبقه
 هي ، فمرة)٥())بالمسمى المراد هي المصاحبةو  ،االسم هي اللفظةو  هي مرة التي اللفظة هذه
 .االسم بهذا المسماة الزمنیة المدة

 إضافة في سرالو  :((بقوله ،سمالا لىإ المسمى إضافة في رالسِّ  لىإ الجندي شارأو       
  فهو مرة) ذات لقیته:(قولهم نأ ترى المبالغة، أال من ضربٍ  طلب هو االسم لىإ المسمى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٥:  ١أسفار الفصیح   )١(
    ٢٤٣:  ٢الكافیة  على الرضي شرح  )٢(
   ١٣٦:  ١ التصریح شرح ، ٢٣١:  ٣ التسهیل شرحنظر: ی  )٣(
  ٢٨٤:  ١ینظر: همع الهوامع   )٤(
  ١٧١:  ٢ المفصل شرح،  ٦٨١:  ٢اإلقلید  :رنظی  )٥(
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 معنى فیكون ة،مر  الفلك حركة مرة م:قوله من المراد نأل لحظة)؛ هتلحظ:(قولك ةبمنزل
 قطع هذا يفف ،)١(لحظة)) هتلحظبمنزلة:  فیكون )قلیًال  لقاءً  لقیتهمرة:( ذات لقیته:(قولهم

 في خرآ ضرب هناك المبالغة، فضًال عن ،)٢(المسمى هذا غیر عن االسم في الشركة
 ،)٣(الشركة)) قطع مع تعظیمال فیه تيیأ وقد :((الجندي قال االسم إلى المسمى إضافة سبب

 اللفظة.  بهذه النبي لفعظَّم آ )...النبيآل  ذوي لیكم:(إشاهدالب امستشهدً 
 

 لیهإ ذهب ما أن وشعریة ةنیآقر  شواهد من ألةللمس المفصل العرض هذا وبعد لي یبدوو      
 ذلك، إذ ال مسوغ لنفسه لىإ یضاف ال االسم نأ ذلك ي؛عند الراجح يالرأ هو نالبصریو 

 یعرف ال واالسم والتخصیص التعریف تقتضي اإلضافة نأل ؛محذوف ویلأت على كان نوإ 
 وهذا دیكأوالت والبیان ةفللمبالغ العربیة في سلوباألُ  هذا وجود وأما ،)٤(نفسه یخصص وال
 .  له البالغي المعنى ویزید النص وحدة قويی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٨٢ – ٦٨١:  ٢ قلیداإل  )١(
  نفسها الصفحةو  نفسه المصدرینظر:   )٢(
  ٦٨٢:  ٢ نفسه المصدر  )٣(
   ٦٧٨:  ٢المصدر نفسه  ینظر:  )٤(

 



 األسماء............................................الشاهد الشعري النحوي في .........الفصل األول

١٣٧ 
 

 

 الشيء إلى غیره ألدنى مالبسة :إضافة 
 ها:اإلضافةمن، و ابقً أصناف كما أشرُت سا اإلضافة على النحویون صنَّف        

 ذلك لىإ شاروأ ،بعدهقبله بما  ما معنى یوصل حرف تقدیر على فهيالمحضة(المعنویة)، 
 المعنى ویكون (في)بمعنىو  ،)١()من( بمعنىو  (الالم) بمعنى ضربأ على وهي، النحویون 

 ةالنكر  لىإ ضافتهإب یتخصصو  المعرفة لىإ ضافتهإ في المضاف ففیتعرَّ  ،للفظ اموافقً  فیها
 .)٢(االنفصال تقدیر من ةخالصفهي 
 معاني مع العالقة هذه تتوافق وقد ،المتضایفین بین العالقة وفق على جاء التقسیم هذاف     

 والبیانیة بالالمیة حروفال هذه بدالالت ضافاتاإل هذه سمیت ذلكل اإلضافة حروف
 .)٣(والظرفیة

 لیهإ المضاف كونی يأ واالستحقاق الملك إضافة هي یصیة(الالمیة)التخص فاإلضافة      
 معنى فیكون مستحقاتها الدابة) ونحو: (سرجُ  زیٍد) غالمُ :(نحو للمضاف امستحقً  وأ امالكً 

 .)٤(االختصاص وأ واالستحقاق الملك اإلضافة
 خاتمُ :(نحو )٥(المضاف جنس من لیهإ المضاف یكون التي هيف ا اإلضافة البیانیةمأ      
 . )خشب من وباب فضة من خاتم( :تقدیر على )خشبٍ  بابُ (و فضٍة)

:     تعالى قوله نحو مضافلل ظرًفا لیهإ المضاف یكون التي فهي الظرفیة اإلضافة ماأ      
 الجرجاني بها وقال ،)اللیل في رمك(: معنى على تكونف ]٣٣))[سبأ/َمْكُر اللَّْیِل َوالنََّهارِ ((

 . )٦(مالك وابن الحاجب وابن
 روفظالم إضافة ن: إنقول وال:((قال ذإ الرضي ومنهم خرونالمتأ اإلضافة هذه نكرأو       

  )،الملا(بمعنى اإلضافة في یكفي واختصاص مالبسة أدنى نَّ إف (في)بمعنى ظرفإلى ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٦: ٣ العربیة الدروس جامع ینظر  )١(
 ٣١١: ٢ السالك ضیاء ،١٢٦: ٢شمونياأل شرح ،٧٥: ٣ المسالك ضحأو  ینظر:  )٢(
  ٣٤٢:  ١العربیة ةاللغ قواعد في الموجز،  ١٨: ٣ الوافي النحو ،٢٠٦: ٣العربیة  الدروس جامعینظر:   )٣(
 ١٧٨: مطر ةعطی هاديتحـ:  ه)،٥٩٩(الیمني الحیدره سلیمان بن علي ،النحو في المشكل كشفینظر:   )٤(
 ٩٠٤:  ٢الشافیة  الكافیة شرح :رینظ  )٥(
  ٥٠٢:  ٢ الهوامعع هم :ینظر  )٦(
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 التي وهي الخرقاء) لسهیل طرفك) ونحو:(كوكب لصاحبه:(خذ الخشبة حاملي أحد كقول
المضاف...  جنس لیهإ فیه المضاف یكن لم ما كل فنقول: مالبسة، ألدنى إضافة لها: یقال
 و (من)تقدیرب هيف المضاف جنس فیها لیهإ المضاف كان إضافة كل(الالم)، و  بمعنىفهو 

 .)١())لهما ثالث ال
    .) ٢(خرینالمتأ كثرأ علیهو  )المتقدمین من( الجرمي لیهإ ذهب ماهي  م)ال(البمعنى فاإلضافة

 ]الطویل:[)٣(بقول الشاعر المسألة هذه على فاستشهد جنديال ماأ     
 ُسَهْیٌل َأذاَعْت َغْزَلها في الَقراِئِب              إذا َكْوَكُب الَخْرقاِء الَح ِبُسْحَرٍة 

 ]الطویل:[)٤(الشاعر بقول كذلك واستشهد   
 ِلُتْغِنّي َعنَّي َذا ِإَناِئَك َأْجَمَعا           إَذا َقال َقْدِني َقال ِباللَّه َحْلَفًة 

 من الكیِّسة أن وذلك طلوعه عند عملها في هاجدِّ ل لیهاإ كوكب :((أضافولاأل الشاهد  
 عن تكسل الغفلة ذات اءوالخرق ،البرد وقت وهو ،سهیل طلوع وقتتستعد صیًفا فتنام  النساء

 ،بهن تستعین قبیلتها في طنهاق وتفرق العمل في ت تجدُّ وبرد ،سهیل طلع هذاف ،االستعداد
 .)٥())لذلك هاخصَّ ف

 ضافأ نهأ حدهماأ :وجهین من البیت في واالستشهادفیه:(( جنديال قال :الثاني هداشالو     
 في ضمیرالف ،شربه في له هتلمالبس لیهإ ضافهأ مانَّ وإ  ،له لیس ، واإلناءالمخاطب ىلإ اءناإل
 . اللبن وأ شاربلل امَّ إ ):شربه(وفي ،العكس على وأ ناءلإل )له(وفي للمخاطب ):هتمالبس(ل

 .)٦())ناءلإل اللبن لمالبسة هصاحبأضاف(ذا) إلى(اإلناء) على أنه  نهأ :وثانیهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٨: ٢الكافیة  على الرضي شرح  )١(
  ٢٦٥: جالزر سیدني ، تحـ:ندلسياأل حیان بوأ ،مالك ابن لفیهأ على الكالم في السالك منهج: ینظر  )٢(
  ٢٣٩:  ٣التسهیل شرح ،١٦٣: ٢المفصل شرح ،٢٢٨:  ٢المحتسب في نسبةالب البیت  )٣(
   حاتم ، تحـ:الموصلي عيالرب النعد بن علي، عراباإل المشكلة بیاتاأل لكشف االنتخاب في عتاب بن ثحریلـ البیت  )٤(

 التسهیل شرح، ٥٣٤: ١اللبیب ومغني ،١٢٢:  ١مفصلال في، وبالنسبة ٣٢٥: ١النحویة  المقاصد، ٥٥: ١الضامن     
  ١٦٣: ٢ المفصل شرح ،٢٣٩: ٣     

  ٦٧٥: ٢ قلیداإل :وینظر،  ١٦٥: ٢ المفصل شرح  )٥(
  ٦٧٦:  ٢ قلیداإل  )٦(
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 شيءأن ال تبین اضً أی الجندي ومنهم خرینوالمتأ المتقدمین للنحویین كالم من سبق ماوم   
 ترابط من فالبد ظیة،فل مالبسة هناك یكن لم نوإ  ،بینهما ةمناسب ألدنى غیره لىإ یضاف
 اإلضافة .  ویسوِّغ لیهإ المضاف لىإ المضاف یمیل معنوي

 فلما ]،٤٦/النازعات[))َلْم َیْلَبُثوا ِإالَّ َعِشیًَّة َأْو ُضَحاَها:((تعالى قوله اإلضافة هذه ومثال    
 یعود ضمیرفال ،)١(خراآل لىإ حدهماأ إضافة صحَّ  النهار طرفيهما  والضحى العشیة كانت

 طرفي منهما كل نأ من فالمالبسة تحصَّلت ،ولهأ في ضحىالو  النهار خرآ وهي العشیة لىإ
 .)٢(نقیضه الشيء على یحمل قد نهأل ؛علیه حملف النهار

 ذاإ ئینشیال ألن ؛بینهما ةسبمال دنىبأ غیره لىإ شيءاف الضی :((هذا في الجندي قال     
 نأل اإلضافة؛ هو الدلیل وذلك ،بدلیل بینهما الكامنة ةالنسب تظهر أن جاز وجها بتناسب

 ةالخشب حاملي حدأ نأ ترى الأ ،معانیه من بمعنى یخصصه شيء لىإ شيء لةماإ اإلضافة
 جهة من ال الحمل جهة من بالحامل الخشبة يطرف خصَّ  فقد )فكطر  خذ:(لصاحبه قال ذاإ

 )٣())طهخال أي البسه فقد حمله لما ونحوه الملك

 ألدنى تكون نأ فالمعنویة ومعنویة، لفظیة عالقة هي اإلضافة نأ لي یبدو سبق ومما      
 النحویین الجندي تبع وبذلك ،امعنویً  لیهإ والمضاف المضاف بین االرتباطك مالبسة

 .المتضایفین بین المعنوي االرتباط لوجود المؤیدین المتقدمین
 نهأل ؛لیهإ والمضاف المضاف بین المعنوي االرتباط دؤییف ذلك في الباحث يرأ اأم       

 . المطلوب فهملا تحقق وبه لفظل مكمل المعنى نأل مالبسة؛
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٣:  ٣النحو  ، معاني٣٥٦:  ٢الصبان  حاشیة ینظر: )١(
 ٦٠:  ٧ للحازمي مالك ابن ألفیة شرح :رینظ )٢(
  ٦٧٤:  ٢ قلیداإل )٣(
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 :  للفعل الزمان أسماء إضافة 
 الفعلیة)، بالفعل(الصیغة عالقته طریق عن النحوي الدرس في الزمن أهمیة تتضح       
 نوأ بالفعل الزمن سماءأ ترتبطف ،الفعل ذلك تقسیم في نالنحویو  عتمدهی الذي ساساأل هيف

 .علیها یدل
 المضاف جخرِ یُ  ال نهأل ؛لیهإ امضافً  عهو وق نالنحویو  زجِ یُ  لم )١(ة)نكر (مبهم الفعل نألو      

 بین لما فعاللأل الزمان سماءأ ضافواأ نهمأ الإ ،بهاملإل زیادة ذلك في نألو  النكرة؛ حیز من
 .)٢(وارتباط قوة من الزمان سماءأو  الفعل
 ]الكامل:[)٣(الشاعر بقول المسألة هذه على الجندي دواستشه   

 َوَبَدا الِذي َكاَنْت َنَواِر َأَجنَِّت           َحنَّْت َنَواُر َوَالَت َهنَّا َحنَِّت 
 )اهنَّ (و الحنین حین الوقت ولیس ،تحبه من لىإ اشتاقت: يأ نوار حنت:((جنديال قال      

 الإ تدخل الیكسعونها بالتاء  التي )ال(نأل ؛هنا الحین معنى في ستعملفا المكان في صلهأ
: والتقدیر (حنت)، وهو الفعل لىإ )اهنَّ ( الزمان اسم الشاعر أضاف إذ ،)٤())حیاناأل على

 الشوق منت تستره كان ما نوار من وبدا ،حنین حین الحین ولیس تحب من لىإ نوار حنت(
 .)دیارها لىإ
 اءأسم لیهاإ یضاف:(( األسماء من فعالاأل لىیضاف إ ما باب في سیبویه قال ذلك وفي   

َهَذا َیْوُم :((وجل عز  اهللا وقال )كذا یقول یوم یك(آتو )زیدٌ  یقوم یوم هذا:(قولك وذلك هرالد
اِدِقینَ ((و ]،٣٥/المرسالت))[َال َیْنِطُقونَ   هذا ]، وجاز١١٩))[المائدة/ِصْدَقُهمُ  َهَذا َیْوُم َیْنَفُع الصَّ
 في لكثرته ؛الدهر في ذلكب واوتوسع صفة، یكون نأ للفعل جاز اكم فیها واطرد في األزمنة

  نماوإ  نٍ با :نحو الوصل لفأ من األسماء وایخرج لم كما هذا من الفعل وایخرج فلم ،كالمهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٨: ١ سیبویه كتاب على ةالتعلیق ،٦٦: ٢للسیرافي  سیبویه كتاب شرح، ١٣١: ١ الكتاب :ینظر  )١(
اجي (،للنحو علل  في یضاحاإل ینظر:  )٢(   ١١٤ - ١١٣: : الدكتور مازن المباركتحـ ،هـ) ٣٣٧ تأبو القاسم الزَّجَّ
  محمد .دـ: تح ،الفارسي علي بو، أالبصریات المسائل في نضلة) بن حجلـ(ل البیت، و  ٦٩٢:  ٢ قلیدینظر: اإل  )٣(

  شرح ،٤٨٩: ١يالدان الجنى في نسبةوبال ،٣٨٢: ١النحویة المقاصد في التغلبي یلعج بنا ةولشعب ،٧٥٦: ٢الشاطر     
  ٢٥١:  ١ التسهیل     

  ٦٩٢:  ٢ قلیداإل  )٤(
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 فيا(إذ) لمشابهته ؛سیبویه عند الفعل لىإ مضافة زماناأل سماءوأ )١())وتصریفهلفعل ل صلهأ
 اماضیً  الزمن كان ذاإ نهبأ واشترط ،بعض في بعضه لمِ عَ  الذي لىإ ضافوهاأ ألنهم ؛العمل

 ؛فقط الفعل لىإ فتضاف یقع لم الزمن كان ذاإ ماأ ،والخبر االبتداء لىوإ  الفعل لىإ ضیفتأ
 .)٣(ایضً أ المبرد ذهب ذلك لىوإ  .)٢(فعالإلى األ إال تضاف ال وهي) ا(إذ  المشابهته

 تهاصَّ خ العرب تسعتا الم نهبأ فعالاأل لىإ الزمان سماءأ إضافة السراج ابن للوع      
 الزمانة ضافإ صارتف ،للزمن بني الفعل نأل ؛فعاللأل مشابهة الزمان سماءأ نَّ أو  باإلضافة،

 ابن ووافق ،)٤(عمرو) یقعد یوم تیتك(أو )زیدٌ  قام یوم تیتك:(أنحو مصدره لىإ ضافتهكإ لیهإ
 .للفعل الزمان سماءأ إضافة طرادا في المتقدمین )٥(جني

(آتیك وفالن) ، مات یوم تیتك:(أالعرب تاز استج نما:((إقوله في ذلك الفراء وضحأو       
ما نّ وإ  األسماء تطلبان ال ـ(إذ، إذا)ف )یقدم ذا)،(وإ قدم ذاإ تیتك:(أیریدون نهمأل )؛فالن یقدم یوم

 . عملهاك الزمان سماءأ عملتف )٦())الفعل تطلبان
 الزمان سماءأ : أن إضافةمنها سبابأ لىإ اإلضافة هذه الزجاجي ماسالق ابو لوفصَّ       
 اإلضافة هذه من الغرض نأو  ...جمل فاعلها مع فعالاأل نأل جازت؛ نماإ ...فعالاأل إلى
 یقوم یوم هذاك:(قولتأویل   ألن ؛المصدر هو الحقیقة في لیهإ المضاف نفكأ المصدر هو
 الفاعل على دال والمصدر الزمان على لاد بلفظه الفعلن أ وأ )،زید قیام یوم هذا)، (زید

 لىإ بعض كإضافة الفعل لىإ الزمان فإضافة ،الفعل بعض الزمان نوكأ هالبلفظ والمفعول
 فعاللأل ظروف كلها األزمنة نأل ؛فعالاأل لىإ ضیفتأ ماإنَّ  الزمان سماءأ نأ وأ ،بعض

 خفشاأل قول وهذا، فعالاأل لىإ باإلضافة ووهافق األسماء من ضعفأ والظروف ،والمصادر
 األسماء، من ضعفأ فعالاأل نأل ؛فهضعَّ و  ووهنه ،قاسمال بوأ نسبه اكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٧:  ٣ الكتاب  )١(
  ١١٩:  ٣ الكتاب :ینظر  )٢(
  ٣٤٧:  ٤ المقتضب: ینظر  )٣(
 ١١:  ٢ النحو في صولاأل :ینظر  )٤(
  ٣٥٧:  ١ الخصائص :ینظر  )٥(
  ٢٢٦:  ٣ للفراء نآالقر  معاني  )٦(
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 .)١(فعالاأل لىإ ضافتهاإ تقویها نلف فعالاأل من مكنأ األسماء نوأ
 ال مما فعالاأل لىإ اإلضافة نَّ :((إقال ذإ للمضافإبهام  بعلة ذلك یعیش ابنوعلل      
 على تخصیص لىإ مبهاإ من وٕاخراجه المضاف تعریف بها ینبغي اإلضافة نأل ؛یصح
 وذكر فعاللأل الزمان سماءأ إضافة زجو  نهأ . إال)٢())نفسه لیهإ المضاف خصوص حسب

 :تيیأ وكما ةلالمسأ هذه في النحویین راءآ
 حركة نهأ حیث من وبینه الفعل بین لمالبسة  األسماء سائر بین من الزمان اختص: ولهاأ 

 باإلضافة. اختص لذا بالحدث الزمانقتران وال الفاعل حركة والفعل الفلك
 باب من وهي والزمان ثحدال على یدل الفعل نأل ؛الفعل لىإ الزمان ضیفما أنَّ إ :الثاني
 .لكلل الجزء إضافة

 والمراد الجملة لىا إلفظً  ضافةاإلف وحده الفعل لىإ ال نفسها الجملة لىإ اإلضافة نَّ إ :الثالث 
 .المصدر هو
 الجملة لىإ یضاف الزمن نبأ ثانيال الرأي ردَّ  درستویه ابن نأ لىإ یعیش ابن أشارو       

 اإلضافة كانت ولو خالف بال خفض موضع في الجملة نأ بداللة وحده الفعل لىإ ال نفسها
 .)٣(خفضال موضع في مفتوًحا ولكان مخفوًظا أ الفعل لىإ
 عنيون ،امبهمً  ةالفعلی الجملة لىإ المضاف زمانال اسم یكون نأ النحویون واشترط    

 على تدل وأ ،)٤(والزمان ) ،والساعة ،الوقتو  ،الحینكـ( بعینه وقت على یدل لم ما بهمبالم
 تعریفب مختصة كانت ذاإ ماأ والغداة)، والعشیة صباحوال نهاركـ(ال وجه دون الزمان من وجه

 ،لیلتینو ، یومینكـ( المعدود والزمنوغد) ، مس(أالمحدد الزمنك ضافتهاإب ازجو  فال هغیر  وأ
  الزمان اسم أضیف فإذا الجمل، إلى المضافة الظروف إعراب حول ثمة خالفو  .)٥()سبوعأو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٤:  ١ النحو علل في اإلیضاحینظر:   )١(
  ١٨٠:  ٢ المفصل شرح  )٢(
 والصفحة نفسها  نفسهالمصدر  :ینظر  )٣(
 والصفحة نفسها نفسهالمصدر  :ینظر  )٤(
  ٢٣٠:  ٢ الهوامع همع، ٣٥٤:  ٣المساعد  ،١٠٢: ١ هشام البن الذهب شذور شرح ینظر:  )٥(
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المضارع المبني فهو  الفعل إلى أضیف وٕاذا ،)١(واإلعراب البناء فیه جاز الماضي الفعل لىإ
 فهو سمیةأ جملة لىإ أضیف وأ معرب )٢(مضارع فعل إلى أضیف إذا مبني أیًضا، أما

 .)٣(مالك وابن الفارسي ذهب ذلك لىوإ  ،الكوفیین يأر  على ومبني البصریین يأر  على معرب
 لى) إحیث(فافتضآیة)، و ،حیثالجملة( اإلضافة فیها تالزم التي المواضع ومن      
 فهي )،جالس زیدٌ  حیث زید) و(جلست جلس حیث :(جلستنحو )٤(والفعلیة االسمیة جملتینال

 في )حین(بهامكإ المكان في مبهمة نها)؛ ألحینبـ( لها اتشبیهً  أضیفتو  المكان ظروفمن 
 الفعلیة للجملة ضافتهاإ و  الزمان سماءأ عتر ضا نهاأو  .)٥(اإلضافة فیها زتیجفأ الزمان

  .)٦(كثرأ
 الجملة لىإ ضافتهاجاز إ لذلك الزمان سماءأ من ولیست بالوقت هةبمش فهي (آیة) ماأ      

بـ(ما)  امقرونً  وأ امجردً  المتصرف الفعل لىإ وتضاف بمعنى(العالمة)، اآلیةو الفعلیة، 
 من المبرد وعدها .)٨(فیها وتطرد الفعل لىإ تضاف سیبویه عندو  .)٧(النافیة أو المصدریة

 ]الوافر:[)١٠(الشاعر بقول واستشهدوا .)٩(الشواذ
 كأّن على َسناِبِكها ُمداَما          بآَیِة ُیْقِدمون الَخیَل ُشْعثًا 

  نهاأ )١١(زعم ابن جنيونسب ابن هشام  )،یقدمون( الفعل لىإ (آیة)الشاعر ضافأ إذ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٠:  ٢ الوافي النحو :ینظر  )١(
  ٤٤٥:  ١ نحوال علل :ینظر  )٢(
  ١٥٠:  ٢األشموني  شرح ، ٥٩:  ٣عقیل  ابن شرح ینظر:  )٣(
  ٢١٩:  ٣العربیة  الدروس جامع :ینظر  )٤(
  ١٤٧:  ١ النحو علل :ظرنی  )٥(
   ٦٩٩:  ١ التصریح شرح ینظر:  )٦(
   ٢٥٣:  ٣ یلالتسه شرح ینظر:  )٧(
  ١١٩ – ١١٧:  ٣ الكتاب: ینظر  )٨(
  ١٢:  ٢ النحو في صولاأل :ینظر  )٩(
  مغنيفي  نسبةوبال ،٢٧٧: ٦اللبیب مغني بیاتأ شرح  ٥١٢: ٦ دباأل ةخزان ،١١٨: ٣ الكتاب في لألعشى البیت  )١٠(

  ٣٢٣٥:  ٧ القواعد تمهید ، ١٨٣:  ٢ المفصل شرح ،٥٤٩: ١اللبیب      
  ٥٤٩:  ١اللبیب مغني :ینظر  )١١(
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 وقال ]،٢٤٨))[البقرة /َآَیَة ُمْلِكِه َأْن َیْأِتَیُكُم التَّاُبوتُ :((تعالى قوله نحو المفرد لىإ تضاف

 ماأ. )١(سیبویه زائدة وجعلها مصدریة نهاأ على )قدامكمإ ةی:(بآيأ )،یقدمون ما :(بآیةصلاأل
 ضیفأ قد:((قال ذإ زمانال مجرى هالجریان ؛الفعل لىإ ضافتهاإ خراآل هو أجازف یعیش ابن
 .)٢())له ومشبه مجراه ارج هو مام الزمان غیر الفعل ىإل

 المصدر منزلة على لها حمًال  الفعل لىإ الزمان سماءأ إضافة فأجاز )٣(الجندي ماأ     
َوَسَواٌء َعَلْیِهْم َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم :((تعالى قولهوهو  نيقرآ ولاأل :بشواهد لذلك مسوًغا
َتْسَمُع ((همرآ من خبر خبره لمن یضرب مثل :والثاني: إنذارك، يأ ]٦))،[البقرة/تُْنِذْرُهمْ 

 بن عروة قول وهو شعري :والثالث: سماعك، يأ )٤())باُلَمْعِیديِّ َخْیٌر ِمْن أْن َتَراهُ 
              ]الوافر:[)٥(ق.ه)١٥(تالورد

 ي َأِثیرِ آِثَر ذِ  احِ بَ صْ لى اإلِ إِ         ُت َأْلُهو لْ قُ ا َتشاُء فَ وا مَ الُ قَ فَ                  
 اقتران بدلیل اإلضافة مسوغات من والفعل األسماء بین المناسبة فكانت اللهو، :يأ    

 قوىباأل تجوز أن كان مالبسة دنىبأ اإلضافة جازت ذا:((فإالجندي قال. )٦(بالزمن الحدث
ا لم نه؛ أللیهإ یضاف ال نأ الفعل حق من:((القول یمكننا ذلكعن  فضًال  ،)٧(وأحرى)) أولى
 ضافتهمإ علل أنه الإ ،)٨())غیره صیخص فكیف ،بنفسه یتخصص ال المفرط بهاماإل من به

 قال ،منه اجزءً  صبحفأ والمصدر الزمن على الفعل لداللة ؛القیاس بتركهم هذه
 المواضع عن الجندي وتكلم .)٩())جائز شيءال ذلك لىإ الشيء بعض :((إضافةجنديال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢٣٥:  ٧ القواعد تمهید،  ١١٨: ٣الكتاب  :ینظر  )١(
  ١٨٤:  ٢المفصل  شرح  )٢(
  ٦٩٠:  ٢ قلید: اإلینظر  )٣(
   ٦٩٠:  ٢، اإلقلید  ١٢٩:  ١ مثالاأل مجمع  )٤(
  ٦٣:  محمد بكر بوأ سماءتحـ: أ ،دیوانه في الورد بن لعروة البیت  )٥(
  ٦٩٠:  ٢ قلیداإل :ینظر  )٦(
 والصفحة نفسها نفسه المصدر  )٧(
 والصفحة نفسها نفسه المصدر  )٨(
 والصفحة نفسها نفسه المصدر  )٩(
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 حیث هذا قولهم:(قلت في (حیث) هذا قال:((ومثل إذ اذا) ومنها(حیث، اإلضافةَ  تالزمُ  التي
 فبالحضرة، بالباب)، أي: زید فإذا قولهم:(خرجت في و(إذا) قلت)، ذاك) أي:(حین قلت

 في استعمل البیت في (هنَّا) فكذا الزمان... في (إذا) وأصل المكان، في فأصل(حیث)
 )١(المكان)) في یستعمل أن أصله كان وٕان الزمان

 اإلخبار جهة من الفعلیة وبین بینها إلیها فللتناسب الزمان وٕاضافة االسمیة الجملة أما     
 نأ الجندي عند الفعل إلى إضافتها وعلة المضافات(آیة) ومن .)٢(إلیها اإلضافة جازت
 طلوع وقتف )الشمس طلوع وقت یتك:(آقولهمك خرآ لحادث عالمة وصارت حادث الوقت
    )٣(اإلضافة جازت تشاكللوا التشابه هذا فمن عالمة (اآلیة) نأ وبما ،تیاناإل عالمة الشمس

 )یحبون :(بآیةقالوا نهمكأ ةزائد نهاأ لىإ الجندي أشار )یحبون ما م:(بآیةقوله في )ماأما (   
 .)٤(سیبویه يرأ هذاو 

 

 على یدل الفعل نأل ؛بالفعل اوثیقً  اارتباطً  مرتبط الزمان نأ راءآ من تقدم امم لي بداو       
 ضعفأ من وهو مالبسة دنىأب نفسه لىإ یضاف الشيء نأ وبما ،معین بزمنٍ  الحدث

 ذلكفضًال عن  بینهما االرتباط لقوة الفعل لىإ الزمان اسم یضاف نأ ینبغي فكان ضافاتاإل
 . المصدر مقام الفعل لقیام ؛للمصدر إضافة هي ةالجمل لىإ اإلضافة نأ
 

 قرباأل هو البصریون لیهإ ذهب ما نأ لي یبدوف المضافة األسماء عرابإ مسألة في ماأ     
 اإلضافة في ازوج ،المعرب المضارع الفعل ناسب وكذلك االبتداء یناسب عرابفاإل ،اصوابً 

 الفعل على لدخوله ؛البناء وه الراجح نأ لي ویبدو )،والبناء عراب:(اإلالوجهین الماضي لىإ
 .  المعرب المضارع الفعل مع راهأ ما وهذا ،ذلكفناسب هذا  المبني الماضي

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٦٩٠:  ٢اإلقلید   )١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها ینظر:   )٢(
 ٦٩٣:  ٢المصدر نفسه  :ینظر  )٣(
  ٦٩٥:  ٢المصدر نفسه ، و  ١١٨: ٣الكتاب  :ینظر  )٤(



 األفعال.الشاهد الشعري النحوي في .....................................................الفصل الثاني

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني    

 الشاهد الشعري النحوي يف األفعال

 

 

 

 

 

 



 األفعال.الشاهد الشعري النحوي في .....................................................الفصل الثاني

١٤٦ 
 

 

 رفع الفعل المضارع واستعماله موضع االسم : 
 ولم جازم وال بناصب یسبق لم ذاإ مرفوع المعرب المضارع الفعل نأ النحویون یرى     

َبا َوُیْرِبي :((تعالى قوله نحو ناث،واإل التوكید نوني یباشر َیْمَحُق اللَُّه الرِّ
َدَقاتِ   نهأ لىإ ذهب من فمنهم ،)١(له الرافع تحقیق في اختلفوا نهمأ الإ ]،٢٧٦البقرة/))[الصَّ

 ،علیه الداخلة العوامل من التجرد على رفعه لمَ حَ  من منهمو  ،االسم موقع عهو لوق ؛مرفوع
 .االهمال وأ المضارعة، أحرف على رفعه حمل من ومنهم

 ]الطویل: [)٢(م)٦٠٧(تاشرً  طبَّ تأ بقولهذه المسألة  على الجندي استشهدو    
 ي َتْصِفرُ هِ ُتها وَ قْ ارَ ِلها فَ ثْ مِ  مْ وكَ          وما ِكْدُت آِئًبا  لى َفْهمٍ فأُْبُت إِ 

 یكون نأ المقاربة فعالأ في صلواأل ،امنصوبً  امفردً ا اسمً  )آِئًبااد(ك بخبر الشاعر جاء إذ
 أؤوب) بصیغة المضارع .   كدت ما:(والتقدیر مضارع فعلها فعلیة جملة خبرها

 موضع صلاأل هوو  المرفوض االسم استعمل نهأل مرفوًضا؛ هذا النحویین بعض وعد       
 لئال عنه التنبیه وجبو  أنه ترك الإ ا؛متروكً  صًال أ مالك ابن وجعله .)٣(الفرع هوو  الفعل
 شذوذ وال شاهد ال الروایة هذه علىأُك آئًبا) ف ولم:(لیقإذ  ،خرىأ روایة البیت وفي .)٤(یجهل
 .)٥(فیه
 السما موقع لوقوعه المضارع الفعل رفع یلهلتع في سیبویه يرأب البصریون احتجَّ  وقد     

أو في  علم أنها إذا كانت في موضع اسٍم مبتدٍإ أو موضع اسٍم بني على مبتدإٍ القائل:((أ
، أو منصوبٍ  وال مبنٍي على مبتدإ، أو في موضع اسٍم مجرورٍ  غیر مبتدإٍ  موضع اسٍم مرفوعٍ 

ته: وعلَّ  فإنها مرتفعة، وكینونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفع، وهي سبب دخول الرفع فیها.
كما أن ما  األسماءلم یعمل في هذه األفعال على حد عمله في  األسماءأن ما عمل في 

  األسماءوكینونتها في موضع  ،األسماء یعمل في ها أو یجزمها الیعمل في األفعال فینصب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٧:  ١ الندى قطر شرح ینظر  )١(
  ،٣٨٤:  ٤المفصل ،  ٩١: علي ذو الفقار شاكر : دیوانه، جمع وتحقیق وشرح، وینظر: ١٤٦٤: ٣اإلقلید : ینظر  )٢(

  ٢٧٨: ١النحو معاني ،٤٥٢: ١الشافیة الكافیة شرح    
 ٢٢٢: ٤ المفصل شرح :ینظر  )٣(
  ٣٩٣: ١ التسهیل شرح :ینظر  )٤(
 ٢٢٢: ٤ المفصل شرح :ینظر  )٥(
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 الفعل رفع سبب ببیان یكتفِ  لم سیبویه نأ واضحو  .)١())كما یرفع االسم كینونته مبتدأترفعها 
 والعكس فعالاأل في یعمل ال األسماء في لمِ عَ  ماأن  أي مراأل هذا علة نبیَّ  ماوٕان المضارع

 .)٢(خراآل في یعمل ال حدهاأ في عمل ذافإ مختًصا كان ذاإ الإ یعمل ال الحرف نأل ؛ایضً أ
 فهي ...یرفعها الذي هو األسماء مواقع وقوعها:((فبقولهالمبرد  ذهب ذلك مثل لىإ و      

 علتهي ف سیبویه ووافق ،)٣())جزمهای وأ نصبهای ما علیها یدخل حتى لكت ذكر  الم مرفوعة
 بها خذیأ ولم ،)٤()والجرجاني جني ابنو  الوراق ابنو  يالزجاجو  السراج ابن( من كل هذه
 .والزجاج خفشاأل
 عامًال  المضارع في رفعال عامل الكسائي فجعل ،بینهم واختلفوا البصریین الكوفیون وخالف  

 بالفساد صفهوو  الكسائي قول نبارياأل البركات بوأ رد وقد. )٥(المضارعة أحرفوهو  لفظًیا
 یجوز الأ لوجب لرفعل الموجب هو الزائد كان لو نهأل ؛الفساد فظاهر الكسائي قول ماأ :وقال
 فلما وجب  الرفع، عمل على یدخل ال والجزم النصب عامل نأل ؛وجوده مع جزمه وال نصبه
  .)٦(العامل هو لیس الزائد نأ على لد مالجواز  بدخول وجزمه ،النواصب دخولب نصبه

 الرافع نأ لىإ ینیر البص من خفشاأل هموتابع الكوفیین اقذَّ حُ  من وغیره الفراء وذهب      
 .)٧(والجازمة الناصبة لامو الع من تجرده هوالمضارع  للفعل

 ذلكب شبهفأ بدونها مستقًال  اللفظیة العوامل من امجردً ه نأب مذهبهم لصحة واجواحت     
 ؛العاملین اتحاد ذلك من یلزم وال ،المضارع الفعل رفع فكذلك المبتدأ رفع نهأ وأیًضاالمبتدأ 

 .فعالباأل مختص المضارع الفعل رفع وكذلك األسماءب یختص المبتدأ رافع نأل
  على امتقدمً  والجزم النصب یكون نْ أ لىإ یؤدي ذلك نأ قبل من هذا مذهبهم دَّ رُ  وقد       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠ – ٩:  ٣ الكتاب  )١(
  ٢٧٠: السید الرحمن عبد ،وتطورها تهانشأ النحویة البصرة مدرسة :ینظر  )٢(
  ٥:  ٢ المقتضب  )٣(
 لنحوا لعل، ٧، تحـ: د.علي توفیق الحمد:للزجاجي في النحو الجمل ،١٤٦: ٢النحو في صولاأل :الترتیب علىینظر   )٤(

 ٤٧١: المقتصد،  ٨٨ اللمع :، ١٨٧: ١    
  ٢٧:  ٤الكافیة  على الرضي شرح ، ٥٧:  ١ الندى قطر شرح ،٥٥١: ٢ نصافاإل :ینظر  )٥(
  ١٨٨:  ١ النحو علل في الوراق ابنرأي  ینظر:و  ،٥٥٣: ٢فانصاإل :ینظر  )٦(
 ٣٥٦:  ٢ التصریح شرح ،٢٥:  ٢ بابالل :ینظر  )٧(
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 الفاعل صفة الرفع ن؛ ألوالجزم النصب قبل الرفع نأ على النحویین بین خالف وال الرفع
 قبل الرفع یكون نینبغي أ كذلك، فالمفعول قبل علاالف نأ كما، فالمفعولصفة  النصبو 

 .)١(قولهم فساد على دلیل وهذا ایضً أ الجزم قبل كان كذلك كان ذافإ النصب
 ونثره شعره العرب كالمو  الكریم نالقرآ في ورد إذ ؛نظر فیه هذا یهمرأ نأ والحقیقة      
 سیاق اقتضاه بالغي لغرض ذلك نأ الباحث ویرى ،وعاتهامرف على قدمتت منصوبة سماءأ

 .البصریین النحویین غلبأ علیه جمعأ ما هذا ،بعض على بعضها تراكیبال بتقدیم النص
 ارتفع هنأ لىإ األعلم وذهب ،)٢(نفسها المضارعة هو المضارع رافع نأ لىإ ثعلب ذهبو 

 وجبتأ المضارعة نأل ؛بشيء لیس هذا:((أنبـ ثعلب ه)٤٦٩(تبابشاذ ابن ورد، )٣(همالباإل
 ثم ،)٤())العامل بحسب نوع دون نوعب اختص مانَّ وإ  مخصوًصا اعرابً إ ال ،عراباإل جملة له

 .)٥(النحویین من حدأ به لیق ولم ،ادائمً  امرفوعً  المضارع الفعل یكون نأ هذا على یلزم
 رتفع((فا ]٦٠/االنبیاء))[ُیَقاُل َلُه ِإْبَراِهیمُ :((تعالى قوله منه علماأل فجعل همالاإل ماأ      
 مهملوال مهمًال  فبقي لفظه في یؤثر عامل یتقدمه لم نهأل ؛العوامل من همالباإل عنده براهیمإ

 .)٦(ثنان)): واحد انحوغیره ارتفع  لىإ مَّ ضُ إذا 
 كوفًیا كان خراآلو  ابصریً  كانمنهم  قسمف اسابقً  ذكرت وكما النحویین من خرونالمتأ امأ     

 مالك ابن بقولهم خذوأ ،)٧()٦٠٩(تخروف ابن ینفیو كال يرأ على ساروا الذین برزأ ومن
 )٨(ولاأل القول بخالف ،النقص من سالمتهل قولأ وبه ،الكوفیین حذاق قول :((نهأب وصفهو 
 نإف )یفعل الذي یت(رأو )تفعل ال مالك(و )فعلأ جعلت(و )تفعل هالَّ بنحو:( ینتقض نهفإ

  وقوعه غیر رافع للفعل نیك لم فلو ،فیها یقع ال االسممع أن  مرفوع المواضع هذه في الفعل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٢: ١عصفور ابن، الزجاجي جمل شرح ،٥٥٣: ٢نصافینظر: اإل  )١(
 ١١٩، د.عفیف دمشقیة :العربي النحو تجدید طریق على ةمتعثر  خطى ینظر:  )٢(
  ٥٩١: ١ الهوامع همع، ٩١٧:البركاتي الشریف.ده)، تحـ: ٧٧٠السلسیلي(ت ،التسهیل یضاحإ في العلیل شفاء :ینظر  )٣(
  ٣٤٧:  ٢ الكریم عبد خالدسبة، تحـ: د. المح المقدمة شرح  )٤(
  ٥٧:  ١ الندى قطر شرح: ینظر  )٥(
  ٥٩٢:  ١ الهوامع همع  )٦(
  ٢٧٣:  ١ عرب عمر محمد سلوى. د تحـ: ،خروف ابن ،الزجاجي جمل شرحینظر:   )٧(
  ینیر البص قول :يأ  )٨(
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 موقع وقوعه رافعه نأب القول بطلف ،رافع بال مرفوًعا المواضع هذه في كانلاالسم موقع 
 الرضيو  الحاجب ابن وتابعهم .)١(صباوالن الجازم من التجرد رافعه نأب القول صحو  ،االسم
 .)٢(زهريواأل هشام وابن ه)٧٤٩(تالعلوي یحیى مامواإل
 میوله في اواضحً  كانف _فریق كل حججو  ةالسابق راءاآل ذكر نأ وبعد_ جنديأما ال       

 ما وهذا خبرهو  المبتدأ نظیر معنوي بعامل االرتفاع في هوإذ قال:(( البصریین لرأي حهیوترج
 عامله كان لما نهأل ؛االسم موقع وقوعههو و  معنويبعامل  یرتفع نهأ من صحابناأ لیهإ ذهب
 وقع المضارع نأ لىإ أشار وكذلك ،)٣())شبیهه كذاف الرفع یعمل وهو ،االبتداء شبهأ امعنویً 
 .)٤(االثنان تناسبف الحركات قوىأ وهو الرفع م فأعطيالكل قوىأ االسم ن؛ ألالعلیا ةالرتب في
  :وهي نالبصریو  لیهإ ذهب ما بطالن على الكوفیین استدالالت جنديال ذكرثم 

 یجوز ال نهأل )؛یقوم (كاد زیدفي یرتفع المتنع أن االسم مقام یقوم نأ جاز لو نهأ :ولاأل    
 على واعأجم ییننحو ال نأ بماو  ةفعلی جملة یكون نأ ینبغي كاد رخب نأل زید قائًما)؛ (كاد

 ون.البصری ذكره كما لیس الرفع نأ على دل )یقوم( في الرفع وجوب
 حله ملحلول )یقوم زید :(كادنحو في نتصبال ،ذكروه بما امرفوعً  كان لو نهأ :الثاني 

 امنصوبً  یكون ومرة امرفوعً  یكون مرة االسم نأل ؛رفعال یجوز وال ا).قائمً ( وهو المنصوب
 نهأل ؛فاسد وهذا السابقة، الحاالت من كل في یعرب نأ یجب هذا وعلى مجروًرا، یكون ومرة
 .  االسم على تدخل ال بعوامل اومجزومً  امنصوبً  وجد

 .)٥()مئا(ق موقع لوقوعه :(زیٌد قام) مقوله في الماضي الرتفع راجًحا كالمهم كان لو :الثالث 
  :قالإذ  اطل)ب( نهأب هعتنو  فیونكو ال لیهإ ذهب ما ورد البصري لمذهبه انتصر هأن الإ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٥٢٠ – ١٥١٩:  ٢الكافیة  شرحینظر:   )١(
  د. ـ:تح ،الزجاجي جمل شرح في المنهاج ، ٢٦:  ٤الكافیة على الرضي شرح ،٣٤٣ة: الوافی شرح :الترتیب على ینظر  )٢(

   ،٥٧: ١ الندى قطر شرح ،١٩٢: ١ ناجي اهللا عبد هادي    
  ٣٥٦:  ٢ التصریح شرح    

  ١٤٥٩:  ٣ قلیداإل  )٣(
 نفسها الصفحةو  نفسه المصدر :ینظر  )٤(
  ٥٥١:  ٢ نصافاإل ، ١٤٦٢ -١٤٦١:  ٣ نفسه المصدر :ینظر  )٥(
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 یصح ال االحقً  السابق فجعل ،)١())اتالیً  السابق هو ما جعل لىإ ذلك داءأل لباط ذلك نَّ ((إ
 رفعال على والجزم النصب سیتقدم الحال هذا في نأل ؛والجندي البصریین نظر وجهة من
 .)٢(عراباإل وجوه في سبقاأل هو الرفع نأل ؛الیجوز وهذا
 في جاز ماة لرافعال يه كانت لو الزوائد نَّ :((إفقال الكسائي لیهإ ذهب عما جوابه ماأ     

 العملف كلمة على ااجتمع ذاإ العاملین نأل ؛الجازم وأ الناصب دخل نْ وإ  الرفع غیر المضارع
 فلو ،معناه تمام من هو بل بینهما انفصال ال الفعل بعض الزائد نأ :الثاني والجواب ،قربلأل

 .)٣())ممتنع ذلكو  نفسه في الشيء عمالإ زملل الكسائي لیهإ ذهب ما لىإ ذهبنا
ما  بطالن على الكوفیون ما استدل به فأما الكوفیین، لمذهب الجندي الباحث رد وذكر     
 وجوه: من فرده إلیه البصریون، ذهب

 الفعل إلى االسم عن عدل ولكن ا)،قائمً  یدز )(كاد یقوم زید كاد( في صلاأل ناألول:((أ
 والفعل ث،الحدو  من الفعل قرب في تستعمل (كاد) نأل الحدوث؛ على الداللة وهو لغرض

 نأب كالمه صحة على السابق شاهدالب استشهد ثم ،)٤())االسم دون الحدوث على یدل
 .خبرال في االسم هو صلاأل

 ،االسم به یرتفع بما یرتفع نهإ :قولأ ال نا:((أبقوله الثاني االستدالل عن وأجاب الثاني:
 كانأ سواء رافعه هو المعنى هذاو  االسم موقع لوقوعه یرتفع نهإ :نقول مانَّ إ و  ،ذكرتم ما الزمنیف

 .)٥())مرفوع غیرأو  امرفوعً االسم 
 عراباإل ستحقا نأ بعد الرفع فیه عمل مانَّ إ االسم عموق المضارع عوقو  نَّ ((إ :الثالث 

 موقعه وقوع من والمراد ،)٦(المشابهة)) كتل فیه تحصل لم الماضي ومثال بالمضارعة،
  ا.  كالمً  دُّ سَ أَ  كان )ضارب زید:(قلت لوف یضرب) زیدكـ( لالسم یصلحا موقعً  عهو وق ،االسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤٦٢ -١٤٦١:  ٣ قلیداإل  )١(
  ١٤٦٢:  ٣ نفسه المصدر :ینظر  )٢(
   ١٤٦٣:  ٣ نفسه المصدر  )٣(
 ٢٢٢:  ٤ المفصل شرح :وینظر،  نفسها الصفحة نفسه المصدر  )٤(
  ١٤٦٤:  ٣ نفسه المصدر  )٥(
 نفسها الصفحةو  نفسه المصدر  )٦(
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 المضارع نإ :من المحدثین مذهًبا آخر مفاده  المخزومي مهدي الدكتوروقد ذهب       
 وال واالستقبال الحال في یستعمل امجردً  هؤ بناف ه،وتخصیص زمانه تمییز جلأ من ارتفع

      خاصة دواتأ بها اتصلت المنفي الماضي على الداللة له ریدأ ذافإ ،حدهمابأ یختص
 الستعمالا وقد زال ثرأ له یبقَ  فلم ثباتاإل في ماضًیا هأما استعمال ،خرهآ نكِّ وسُ  )المَّ كـ(لم و 

 السین وأ ذنإ وأ لن وأ ن(أسبقته االستقبال على ةالدالل به ریدأ ذاإ و  )،لَ عَ فَ (بناء شیاع بعد
 .)١(حدهماأ على ینص ال واالستقبال الحال بین وفه اجردً م ُل)عَ فْ یَ ( بناء امأ )،سوف وأ

 من امجردً  كان ذاإ عنده یرتفع نهأل ؛انظرً  يزومالمخ كالم فيأن  الباحث ویرى      
 مختًصا تيأی قد المضارع الفعل نإ ذإ دقة،ال لىإ یفتقر نهإف ذلك ومع والجازم، الناصب

 )،اغدً  یسافر وهو( اآلن)، أیقر  زید:(كقولنا ةالقرین بفعل وذلك مرفوع مجرد هو بل معین بزمن
 یختص وهو امجردً  تيأی وقد بعینه، زمنب یختص وهو امجردً  المضارع الفعل جاء فقد
 .المضي على ًال دا امجردً  امثبتً  المضارع الفعل فجاء )یكتب وكان یقرأ كان :(ونح ضيبالم

 تابع من ومنهم ،)٢(الجواري الستار عبد حمدأ ینالبصری واتابع الذین المحدثین ومن      
 .)٣(السامرائي فاضل الدكتورك الكوفیین

 الذي اعتل به التعلیل ن؛ ألالكوفیین مذهب وه هویرجح الباحث لیهإ یمیل والذي   
 تصور ثحاالب على یصعب كما:((رنالم اللغة واقع عن یبتعد متكلف عقلي تعلیل نبصریو ال

 ینیفالكو  يأبر  القول نوأل ؛)٤())سماال موقع وقعت الجملة مانَّ إ ،االسم موقع الفعل وقوع معنى
 .غیرها من نحوال دارسي على اتیسیرً  كثرأ
 برأي الجندي تمسك لي اتضح ألةالمس في النحویین راءآل العرض وفي ضوء    

 تمسك هو مانَّ إ مى،عأ اتمسكً  لیس تمسكال هذا نأ على ،مذهبهم عن ودفاعه البصریین
 .، ولكنِّي رأیت أن الراجح هو الرأي الكوفي والحجة بالدلیل حوبمص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١٣٤ -١٣٣: وتوجیه نقد العربي النحو :ینظر  )١(
  ٥٢:  الجواري الستار عبد حمدأ ،المعاني نحو یتظر:  )٢(
  ٨٤:  السامرائي فاضلد.  النحویة، ودراساته نبارياأل البركات بوأ :ینظر  )٣(
 ٢٣٦الخالدي :  ناصر حسین كریم د. النحویة، الدراسات في المعنى نظریة  )٤(
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 : رفع الفعل المضارع بعد الفاء على القطع واالستئناف 
، وَأن ما بعدها مسبٌب عما َقبلها، كقوله قبلها سبٌب لما بعدهادها َأن ما مفاة یَّ فاء السبب     

فإذا  ،]٨١/[ طه))((ُكُلوا ِمْن َطیَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَال َتْطَغْوا ِفیِه َفَیِحلَّ َعَلْیُكْم َغَضِبيتعالى 
ُینَصب الفعل لم ا لالستئناف فمَّ إ ا للعطف على الفعل قبلها، و مَّ إفقد تكون كانت غیر سببیة، 
، كقوله تعالى :             یهویعرب في حالة العطف بإعراب ما عطف عل، بعدها بأن مضمرة

:              ، كقوله تعالى)١(االستئناف، ویرفع في حالة ]٣٦[ المرسالت/))((َوَال ُیْؤَذُن َلُهْم َفَیْعَتِذُرونَ 
 .   ، واهللا أعلم، أي : فهو یكون]٨٢[ یس/))َأَراَد َشْیًئا َأْن َیُقوَل َلُه ُكْن َفَیُكونُ ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا ((
 : [الخفیف] ) ٢(الحالة الثانیة في هذه المسألة بقول العنبري لىواستشهد الجندي ع     

 فُنَرجَّي ونكِثُر التأمیال          نا بیقیٍن   تِ أْ تَ  مْ غیر أنَّا لَ 
افه ي) بحملِه على القطع أي: قطعه عن الفعل األول واستئنجِّ رَ نُ رفع الشاعر الفعل ( إذ    

، فنحن أي اآلتي لم یأِت بیقین ((:، قال الجنديي)جِّ رَ (نحن نُ بجملة جدیدة والتقدیر في ذلك:
م ) إذ لو جز يجِّ رَ (نُ النتفاء الیقین عما أتى به، وال یستقیم هذا إال برفعنرجو خالف ما أتى به 

فیلزم كونه تیان) في المنفي حینئذ فیفسد المعنى، ولو نصب لنصب بالجمعیة لدخل مع (اإل
؛ ألن الفعل األول مجزوم حموًال على العطف إذ ال یمكن ذلكفلم یكن م، )٣())منفًیا معه

 .ا قبله واالستئناف بجملة جدیدةوالثاني غیر مجزوم فامتنع العطف لذلك ُرفع على القطع عم
 : [ الطویل ])٤(واستشهد بشاهد آخر وهو لجمیل بن معمر العذري   

 وهل ُتْخِبَرْنَك الیوَم َبْیداُء َسْمَلقُ          ألم تسأل الّربع الَقواَء فَیْنِطُق  
االستئناف والقطع أي : فهو  ) علىالشاهد أیًضا رفع الشاعر الفعل(ینطقوفي هذا       
طق الربع ال نه ینطق على كل حال؛ ألن نإ: ألم تسأله فقالكأنه  ((، قال الجندي :ینطق

 ؛ ألن له لسان الحال ال القال یتوقف على سؤال سائل، فإنه ینطق سواء سئل أو لم یسأل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   ١٧٧:  ٢ینظر : جامع الدروس العربیة  )١(
، وللعنبري  ٢٢٣: ٣، شرح كتاب سیبویه   ٣١:  ٣البیت لبعض الحارثیین في الكتاب ،  ١٤٩٣:  ٣اإلقلید ینظر:   )٢(

  ٥٣٠:  ٨، خزانة األدب  ٣١:  ٤، وبال نسبة في شرح التسهیل  ٢٥٥:  ٤شرح المفصل  ، ٣٢٩:  ١في المفصل 
   ١٤٩٣:  ٣اإلقلید  )٣(
، المشهور بـ(جمیل بثینة) ٣٣ینظر : دیوانه :  )٤(
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ولم یجز على الوجه األول؛ ألن األول أیًضا مجزوم ولو كان ) ١())وهو ینطق على كل حال

 .) ٢(باإلمكان النصب لكان أحسن ولكن القوافي مرفوعة
 الوافر] : [ )٣(الباهلي حمرأبن عمرو واستشهد بشاهد آخر وهو قول  

 لُیْلِقَحها فیْنِتُجها حوارا           ُأْعَیْت علیه    ُیعاِلُج عاِقرا            
) على القطع ن إذ رفع الشاعر الفعل المضارع (ینتجوالقول فیه كالشاهدین السابقی      

البیت على وجهین لرفع في ا((: جاز النصب فیه أیًضا، قال الجنديواالستئناف وفي الشاهد 
. ونتاج )ها، والنصب ظاهر على(ُیلحق: فهو ینتجها، أيواالبتداء ،: العطف، أي یعالجها

الحوار من العاقر محال غیر أنه أخرج الكالم على حسب ما یعتقده صاحبه من القدرة على 
 .  )٤())معاداته التي شبهها بالعاقر استهزاء به واستحماقا له

 

في جواب نفي أو طلب وهو األمر  )الفاء(مضمرة بعد  )أنـ(المضارع ب د نصبرِ طَّ ویَ        
            كقولك: )٥(، فاألمروالتحضیض والتمني عرضوالنهي والدعاء واالستفهام وال

لیكن منك إتیان (، فینتصب على تقدیر:ثك)، ترید أن اإلتیان سبب للحدیثتني فأحدآ(
              ))َال َتْفَتُروا َعَلى اللَِّه َكِذبًا َفُیْسِحَتُكْم ِبَعَذابٍ ((:قوله تعالى، ومثال النهي ك)٦()فحدیث
، ومثال النفي: (ما تأتینا فتحّدثنا)، أي : )ال یكن منكم افتراء فسحت بعذاب(] أي:٦١[طه/

 ))ُشَفعاَء َفَیْشَفُعوا َلناِمْن َفَهْل َلنا :((، ومثال االستفهام كقوله تعالى)ال إتیان منك فال حدیث(
یا َلْیَتِني ((، ومثال التمني كقوله تعالى:)هل حصول شفعاء فشفاعة لنا(:أي ،]٥٣[األعراف/

، )لیت لي كوًنا معهم ففوًزا عظیًما لي (،أي:]٧٣/[النساء))ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزًا َعِظیماً 
 ) ٧()كون زیارة منك فإكرام مناأال ی (ومثال العرض:(أال تزورنا فنكرمك)، أي :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ١٤٩٤:  ٣اإلقلید   )١(
  ٢٥٨:  ٤: شرح المفصل ینظر  )٢(
  ،٣٣٠: ١المفصل ،٥٤:  ٣الكتاب، و ٧٣وتحقیق د.حسین عطوان: دیوانه، جمع  ١٤٩٥: ٣اإلقلید  ینظر:  )٥(

  ٢٥٧:  ٤شرح المفصل     
   ٢٥٩:  ٤، وینظر: شرح المفصل  ١٤٩٦:  ٣اإلقلید   )٣(
  ٣٥:  ٣: الكتاب ینظر  )٤(
  ٢٨:  ٤، شرح التسهیل  ٥٩٥:  ١، البدیع  ١١٦ – ١١٥:  ١: الرد على النحاة ینظر  )٥(
   ١٦:  ٢: الكناش ینظر  )٦(
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، وما لم في باب الفاء ینتصب على إضمار أناعلم أن ما انتصب ((:سیبویه وقال   
، أو یكون في موضع مبتدإ أو مبني على ه یشرك الفعل األول فیما دخل فیهینتصب فإن

      . )١())مبتدإ أو موضع اسم مما سوى ذلك
 

نا) تأتینا فتحدثَ  ویذكر النحویون أن الفعل المنصوب بعد فاء السببیة في نحو قولهم :(ما     
  معنیین یجمعهما التنصیص على السبب :

 .)نك ال تأتینا، ولهذا ال تحدثنا، ولو أتیتنا لحدثتنا(إأي: )ما تأتینا فكیف تحدثنا(أحدهما:     
یقع منك اتیان كثیر (، أي: )ما تأتینا إال لم تحدثنا(أي: )نك تأتینا ولكن ال تحدثنا(إ: اآلخر

فالفعل الثاني مخالف للفعل األول وهذا هو ما ذهب إلیه الكوفیون من أن ، )٢()والحدیث منك
 . )٣(الفعل المضارع ینتصب بعد جواب النفي والطلب على الخالف

ي وما أتینن: َأحدهما ما تیوجه((على:  نهأإلى  المبردفذهب أما في حالة الّرْفع و      
الوجه الثَّاني : َأن تقول ما تأتیني ، و  يي النَّفه فُتَحدِّثني واآلخر: شریك لألول داخل مع

أي أن الثاني بمعنى  العطففالوجه األول على  ،)٤())يفتحدثني َأي : ما تأتیني وَأنت ُتَحدِّثن
: ما تأتینا وما ویراد به نفي الحدیث واإلتیان جمیًعا كما ینتفیان بالواو إذا قلت، الفعل األول

 یكون اآلخر، والوجه تمه) أي: ال أذهب إلیه فال أشتمه(ال أذهب إلیه فاشومثله أیًضا: تحدثنا
ة ال عالقة لها بما بدایة جملة جدید، أي )٥(افعلى طریق االستئن ادأ وخبرً تبما بعد الفاء م
، ومثله: (أعطني فاشكرك) أي: فأنا ممن یشكرك )ولكنك تحدثنا نك ما تأتینا(إ:قبل الفاء أي
  . )٦(على كل حال

 ؛)وفاء السببیةالواو (المضارع یرتفع على االستئناف بعدالفراء إلى أن الفعل وذهب        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ٢٨:  ٣الكتاب   )١(
  ٣٧٧:  ٣، معاني النحو  ٥٩٨:  ١،  البدیع في علم العربیة  ١٦:  ٢، المقتضب  ٣٠:  ٣ینظر : الكتاب   )٢(
  ٥٥٧:  ٢ینظر : اإلنصاف   )٣(
               ،، شرح كتاب سیبویه للرماني ١٥٤ – ١٥٣:  ٢، وینظر : األصول في النحو  ١٧ – ١٦:  ٢المقتضب   )٤(

  ٨٦٠: ١ الرحمن بن ناصر العریفيلـ: سیف بن عبد  ه)دكتورارسالة (    
  ٣٥٤:  ١: د. علي موسى الشوملي ـ، تحه)٦٢٨(ت، ابن القواس، شرح ألفیة ابن معط ٤٣١:  ١نحو ینظر: علل ال  )٥(
٣٧٧:  ٣ینظر: معاني النحو   )٦(
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واستشهد  )١(لمعنى األول  فیستأنف بالرفع شرط أن یكون الفعل بعد الفاء والواو غیر مشاكل

]  فرفعت ٢٧النساء/[))َواللَُّه ُیِریُد َأْن َیُتوَب َعَلْیُكْم َوُیِریُد الَِّذیَن َیتَِّبُعوَن الشََّهواتِ ((بقوله تعالى:
 : [الرجز] ) ٢(، ومن الشعر استشهد بقول الشاعر ألنها ال تشاكل (َأْن َیُتوَب) ؛(َوُیِریُد الَِّذیَن)

 ه فُیعِجُمهبَ رِ عْ یُ  نْ أَ  یدُ رِ یُ         ه  مِ لِ ظْ یَ  نْ والشعر ال َیْسطیُعه مَ 
    .) على االستئناف لعدم المشاكلة بینه وبین الفعل (یعرب) إذ رفع الشاعر الفعل(یعجم      
 

وبناء ما  وجًها آخًرا في جواز الرفع على السببیة واأما المتأخرون ومنهم ابن مالك فزاد      
 ]،٣٦المرسالت/[))ُیْؤَذُن َلُهْم َفَیْعَتِذُرونَ  َوَال ((بعد الفاء على أنه مبتدأ محذوف ، كقوله تعالى: 

، واقتفى ابن یعیش أثر سیبویه واهللا أعلم)٣(، والمعنى: فكیف یعتذرون)فهم یعتذرون(تقدیره:
 ))َودُّوا َلْو ُتْدِهُن َفُیْدِهُنونَ :((، واستشهد بقوله تعالىتبعه وقال بالوجهین السابقینومن 
وحكى ؛ ألنه شریكه في معناه مرفوع بالعطف على لفظ األّولاني الث((:، وقال]٩[القلم/

 . )٤())بالنصب على معنى التمّني )فیدهنوا(، سیبویه أنها في بعض المصاحف
 

وكان األصل في جمیع ((إذ قال: ل الرضي الرفع للفعل المضارع بعد الفاء السببیةوأصَّ      
ألن فاء السببیة ال  ؛نها جمل مستأنفةأ، على : الرفعألفعال المنتصبة بعد فاء السببیةا

(إذا المفاجئة)، ومعنیاهما أیًضا ، كـنف بعدها الكالمأ، بل األغلب أن یستتعطف وجوًبا
    .) ٥())متقاربان
؛ ألن الغرض في معنى             أنما أضمر بعدها(أن) )الفاء(ي فیرى أنالجند أما    

 تني نزلت منزلة المصدر ئأ، ف)اإلكرام(األتیان) سبب(یجعلون المصدر) أنهم ئتني فأكرمكأ(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  (معاني القرآن)شعري النحوي عند الفراء في كتابه، وینظر: الشاهد ال٦٨: ٢ معاني القرآن للفراء ینظر: )١(
    ١١٢:  ، عبد الهادي كاظم كریم الحربي(رسالة ماجستیر)

           ، دراسة ي دیوانه بروایة وشرح ابن السكیت، وللحطیئة ف ٥٣: ٣وینظر: الكتاب ، ١٨٦البیت لرؤبة في دیوانه:  )٢(
  ٢٦٢:  ٤، شرح المفصل  ١٩٥: ١ع ، اللم ٣٣:  ٢وبال نسبة في المقتضب ،  ١٨٥د. مفید محمد قمیئة : 

  ٣١:  ٤: شرح التسهیل ینظر  )٣(
  ٢٥٨:  ٤شرح المفصل   )٤(
 ٦٦:  ٤شرح الرضي على الكافیة   )٥(
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المصدر السابق وجب إضمار             ولما نزل منزلة  لیكن منك إتیان)(على قولهم:

، )فتحدثَنا وفي النفي نحو ما تأتینا((:، وفي نحو قولهم:(ما تأتینا فتحدثنا) قال الجندي)١((إن)
بمنزلة المصدر  )ما تأتینا(:ن تحدثَنا، ولو لم یكن قولكإال یكون منك إتیان ف(:روالتقدی
بأن المصدریة وجب ) تحدثنا أن(الذي هوولیعطف علیه الفعل ) ال یكون منك إتیان(نحو:

) بالرفع أي : فأنت ال ع بعد الفاء في حكم ما قبلها نحو:(ما تأتینا فتحدثُنادخول الفعل الواق
 .   ال یكون األول سبًبا للثاني ن المخالفة بین األول والثاني أي:، فكان البد م)٢())تحدثنا

، أن)(سبًبا للثاني وذلك یحصل بإضمارل جعل الفعل األو  )الفاء(ن الغرض منإ     
، فالتقدیر في المثال السابق:(ال یكون منك إتیان فأن تحدثنا) ومعناه:(إْن تأِتنا تحدْثنا)

، والفرق بین هذا المثال والمثال السابق دون الحدیثمن ذا الكالم هو اإلتیان فالمنفي في ه
             :حالة النصب فسر قولهم وفي، )٣(مًعا بالعطف ینتفي الحدیث واإلتیانالرفع  نأ
ثَنا) على وجهین( ولى تفاء األ: أنه نفى الجملتین على معنى أن انأحدهما((:ما تأتینا فتحدِّ

ولى ... والثاني: أنه أثبت الجملة األدیث المتناع اإلتیان :امتنع الحسبب النتفاء الثانیة، أي
اإلتیان موجود والحدیث ، ونفى الثانیة على معنى أن منفیةمعنى، وٕان كانت في الظاهر 

، فنزل اإلتیان الموجود منزلة المعدوم، إذ اإلتیان إنما یقصد لثمرته التي هي غیر موجود
 . )٤())للحدیث، فلما انتفت الثمرة نزل اإلتیان الموجود بمنزلة المعدوم

االبتداء إذ ) و االشتراكبین: العطف(لسب )الفاء(وأجاز الجندي رفع الفعل المضارع بعد      
: العطف.أي: النفي یرید باالشتراك((:)قال في تعلیقه على المثال السابق(ما تأتینا فتحدثُنا

اة ة معرَّ ، صارت الثانیاة عن الناصب والجازمالجملة معرَّ  ، فلما كانتمشترك بین الجملتین
       .  )٥())للرفعاة عنهما، وهو المقتضي عنهما أیًضا، وكل منهما معرَّ 

 على هذا الرفع هنا ال بطریق العطف فالتقدیر (( : ویجوز الرفع على االبتداء أي     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٧٠:  ٣اإلقلید ینظر:  )١(
  ١٤٧١:  ٣المصدر نفسه   )٢(
  ١٤٧٢:  ٣المصدر نفسه  :ینظر )٣(
 ١٤٧٤:  ٣المصدر نفسه  )٤(
 ١٤٩٢:  ٣المصدر نفسه   )٥(
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بما ال یحدث به  لعدم إتیانك تجهل أمرنا فأنت تحدثنا لذلك(:أي) فأنت تحدثناما تأتینا (:
لیس بمعطوف على (تأتینا) في (ما تأتینا) ...  في (فأنت تحدثنا) ، و(تحدثنا)العارف بأحوالنا

فیه  . وٕانما المنفي وصفه وهو كونه مرغوًباهذه الطریقة نفس الحدیث غیر منفيفعلى 
) أراد بذلك أنه كما ال مجال للنصب ما تأتینا فأنت تجهل أمرنا:(مرضًیا وقوله:( كأنك قلت

، فما ذهب إلیه الجندي هو )١())تجهل) كذلك ال مجال في(تحدثنا) على هذا للنصب( في
 قول سیبویه السابق ذاته .

 

والجندي  عامةً  جاء في كالم سیبویه ومن تبعه من النحویین البصریینمما یتضح لي     
الفعل  نَّ إ :أحدهما، وهو رأي الباحث أیًضا أن الفعل المضارع بعد الفاء یرتفع لسببین تحدیًدا

ابي في الرفع على أنهما ولذلك یأخذ حكمه اإلعر ول في المعنى الثاني ُیحمل على األ
، واآلخر : أنه ُیحمل على القطع واالستئناف والعالقة  للفعل الثاني بما قبله ولذلك متعاطفان

 . )٢(ولىلة جدیدة على غیر معنى الجملة األجمبابتدأ الكالم 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤٩٢:  ٣  اإلقلید )١(
٧٦( أطروحة دكتوراه) ساهر حمد مسلم القرالة : النحوي في شرح المفصل البن یعیش : الشاهد الشعريینظر )٢(
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 : نصب الفعل المضارع بعد (أو) 
ینصب الفعل المضارع بدخول أدوات النصب علیه، ومن هذه األدوات                   

واو ، أو )، فمنها ما ینصب ( أن ، لن ، كي ، الم التعلیل ، الم الحجود ، حتى ، الفاء ، ال
  . )(أوـك ) مضمرة وجوًباأن(ـ، ومنها ما ینصب الفعل المضارع بعدها بالفعل مباشرة

ومواضعها، واآلخر:عامل ) الناصبة أو، معاني(األول قسمین: علىم هذه المسألة سَ قْ تُ    
 أو) . النصب في الفعل المضارع بعد(

، ولذلك استشهد ا ولكنها تستعمل في النصب أیًضاغالبً  العطف) في وتستعمل(أو     
 :[الطویل] ) ١(هذه المسألة بقول امرئ القیس لىالجندي ع

 ُنحاِوُل ُمْلًكا أو َنُموَت فُنْعَذَرا        ما نَّ َتْبِك َعْیُنك إِ  َال  هُ فقلُت لَ 
 أو) (إال أن) أي بإضمارعلى أن معنى( نصب(نموت): أحدهما یت وجهانفجاز في الب    

 :(حتى نموَت) . حتى) كأنه قال) () ویجوز أن تكون معنى(أوأن(
عنى:             مأو القطع واالستئناف بالرفع على االشراك بین الثاني واألول  والوجه اآلخر:

 .   ) ٢((أو نحن ممن یموت)
أن المتأخرین ) ٤(وابن هشام )٣(، فقد ذكر الهروي لبیان القسم األول من معاني (أو)و       

            ))َیْومٍ  َلِبْثُت َیْوًما َأْو َبْعَض ((عدة منها: األول الشك نحو قوله تعالى يمعانذكروا لها 

، ]٢٤/[سبأ))ا َأْو ِإیَّاُكْم َلَعَلى ُهًدىَوإِنَّ  :((، والثاني: اإلبهام نحو قوله تعالى]٢٥٩[البقرة /
)، الرابع: اإلباحة وهي الواقعة بعد من مالي دیناًرا أو درهًما ذْ (خُ :: التخییر نحووالثالث

و النحو)، أجالس العلماء أو الزهاد وتعلم الفقه لطلب وقبل ما یجوز فیه الجمع نحو:(ا
 [ الطویل ] :)٥(: الجمع المطلق نحو قول توبة بن الحمیرالخامس

ِلَنْفسي ُتَقاها َأْو َعَلْیَها ُفُجوُرها           َوَقْد َزَعَمْت َلْیَلى بَأنِّي َفاِجرٌ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٩٦:  ١دیوانه ،  ١٤٨٤:  ٣اإلقلید ینظر:  )١(
 . ٢٥٠:  ٤: شرح المفصل ینظر  )٢(
   ١٢٣ – ١١١د المعین الملوحي : ، تحـ : عب ه)٤١٥(تینظر: األزهیة في علم الحروف للهروي  )٣(
  ٢٣٠ – ٢٢٨:  ١، الجنى الداني  ٩٥ – ٨٧:  ١ینظر: مغني اللبیب   )٤(
 ٣٨د. خلیل إبراهیم العطیة : دیوانه عني بتحقیقه وشرحه ، ینظر:   )٥(
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:             نحو ،العاملضراب كـ(بل) شرط أن یتقدمها نفي أو نهي أو إعادة اال :والسادس
    .)و فعل أو حرفأالكلمة : اسم :((ما قام زید أو ما قام عمرو)، السابع : التقسیم نحو

ینصب بعدها الفعل المضارع ) في االستثناء وهذه هي التي أن تكون بمعنى (إال الثامن:
ًضا تنصب الفعل ) وهي أیإلىو یسلم)، التاسع: أن تكون بمعنى(أألقتلنه بإضمار(أن) نحو:(

: التقریب نحو العاشر،حقي) أللزمنك أو تقضینيالمضارع بعدها بـ(أن) مضمرة نحو قولهم:(
]، الحادي عشر : ٧٧[النحل/))َوَما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأْقَربُ  :((قوله تعالى

: ، الثاني عشر)الضرب وٕاْن مات عاش بعد إنْ (و مات) أي:أألضربنه عاش الشرطیة نحو:(
 ] . ١٣٥/[ البقرة ))َوَقاُلوا ُكوُنوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى :((التبعیض نحو قوله تعالى

 ةمن تلك المعاني وهو أن تكون ناصبوما یهمنا في ما تقدم هو الموضع الثامن       
نه ینتصب على إانتصب بعد أو ف، وأعلم أن ما أوهذا باب (((أْن) إذ قال سیبویه :بإضمار

ول : لیكونن ، كأنه یقتقول إذا قال أللزمنك أو تعطیني إضمار أن.. وال یستعمل إظهارها ...
) ... تقول أللزمنك أو م أن معنى ما انتصب بعد أو على (إال أن. وأعلاللزوم أو أن تعطیني
ألضربنك إال أن تسبقني فالمعنى أللزمنك إال أن تقتضیني و  أو تقضیني، وألضربنك

            وأیًضا ذهب ابن السراج إلى ذلك بقوله:  ،)٢(وٕالى ذلك ذهب المبرد )١())تسبقني
، فإن جاء فعل ال قعت فیه أو یصلح فیه إال أن وحتى، فالفعل منصوبكل موضع و ((

 . ) ٣( ))تجلس أو تقوم یا فتى یصلح هذا فیه رفعت وذلك نحو قولك : أ
) التي یلیها المضارع على ن (أوإ إذو(أو) الناصبة یخالف ما قبلها لما بعدها في الشك،     

) فیتبع و یذهبأهو یقیم أن یكون الشك متساوًیا بین ما بعدها وما قبلها نحو:( ،األول:وجهین
 . )  ٤(مخالًفا له فال یتبعه في إعرابه : أن یكون، والثانيالثاني األول في اإلعراب

 ) ٥()ألسیرن أو تغرب الشمس(ن تقع موقع (إلى أن) كقولك:أوعالمة مخالفة (أو) ما قبلها    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

    ٤٦:  ٣الكتاب   )١(
  ٢٨:  ٢المقتضب  :ینظر  )٢(
  ١٥٦:  ٢النحو األصول في   )٣(
  ٣٣:  ٦، المقاصد الشافیة  ٤١٨٠:  ٨، تمهید القواعد  ٢٥:  ٤ینظر: شرح التسهیل   )٤(
     ٢٤٩:  ٤، شرح المفصل  ٢٥:  ٤ینظر: شرح التسهیل   )٥(
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العام في كل زمان كالفعل ، والثاني بین ما قبل (أو) وبین ما بعدهاق فالوجه األول ال ُیعلِّ 
 )١()مخرج من عمومه لذلك صار معناه (إال أن والوجه الثاني أن الفعل

              ))َسُتْدَعْوَن ِإَلى َقْوٍم ُأوِلي َبْأٍس َشِدیٍد تَُقاِتُلوَنُهْم َأْو ُیْسِلُمونَ ((تعالى: أما قوله      
و اإلسالم أالقتال  ماإ؛ ألنه ولعلى األءة الفعل الثاني معطوف فعلى هذه القرا ،]١٦الفتح /[

، وذكر )٢()): أو هم یسلمونشراك وٕان شئت كانإْن شئت كان على اإل((:، قال سیبویه
) هنا نصبت على ، فـ(یسلموا)٣()أو یسلمواالسیرافي أن سیبویه رأى في بعض المصاحف (

 إال أن) فیقع القتال ثم یرتفع اإلسالم .  معنى (
 ) علىأو یسلموا(إلى أن القراءة في اآلیة السابقةأما المتأخرون ومنهم الرضي فذهب        

(أللزمنك أو تقضیني  أنها بمعنى(إلى أن) في )٥(وٕالى هذا ذهب ابن هشام ،)٤((إلى أن)معنى
 ) . حقي

) علیهما ُقدِّرا ) بتقدیر مصدر فإذا دخلت(أوأْن والفعل المضارع(أنّ  سابًقاوعلمنا       
بمصدر معطوف على الفعل المؤول بمصدر أیًضا لذلك كان العطف فیها من باب عطف 

 [ الطویل ] :) ٧(نحو قول الشاعر) ٦(االسم(المصدر) على االسم 
ْعَب َأْو ُأْدِرَك الُمَنى   َفَما اْنَقاَدِت اآلَماُل ِإالَّ ِلَصاِبرِ          َألْسَتْسِهَلنَّ الصَّ

 . ) ٨()لیكونن مني استسهال للصعب أو إدراك للمنى(أي : 
ب الجواز ویمكن أن تتمثل ومما تقدم یتبین لنا أن كل ما ذهب إلیه النحویون من با      

تي ، فالمواضع الد وهذا المعنى یؤدي دوره المقصودفي معنى واح المذكورة سابًقا) معاني (أو
 قال ابن ، أن) فالنصب فیها على الجواز یمكن أن توضع فیها (حتى) أو (إلى أن) أو(إال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٤٩:  ٤: شرح المفصل ینظر )١(
  ٤٧:  ٣الكتاب:  )٢(
  ٢٤٤:  ٣للسیرافي  : شرح كتاب سیبویهینظر )٣(
  ٦٧:  ٤ینظر: شرح الرضي على الكافیة  )٤(
  ٣٨٥:  ١ینظر: شرح شذور الذهب  )٥(
  ١٦٨١:  ٤، ارتشاف الضرب  ١٥٤١:  ٣شرح الكافیة الشافیة  :ینظر )٦(
  ٣٨٤:  ٢، همع الهوامع  ٨:  ٤، شرح ابن عقیل  ٣٨٥:  ١: شرح شذور الذهب وینظر بحث ولم أعثر على قائله، )٧(
 ٦٧:  ٢: جامع الدروس العربیة ینظر )٨(
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 .)١())إال) وٕاال فهي بمعنى(إلىفإن كان ما قبلها مما ینقضي شیًئا فشیًئا فهي بمعنى((:الناظم
، وعلى هذا فإن وال نصب للفعل المضارع بعدهاللعطف  فتكونأما إذا لم تكن كذلك          

 ) .  أومن یحدد معنى ( سیاق الجملة هو
) وهو على ثالثة آراء : أوفهو عامل النصب في الفعل المضارع بعد ( اآلخرأما القسم      

 . : النصب على الخالف ة، الثالث) مضمر ناصبة بنفسها، الثاني: بـ(أن :األول
ذهب الفراء ، و )٢() عاطفة(أن) مضمرة و(أوبـ ذهب البصریون إلى أن الفعل انتصبو    

أنه یخالف األول في المعنى  :ن الفعل انتصب على الخالف أيأ من الكوفیین إلى وبعض
 ، وقد ردَّ )٤() نفسهانه انتصب بـ(أوأوذهب الكسائي وأصحابه والجرمي إلى  .)٣(والعطف

لو كانت ناصبة بنفسها لكانت ناصبة في (( ذهب إلیه الكسائي وأصحابه بقوله: المالقي ما
 .  ) ٥())اطراد ذلك یدل على فساد مذهبهمكل موضع ، فعدم 

) أردت أن :(جاء زید أو عمروالشك نحو((أما الجندي فذكر ثالثة أوجه لـ(أو): أولها:      
 ) هو الذي جاءك فأتیتوفاعتراك شك فجوزت لذلك أن یكون (عمر تخبر بمجيء زید 

حدهما بغیر أبضرب  فقد أمرته) و ظهرهأأضرب رأسه (الثاني: التخییر، كقولك: ...(أو)بـ
: والوجه الثالث) ٦())، ولم تجوِّز أن یضربهما مًعا فلیس في هذا شك وٕانما هو تخییرعینه

 ) ٧())و ابن سرینأجالس الحسن  تار لإلباحة ولكن في األمر نحو:أن تخ((
نها بمعنى (إلى) أو بمعنى             أدخولها على الفعل المضارع فأشار إلى  أما       

لزومي إیاك واقع إلى وقت ) معناه أن (إال)؛ ألن في قولك:(أللزمنك أو تعطیني حقي
 ع ال محالة إال أن یقع ( إن لزومي إیاك واقاإلعطاء، فإذا ُجِعلت بمعنى(إال) كان معناها:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٧٩:  ١شرح ابن الناظم   )١(
  ٣٨٥:  ٢، همع الهوامع  ٨١:  ٣، المساعد  ٢٣٢:  ١: الجنى الداني ینظر  )٢(

  ٣٨٥:  ٢همع الهوامع  :ینظر  )٣(

  ٨١:  ٣ینظر: المساعد   )٤(

 ٢١٣رصف المباني :   )٥(

  ١٧٦١:  ٤اإلقلید   )٦(

  ١٧٦٥:  ٤المصدر نفسه   )٧(
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إال زمان  ) فاللزوم واقع في كل زمان(أنالتقدیرین یلزم إضمار، فعلى هذین )اإلعطاء 
االستثناء من تمام الظرف ) فیجب أن یكون (إلى) ظاهر وبمعنى(إال، فهي بمعنى اإلعطاء
) وال یمكن ذلك إال أن یكون ما بعد(إال، ون المستثنى ظرًفا زمانًیا أیًضان یكأ، فیلزم الزماني
) لیكون المضارع :(إال وقت إعطائك) فیجب أن تضمر(أنا مضاًفا إلیه الزمان نحومصدرً 

تقدم بدا لي واضًحا أن الجندي یمیل إلى رأي البصریین بتقدیر ومما . ) ١(في تقدیر المصدر
) فقال الجندي بالوجهین فإذا الة اإلعرابیة للفعل المضارع بعد(أوأما الح ) بموضعها.إال(

تقدیر ، وكذلك كان ال)(أللزمنك أو تعطَیني حقيولك:، كما في ق(أو) بمعنى(إلى أن)فـ نصبت
) تقاتلونهم حتى یسلموا() كقولك:منهم أو إسالمٌ  منكم قتالٌ  (یكونُ في اآلیة الكریمة السابقة:

 )تقاتلونهم أو یسلمون(:على االشتراك بینهما أي تفكان أما إذا رفعت .)٢(أي:(إلى أن یسلموا)
. وٕاذا المؤمنین واإلسالم إلى الكافرین ، فالقتال إلى)اإلبهامعلى  أن األمر ُقسِّم بینهما(:بمعنى

هم یسلمون) على االستئناف بجملة معربة إعراب  (تقاتلونهم أو:أردت االبتداء فكان التقدیر
(إنَّ زیًدا قائم وعمرو منطلق) : نحونفسها غیر مشترك بینها وبین ما قابلها في عامل واحد

    .)٣(مستقلة ال على التشریكنها أفعطف الجملة الثانیة على 
، قال نحاوُل ملًكا أو نموَت فنعذرا)(ومثل هذا ما جاء في الشاهد الشعري السابق     

 .  )٤())) والرفع على ما ذكر من الوجهینفالنصب على:(إال أن نموتَ ((:الجندي
ألن تقدیر  ؛ ئبصاوال الراجحبصریون والجندي هو أما الباحث فیرى أن ما ذهب إلیه ال      

یر اللفظي فیكون ، أما التقددون اإلعرابمن حتى) في موضع(أو) تقدیر في المعنى (إال و 
لمصدر قبلها مقدر ا ألن، و بتقدیر مصدر قبل(أو) ومصدر بعدها مؤول من (أن) والفعل

إذا ُحِقَق (( (أو)؛ ألنالفعل معطوفة على المصدر السابق ) لتكون معفالبد من إضمار(أن
 . ) ٥())معناها رجعت إلى معنى العاطفة اسًما على اسم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤٦٩ – ١٤٦٨:  ٣ اإلقلید: ینظر   )١(
  ١٤٨٢:  ٣المصدر نفسه ینظر:   )٢(
 : المصدر نفسه والصفحة نفسها ینظر  )٣(
  ١٤٨٥:  ٣المصدر نفسه   )٤(
   ٢١٣رصف المباني:   )٥(
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   :   رفع الفعل المضارع وجزمه بناًء على قصد الجزاء وعدمه
، فتقطع حركة الحرف علیه الظاهرة دوات الجزمأیجزم الفعل المضارع بدخول أداة من      

الجملة و  .منها إذا كان الحرف األخیر منه حرف علة ،و یحذف حرفأ ،األخیر من الكلمة
وقد أغنتنا ، )وجواب الشرط ،وفعل الشرط ،أداة الشرطالشرطیة تتكون من ثالثة أركان هي:(

 المصنفات النحویة عن ذكر األمثلة في ذلك . 
أو كما یسمیها  )١(جملة الجوابما هو الحال في جزم بغیر أدوات ظاهرة كوقد ی      

أو أو نهي أو استفهام  لمضارع فیها اذا كان جواًبا لطلب(أمرجزم ایُ و النحویون(الجزاء)، 
الجزاء  المضارعإذا قصد ب :األول ،وفیها محورین، تمني أو عرض أو تحضیض أو ترجي)

إذا لم  :والثاني، ي) مرتبط ارتباًطا وثیًقا بما قبله وهو أسلوب شرطالجزاء(ا كان مجزوًما، فهذ
 الجزاء كان مرفوًعا . به یقصد

 ] البسیط: [ )٢(هذه المسألة بقول الشاعر واستشهد الجندي على   
 ِبمْقدارِ  يضَ مْ فُكلُّ َحْتِف اْمِرىٍء یُ           وا ُنزاِوُلها سُ رْ أَ  مُ ُدهُ ائِ رَ  الَ قَ وَ 

أحد وجوه رفع  ) على القطع واالستئناف وهوهانزاولُ إذ رفع الشاعر الفعل المضارع (    
ِلَم  :((فالرائد لّما قال أرسوا، كانهم قالوا:عل المضارع إن لم یقصد به الجزاء، قال الجنديالف

 .  )٣())نرسي؟ فقال: فإنا نزاولها
ألمٍر  اإذا كان جوابً  باب من الجزاء ینجزم فیه الفعلوعقد سیبویه باًبا خاًصا سماه:((      

وأما ما  .)ائتني آتك(فأما ما انجزم باألمر فقولك:  عرض أو نهي أو استفهاٍم أو تمنِّ أو
أال تأتیني (وأما ما انجزم باالستفهام فقولك: .)ا لكال تفعل یكن خیرً (انجزم بالنهي فقولك:

ولیته عندنا (، )هبْ رَ أال ماَء أشْ (؟ وأما ما انجزم بالتمني فقولك:)كَ رْ زُ أُ  أین تكونُ (؟ و)أحدثِّك
  .)٤())خیراً  بْ صِ زل تُ نْ أال تَ  ض فقولك:رْ ما انجزم بالعَ وأمَّا  .)نادَّثْ یحَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ١٣:  ٤ینظر : معاني النحو  )١(
، شرح ٢٩٧:  ٣رح كتاب سیبویه للسیرافي ، ش ٩٦:  ٣البیت لألخطل في الكتاب ، و ١٥٠٩: ٣ینظر: اإلقلید  )٢(

  ١٣:  ٤، معاني النحو   ٨٧:  ٩ ، خزانة األدب ٢٨٠:  ٤المفصل 
  ١٥٠٩:  ٣اإلقلید  )٣(
 ٩٣:  ٣الكتاب  )٤(
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سیبویه في رصد أنواع من الجملة الطلبیة التي یكون  وقد تابع عدد من النحویین      
وابن  )٤(وابن السراج )٣(والمبرد )٢(واألخفش )١(ملة الشرطیة ومنهم الفراءجوابها كجواب الج

، وما یمكن فهمه من عبارة سیبویه أن تركیب الجملة الشرطیة(إن تأتني )٦(والرضي )٥(یعیش
أن الجملتین تتكونان من  جهةآتك) تتشابه إلى حد كبیر مع الجملة الطلبیة وجوابها من 

 وجواب كل منهما ُیجزم بما تقدم من عبارة شرطیة أو طلبیة . عبارتین 
 ةُ ، فنجد أن سیبویه هذه المرَّ وابوثمة اختالف في تعلیل عامل الجزم في جملة الج      

وزعم الخلیل: أنَّ هذه األوائل كلَّها فیها خالف أستاذه الخلیل في تعلیله فنقل عنه قوله:((
ألنه إذا قال ائتني آتك فإن معنى كالمه إن یكن منك إتیاٌن ، فلذلك انجزم الجواب؛ معنى إنْ 

ك؛ ألن قوله أین بیتك یرید بیتك أزرْ  مكانَ  ك، فكأنه قال إن أعلمْ رْ زُ ك أَ آتك، وٕاذا قال: أین بیتُ 
ا، وهو نَ ثْ نى هذا الكالم إن یكن عندنا یحدِّ نا، فإن معثْ ي. وٕاذا قال لیته عندنا یحدِّ نِ مْ به: أعلِ 

 .)٧())لْ زِ إذا تمنَّى ما أراد في األمر. وٕاذا قال لو نزلت فكأنَّه قال انْ یرید ههنا 
كل جملة غیر وانتهج عدد من النحویین رأي الخلیل هذا، ومنهم ابن عصفور إذ قال:((      

    .)٨(، إذا ضمنت معنى الشرط فإنها تحتاج إذ ذاك جواًبا فتجزمه))محتملة للصدق والكذب
، ولكنهما أن سیبویه والخلیل اتفقا على جزم الجواب بالجملة السابقةویرى الباحث       

وٕانَّما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب إن تأتني، ، فقال سیبویه:((اختلفا في تعلیل الجزم
ادوا الجزاء، كما أنَّ إن تأتني یر مستغٍن عنه إذا أر غا باألّول جعلوه معلَّقً  بإن تأتني، ألنَّهم

 ن أو  .وسیبویه اتخذ كالم أستاذه الخلیل وسیلة لتوضیح شواهده )٩())عن آتك یر مستغنیةغ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٧:  ١ینظر : معاني القرآن للفراء   )١(
    ٨١:  ١ینظر : معاني القرآن لألخفش   )٢(
  ٨٢:  ٢ینظر : المقتضب   )٣(
  ١٦٢:  ٢ینظر : األصول في النحو   )٤(
  ٢٧٤:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٥(
  ١١٦:  ٤ینظر : شرح الرضي على الكافیة   )٦(
  ٩٤:  ٣الكتاب   )٧(
  ٣٤٨:  ٢المقرب   )٨(
  ٩٤ – ٩٣:  ٣الكتاب   )٩(
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إًذا ما تضمنته عبارة سیبویه: أن  .األوائل من معنى(إن)تضمنته هذه الخلیل أّول الجزم بما 
الجواب مجزوم بالطلب كانجزامه بالعبارة الشرطیة، وما تضمنته عبارة الخلیل: أن الجواب 

 مجزوم بما تضمنته هذه (األوائل) من معنى للشرط . 
هذا  ، بینما أوضح الخلیل مسبباتبویه أوضح الجانب الوصفي للمسألةویبدو أن سی     

 : كیفیة جزم الطلب للجواب . ، أيالجزم
، فنجد ذلك عند لألمر إنما لشرط بعد جملة الطلب وهناك تفسیر آخر ِبعدِّ الجواب لیس     

معنى ائتني ا الي أكرمك فِإنَّمنِإنََّما أْنجزمت بمعنى الجزاء َألنَّك ِإذا قلت ائتالمبرد إذ قال:((
، ویبدو لي أن المبرد أراد من كالمه )١())ا یجب باإلتیاننَّمكرام إِ ن اإلِ ن تأتني أكرمك ألَ إِ ف

وٕالى ذلك ذهب ابن السراج في معرض حدیثه عن  ،من الجملة امحذوفً  اأعاله أن ثمة تركیبً 
الذي یحذف فیه حرف الجزاء مع ما عمل فیه وفیما بقي من الكالم حرف الجزاء إذ قال:((

لألمر والنهي أو االستفهام أو التمني أو العرض تقول: دلیل علیه وذلك إذا كان الفعل جواًبا 
، ونهج أبو علي الفارسي النهج نفسه ) ٢())آتني آِتَك فالتأویل: ائتني فِإنَّك إْن تأتني آِتكَ 

وقد یحذف الشرط في مواضع فال یؤتى به لداللة ما ذكر علیه. وتلك المواضع: بقوله:((
والتأویل: أكرمني فإنك  ،تقول: أكرمني أكرمك ،العرضهي، واالستفهام، والتمني، و األمر، والن

واالستفهام: أتأتیني أحدثك، وأین بیتك  ،والنهي: ال تفعل یكن خیرًا لك ،تكرمني أكرمك إنْ 
فمعنى ذلك كله: إن  ،العرض: أال تنزل عندنا تصب خیراً أزرك، والتمني: أال ماء أشربه. و 

 أیًضا . )٤(، وٕالى ذلك ذهب العكبري)٣())تفعل أفعل
وبناًء على هذا جاء  .جملة الجواب منقوصة الفهم وتحتاج إلى تقدیر المحذوف إًذا      

جزم جواب األمر الجزم على تقدیر هذه العبارة، وهذا ما ُفِهم من عبارة السیرافي بقوله:((
والنهي واالستفهام والتمني والعرض بإضمار شرط في ذلك كله، والدلیل على ذلك قول إن 

 التي تظهر بعد هذه األشیاء، إنما هي ضمانات یضمنها ویعد بها اآلمر والناهي  األفعال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٢:  ٢المقتضب   )١(
  ١٦٢:  ٢حو األصول في الن  )٢(
  ٣٢٢:  ١اإلیضاح العضدي   )٣(
  ٦٥: ١ینظر: التبیان في إعراب القرآن   )٤(
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عدات واجبة على كل حال، لعارض، ولیست بضمانات مطلقة، والوالمتمني واوالمستفهم 
معلقة بمعنى: إن كان ووجد وجب الضمان والعدة، وٕان لم یوجد لم یجب، أال ترى  وٕانما هي

لم یلزم اآلمر أن یأتي المأمور إال بعد أن یأتیه المأمور، وٕاذا قال: أنه إذا قال: ائتني آتك، 
أزرك لم یلزمه الزیارة إال بعد أن یعرف بیته، ولفظ األمر واالستفهام ال یدل على  ؟أین بیتك

 .        )١())، فوجب تقدیره بعد هذه األشیاء هذا المعنى، والذي یكشفه لفظ الشرط
؛ واعه هو جواب الشرط المحذوف ذاتهى أن جواب الطلب بأنذهب إلفابن یعیش  أما     

مفهومة وتامة فبأمرك شخًصا فإنك تطلب منه  ألنهان الجملة الطلبیة ال تحتاج إلى جواب أل
، فإذا جئت بجواب كان هذا  فعًال وكذا الحال في النهي وذلك ال یراد وجوده على وجود غیره

)، إیتني إن تأتني أكرمك(تقدیره بعد قولك:)، كرْمكإیِتني أمر مثًال تقول:(طریقه، ففي األ
 .) ٢(اإلكراَم عند وجود اإلتیان، ووعدت بإیجاد اإلكرام عند وجود اإلتیان كأنك َضِمْنتَ 

بهذه األشیاء  رجح رأي الخلیل وذهب إلى أن الجزاء جزم فقدومن المتاخرین الرضي       
بعدها والسبب في ذلك أنكارهم إسناد الجزم  ، أما غیره فقدر(إن والشرط)ولیس بـ(إن) مقدرة

 .  )٣(للفعل
مضمرة) ففي األمر قال:              ى أن جواب جملة الطلب مجزوم بـ(إنأما الجندي فذهب إل       

((وتقول في األمر:(أكرْمني ُأْكِرْمك) بالجزم؛ ألن جزاء الشرط قد حذف لداللة األمر علیه ، 
كرمني فإنك إن تكرْمني أكرْمك؛ ألنك لما أمرته أي ُأْكِرْمك) معناه: أال ترى أن قولك:(أكرْمن

، وكذلك الحال ) ٤(باإلكرام ثم اتیت بعده بـ(أكرْمك) مجزوًما علم أن جزاًء إلكرامك أْن أكرم))
 بقیة أنواع الطلب، وجاز إضمار(إْن) لداللة هذه األشیاء(الطلب) .

، ة هو وجود ما یدل علیه في الكالمالعبار  ویرى النحویون أن السبب في حذف تلك     
 وتقتضي الداللة أن یكون هناك تطابق بین الدال والمدلول أي : بین الظاهر والمضمر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٩٩:  ٣شرح كتاب سیبویه للسیرافي  )١(
  ٢٧٤:  ٤شرح المفصل  :ینظر )٢(
  ١١٨ – ١١٧:  ٤ینظر شرح الرضي على الكافیة  )٣(
  ١٥٠٢:  ٣اإلقلید   )٤(
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، وابن یعیش الذي أوضح )١(ومنهم الزمخشريمن النحویین بهذا القید ح عدد وصرَّ       
ال أن إ حذف اللفظ الداّل علیه وزیجال كان في حال اإلرادة  أن المعنى إذاكالم الزمخشري ب

اغ حذف الشرط وأداته فسعلى لفظ ذلك المعنى، یدل ما یدل على المعنى، أو  هناكیكون 
یكون لذلك لزم أن لتقدُِّم ما یدّل علیه من األمر والنهي واالستفهام والتمني والعرض، 

َلما دّل علیه، فإذا كان الظاهر  ةخاَلفَ فلو حصلت الم، من جنس واحد الظاهرو المضمر 
إیجاب،  َطَلبُ الموجب مثل . واألمُر  مثله نفًیا كانمموَجًبا، كان المضمر موجًبا، وٕاذا كان 

كان ، )زیٌد قائمٌ (، و)إن زیًدا قائمٌ (:، نحوهافكما یكون الموجب بأداة وبغیر  ،كذلكوالنهُي 
مثله ال یكون النفي إال بأداة، كان النهي وعندما . )ُقْم یا زیدُ (، و)لَیُقْم زیدٌ (نحو:مثله  األمر
             إذا قلت:فموجًبا،  المضمر فعًال  یكونالظاهر أمًرا،  ومنه ما یكون. )ال َتُقمْ (نحو:

، )ال َتْعِص اهللا ُیْدِخْلك الجّنةَ (، وٕاذا قلت:)إن تكرْمني أكرْمك(:ه ، كان تقدیر )أْكِرْمني أكِرْمك(
  .)٢()إن ال َتْعِصه یدخْلك الجّنة(:تقدیرهكان 

القرینة ونقل الرضي عن الكسائي تجویزه أن یكون المضمر خالف المظهر إذا دلت       
كلك فهو یأ سدال تدن من األ، ففي قولهم:(ال تدُن من األسد یأُكْلك) قال سیبویه:(()٣(علیه

 اید أن تجعل تباعده من األسد سببً قبیح إن جزمت، ولیس وجه كالم الناس؛ ألنَّك ال تر 
ومثل  ،د یأكْلك بمخالفته لطبیعة الكالمفتقدیره عند سیبویه : إن ال تدُن من األس .)٤())ألكله

المثال ، وتقدیر )٥(به عدد من النحویین كـ(المبرد، وابن السراج، والزمخشري، وابن یعیش)
ن جوابه جاء إعلى رأي الكسائي و  یأْكلك) منھ تدنُ  ال فإن األسد من تدن الالسابق عندهم:(

رفضه عند سیبویه فلعدم مناسبة الجواب للشرط، وعند سبب للتحذیر من االقتراب، أما 
(ال تدُن) ظاهر والمضمر، فالنحویون یرون أن النحویین هو عدم المطابقة بین ال

 ، فالجملة على مضمونین األول(النهي )بمعنى(ابتعد) ولیس هو كذلك وٕانما معناه(عدم الدنو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣٣:  ١ینظر : المفصل في صنعة اإلعراب   )١(
  ٢٧٧:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٢(
  ١٢١:  ٤نظر : شرح الرضي على الكافیة ی  )٣(
 ٩٧:  ٣الكتاب   )٤(
  ٢٧٤:  ٤، شرح المفصل  ٣٣٤:  ١، المفصل  ١٦٢:  ٢، األصول  ٨٣: ٢ینظر على الترتیب : المقتضب   )٥(
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واآلخر التحذیر بـ(یأكلك)، كأنه قال: ( إْن تدُن من األسد یأكْلك ) . وعندما عن االقتراب) 
أنكر سیبویه ومن تبعه الجزم في الجملة السابقة أعطى بدیًال وهو الرفع فیكون شكل الجملة 

منه  ال تدنُ كأنك قلت:( )١(كاآلتي:(ال تدُن من األسد یأُكُلك) وأشار إلى أن هذا الكالم أحسن
 . )٢()، ففي حالة الرفع تكون الجملة األولى طلبیة والجملة الثانیة مقطوعة مستأنفةكفإنَّه یأكلُ 

أما الجندي فكان رأیه مشابًها تماًما لما جاء به سیبویه إذ قال في تفسیره لكالم        
ه نواع متى وقع مثبًتا وأضمر فیهذا الكالم أن كل نوع من هذه األ الزمخشري:((معنى

ن یكون المضمر منفًیا، أال أالمجازاة، وجب أن یكون المضمر مثبًتا، ولو وقع منفًیا وجب 
؛ ألن السر )٣(ك) كالهما مثبت))أكرْمني أكرْمك)، و(فإنك إْن تكرمني أكرمْ  ترى أن قولك:(

في ذلك أن اإلضمار البد أن یدل الظاهر على المضمر والنفي مع األثبات متنافیان لذلك لم 
، وكذلك أشار )٤(القول:(ال تدُن من األسد یأكْلك) بالجزم؛ ألن الظاهر هو(ال تدُن) منفيیجز 

فإنه  وهي( :((ألنك لما جئت بالجملة االسمیةإلى حالة الرفع على إبطال االشتراك إذ قال
     ) ٥(یأكلك) فقد محوت المجانسة عنهما؛ ألن األولى جملة فعلیة))

 )٦(الجواب الجزاء ففي هذه الحالة یكون الفعل المضارع مرفوًعا أما إذا لم یقصد بجملة      
وقد سمعنا من العرب من یشمُّه الرَّفع، كأنه یقول: متى أنام غیر ، وفي ذلك قال سیبویه:((

ال تجعله معلقًا  وتقول: ائتني آتك، فتجزم على ما وصفنا، وٕان شئت رفعت على أن مؤرق
ل، ولكنَّك تبتدئه وتجعل  ، فإذا لم ) ٧())األول مستغنیًا عنه، كأنَّه یقول: ائتني أنا آتیكباألوَّ

 َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ((قال تعالى: )٨(الفعل بما قبله هذا االرتباط لم یجزمیرتبط 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٧:  ٣ینظر : الكتاب   )١(

  ٣٠٤:  ٣ینظر : شرح كتاب سیبویه للسیرافي   )٢(

  ١٥٠٥:  ٣اإلقلید   )٣(

  ١٥٠٦:  ٣: المصدر نفسه ینظر  )٤(

  ١٥٠٧:  ٣المصدر نفسه   )٥(

 ١٤:  ٤معاني النحو ،  ٣٨٠:  ١توجیه اللمع ،  ٦٨:  ٦، المقاصد الشافیة  ٣٣٤:  ١: المفصلینظر  )٦(

 ٩٦ – ٩٥:  ٣الكتاب   )٧(

 ١٣:  ٤: معاني النحو ینظر  )٨(
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ا أرسله ردءً والتقدیر في اآلیة الكریمة:(،  ]٣٤/[القصص))ِلَساًنا َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدًءا ُیَصدُِّقِني
إذ قال:    واحد وهو الرفع، الجزاء له وجهواهللا أعلم. وذهب الجندي إلى أن ) فإنه یصدقني

كان المرفوع على أحد ثالثة و ، قع بعد هذه األشیاء الجزاء فرفعت((إذا لم تقصد بالفعل الوا
] ... وثانیها: الحال كقوله ٦-٥یرثُني))[ مریم/ یاولكقوله تعالى:(( الصفةأوجه: أحدها:

: القطع واالستئناف كـ(اسمه) ]، وثالثها١٨٦))[األعراف/َوَیَذُرُهْم ِفي ُطْغَیاِنِهْم َیْعَمُهونَ تعالى:((
ال تناسب الجملة الفعلیة  االسمیةیكفیك دلیًال على كون المقطوع أجنبًیا عن األول، إذ الجملة 

 أي: فأنَت تغلب علیه .        )١(وذلك نحو قولك: ال تذهْب به ُتغلُب علیه))
 ،    ) ٢(ومره یحفرها)وهناك مما یحتمل األمرین(الحال والقطع) كقولهم:(ذره یقول ذاك        

قال الجندي:((فالحال على تقدیر: ذره قائًال ذاك، والقطع على تقدیر: ذره فإنه یقول ذاك، 
 ،     )٣(وكذلك:(مره یحفُرها)، أي: مره حافًرا لها في الحال و(مره فإنه یحفرها) بالقطع))

 : [ البسیط ]  )٤(ه)٨٩هذا بقول األخطل( ت واستشهد الجندي على   
وا إِ كُ   رُ قَ ا البَ نهَ اِ طَ وْ لى أَ ا َتُكرُّ إِ مَ كَ            روَنها لى َحرََّتْیُكْم َتْعمُ رُّ

ما على االستئناف وقطعه عما قبله، قال الجندي إ ما على الحال، و إ عُمُرونها)(تُ فرفع الشاعر 
 .)٥(:((أي أرجعوا إلى موضعكم وٕالى الِحرار التي هناك عامرین، أو أرجعوا فإنكم عامرون))

 

الصائب؛ و  الراجح هو الرأيلي أن ما ذهب إلیه سیبویه ومن تبعه ومنهم الجندي  یبدو      
إلى حد  ُتْشِبهألن الجملة الطلبیة إذا ُقِصد بجوابها الجزاء احتاجت إلى جواب مجزوم فهي 

كبیر الجملة الشرطیة وجوابها، لذلك جزمت كما جزمت جملة جواب الشرط على أن جملة 
         متضمنة معنى(إْن) فصح الجزم، أما إذا لم یكن الجواب مقصود الجزاء الطلب 

        فیكون مرفوًعا بناًء على أن جملة الطلب لم تحتج إلى جزاء قاطع جازم مما تتقدم 
 ِنف الكالم برفعه .     علیها لذلك اسُتؤْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ١٥٠٨:  ٣اإلقلید   )١(

 ١٤:  ٤، معاني النحو  ١٠٤٠:  ١، شرح كتاب سیبویه للرماني  ٩٨:  ٣ینظر : الكتاب   )٢(
  ١٥١٠:  ٣اإلقلید   )٣(

   ١٠٨البیت لألخطل في دیوانه، شرح وتقدیم : مهدي محمد ناصر الدین :   )٤(

 ١٥١١:  ٣اإلقلید   )٥(
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 :القلوب أفعالواإللغاء في  عمالاإل جواز 
من حیث الزمن ومن حیث اإلعراب والبناء عدة قسم النحویون الفعل على تقسیمات      

عرفه النحویون و ومن حیث التعدیة واللزوم، والذي یهمنا من مسألتنا هذه (الفعل المتعدي)، 
الذي یصل إلى مفعوله بغیر  هو الفعل:((أو،)١())یالقي شیًئا ویؤثر فیهبأنه الفعل الذي:((

(مبتدأ وخبر) وما یتعدى إلى ا یتعدى إلى مفعولین أصلهما ، ومن أنواعه: م)٢(حرف الجر))
هما : أفعال القلوب  ،قسمین علىمفعولین لیس أصلهما (مبتدأ وخبر)، فالنوع األول یقسم 

 وهو محور المسألة، واآلخر أفعال التحویل . 
ظن سمیت(أفعال القلوب)؛ألن معانیها قائمة بالقلب متصلة به كـ(العلم والیقین وال      

ولكن القلبیة المتصرفة منها اختصت باإللغاء ، فهي عاملة وهو األساس، )٣(ونحوها)
 ولكل منهما أسبابه .  )٤(والتعلیق

 : [ البسیط ]  )٥(لة بقول الشاعرواستشهد الجندي على هذه المسأ  
 ورالخُ وَ  لؤمیِز ِخلُت الْ اجِ رَ ي األَ فِ وَ          ي نِ دُ یابَن اللُّْوم ُتوعِ  أباألراجیزَ 

 )ي األراجیزفشبة الجملة من الجار والمجرور(دأ ُمؤخر و مبتاسم مرفوع على أنه فاللؤم     
. قال الجندي:             )٦(هماینلتوسطها ب ؛)خلت(مقدم وألغیتنَُّه خبر ألَ ؛ ِفي َموِضع رفع

(خلت) بین وقعما أي: كائنین في األراجیز، فل : خلت اللؤم والخور في األراجیز((األصل
 .  )٧(المفعولین ألغي))

 ول والخبر فتنصب المبتدأ مفعولها األواختصت هذه األفعال بأن تعمل في جملة المبتدأ      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦٩:  ١األصول في النحو   )١(
  ١٤٥:  ٢شرح ابن عقیل   )٢(
  ٣٣٨:  ١، اللمحة في شرح الملحة  ٢٨:  ٢، أوضح المسالك  ٨٥:  ٢ینظر: شرح  التسهیل   )٣(
 ، تمهید القواعد ٤٤:  ٢، شرح ابن عقیل  ٤٥٦:  ١، شرح شذور الذهب  ٥٥٨:  ١ینظر: توضیح المقاصد   )٤(

  ٣٢:  ٢، معاني النحو  ١٤٨٥:  ٣    
ولـ  ،٤٥١: ١،البدیع١١:٢٢٦، لسان العرب١٠٢٨:  ٢البیت لـجریر في دیوانه ، و ١٥٥٢:  ٣اإلقلید ینظر:   )٥(

   ٣٦٩:  ١، شرح التصریح  ٢:٨٦، شرح التسهیل  ١:١٢٠ه) في الكتاب ٧٥تاللعین(منازل بن زمعة المنقري)( 
  ٣٦٩:  ١، شرح التصریح  ١٧٤:  ١ینظر : شرح قطر الندى   )٦(
 ١٥٥٢:  ٣اإلقلید   )٧(
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إلعمالها قائم لم  يیكن بد من ِإعمالها؛ ألّن المقتضلم  فإذا تقدمت(()١(والخبر مفعولها الثاني
ولیس لنا أن نستغني عن أحد المفعولین ) ٢())إبطال عملهویسّوغ  یوجد ما ُیوِهي الفعل

 الذي یَتعّداه فعُله إلى مفعولین ولیس لك أن تقتصر هذا باب الفاعلبالحذف، قال سیبویه:((
ا خالدً  عمرو ، وظنَّ اا بكرً وذلك قولك: َحِسَب عبد اهللا زیدً  على أحد المفعولین دون اآلخر

، فاحتیاجها إلى المفعولین أساس؛ ألنها لیست أفعاًال )٣())أخاك اأباك، وخاَل عبُد اهللا زیدً 
تصل منك إلى غیرك وٕاّنما هي ابتداء وخبر فیمتنع أن تقول:(ظننُت زیًدا)؛ ألن الكالم 
أصبح غیر مفهوم إال بذكر المفعول الثاني فتقول:(ظننُت زیًدا منطلًقا) فـ(منطلًقا) هو الخبر 

 .  )٤(مبتدأالذي البد منه كما البد من خبر ال
ا ومعنى ال ترك العمل لفظً هو:((و  ،واختصت األفعال القلبیة المتصرفة بخاصیة اإللغاء      

 )٦(أما غیر المتصرفة منها كـ(هب، تعلم)، فال یجوز إلغاؤها؛ ألنها أفعال جامدة ،)٥())لمانع
 .  )٧(ال تتصرف فتلزم األمر وهي ضعیفة الشبه بأفعال القلوب

فهي ظننت، وَحِسبُت،  هذا باب األفعال التي تستعمل وتلغىالشأن قال سیبویه:((وفي هذا    
بمنزلة  يفِإذا جاءْت مستعَملًة فه وِخلُت، وُأریُت ورَأیُت، وزعمُت، وما یتصرّف من أفعالهن

ل،، رأیت وضربُت وَأعطیُت فى اِإلعمال فى الخبر واالستفهام وفي كل  والبناِء على األوَّ
فِإن ألغیَت ... ا أظنُّ أخاك، وزیدً اا ذاهبً وأظّن عمرً ا، ا منطلقً وذلك قولك: أُظنُّ زیدً  ،شيء

وكلَّما أردَت اِإللغاء فالتأخیُر  ،قلت: عبُد اهللا أظنُّ ذاهٌب، وهذا إخاُل أخوك، وفیها ُأَرى أبوك
ن ذا توسطت بینها تلغى بشرطین، أولهما: إإ، فالمفهوم من كالم سیبویه )٨())أقوى

 ؛ ألن الفعل )٩(فهذه یجوز فیها األمران على السواء وقیل: اإلعمال أرجح، معمولیها(مفعولیها)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٤٠:  ٢، شرح قطر الندى للجوجري  ٣٣٣:  ١، اللمحة  ٤٧:  ١: الكافیة في علم النحو ینظر )١(
  ٣٢٩:  ٤شرح المفصل   )٢(
  ٣٩:  ١الكتاب   )٣(
  ٩٥:  ٣ینظر: المقتضب   )٤(
    ٥٥١: ١، الهمع  ٥٤:  ٦، التذییل والتكمیل  ١٤٥: ١، وینظر : شرح ابن الناظم  ٤٤:  ٢شرح ابن عقیل   )٥(
  ٥٤:  ٢ینظر: أوضح المسالك   )٦(
  ٣٦٤:  ١، شرح األشموني  ٨٣:  ١ینظر: شرح المكودي   )٧(
   ١١٩ – ١١٨:  ١الكتاب   )٨(
  ٤٧:  ٢، شرح ابن عقیل  ١٧٤:  ١ینظر : شرح قطر الندى   )٩(
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)، واآلخر إذا تأخرت عن نحو:(زیٌد ظننُت منطلقٌ  )١(ظيهو عامل لف تداء ِإذبمن االأقوى 
، )٣(، نحو :(زیٌد منطلٌق ظننُت))٢(فیها اإللغاء واإلعمال، واإللغاء أرجح یجوزمعمولیها فههنا 

 يبعدما َیْمضِ  بالشكِّ ء كان التأخیر أقوى ألنه إنما یجي وٕانما وعلل سیبویه ذلك بقوله :((
، كما  تقول: عبُد اهللا كالُمه على الیقین، أو بعدما ما یبتدئ وهو یرید الیقیَن ثم ُیْدِرُكه الشكُّ

وٕانما كالمه  أول في ، فَأّخَر ما لم یعملي، وكما قال: من یقول ذاك َتدرِ يصاحُب ذاك بلَغن
فلما كانت هذه  ،)٤())يبعدما مضى كالمه على الیقین، وفیما یدر جعل ذلك فیما بلغه 
؛ ألن الكالم یبنى على الیقین ثم یدركه أخیرها أقوى عند اإللغاءاألفعال تفید الشك فت

هذه األفعال إذا  ذلك بعده وذهبوا إلى تعلیل جواز إلغاء النحویونولم یذكر  .)٥(الشك
لضعفها في العمل. فإذا لم یؤكد العامل بمصدر منصوب قبح اإللغاء  ؛توسطت أو تأخرت

 :(متى ظننُت زیًدا(متى)علیها وعلى معمولیها نحو، أما إذا تقدمت )كـ(زیًدا قائًما ظننت ظًنا
، فاإللغاء لعدم تصدره واإلعمال لتقدمه )٦(عمال على ضعف وقبحجاز اإللغاء واإل ،قائًما)

یبویه فلم یذكر إال اإلعمال، وذكر غیره من النحویین اإللغاء فیها ، أما س)٧(على المعمولین
 .  )٨((ظننُت) فجاز اإلعمالأو معمولة لـما على أنها معمولة للخبر إ
وأما ما اختلف فیه البصریون والكوفیون، فإن البصریین والفراء أجازوا اإلعمال في       

اإللغاء بالقبح، وأما الكوفیون واألخفش أفعال القلوب إذا تقدمت على المفعولین ووصفوا 
 :[ البسیط ] ) ١٠(واستدلوا على ذلك بقول الشاعر )٩( فذهبوا إلى جواز إلغائها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥٥١:  ١، همع الهوامع  ٦٥:  ٦والتكمیل  : التذییلینظر )١(
  ٥٥٩:  ١، توضیح المقاصد  ٥٥٧:  ٢ینظر: شرح الكافیة الشافیة  )٢(
 ٨٥، النواسخ في كتاب سیبویه، د. حسام النعیمي :  ٣٢٩:  ٤، شرح المفصل  ٢٨٦: ١: علل النحو ینظر )٣(
  ١٢٠:  ١الكتاب  )٤(
  ٣٥٣:  ١: النكت في تفسیر كتاب سیبویه ینظر )٥(
  ٥٥٣:  ١، همع الهوامع  ٣٦٦:  ١، شرح األشموني   ٨٥:  ٢: شرح التسهیل ینظر )٦(
 ،  ٣٧٦:  ١، شرح التصریح  ٦٠:  ٦: التذییل والتكمیل ینظر )٧(
  ٢١٠٨:  ٤: ارتشاف الضرب ینظر )٨(
  ٥٥٢:  ١، الهمع  ٤٧:  ٢، شرح ابن عقیل ٢١٠٨:  ٤، ارتشاف الضرب  ٥٦٠:  ١: توضیح المقاصد ینظر )٩(
،                   ٤٩:  ٢، شرح ابن عقیل  ١٤٠:  ٩، وخزانة األدب  ٨٦٦:  ٢في المقاصد النحویة  زاریینلبعض الفالبیت  )١٠(

  ٥٥٨:  ٢،  شرح الكافیة الشافیة  ٥٦:  ٢، أوضح المسالك  ١٤٨: ١وبال نسبة في شرح ابن الناظم 
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 َأني َرَأْیُت مَالُك الشیَمِة اَألَدبُ         َكَذاَك ُأدِّْبُت حتى َصاَر ِمْن ُخُلِقي   
لقال: الشیمة األدب) ألغى الكوفیون عمل (رأیت) مع تقدمه، ولو أعمله  :(رأیت مالكَ فقوله
)، ا) بنصب (مالك) و(األدبا) على أنهما مفعوالن لـ(رأیتالشیمة األدبَ  مالكَ  (رأیت

فیه ضمیر الشأن فیكون التقدیر ن في تأویل هذا الشاهد أحدهما : أن ینوى وجها نیوللبصری
أنى رأیت )، واآلخر:على تقدیر الم االبتداء فیكون تقدیره:(رأیته مالك الشیمة األدب يأنفیه:(

 قام ظننتُ (بالنسبة إلى الفعل ومرفوعه، نحو:وأما ، )١() على أن الفعل معلًقالمالك الشیمة
 . )٢(عند الكوفیین واجبعند البصریین، اإللغاء  جائز، فإنه )زید
أما المصدر فحكمه حكم الفعل في جواز اإللغاء، أي: إبطال عمله ال إعرابه        

، )ذاهبالخبر(و باالبتداء،  ) مرفوعزیدٌ (، فـ )زیٌد ذاهٌب ظّني(و )زیٌد ظنك ذاهبٌ  متىنحو:(
متى زیٌد (نصوب بفعل مضمر ُملغى، كأنك قلت:مالمصدر ) هو الظّنك(و ظرٌف، )متى(و

ه كالبدل ألنَّ  ؛المصدر إذا كان منفرًداوهذا فیه نظر؛ألن ذلك یجوز مع  )تظّن َظنَّك منطلقٌ 
تأّخر بین المبتدأ  أو كما یْلَغى الفعل إذا توّسط ،)٣(جاز إلغاُؤهبمنزلة الفعل  وألنهمن الفعل، 

  .  اكان قبیحً الیوم)  زیٌد ذاهبٌ  يظن(: فإن ابتدأت به نحو )٤(والخبر
الجندي فقسم أفعال القلوب على ثالثة أقسام وهي: (التقدیم والتوسط والتأخر) إذ قال أما      

في ذلك:((لهذه األفعال ثالثة مراتب، المرتبة األولى: التقدیم، وال یجوز فیها إال اإلعمال؛ 
، إذ فیه جعل وجود الشيء كـعدمه فال یجتمع لیل العنایة واإللغاء دلیل عدمهاألن التقدیم د

ویرى الباحث أن هذا  دیم.، فالجندي في كالمه هذا أوضح مسوغ التق)٥(یم واإللغاء))التقد
 تعلیل معنوي فالعنایة المقصودة هي تسلسل التراكیب اللغویة في الجملة أي بتقدیم الفعل أوًال 

 ، ویصبح الفعل ال وجود له فهو بمثابةنظام هذا التركیب مُ ْعدَ ، فباإللغاء یُ ومن ثم مفعواله
 جيء به في تركیب الجملة ؟ وأین الشك  مَ ، فإذا كان كذلك فلِ الزائد ولذا یمكن االستغناء عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٥:  ١ینظر : شرح المكودي  )١(
  ٥٥١:  ١، همع الهوامع   ٣٧٠:  ١، شرح التصریح  ٨٥:  ٢ینظر : شرح التسهیل  )٢(
   ٨٧: ٢، شرح التسهیل  ٣٣٠ – ٣٢٩:  ٤، شرح المفصل  ١٢٤:  ١ینظر : الكتاب  )٣(
    ٣٣٠:  ٤ینظر : شرح المفصل  )٤(
    ١٥٥١:  ٣اإلقلید  )٥(
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والیقین في مضمون الجملة ؟ فإًذا اإلعمال أولى من اإللغاء وما جاء به البصریون والجندي 
 كان صائًبا وفًقا لما بّیّناه .

ویحسن فیه اإلعمال واإللغاء؛ ألن الفعل ((:التوسط) فقال فیه الجندي(أما القسم الثاني   
، ومتأخر من وجه فیجوز اإللغاء فهو متقدم من وجه فیجوز اإلعمال واقع بین المفعولین

تساوي ، فمرتبة االبتداء ) ١())النعكاس ما سبق من علة اإلعمال بالنظر إلى وجه التأخیر
، فالجزء األول لإلبتداء والجزء الثاني للفعلیة إال بصاحبه ؛ ألن كل منها ال یتممرتبة الفعل

 :أما القسم الثالث فهو(التأخر) إذ قال الجنديو ، )٢(فهما كالجزء الواحد المشترك بینهما

((واألحسن فیه اإللغاء؛ ألن الفعل قد حرم التقدیم من كل وجه فضعف أمره وحسن ألجل 
الفعل كان االبتداء أقرب إلیهما من الفعل وأولى  ین قبلذلك إلغاؤه؛ ألنك لما لفظت بالجزأ

 .  )٣(العاملین هو األقرب))
أما المصدر وحكم إلغائه لمشابهته للفعل فعلله الجندي بقوله:((ألن المصدر فرع         

و(ظنك) في:           على الفعل في العمل وقد جاز إلغاء األصل فما ظنك في جواز إلغاء الفرع،
) فهو في محل الظرف الواقع فیه في ظنكذاهب؟) منصوب؛ ألن التقدیر:( (متى زید ظنك

 . ) ٤(ذهاب زید))
أن  (الدكتور فاضل السامرائي)رىیو  ،بین اإلعمال واإللغاء وافرققد المحدثون ف أما       
             نه قد یسوغ ذلك متى شاء المتكلم.أقول بجواز اإللغاء واإلعمال قد یفهم منه ال

             ن الكالم مبني على الظنَّ تقدم الفعلإفمعنى اإلعمال  ؛بالمعنى لكن ذلك مرتبطٌ 
. وما توصل ) ٥(أو تأخر، ومعنى اإللغاء أن الكالم مبني على الیقین ثم أدركه الشك فیما بعد

            نده ال عفمعنى اإلعم ،أساًسا الدكتور فاضل السامرائي كان قد صرح به سیبویه إلیه
 فإذا ابتدأ كالمه على ما في نیته من الشك  ((إذ قال سیبویه: أن الكالم مبني على الشك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ١٥٥١:  ٣اإلقلید   )١(
     ینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٢(
   ١٥٥٢: ٣المصدر نفسه   )٣(
     المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٤(
  ٣٣:  ٢معاني النحو  :ینظر  )٥(
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، وهذا یفهم من قول اإللغاء بناء الكالم على الیقین ومعنى )١())الفعل قدم أو أخرعمل أ
 . )٢())ك بعد ما یمضي كالمه على الیقینه إنما یجيء بالش((ألنسیبویه:

ها من ناحیة بعد سیبویه نظروا إلى إلغاء هذه األفعال وٕاعمال النحویینأن  لي ویبدو     
، لذلك جوزوا نویة التي توجب اإللغاء واإلعمال، وأهملوا الناحیة المعاإلعراب والعامل فقط

إلغاء هذه األفعال إذا توسطت أو تأخرت، فجعلوا اإلعمال واإللغاء یحدده موقع هذه األفعال 
 ا سیبویه فجعل المعنى یحدد ذلك .من الجملة أم

 

یبویه والبصریون ومنهم الجندي هو الرأي الباحث فیتضح له أن ما ذهب إلیه سأما      
الصائب في جواز إعمالها إذا تقدمت، وٕالغائها إذا توسطت أو تأخرت شرط أن یرتبط ذلك 
بالمعنى الذي یقصده المتكلم، وما كان جامًدا منها لم یلَغ لجمودها وعدم تصرفها، وما جاء 

وألن الفعل جاز إلغاؤه كان  ،مصدًرا من هذه األفعال یلغى أیًضا؛ ألنه فرع على الفعل
 المصدر كذلك . 
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 ١٢٠:  ١الكتاب  )١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٢(
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 أوجه كان : 
وهي مجموعة من األفعال  ،األفعال الناقصةبذهب النحویون إلى تسمیة (كان وأخواتها)      

، فمنهم من ختلفوا في سبب التسمیةاالمختصة بتركیبها، ومن هذه األفعال(كان)، إال أنهم 
أما هذه األفعال  ،(الحدث والزمن)؛ ألن جمیع األفعال تدل علىذهب إلى أنها سمیت كذلك

النقص،  خبرها بالداللة على الحدث تعویًضا لهذا فإنها تدل على (الزمن) فقط، فُخصَّ 
فلتجردها من الحدث ونقصانها سمیت(ناقصة)، وذهب القسم اآلخر إلى أنها ال تكتفي 

 .  )١(بمرفوعها وٕانَّما تفتقر إلى منصوبها وال یتم الكالم إال بذكره
لذلك توسعوا في كالمهم عنها، فهي  )٢(األفعال الناقصة عدَّ النحویون (كان) ُأما لباب     

 على أوجه منها:( الناقصة، والتامة، والزائدة، والشأنیة، وبمعنى صار) ولكل منها موجباته . 
واستشهد الجندي للناقصة منها في حدیثه عن مجيء اسمها معرفة وخبرها نكرة بقول    

 : [ الوافر ]  )٣(ه)١٠١القطامي( ت
 ا ُضباَعا        َوَال َیُك َمْوِقٌف ِمْنِك الَوداعاِقفي َقْبَل التََّفُرِق یَ 

ویرى الجندي  ،على غیر العادة وخبرها معرفة مقدمة فاستعملها ناقصة وجاء اسمها نكرة    
 . )٤(وداع في موقف وداعك)) : الیكُ ة المقصودة إذ قال:((ألن التقدیرأن االسم بمنزلة النكر 

  : [الطویل]  )٥(بقول الشاعر ،التامة واستشهد كذلك على      
 رل الَخمْ عَ فْ ا تَ مَ  ابِ بَ لْ اْألَ ِن بِ َفُعوَال          ا تَ انَ كَ ا فَ اُهللا ُكونَ  الَ قَ  انِ نَ یْ وعَ 

استعمل الشاعر(كونا فكانتا) تامتین فاكتفیتا بالمرفوع فقط وهو الفاعل لداللة كل منهما      
 على خالف لو استعملتا ناقصتین للزمهما مرفوع ومنصوب .   ثو حدعلى ال

 : [الوافر] )٦(الزائدة أیًضا بقول الشاعر على واستشهد  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، شرح قطر الندى ٣٤١:  ١، شرح التسهیل ٩٨: ١، شرح ابن الناظم٩٧: ٣، المقتضب ٤٥: ١ینظر: الكتاب  )١(
  ٢٠٨:  ١، معاني النحو  ٢٥٥:  ١، المساعد  ١١٥١:  ٣، ارتشاف الضرب  ١٣٨:  ١    

  ٢٢٧:  ١، أوضح المسالك  ٣٤٤:  ٤، شرح المفصل  ٤٦١:  ١البدیع ، ١٥٦٠: ٣ینظر: اإلقلید   )٢(
   ٣١ینظر: دیوانه ، تحـ: إبراهیم السامرائي واحمد مطلوب :   )٣(
  ١٥٦١:  ٣اإلقلید   )٤(
  ٥٧٨:  ١دیوان ذي الرمة ،  ١٥٦٥:  ٣اإلقلید ینظر:   )٥(
،  ٢٥٠:  ١، أوضح المسالك  ٣٩:  ١، اللمع  ٢٤٩:  ١البیت بال نسبة في علل النحو،  ١٥٦٦:  ٣ینظر: اإلقلید   )٦(

   ٢٢٠:  ١معاني النحو 
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َمِة الِعرابِ  _انَ كَ _ى لَ عَ         ي َبْكٍر َتَساَمى ي َأبِ ِجیاُد َبنِ   الُمَسوَّ
یعني على  الجندي في تقدیرها:((جاءت كان زائدة شذوًذا بین الجار والمجرور وقال      

، وعد بعض )٣(، وزیادتها لتأكید الكالم )٢()))١(أي: ذات الشیات الخیل المسومة المعلمة
 .  )٤(النحویین زیادتها بین الجار والمجرور في هذا الشاهد من الشذوذ

ني عبس لم ولدت َفاِطَمة بنت الخرشب الكملة من ببقولهم:( ،الشأنیة الزائدة ومّثل لكان      
) فقال:((أي: كان الشأن زید كان زید منطلق) أي: لم یوجد مثلهم، ونحو:(ُیوجد َكاَن مثلهم

 .  )٥(منطلق على أن الشأن المضمر اسم له والجملة خبر له))
 : [الطویل]    )٦(كان التي بمعنى (صار) بقول عمرو بن أحمر واستشهد على   

 ُبُیوُضها اْد كاَنْت ِفراخً قَ  َقطا الَحْزنِ           والَمِطيُّ كَأنَّها  ِبَتْیهاَء َقْفرٍ 
 

)، قال هاا بیوضُ فراخً استعمل الشاعر الفعل (كان) بمعنى(صار)، والتقدیر فیه:(صارت    
 .)٧(المتنقلة من السمن إلى الهزال)) الجندي:((المراد هنا االنتقال؛ ألن المراد تشبیه المطيِّ 

 

بأنه لم یصرح بهذه  _مع العرض_عن كان وأخواتها  أشار إلى ذلك في حدیثه إنما     
واسُم الفاعل  الفعل الذي َیتعّدى اسَم الفاعل إلى اسم المفعول هذا بابالتسمیة وٕانما قال:((

            فمن َثمَّ ُذِكَر على ِحَدته ولم ُیْذَكْر مع األول، وال یجوز  لشيء واحدٍ  والمفعوِل فیه
ألن حالك  ؛فیه االقتصاُر على الفاعل كما لم یجز في َظننُت االقتصاُر على المفعول األوَّل

ویكون،  ذلك قولك: كان... و  في االحتیاج إلى اآلخر ههنا كحالك في االحتیاج إلیه َثمَّةَ 
 كان بر. تقول:وصار، وما دام، ولیَس وما كان نحوهنَّ من اِلفعل مما ال َیستغني عن الخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ٣٩٢: ١٥، لسان العرب)سِ كـ(لوِن الفر لون آخر  ٍن ُیَخاِلفُ ، كلُّ لو أو العكس یاضٍ ُة: وهي سواٌد ِفي بجمع مفرده الشِّیَ   )١(
  ١٥٦٧:  ٣اإلقلید   )٢(
  ٣٨:  ١ینظر : اللمع   )٣(
   ٤٣٨:  ١،همع الهوامع  ٢٤٤:  ١، شرح األشموني ٢٩١:  ١، شرح ابن عقیل  ٢٥٠: ١ینظر: أوضح المسالك  )٤(
  ١٥٦٧:  ٣اإلقلید   )٥(
   ١١٩:  دیوانه، ١٥٦٨:  ٣ینظر: اإلقلید   )٦(
  ١٥٦٩:  ٣ اإلقلید  )٧(
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 . )١())ذلك فیما مضى اُألخوة، وأدخلت كان لتجعلبر عن خعبُد اهللا أخاك، فإنَّما أردت أن ت
لشبهه به وباسم المفعول خبر كان  )كان(ویتضح أن سیبویه یقصد باسم الفاعل اسم       

(كان الناقصة) ویظهر ذلك أن سیبویه یقصد ، فیتضح لي)٢(لشبهه به أیًضا في المجاز
، وما یؤكد ما )٣())ستغني عن الخبروما كان نحوهنَّ من الفعل مما ال ی((واضًحا من عبارته

  . إلیه مثاله السابق حیث جاء باالسم مرفوًعا والخبر منصوًبا ذهبت
فاعل اسم الدَّى إلى مفعول و عیت يهذا باب الفعل الذوباالتجاه نفسه سار المبرد إذ قال:((

 نحوهن وذلك: كان، وصار، وأصبح، وأمسى، ولیس، وما كان دواح يءوالمفعول فیه لش
ر، وإِنَّما دخلت (كان)؛ لتخبر َأن ذلك وقع فیما بواعلم َأن هذا الباب ِإنَّما معناه: االبتداء والخ

 وكذلك )٤())ال لقوتهنفعل وصل منك ِإلى غیرك وإِنَّما صرفن تصرف اَألفعب مضى، ولیس
 .  )٥(اآلخرون النحویین

مبتدأ اسًما لها وتنصب فترفع ال االسمیةأما عمل كان الناقصة فتدخل على الجملة      
، وهذا هو مذهب )٦(الخبر خبًرا لها ویسمى المرفوع فاعًال والمنصوب مفعوًال مجاًزا

نتصب تشبیًها اوأن الخبر  ،)٨(بالفاعل ارتفع لشبهه االسم وزعم الفراء أن، )٧(البصریین
على رفعه ن فذهبوا إلى أنها لم تعمل فیه شیًئا ومرفوعها باق و الكوفیوأما  ،)٩(بالحال

واستدل البصریون على صحة كالمهم باتصال الضمائر بها  ،)١٠(ومنصوبها حاًال ولیس خبًرا
 ، فكان القیاس أن ال تعمل هذه األفعال ؛ ألنها لیست أفعاًال )١١(وهي ال تتصل إال بالعامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ٤٥:  ١الكتاب   )١(
    ٤٠٩ – ٤٠٨:  ١ینظر : همع الهوامع   )٢(
 ٤٥:  ١الكتاب   )٣(
 ٩٧:  ٣المقتضب   )٤(
  ١٨٣:  ٤، شرح الرضي على الكافیة  ٣٣٦:  ٤ینظر: شرح المفصل   )٥(
  ٣٦:  ١ینظر: اللمع   )٦(
  ٣٢٢:  ١ینظر: حاشیة الصبان   )٧(
 ١١٤٦:  ٣ارتشاف الضرب ینظر:   )٨(
 ٣٣٢:  ١، حاشیة الصبان  ٢٣٣:  ١ینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها ، شرح التصریح   )٩(
  ٤٠٨:  ١، الهمع  ٢١٩:  ١،األشموني ٢٤٨:  ١،المساعد ٢٢٩:  ١،أوضح المسالك  ١١٥:  ٤ینظر: التذییل   )١٠(
  ١١٥:  ٤ینظر: التذییل   )١١(
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ال یها لها بما یطلب من اَألفعبعملت تشف لزَّمانعلى تغیر الخبر باللداللة صحیحة ودخلت 
 .)١()ضرب:(والصَّحیحة اسمین نح

وتقول: ُكنَّاهم، كما تقول قال سیبویه:(( )٢(أما عن تصرفها فتتصرف تصرًفا تاًما      
هم. قال ضربُ هم فمن یَ إَذا لم َنضربْ  :ضربناهم وتقول: إذا لم نكْنهم فَمن ذا یكوُنهم، كما تقول

 : [الطویل] ) ٣(األسود الدَُّؤلىّ أبو 
 اهَ انِ بَ لِ بِ  هُ مُ أُ  هُ ذتْ ا غَ وهَ خُ أَ            هُ نَّ إِ فَ  ا أو َتُكْنهُ  َیُكْنهَ ْن َال إِ فَ 

 ، فیأتي منها الماضي كقوله تعالى :      )٤())فهو كائن ومَكوٌن، كما تقول ضارٌب ومضروبٌ 
  ))اَشِهیدً  َعَلْیُكمْ  الرَُّسولُ  َوَیُكونَ ]، والمضارع((١٣٤))[النساء/َوَكاَن اللَُّه َسِمیًعا َبِصیًرا((

]، واسم الفاعل كقول ٥٠))[اإلسراء/ُقْل ُكوُنوا ِحَجاَرًة َأْو َحِدیًدا((واألمر ،]١٤٣[البقرة/
 : [الطویل])٥(الشاعر

 َأَخاَك ِإَذا َلْم ُتْلِفِه َلَك ُمْنِجَدا        َوَما ُكلُّ َمْن ُیْبِدي اْلَبَشاَشَة َكاِئًنا 
وكذلك  ا،ا، ونصب خبرً عمل كان الناقصة، فرفع اسمً ) اكائنً (علااسم الفأْعَمل الشاعر 

 : [الطویل] )٦(المصدر كقول الشاعر
 َوَكْوُنَك ِإَیاُه َعَلْیَك َیِسیرُ          ِبَبْذٍل َوِحْلٍم َساَد ِفي َقْوِمِه اْلَفَتى 

، یر(الكاف) وهو اسمه و(إیاه) خبرهبالضم جاء المصدر الناقص(كونك) متصًال إذ     
 فأجري المصدر هنا مجرى كان الناقصة في رفع االسم ونصب الخبر .  

)  الكائنة كانتأما التامة فتكون دالة على الحدث والزمان وتستغني عن الخبر نحو: (      
  ، وبهذا قال)٨(إلى الفاعل تكتفي باإلسنادفالقیاس ، أو جاریة على  )٧(أي : حدثت الحادثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٠٩:  ١ینظر : همع الهوامع   )١(
  ٢٦٩:  ١ینظر : شرح ابن عقیل   )٢(
  ١٦٢:  ١: محمد حسین آل یاسین  ـ، تحینظر : دیوانه  )٣(
   ١٥١:  ٢، المقاصد الشافیة  ٩٤:  ١، وینظر: شرح ابن الناظم  ٤٦:  ١الكتاب   )٤(
 ٢٣٥:  ١، أوضح المسالك  ٥٧٣:  ٢، اللمحة  ٣٤٠: ١البیت مجهول القائل ، وینظر : شرح التسهیل   )٥(
 ٢٥٢:  ١،المساعد  ٤٩٨:  ١، توضیح المقاصد  ١٣٥:  ٤البیت مجهول القائل ، وینظر : التذییل   )٦(
 ٣٤٥:  ٤، شرح المفصل  ٣٧:  ١ینظر : اللمع   )٧(
 ١٣٧:  ١، شرح قطر الندى  ٥٧٥:  ٢، اللمحة  ١٨١:  ٤ینظر : شرح الرضي على الكافیة   )٨(
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، )قد كان عبُد اهللا(موضٌع آَخُر ُیقتَصُر على الفاعل فیه تقول: د یكون لكانوق((سیبویه: 
    :اوٕالى ذلك ذهب المبرد أیضً  )١()). وقد كان األمُر، أي وقَع األمرُ )َقد ُخِلق عبُد اهللا :(أي
زید َأي مذ خلق  ك قولك َأنا أعرفُه مذ كانلكان موضع آخر ال یحتاج فیه ِإلى الخبر وذـول((

 ن ِتَجاَرةً وَ كُ تَ  ِإالَّ َأنْ ((جلفمن ذلك قول اهللا عز و  قعمر َأي و وتقول قد كان األَ 
َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى  ومنه قوله تعالى:(( )٢())رفع َمنْ  يف ]٢٨٢[البقرة/))َحاِضَرةً 
یقال:  )غزل(، وبمعنى)كفل(أتي كان بمعنىوت، إن وجد ذو عسرة :أي ]٢٨٠))[البقرة/ َمْیَسَرةٍ 

وبمعنى (حدث أو جاء ) نحو قول  )٣(إذا غزله )كان الصوف(و إذا كفله )لصبيَّ ا كان فالنُ (
 : [الوافر]  )٤(الشاعر

 َتاءُ الشِّ  ُمهُ دِ هْ یَ  الشَّْیخَ  َفِإنَّ           ي ونِ ئُ فَ أدْ اُء فَ تْ ا َكاَن الشِّ ِإذَ 
كان اهللا وال حیث جاءت كان تامة، وتأتي كذلك بمعنى(ثبت) نحو:( ِإذا حدث الشَتاء: َأي

 ، فهي في حالة تمامها تعود إلى بابها األصلي، فتكون فعًال حقیقًیا. )٥()شيء معه
، فهي ي الخبر وال یختل المعنى بسقوطهاأما الزائدة فإنها ال عمل لها في االسم وال ف      

وهذا شأن الزیادة في ) ٦(زائدة في اللفظ والمعنى ودخولها كخروجها ال تفید شیًئا إال التأكید
لوقوع  الو لیس لها اسم وال خبر،  أيدخولها كخروجها في كل معنى،  نىلیس مع. و العربیة

زید (و )زید كان قائم(وذلك قولك:  ،هامصدر ها لدّل على زمان، وفاعت وٕانماشيء مذكور، 
شیًئا في الزائد أن ال یكون عامًال، وال معموًال، وال ُیْحِدث و ،  )٧(ترید ذلك الكون) قائم كان
وال یجوز عندنا أن ُیلغى فعٌل ینفذ منك ((: قال ابن السراج، )٨(التبیین أو سوى التأكیدالكالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٦:  ١الكتاب   )١(
 ٩٥:  ٤المقتضب   )٢(
  ٢١٩:  ١، معاني النحو   ١٠٩١:  ٣، تمهید القواعد  ٢٣٥:  ١ینظر : شرح األشموني   )٣(
 وبال نسبة في ، ٩:  ١، الحلل ٥٧٩:  ٢، اللمحة  ١١٤:  ١ بن َضْبُع الفزارّي في حاشیة أسرار العربیةالبیت للـّربیع   )٤(

  ٤٥٨:  ١، شرح شذور الذهب البن هشام  ٣٨:  ١، اللمع  ١٤٩:  ١ للخلیل الجمل في النحو    
  ٤٢٤:  ١، همع الهوامع  ١١٥٣:  ٣، ارتشاف الضرب  ٣٤٢:  ١ینظر : شرح التسهیل   )٥(
 ١٩٦:  ٢،  المقاصد الشافیة  ١٩٠:  ٤، شرح الرضي على الكافیة  ٣٤٧:  ٤ینظر : شرح المفصل    )٦(
    ٢٩٦:  ١ینظر : شرح كتاب سیبویه للسیرافي   )٧(
    ٣٤٧:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٨(
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زیًدا : ما أحسَن  الكالمُ  )ما كاَن أحسَن زیًدا(في قولك:  )كانَ (إلى غیرَك ولكن الملغى نحو: 
      أي: اقتران مضمون الجملة ،)١())إنما ِجيَء بها لتبین أنَّ ذلك كان فیما مضى )كانَ (و

، وقد شذ زیادتها )٣(، وتزاد بشرطین، أحدهما: أن تكون بلفظ الماضي)٢(بالزمن الماضي
 : [الرجز] )٥(في قول أم عقیل بن أبي طالب) ٤(بصیغة المضارع

 لُ یْ لَ إَذا َتُهبُّ َشْمَأٌل بِ           َأْنَت َتُكوُن َماِجٌد َنِبیل 
فجاءت(تكون) بلفظ المضارع وهذا شاذ، وأجاز الفراء زیادتها بلفظ المضارع وفي    

 اومجرورً  اواآلخر: تزاد بین شیئین متالزمین وسًطا لیسا جارً  ،)زید قائم كاننحو:( )٦(التأخر
خالًفا  )َأَصحَّ ِعْلَم َمْن َتَقدَّماَما َكاَن (َ في حشو الكالم وتكثر بین ما وفعل التعجب نحو:

بین المبتدأ وخبره تزاد و  التعجبیة، )ما(یانها غیر زائدة وهي خبررَ فیَ ، )٨(الزجاجيو  )٧(للسیرافي
الصلة ) وتزاد بین لم یوجد كان مثلكنحو:(بین الفعل ومرفوعه تزاد و  ،نحو:(زیٌد كان قائٌم)

الصفة والموصوف تها أیًضا بین زیادومن ) جاء الذي كان أكرمته:(والموصول نحو
 : [الوافر] )١٠(ومنه قول الفرزدق )٩()مررت برجل كان قائم:(نحو

 اُنوا ِكرامِ ا كَ وِجْیَراٍن َلنَ             َفكیف إَذا َرَأْیُت ِدیاَر َقْوٍم 
بأنها  ، وقد ُردَّ ذلك)١١(َفَحكم الخلیل وسیبویه وابن جني على (كان) في هذا البیت بزیادتها   

، وذهب المبرد وغیره من رفعت الضمیر(واو الجماعة)، ولكن هذا غیر مانع من زیادتها
 النحویین إلى أنها لیست زائدة في هذا البیت بل هي ناقصة و(الواو) اسمها و(لنا) خبرها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٥٨:  ٢األصول في النحو   )١(
  ٢٨١:  ٢، جامع الدروس العربیة  ١٤٠:  ١ینظر : المقرب   )٢(
  ٢٤٩:  ١ینظر : أوضح المسالك   )٣(
 ،  ٢٢١:  ١،  معاني النحو  ٢٥١:  ١، شرح التصریح  ٢٩٢:  ١ینظر :  شرح ابن عقیل   )٤(
  .  )علیه السالم(أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب أم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، هي   )٥(
  ٤٣٨:  ١، همع الهوامع  ٢٦٨:  ١ینظر : رأي ابن مالك في المساعد   )٦(
  ٣٥٩:  ١ینظر : شرح كتاب سیبویه للسیرافي   )٧(
  ٤٢٣:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٨(
 ٢٨٩ – ٢٨٨:  ١ینظر : شرح ابن عقیل   )٩(
   ٦٠٤:  ٢، المقاصد النحویة  ١١٦:  ٤، المقتضب  ١٥٣:  ٢، الكتاب  ١٥٠:  ١ للخلیل ظر : الجمل في النحوین )١٠(
  ٢٥٣:  ١، شرح التصریح   ١٥٣:  ٢، الكتاب  ١٥٠:  ١ للخلیل ینظر على الترتیب : الجمل في النحو )١١(
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 الشاهد ه فيذكرناكذلك بین الجار والمجرور على ما شذوًذا وتزاد ، )١(و(كرام) نعت لجیران
 : [الكامل])٣(نحو قول الشاعر )٢(، وتزاد بین نعم وفاعلها(على كان المسومة العراب)السابق:

 َوَلِنْعَم َكاَن َشِبیَبُة اْلُمْحَتالِ           َوَلِبْسُت ِسْرَباَل الشََّباِب َأُزوُرَها 
 .  وفاعله شبیبة )مَ عْ نِ (بین الفعل  )كان(زاد  إذ
یرى النحویون أنها مختلفة تماًما عن التي  أما الشأنیة فهي بمعنى الحدیث والشأن      

 : [الطویل] )٥(نحو قول الشاعر )٤(؛ ألنها ترفع االسم والخبر مًعاالمذكورة سابًقاأنواع كان 
 ْصَنعُ ُت أَ نْ ي كُ ذِ الَّ وآَخُر ُمْثٍن بِ          : شاِمٌت انِ اُس ِنْصفَ النَّ  انَ كَ  ا ُمتُّ ذَ إِ          

فیجوز أن یكون في كان ضمیر الشأن والقصة وما بعدها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل       
إال أن َثّمة خالف في  وعلى هذا فهي عاملة عمل الناقصة. وجملتیهما في محل نصب

األول: ذهب قسم من النحویین إلى أنها ناقصة؛ ألنها لم  ة أقسام،حقیقتها وهو على ثالث
؛ ألن فاعلها ضمیر الشأن محذوف والجملة ، والثاني : یرى أنها تامة)٦(وعهاتكتِف بمرف

: األمر ا بتقدیر، ویكون اسمها مضمرً ، الثالث : أنها قسم قائم بنفسه)٧(بعدها مبینة للمرفوع
 . )٨(أو الشأن والجملة بعدها مفسرة لذلك المضمر

        نحو  )٩(أما التي بمعنى (صار) فهي دالة على التحویل من حالة إلى أخرى      
         ،]٧))[الواقعة/ا ثالثةوكنتم أزواجً  فكانت هباًء ُمْنبثا وُبسَّت الجبال َبسا((تعالى: قوله
            والعرُب تستعیر هذه األفعال، فتوقع بعَضها ، قال ابن یعیش:((صارت هباءً :أي
  )١٠())هنا موقَع صار؛ ِلما بینهما من التقاُرب في المعنى كانَ كاَن بعض، فأوقعوا م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢١٧:  ٩، خزانة األدب  ٢٥٢:  ١، شرح التصریح  ١١٥٩:  ٣ینظر : تمهید القواعد  )١(
  ٢٤٣:  ١شموني األ ینظر : شرح )٢(
  ٢٨٠:  ٢البیت مجهول القائل وینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها ، جامع الدروس العربیة  )٣(
  ٣٤٩:  ٤مفصل ، شرح ال ١١٤:  ١، أسرار العربیة  ١٤٥:  ١للخلیل  ینظر : الجمل في النحو )٤(
 ٧٢:  ٩، خزانة األدب  ٦٣١:  ٢، المقاصد النحویة  ٩٩:  ١البیت للعجیز السلولي في شرح كتاب سیبویه  )٥(
   ٤٢٥:  ١، همع الهوامع  ٣٩:  ٢ینظر : الكناش  )٦(
  ٣٥٠:  ٤ینظر : شرح المفصل  )٧(
  ٤٩ینظر : الجمل في النحو للزجاجي :  )٨(
  ١٠٩٩:  ٣، تمهید القواعد  ١٣٤ – ١٣٣:  ١، شرح قطر الندى  ٣٤٥:  ١ینظر : شرح التسهیل  )٩(
  ٣٥١:  ٤شرح المفصل   )١٠(
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        .  )١(جاءت (كان) بمعنى (صار)فبسبب التقارب في المعنى والعمل 
أما الجندي فیرى أن(كان) الناقصة سمیت بهذا االسم:((ألنها سلبت داللتها على       

، وأن لفظ الفعل منقسم على )٢(الحدث وٕانما داللتها على الزمان ال غیر فعوِّضت الخبر))
شیئین هما:(الحدث والزمن)، فالزمن یستفید من(كان) والحدث من الخبر وبنقصان الحدث 

، فلما لم تتم )٣(ي) في حكم اسمیتها مع أنه ال یتم بدون بالجملةسمیت كذلك وهي تشبه(الذ
 ،)٤(فعلیتها لنقصان الحدث أشبهت الحرف في المنزلة وسمي مرفوعها اسًما ومنصوبها خبًرا

مها إلى المعنى أما التامة وبعد أن ذكر الشاهد السابق ووجهه:(كونا فكانتا) فألجأ تما      
هذه األمثلة بمعنى(حصل) الشيء في نفسه لم یقتض إال  :((ولما استعمل(كان) فيفقال

  )٥(مرفوًعا ال غیر؛ النتفاء المعنى الذي به كانت ناقصة وهو تقدیر الشيء على صفة))

أما الزائدة فلم یزد الجندي شیًئا عمن سبقه وتعریفها عنده أْن یبقى الكالم بعد حذفها على     
حاله ومعناه، ففي قولهم:(إّن من أفضلهم كان زیًدا) قال:((زیدت كان لتوكید مضمون الجملة 

م ، ول)٦(، دّل بها على وجود الفضل لزید))نَّ (كان) لما كان معناها الوجود، ووجه التوكید أ
 )٧(بنت الخرشب ولدت فاطمةواكتفى بالتمثیل عنها بقولهم:( ،نیةل الحدیث عن الشأُیفصِّ 
قال:((أي: لم یوجد مثلهم البتة وارتفاع المثل فمن بني عبس لم یوجد كان مثلهم ) )٨(الكملة

   طلٌق) ففیها ضمیر الشأن والجملة بعده الخبر قال: نوبقولهم:(كان زیٌد م )٩(بـ(یوجد)ال بكان))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٤٨:  ١ینظر : النحو الوافي   )١(
  ١٥٥٧:  ٣اإلقلید   )٢(
  ١٥٥٨:  ٣ینظر : المصدر نفسه   )٣(
 ١٥٥٧:  ٣ینظر : المصدر نفسه   )٤(
  ١٥٦٦:  ٣المصدر نفسه   )٥(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٦(
  الَغلیُظ الجافي(خرشب) ، ٣٥٠:  ٢ه)، تحـ: علي هاللي ١٢٠٥الرجل الطویل السمین ینظر: تاج العروس للزبیدي(ت  )٧(

 (حرف الهاء باب الخاء والضاد)   ٣٨٢:  ١ه) ٣٨٥في المحیط في اللغة، الصاحب بن عباد(     
 ه)،اعتنى به: أنس محمد الشامي ٨١٧القاموس المحیط، الفیروز آبادي( وهم الكاملون جمع كامل أي: (التمام) ینظر:  )٨(

 (حرف الكاف) .  ١٤٤٣:  ٤وزكریا جابر احمد       
  ١٥٦٧:  ٣اإلقلید   )٩(
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 . )١()) (( أي: كان الشأن زید منطلق على أن الشأن المضمر اسم له والجملة خبر له
وضع إلى وضع آخر فمثًال من السمن أما كان التي بمعنى (صار) فهي لالنتقال من       

 . )٢(إلى الهزال
فیرى أن الناقصة سمیت كذلك؛ ألن األفعال تدل على الحدث والزمن الباحث أما        

 أحد الطرفین منها لذا كانت ناقصة.وانتقص 
لیه البصریون في عملها هو الصائب؛ لتشبیهه بالفاعل ویبدو لي أن ما ذهب إ        

ر؛ ألن المعنى یتم ا التامة فمكتفیة بالفاعل كالفعل الالزم ومستغنیة عن الخبوأم والمفعول.
أما الزائدة فال عمل لها سوى ما ذكر من التوكید أي تقویة الجملة في حال  بها وبمرفوعها.

أما الشأنیة فیرى الباحث أنها نوع من  .دخولها وذلك بجعلها سیاق الكالم أكثر بالغة
، فال داع الجملة بعدها في محل نصب خبر لهاسًما لها و اضمیر الشأن الناقصة؛ ألنها ترفع 

الحال في كان التي بمعنى(صار)  لك، وكذمن أنواع كان اا نوعً شغال القارئ بجعلهإإلى 
فهي ناقصة في العمل ولكنها في المعنى كـ(صار التحویلیة) فال عالقة للمعنى بالعمل ههنا 

 كالم العرب بكثرة وفق هذا السیاق . بدلیل ورودها في القرآن الكریم و 
 
 

        
      

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٦٧:  ٣اإلقلید   )١(
  ١٥٦٨:  ٣المصدر نفسه   )٢(
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 تشبیه عسى بكاد وبالعكس : 
 ، ومعناه المقاربة على سبیل)١(عسى فعل غیر متصرف النحویین أنَّ  یرى جمهور       

الترجي أي:(رجاء مضمون الخبر)، وفیه((قال سیبویه: أنَّ عسى طمٌع وٕاشفاٌق، فالطمع في 
 .  )٢(المحبوب واإلشفاق في المكروه نحو:(عسیَت أن تموَت)، ومعنى اإلشفاق الخوف))

وكثیًرا مایتصل خبرها بـ(أْن) مع الفعل لتقریبها من المستقبل على سبیل الرجاء والطمع؛      
 .  )٣(على مقتضاها وللداللة

 : [الوافر] )٤(ه)٥٠هذه المسألة بقول هدبة بن خشرم(ت واستشهد الجندي على    
 بُ یْ ُه َفَرٌج َقرِ اءَ رَ وَ  ُكونَ یَ           یِه َت فِ یْ َعَسى الَكْرُب الَّذي َأْمسَ 

ُحِذفت(أْن) من خبر(عسى) لضرورة الشعر واستقامة الوزن وبذلك رفع الفعل بعدها،       
جًال محزوًنا بالفرج وزوال الخوف، وقرب وعلل الجندي ذلك بقوله:((ألن الشاعر بشَّر ر 

، ولفظة (أْن) تدل على البعد؛ ألنه َعِلم االستقبال فأراد أن یبشره بقرب الفرج فحذف انكشافه
 .  )٥(ما یدل على نوع من البعد))

 :[ الرجز] )٦(دخول (أن) على خبر (كاد) بقول رؤبة واستشهد كذلك على  
 َقْد َكاَد ِمْن ُطوِل الِبَلى َأْن َیْمَصَحا         ىحَ مَ انْ  دْ ا قَ مَ  دِ عْ بَ  نْ ا مِ فَ عَ  مٌ سْ رَ 

شبیه بـ(عسى) وهو جاء خبر(كاد) مقترًنا بـ(أْن) وُحِمل ذلك على الت االستعمالفعلى غیر     
القیاس عند العرب أن  ، فما تقدم یعد من النادر والذي ال یقاس علیه؛ ألنمن باب الضرورة

 ؛ للعلة )٧(خبر عسى فعل مضارع مسبوق بـ(أْن) المصدریة الناصبة وال یستعملون المصدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٨ :١، ومعاني النحو : ٣٧٢ : ٤، وشرح المفصل : ٣٥ینظر: الالمات :   )١(
قراضة الذهب في علمي النحو واألدب، أحمد التائب ، ٢٣٣ : ٤: كتابال، وینظر: ٢٢٨ :٥ على الكافیة شرح الرضي  )٢(

 ١٧٠: ه)، حققه وعلق علیه الدكتور محمد التونجي١١٣٦(ت عثمان زادة
  ١٧١، قراضة الذهب :  ٣٧٩:  ٤، شرح المفصل   ٣٥٢:  ٢ینظر: شرح المقدمة المحتسبة   )٣(
، أمالي القالي ، أبو علي القالي  ١٣٩:  ٢، شرح أبیات الكتاب  ١٥٨:  ٣الكتاب ، ١٥٨٧: ٣اإلقلید ینظر:   )٤(

المقاصد ، ٢٦٩:  ٢المقاصد الشافیة ،  ٤٩:  ١الحلل ،  هـ)عني بوضعها: محمد عبد الجواد األصمعي٣٥٦ت(
، معاني  ٣٧٤:  ٤، شرح المفصل   ٤٦٢:  ١، الجنى الداني  ٧٠:  ٣وبالنسبة في المقتضب ،  ٦٩١:  ٢النحویة 
  ٢٧٠:  ١النحو 

  ١٥٨٨ -١٥٨٧:  ٣اإلقلید   )٥(
    ١٧٢ملحقات دیوان رؤبة : ، ١٥٨٨: ٣اإلقلید ینظر:   )٦(
  ٦٩:  ٣، المقتضب  ١٥٨:  ٣: الكتاب ینظر  )٧(
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واعلم أنَّهم لم ((:في ذلك وقال سیبویه، وأنهم استغنوا عن المصدر السابقة التي ذكرتها
ى أكثر العرب بعسى عن عن ذلك، كما استغن )أن تفعلـ(، استغنوا ب)عسى فعلك(یستعملوا 
ومع هذا أنَّهم لم یستعملوا  )لو ذهابه(عن )لو أنه ذاهبٌ ـ(، وب)عسیا وعسوا(أن یقولوا:

، )عسى وكاد(لم یستعملوا االسم الذي في موضعه یفعل في  المصدر في هذا الباب كما
 ، وألجأ المبرد ذلك إلى عدم)١())فترك هذا ألنَّ من كالمهم االستغناء بالشيء عن الشيء

 ال دلیل فیه قیام مصدر،وال تقل: عسیت القیام، وإِنَّما ذلك َألن ال((:مناسبة الوقت فقال
، و(َأن أقوم) مصدر لِقَیام لم یقع؛ َفمن ثمَّ لم یقع اْلقیام بعدها، ووقع قتا من و یخص وقتً 

َفَعَسى ُأوَلِئَك ((َوَقاَل:، ]٥٢)[المائدة/)ِباْلَفْتح َفَعَسى اهللا َأن َیْأِتي(( جل بل قال اهللا عز و قالمست
، والبن یعیش رأي آخر إذ ذهب إلى أن عسى )٢())]١٨[التوبة/))َأن َیُكوُنوا من المهتدین

ض في الخبر عنها وقال ا لم یكن للمضارعة فیها نصیب ُعوِّ التزمت صیغة الماضي ولم
والفعَل؟ قیل: أّما لزوم الفعل؛ فألّنه لّما ُمنع لفَظ  )أنْ (فإن قیل: فِلَم لزم أن یكون الخبر ((:فیه

 .  )٣())المضارع، واجتزىء عنه بلفظ الماضي؛ ُعّوض المضارع في الخبر
ومنهم من ذهب إلى أن خبرها مفرًدا وأنها عملت عمل(كان) مستشهًدا بقول العرب                   

؛ ألنها بمعنى(قارب) فكأنه )٥(والمراد فیه:(عسى الغویر أن یبأس) )٤(:((عسى الغویر أبؤًسا))
، ویرى المبرد )٦(قال:(قارب الغویر أبؤًسا) واألصل فیه أن یكون اسًما منصوًبا إال إنه ُتِرك

ِإنَّما خبرها الفعل مع (َأن) َأو  سىَألن عأن التقدیر فیه:(عسى الغویُر أن یكون أبؤًسا)؛((
ن (عسى) لما وضع الَقائل االسم فى موضع الفعل كان حقه النصب؛ ألَ  لكنا، و ردً الفعل مج

 ؛ ألن . أما (كاد) فلم یستعمل مع خبرها (أن) )٧())ا فاعلها، وخبرها مفعولهاعل، واسمهف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٨:  ٣الكتاب   )١(
  ٦٩:  ٣المقتضب   )٢(
  ٣٧٥:  ٤شرح المفصل   )٣(
 ،  ١٣٩:  ٢شرح أبیات سیبویه وینظر: ،  ١٥٨:  ٣الكتاب   )٤(
  ٣٧٣:  ٤ینظر: شرح المفصل   )٥(
  ٤٥:  ٢، الكناش  ١٠٩:  ١ینظر: أسرار العربیة   )٦(
  ٧٠:  ٣المقتضب   )٧(
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ل فلم یجتمع التركیبان و(أن) یدل معها الكالم على االستقبایراد منه الوقوع في الحال  الفعل
، رها جملة وٕاْن لم یتصل بها (أْن)فخب ،)١())وأما كاد فإنَّهم ال یذكرون فیها أن((:قال سیبویه

 : [الطویل] )٣(قول تأبط شرا ذلك ، ومن)٢(وٕان جاء خبرها مفرًدا فهو من باب الشذوذ
 َوَكْم ِمثِلها فاَرْقُتها وْهَي َتْصفرُ           ِكْدُت آِئًبافأُْبُت ِإلى َفْهٍم َوَما 

والثانیة ، )٤()أنـ(قتران خبرها باالمعادلة بین(عسى) و(كاد) معكوسة، فاألولى یجب  ؛إًذا   
وقد أشار النحویون إلى مجيء خبر(عسى) وقد حذفت منه (أن)، وتأوَّل على  .)٥(یمتنع ذلك

الشبه بـ(كاد)، وكذلك الحال في (كاد) ورد خبرها مقروًنا بـ(أْن) حمًال لها على التشبیه 
وأما كاد فإنَّهم من باب الضرورة الشعریة واستقامة الوزن الشعري فقال سیبویه:(( )٦(بـ(عسى)

...  یقولون: كرب یفعل، وكاد یفعل، ، وكذلك كرب یفعل، ومعناهما واحدال یذكرون فیها أن
. وذهب بعضهم إلى أن خبر (كاد) )٧())وقد جاء في الشعر كاد أن یفعل، شبهوه بعسى

في  )أنـ(ب ا؛ ألنه ورد مقترنً )٨(المقترن بـ(أن) مخصوص بالشعر وقولهم هذا لیس على العموم
وهو مانفى نسبته  )٩())كاد الُفقُر أن یكون ُكفًرا ((وهو):وآله ى اهللا علیهقوٍل لرسول اهللا (صل

، وقول اإلمام علي (علیه )١٠(أفصح من نطق بالضاد إلیه أبو البركات األنباري؛ألنه
 ما كدت أن أصلي العصر ، وفي حدیث عمر:(()١١(السالم):(( وكاد أْن یخترق من ِمیسِمها))

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      ١٥٩:  ٣الكتاب  )١(
  ٢٩١:  ١ینظر: أوضح المسالك  )٢(
  ٩١ینظر : دیوانه :  )٣(
  ٢٨٢:  ١، شرح التصریح  ٣٢٧:  ١، شرح ابن عقیل  ٤٦٢:  ١، الجنى الداني  ٤٥٣:  ١ینظر : شرح الكافیة  )٤(
  ٢٩٥:  ١، المساعد  ٤٧:  ٢، الكناش  ٤٨٤:  ١، البدیع  ١١٠:  ١ینظر : أسرار العربیة  )٥(
    ،  ٣٧٩:  ٤مفصل ، شرح ال ٣٥٢:  ٢، شرح المقدمة المحتسبة  ٢٦٩:  ٢ینظر : التعلیقة على كتاب سیبویه  )٦(

  ٢٧٥:  ١، معاني النحو  ٦٩٣:  ٢، المقاصد النحویة  ٤٥٤:  ١شرح الكافیة 
  ١٦٠ – ١٥٩:  ٣الكتاب  )٧(
  ٢٩٠:  ٣، تعلیق الفرائد  ٣٣٠:  ١ینظر : شرح ابن عقیل  )٨(
  ٢٧١:  ٢المقاصد الشافیة ینظر: ،  ٣٨٠:  ٤شرح المفصل  )٩(
  ٥٦٧:  ٢: اإلنصاف ظرین  )١٠(
   ٢٤٥:  ١١ شرح نهج البالغة  )١١(
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ومنهم من یرى جواز اقتران الفعل بعدها بأن وتجرده منها واألفصح  .)١())كادت الشمسحتى 
، وهذا مغایر لما قال به سیبویه والبصریون والذین عدُّوا ذلك )٢(الشائع أن یتجرد بعد(كاد)

 ضرورة إلقامة الوزن .  

وافقه بأن خبر عسى یقترن بأن  ا باتباعه لسیبویه ومنأما الجندي فكان رأیه بصریً      
مطلًقا لتقارب المعنى بینهما، وبتجرد خبر(كاد) منها، وما وجد غیر ذلك فهو محمول على 
الضرورة أو على تشبیه أحدهما باآلخر فقال:((حق(عسى) أن یكون معه أْن و(كاد) بالعكس 

ضرورة ألجأت إلى  من ذلك إال أن معنییهما لما تقاربا شبه أحدهما باآلخر، ومسوغ التشبیه
 .  )٣(إقامة الوزن))

 

أما الباحث فیرى أن األرجح هو رأي سیبویه ومن تبعه بعدم اقتران خبر (كاد) بأن       
) أنْ (المقصود من هذه األفعال وقوع الخبر في الحال، وًما؛ ألن اولكن في الغالب ال لز 

الرأي الصائب في (عسى) وجوب نَّ أ، و )٤(لالستقبال، فیحصل التناقض باقتران خبرها بها
قترًنا بها فقط ولم (القرآن الكریم) مدریة بدلیل مجیئه في أولى البیاناقتران خبرها بأن المص

، أما وروده في بعض لشعریة؛ وما ورد خالف ذلك فهو من باب الضرورة ایرد من دونها
فهي لتأكید  األحادیث _ إْن صحت إال حدیث اإلمام علي(علیه السالم) صحیح بالریب _

على مثله، فوقوع َأن بعدها  )َأن(ي یدل وضع ها وضعت للتوقع الذنألوتقویة سیاق اللفظ؛ 
 . ) ٥(ةقیق وقو حمعنى، ویزیده فضل تید الُیفید تأك

      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري صحیح البخاري (باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ) ،   )١(
   ٣٣٦:  ٤،التذییل والتكمیل  ٤٥٥:  ١، شرح الكافیة  ١٢٢:  ١یر بن ناصر الناصر: محمد زهتحقیق الجعفي    
  ٢٧٢:  ٢، المقاصد الشافیة  ٣٢٩:  ١تخلیص الشواهد  ،    

  ٣٩١:  ١، شرح التسهیل  ١١٢:  ١ینظر: شرح ابن الناظم   )٢(
  ١٥٨٧:  ٣اإلقلید   )٣(
  ٢٨٧:  ٢ینظر : جامع الدروس العربیة   )٤(
  ١٠٨:  ١ عرفات مطرجي ، تحـ : هـ)٥١٦: تدرة الغواص في أوهام الخواص، أبو محمد الحریري ( ینظر :  )٥(
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  منفیة :  )كاد(استعمال 
ن (كاوهي من أفعال المقاربة وتعمل عملصنف النحویون(كاد) في باب األفعال،       

      الخبر خبًرا لها.اسًما لها وتنصب لترفع المبتدأ  وأخواتها) فتدخل على الجملة االسمیة
أي: قارب ) ١(واشترطوا أن یكون الخبر فعًال؛ ولذا استعملت (لمقاربة حصول الفعل)      

حصول الفعل ولكنه لم یحصل، واشتراطهم هذا نتیجة استقراء االستعمال اللغوي العربي 
) ُتصِرف التطبیقي السلیقي، ولم یتصل خبرها بـ(أن) إلرادة وقوع الفعل في الحال؛ و(َأنْ 

 ، وتأتي مرة مثبتة ومرة أخرى منفیة . )٢(الكالم للمستقبل لذلك لم یؤَت بها ؛ لتدافع المعنیین
 : [الطویل] )٣(هذه المسألة بقول ذي الرمة واستشهد الجندي على   

 َرِسْیُس اْلَهَوى ِمْن ُحبِّ َمیََّة َیْبَرحُ          اْلُمِحبِّْیَن َلْم َیَكدْ  الَهْجرُ إَذا َغیََّر 
 لم یقارب التغیر ینمحبالتغیر حب كل نفى الشاعر أن یكون حبها قد یزول من قلبه فب      

ألنه قد یكون غیر  ؛)لم یبرح(:القولهذا أبلغ من و  فهو بعید منه،كان كذلك  إذاف، حبه لها
، قال الجندي :             )٤(عنه بنفي مقاربة البراح خالف المخبرعلى قریب من البراح مع أنه بارح 

((ویروى النأي، أي: لم یقرب براح رسیس الهوى من حب میة، أي: زواله نفي قرب 
. وقد تعددت رؤى النحویین في داللة (كاد) بین النفي واالثبات إلى أن أصبحت )٥(البراح))

 وهي كاآلتي :        )٦(آراء
ول: الذي یراه النحویون أن إثباتها إثبات ونفیها نفي كسائر األفعال األخرى الرأي األ       

قرب قیام (:الفعل نحو:(كاد زیٌد یقوم) معناه، فاإلثبات یدل على مقاربة الفعل أو شدة مقاربة 
:(ما كاد زیٌد فیها فیعني نفي مقاربة الفعل نحو، وأما نالمقاربة مثبتة والفعل نفسه منتف، ف)زید

 أي نفي قرب زید من القیام، فالمقاربة منفیة والفعل منفي أیًضا، قال عبد القاهر  یقوم)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣٢:  ٣، معاني النحو  ٣٧٧:  ٤، شرح المفصل  ٧٥:  ٣ینظر : المقتضب   )١(
  ٣٧٧:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٢(
  ١١٩٢:  ٢دیوانه ،  ١٥٩٢: ٣اإلقلید ینظر :   )٣(
  ٢٩٣:  ١، شرح األشموني  ١٢٨٥:  ٣، تمهید القواعد  ٥٥:  ١ینظر : شرح الكافیة الشافیة   )٤(
  ١٥٩٢:  ٣اإلقلید   )٥(
  ٢٧٦:  ١، معاني النحو  ٤٨:  ٢، الكناش  ٩٤:  ٢ینظر : اإلیضاح في شرح المفصل   )٦(
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، أْن یكون المراد )ما كاَد َیفعل(و )لم یكد یفعل(إذا قیل: فإنَّ الذي یقتضیه اللفظالجرجاني:((
ابن ، وٕالى ذلك ذهب )١())أنَّ الفعل لم یكن من أصله، وال قارب أن یكون، وال ُظنَّ أنَّه یكون

والصَّحیح َأنَّها فعل یقتضي المَقاربة ولها حكم سائر اَألفعال، ونفي الخبر قیم الجوزیة بقوله:((
وإِنَّما استفید من لوازم معناها، فِإنَّها ِإذا  ، لم یستفد من لفظها ووضعها فِإنَّها لم توضع لنفیه

ملت منفیًَّة فِإْن كانت عاستا مَّا ِإذوم، وأَ اللُّز كون منفیا بیبة الفعل لم یكن واقًعا فَقار اقتضت م
یرى أنها كسائر األفعال  )ابن هشام(، ومن المتأخرین )٢())في كالٍم واحٍد فهي لنفي المقاربة

بیانه َأن ات و والصَّواب َأن حكمها حكم سائر اَألفعال في َأن نفیها نفي وٕاثباتها ِإثبإذ قال:((
یفعل قارب الفعل وَأن معنى ما كاد یفعل ما قارب ناها المقاربة وال شّك َأن معنى كاد عم

 فت مقاربة اْلِفْعل اْنَتَفى عقًال تِإذا ان َألنَّه؛ حأما ِإذا كانت منفیة فواض امً الفعل فخبرها منفي دائ
َأنَّها كسائر اَألفعال نفیها نفي  (( ، وفي األمر نفسه یقول السیوطي: )٣())ُحُصول َذِلك اْلِفْعل

قوع الفعل فنفیها نفي لمقاربة الفعل ویلزم منه نفي  و ت ِإالَّ َأن معناها المقاربة الوٕاثباتها ِإثبا
ثبات لمقاربة الفعل وال یلزم ل وٕاثباتها إِ من لم یقارب الفعل لم یقع منه الفع ة َأنور ر الفعل ض

المبالغة نفي ، فالنفي في كاد یدل على المبالغة في النفي أي : )٤())وعهمن مقاربته الفعل وق
األزهري و ، الزجاجو ، ثعلبو ، المبرد )٥(، وذهب هذا المذهب من النحویینأبلغ من نفي الوجود

 ابن مالك . و ، ابن الحاجبو ، الرازيو ، 
الرأي الثاني : ویرى أصحابه أن نفي كاد یدل على وقوع الفعل بعده ببطء وعسر        

ویرى الباحث أن  ولكنه بعد جهد وتعب وشدة.یام زید نحو : (ما كاد زیٌد یقوم) أي: تحقق ق
 ما ذهب إلیه أصحاب المذهب الثاني سببه أن إثبات (كاد) نفي للفعل (یقوم) وعندما                    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧٧:  ١، معاني النحو  ١٥٩٣:  ٣اإلقلید وینظر: ،  ٢٧٥:  ١دالئل االعجاز   )١(
 ٦٢:  ٢ : عواد عبد اهللا المعتقـ تح،  ابن قیم الجوزیة،  اجتماع الجیوش اإلسالمیة  )٢(
، حاشیة  ٢٥٥:  ٢: محمد أبو الفضل إبراهیمـحت ،السیوطي،اإلتقان في علوم القرآنوینظر:  ، ٨٦٩:  ١مغني اللبیب  )٣(

   ٢٤٤:  ١الخضري على شرح ابن عقیل 
  ٤٨٣ – ٤٨٢:  ١همع الهوامع   )٤(
، معاني القرآن  ٣٠٧ : ٧، مجالس ثعلب، تحـ: عبد السالم محمد هارون  ٧٤:  ٣ینظر على الترتیب : المقتضب   )٥(

یضاح في شرح ، اإل٥٥٠:  ٣ه) ٦٠٦، مفاتیح الغیب، الرازي(ت ١٧٩:  ١٠، تهذیب اللغة  ٤٨:  ٤ وٕاعرابه
  ٣٠٣:  ١،المساعد٣٩٩:  ١، شرح التسهیل ٩٤:  ٢المفصل
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، ومن أصحاب هذا ثبًتا من جهة أن نفي النفي إثباتُأدخل حرف النفي أصبح الفعل م 
الراغب األصفهاني، والعكبري، وابن یعیش، ونسبه الكثیر من النحویین إلى ابن ) ١(المذهب

إلى المبرد وهذا غیر صحیح؛ ألن المبرد نص في الموضع  والبعض اآلخر نسبه )٢(جني
                   ، ویروى أن الفراء قال: )٣(السابق على أن كاد كسائر األفعال في النفي واإلثبات

.              )٤())لغ إلیك وَأنت قد بلغت؛ قال: وهذا هو وجه العربیَّةت َأبتقول: ما كد العرب((
، أي أن (كاد) هو فعل للمقاربة فقط )٥(الرأي الثالث: إن إثباتها نفي للفعل ونفیها إثبات      

فبدخول حرف النفي علیه ُینفى مضمون خبره ال هو نحو:(ما كاد زیٌد یقوم) بمعنى أنه قام ، 
 : )٦(ویعد هذا الرأي هو األشهر من بین اآلراء حتى قال فیه المعري

 َجَرْت ِفي ِلَساَنْي ُجْرُهٍم َوَثُمْودِ            ْصِر َما ِهي َلْفَظٌة َأْنَحِويَّ َهَذا اْلعَ 
 َوإِْن َأْثَبَتْت َقاَمْت َمَقاَم ُجُحْودِ         إَذا اْسُتْعِمَلْت ِفي ُصْوَرٍة اْلَجْحِد َأْثَبَتتْ 

ببعض اآلیات القرآنیة وبعض األبیات الشعریة ومنه قوله تعالى              واستدلوا       
)) َوإِن َكاُدوْا َلَیْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ِلتْفَتِرَي َعَلْیَنا َغْیَرُه َوإِذًا الَّتََّخُذوَك َخِلیالً ((

  : [الخفیف] )٧(الشاعر] ، ومنه أیًضا قول ٧٣[اإلسراء/
 ِإْذ َغَدا َحْشَو َرْیَطٍة َوُبُرودِ          َكاَدِت النَّْفُس َأْن َتِفیَض َعَلْیهِ 

 وٕانما مقاربتهم  فدل اإلثبات على النفي، وكادوا في اآلیة لم تِفد الفتنة حدوث فالنفس لم تِفض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  صفوان عدنان الداوديه)، تحـ: ٥٠٢ي(تالراغب األصفهانینظر على الترتیب: المفردات في غریب القرآن،   )١(

   ٣٨٤: ٤، شرح المفصل  ١٩٥:   ١اللباب ،  ٧٢٩:  ١
  ٤٨٣:  ١، همع الهوامع  ١٢٣٤: ٣، ارتشاف الضرب  ١٢٨٧:  ٣ینظر : تمهید القواعد   )٢(
سلیمان  ،عثمان جمعة ضمیریة  ،محمد عبد اهللا النمر ه)،تحـ:٥١٠، البغوي(تمعالم التنزیل في تفسیر القرآنینظر :   )٣(

  ٧٤:  ٤ ه)١٢٥٠(تشوكانيال، فتح القدیر،  ٤٢١:  ٣ مسلم الحرش
     ٣٨٣:  ٣لسان العرب   )٤(
 ٢٧٦:  ١، معاني النحو ٢٩٢:  ١، شرح األشموني ١٢٨٤:  ٣، تمهید القواعد  ٥٤:  ١ینظر: شرح الكافیة الشافیة  )٥(
   ٤٥:  ١، السیوطي الطراز في األلغاز،  ٨٦٨:  ١، مغني اللبیب  ٤٦٦:  ١ینظر : شرح الكافیة الشافیة   )٦(
،  حامد عبد المجید، د. مصطفى السقا : تحـ  في شرح أدب الكتاب الَبَطْلَیوسي في األقتضاب زید الطائيألبي البیت   )٧(

، وبال نسبة في  ٣٣٠:  ١، وفي حاشیة شرح ابن عقیل  ٣٠٢:  ١ولمحمد بن مناذر في حاشیة أوضح المسالك 
د. محمد بن عوض  تحـ:م الجوزیة بن قیا، إرشاد السالك،  ٢٨٥:  ١، شرح التصریح  ٢٣٩٣:  ٥ارتشاف الضرب 
 ٢٢٠:  ١ بن محمد السهلي
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، ومنه قوله )١(حصوله، ومقاربة الفعل ال تعني أبًدا ا بما امتازوا من كید وخداع ومكرله
قال الزمخشري  ،)٢(فالفعل واقع وكاد منفیة ]،٧١[البقرة/تعالى:((َفَذَبُحوها َوما كاُدوا َیْفَعُلوَن))

كاُدوا َیْفَعُلوَن استثقال الستقصائهم واستبطاء لهم، وأنهم لتطویلهم  وقوله َوما في كشافه:((
المفرط وكثرة استكشافهم، ما كادوا یذبحونها، وما كادت تنتهي سؤاالتهم، وما كاد ینقطع 

 .) ٣())خیط إسهابهم فیها وتعمقهم
، وأما ابن یعیش )٤(ووصف ابن الحاجب والرضي هذا المذهب بالفاسد والغلط الفاحش       

وهو أن بعض اآلراء اضطربت في هذه اآلیة؛ ألن منهم من فله رأي آخر في اآلیة الكریمة 
معناها (قاَرَب)،  نعلى نفي المقاربة؛ أل نظر إلى المعنى وأعرض عن اللفظ، وحمل الكالم

َها َفْوَق ُظُلَماٌت َبْعضُ ((:بدلیل قوله تعالىووما دفعهم لذلك المبالغة  ،وهو رأي الزمخشريّ 
 :(لم َیَرها ولم یكد)على ، ومنهم من قدرها]٤٠[النور/))ِإَذا َأْخَرَج َیَدُه َلْم َیَكْد َیَراَها َبْعضٍ 

لم یرها) (ووصفه بالضعف؛ ألّنها إن كانت على ماهیتها، فقد ُنقض أّوُل كالمه بآخره؛ ألن
: أّنها یرىمتضمن نفي الرؤیة(ولم یكد) یدل على حصول الرؤیة، فهما متناقضان ومنهم من 

وعلة ذلك عنده أّن (كاَد) دخلت إلفادة معنى  ،، وعلیه أكثر الكوفیین)لم یرها(زائدٌة، والمراد:
 .)٥(المقاربة في الخبر

ابن و  ،ه)٥٩٧(تالجوزيابن و ، ه)٣٩٣(تالجوهري )٦(ومن القائلین بهذا المذهب     
      .ه)١٣٩٣(تالطاهر بن عاشورو الخوارزمي ، و ، ه)٨٧٥(تالثعالبيو ابن منظور، و ، یعیش
ویبدو لي أن القول في هذا المذهب هو قریب من المذهب الثاني إال أن الفعل هناك       

  نسب الرضي متحقق بعد عسر ومشقة وأصحاب هذا المذهب یرونه واقع من غیر شدة ، و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠١٠الرابع العدد الثالث و  ٢٦عة دمشق المجلد ینظر : كاد واستعماالتها ودالالتها ،أحمد مطر العطیة ، مجلة جام  )١(
  ٤٨:  ٢ینظر : الكناش   )٢(
 ١٥٢: ١الكشاف    )٣(
   ٢٢٣:  ٤، شرح الرضي على الكافیة  ٩٣:  ٢ینظر : اإلیضاح في شرح المفصل   )٤(
  ٣٨٤:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٥(
زاد المسیر في علم (كود)،  ٥٣٢:  ٢ أحمد عبد الغفور عطارینظر على الترتیب: تاج اللغة وصحاح العربیة ، تحـ :   )٦(

الجواهر (كود) ،  ٣٨٢:  ٣، لسان العرب   ٣٨٤:  ٤، شرح المفصل  ٤١:  ١ عبد الرزاق المهدي: تحـ التفسیر
                  ١٩٢:  ٤ الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، تحـ:الحسان في تفسیر القرآن

  ٥٥٩:  ١ التحریر والتنویر  ٣١٠:  ٣، التخمیر 
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وكذلك نسب ، )١(لها والعمل فهي بذلك ال تدل على القرب)داللة ال (بأن تهازیادلألخفش 
 د)كا(؛ ألن عند زیادة ا، والحقیقة أن في ذلك نظرً )٢(زیادتها أیًضا لشریف الرضيالزركشي ل

لها أثر في تلك الجملة وأن أي زیادة في المبنى تصاحبها  في سیاق الجملة یجب أن یكون
زیادة في المعنى وٕاال ِلَم دخلت كاد في سیاق الكالم في نحو:(لم یكد یقوم) إذا كانت 

 ویرى الباحث أن هذا الرأي جانب الصواب .   .تساوي(لم یقم)
ان ماضًیا أثبت الفعل الرأي الرابع : یرى أصحابه أن النفي في كاد یتبع الزمن ، فإذا ك     

، كاد زیٌد یقوم) معناه:(قام زید) ، فبقولنا:(مإاذا كان مضارًعا ُنفي الفعل بعدهو  )٣(بعده
وبقولنا:(لم یكد زیٌد یقوم) معناه:(لم یقم)، ونسبه الزركشي إلى ابن أبي الربیع في شرح 

ُألخر غیر ، واستمد أصحاب هذا الرأي من اعتمادهم على بعض الشواهد وهي ا)٤(الجمل
فالمعنى فیها عدم الذبح  ،]٧١البقرة/[))َفَذَبُحوها َوما كاُدوا َیْفَعُلونَ كافیة ومنها قوله تعالى:((

 .  وٕانَّما نفي القرب منه
أما الجندي فذهب مع أصحاب المذهب األول والقائل: بأن إثبات كاد إثبات ونفیها        

] ٤٠[النور/ ))ِإَذا َأْخَرَج َیَدُه َلْم َیَكْد َیَراَها((تعالى:نفي كغیرها من األفعال ففي حدیثه عن قوله 
، قال:((قیل: ظاهر اآلیة یقتضي ثبوت الرؤیة؛ ألنك إذا قلت:(كاد زیٌد یرى عمًرا) فقد نفیت 

الرؤیة، وٕاذا قلت:(ما كاد زید یراه)، فقد أثبت الرؤیة، غیر أن حقیقة قولك:             
، فأراد بـ(ظاهر اآلیة) أي: ما یراه )٥(یفعل): (َقُرب فعل زید)، أي: ُوِجد ُقْرُبه)) (كاد زیدٌ 

أصحاب المذهب الثاني في أن إثباتها نفي ونفیها إثبات، أما عنده فكانت بمعنى :             
رب الفعل ، (ثبوت قرب فعل زید) ، وأما في حال النفي نحو:(ما كاد زیٌد یفعل) فالنفي لق

                   نفسها) وٕالى هذا أشار بقوله :  وفي اآلیة الكریمة لم یقرب رؤیاه وهو(أبلغ من نفي الرؤیة

 ((وٕاذا قلت:(ما كاد زید یفعل) فمعناه:(لم یقرب فعله من الوجود) ولذا قال:(أبلغ من نفي نفس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٥:  ٤شرح الرضي على الكافیة ینظر :   )١(
 صاحب  ه)٤٠٦(تالمعروف بالموسوي بن طاهر أبو الحسن محمدهو ،  ١٣٧:  ٤ البرهان في علوم القرآن: ینظر  )٢(

   ٤١٤: ٤، ابن خلكان، تحـ: إحسان عباس وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، ینظر: ردیوان الشع     
  ٦١:  ٢، اجتماع الجیوش اإلسالمیة  ٢٥٥:  ٢، االتقان  ٣١٢:  ٣، تعلیق الفرائد  ٣٦٩:  ٤ینظر : التذییل   )٣(
 ١٣٦:  ٤ینظر : البرهان في علوم القرآن   )٤(
  ١٥٩٢:  ٣اإلقلید   )٥(
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وطرف الشيء  .شيء، ووصف الشيء على طرف من ذاتهالرؤیة) إذ المقاربة وصف ال
، وبعد )١(. فالمتوصل إلى الشيء یتوصل أوًال إلى طرفه ثم وسطه))حائل بین ذاته وغیره

، فال داعي إلعادته مرة لجرجاني السابق حرفًیا وتوسع فیهذلك نقل الجندي كالم عبد القاهر ا
 رى . أخ

 

َألنَّ ؛ ختارمالوهو  األول والذي ذهب إلیه الجندي هو األرجح یبدو لي أن المذهبو      
برها خف )َلْم ُیَقاِرْبهُ ( )َما َكاَد َیْفَعلُ (ى ومعن )َقاَرَب اْلِفْعلَ ( )َكاَد َیْفَعلُ :(ىفمعن المقاربةا معناه

ت مقاربة الفعل اقتضى عقًال عدم فتا انإذ نَّهألَ ؛ َأمَّا إذا كانت منفیًَّة فواضحٌ  ًمافيٌّ دائنم
لغ بولهذا كان أ، ]٤٠[النور/ ))ِإَذا َأْخَرَج َیَدُه َلْم َیَكْد َیَراَها :((ىالعه قولُه تیلعلُّ ه ویدولحص

ؤی َألنَّ من لم یَر قد یَقارب؛ ارهی من قوله لم  اراِإلخب نَّ وأمَّا إذا كانت المَقاربة منِفیًة فأل ةالرُّ
 .  )٣(ه وإِالَّ لم یتَّجه اِإلخبار بقربهولًفا عدم حصي ُعر قتضی بقرب الشَّيء

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٥٩٢:  ٣اإلقلید  )١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٢(
  ١٣٦:  ٤ینظر: البرهان في علوم القرآن  )٣(
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 أحكام حبذا : 
) وهو حبَّ       وفیه أمران:  همخصوصو فاعله ) ذا(و فعل ماضٍ ذا لفظة مركبة من(َحبَّ

نحو:              محذوف ا لمبتدإٍ أن یكون خبرً السابقة له خبًرا، واآلخر: أن یكون مبتدأ والجملة األول 
وتقریب ، وحبذا تفید(المدح )١(الممدوح أو المذموم زید :أي) هو زید(حبذا زیُد) فالتقدیر فیه:(

ذا معناها المدح وتقریب بَّ اْعَلم َأن حَ ((، وفي ذلك قال ابن جني:)٢(الممدوح من القلب والنفس)
 ن األصل في َحبَّ هو (َحَبَب) . إ ، و )٣())قلبور بعدها من الالمذك
 : [الطویل] )٤(هذه المسألة بقول األخطل واستشهد الجندي على    

 َن ُتْقَتلُ یْ ا َمقُتوَلٌة حِ هَ بِ  وُحبَّ           ا اِجهَ ا َعْنُكُم ِبِمزَ ُت اْقُتُلوهَ لْ قُ فَ 
) بعد أن نقلت إلى (َحُبَب) ویرى الجندي أن ضمة الباء  أراد الشاعر المدح        فقال:(ُحبَّ

 . )٥(نقلت من (َحُبَب) إلى الحاء وٕاسكنت الباء األولى وٕادغمت في الباء الثانیة
آراء للنحویین في تصریف الفعل(حبذا) وهي ثالثٌة: ومن االستقراء تبین أن هناك       

األول یرى أصحابه أن أصلها(َحُبَب) بفتح الحاء وضم العین(الباء األولى) وهو رأي الفراء 
، )٧(والسیرافي وابن جني وابن بابشاذ وأبو البركات األنباري والعكبري وابن مالك والسیوطي

بَّ أصله َحُبَب على وزن َفُعَل مضموَم العین َكـ وقد ذهب الفراء إلى أّن حَ قال ابن یعیش:((
وأصل حبَّ َحُبَب وهو وزن یندر في المضاعف الستثقال ضمة ، وقال ابن مالك:(()٦())كُرمَ 
 حبیبالفاعل منه  أحدهما: أن اسممن أوجه ، ، واستدلوا على ذلك )٨())لعین تماثلها الالما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٧٠:  ٣شرح ابن عقیل ینظر :   )١(
   ٣٠٦:  ٤، معاني النحو  ٣٩٢:  ٢، شرح األشموني  ٩٨:  ١ینظر : أسرار العربیة   )٢(
  ١٤٢:  ١اللمع   )٣(
 ، إال أنها وردت في الدیوان( فأطِیْب بها مقتولًة ) فعلى روایة الدیوان ال شاهد في البیت إال أن   ٢٢٤ینظر : دیوانه :   )٤(

 ) فیعتقد بأنه خطأ مطبعي ال غیر . وُحبّ الباحث تقصَّى عدًدا من المصادر والمراجع ووجد أن الروایة (    
  ١٦١٢:  ٣ینظر : اإلقلید   )٥(
  ٤٩٤:  ١، وینظر : البدیع  ٤٠٦:  ٤لمفصل شرح ا  )٦(
 ،    ٩٨: ١، أسرار العربیة  ٣٨٤:  ٢، شرح المقدمة المحتسبة ١٤٢:  ١، اللمع  ٤١٢:  ١ینظر: شرح أبیات سیبویه   )٧(

  ٣٨: ٣ ، همع الهوامع ٢٣:  ٣، شرح التسهیل  ١٨٨:   ١اللباب     
  ٢٣:  ٣شرح التسهیل   )٨(
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نحو: َشُرَف فهو شریف، وَظُرَف فهو ظریف، ) َفُعلمجیئه على(أكثر ) و لیْ فعِ (َ ، على وزن:
 الضمة من الباء إلى الحاء تأنه نقل كي عن بعض العربحُ قد : ، واآلخروَلُطَف فهو لطیف

 .  )٢(، وأن (َفُعل) یكثر استعماله)١(كما في الشاهد السابق
، إال أنه ُنِقل إلى (َفُعل) فذهب أصحابه إلى أن أصلها(َحَبَب) بفتحٍ  :أما الرأي الثاني     

هذا الباء إلى الحاء، وأصحاب فأصبح (َحُبَب) ثم أدغم الحرفان المتماثالن بعد نقل ضمة 
 .  )٣(الرأي ابن یعیش وابن عقیل

فمفاده أن أصلها(َحِبَب) بكسر العین (الباء) وهو رأي الرضي إذ قال  :أما الرأي الثالث     
ل بضم العین للمدح والتعجب، ثم عُ بكسر العین، ثم نقل إلى فَ  بَ بِ حَ  بَّ أصل حَ في ذلك :((

 .  )٤())بفتح الحاء بَّ حَ  حذفت الضمة وأدغم، فصار
، والفتح )٥(أما لغاتها فیرى النحویون أنها على لغتین: األولى فتح الحاء والثانیة ضمها     

جرت مجرى األمثال في ثباتها وعدم  فیها في حالة إسنادها مع (ذا) لذلكأصل شائع 
 ، وتضم فائها إذا لم تتركب مع (ذا) . )٦(تغیرها

آراء، األول: جملة فعلیة من فعل  اأما حقیقة موقعها اإلعرابي في الجملة فللنحویین فیه     
سیبویه ومن تبعهم و وفاعله فـ(حبذا) فعل ماٍض واسم اإلشارة (ذا) فاعله وهو مذهب الخلیل 

وزعم الخلیل رحمه اهللا أن حّبذا بمنزلة حّب الشيء، ولكن ذا ویین إذ قال سیبویه:((من النح
لوال، وهو اسم مرفوع كما تقول: یا ابَن عمَّ، فالعمُّ مجروٌر، أال  :وحب بمنزلة كلمة واحدة نحو

 على ما ذكرُت لك، وصار بَّ ألنه صار مع حَ  ؛قول للمؤنث حبذا وال تقول حّبذهِ ترى أنك ت
 ، والذي عناه سیبویه هنا أن (حبذا) هي جملة فعلیة كما)٧())المذكر هو الالزم، ألنه كالمَثل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٩٨:  ١ینظر : أسرار العربیة   )١(
  ٧٧:  ١، جامع الدروس العربیة  ٣٨٤:  ٢ المحتسبةینظر : شرح المقدمة   )٢(
       ١٤٠:  ٢، المساعد  ٤٠٥:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٣(
  ٧٧:  ١ محمد محیى الدین، محمد الزفزاف،  محمد نور الحسن، تحـ: الرضي اإلستراباذي،شرح شافیة ابن الحاجب  )٤(
  ٤١٦:  ١، اللمحة  ٤٠٤:  ٤، شرح المفصل  ٤٩٤:  ١ینظر : البدیع في علم العربیة   )٥(
  ٤٠٩:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٦(
  ١٨٠:  ٢الكتاب   )٧(
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واحدة متالزمان مع بعضهما (حّب الشيء) جملة فعلیة ولكن الفارق بینهما أنهما كالكلمة ال
كلمة واحدة استعملت للمذكر والمؤنث بذات اللفظة فهي كاألمثال مصونة ال یصیبها  وألنهما

 )كرمـ(ا حبب كوحقیَقة القول َأن اَألصل فیهالتغییر. وٕالى مثل ذلك ذهب ابن جني بقوله:((
، وٕالى ذات الشأن ذهب ابن بابشاذ )١())بفعله وعالثَّانیة وذا مرفي ت فباء وأدغمفأسكنت ال

 ونهج، )٢())كالشيء الواحد )حب(الذي هو اسم اإلشارة، وقد جعل مع  )ذا(علها ففابقوله:((
، )٣(خروف وابن كیسان ابن درستویه وابن برهان وابنهذا الرأي العدید من النحویین منهم: 

 . )٥(وأبو حیان )٤(وأبو علي الفارسي
 

أما الرأي الثاني: فقال أصحابه بتركیبها مع (ذا) في أنها كلمة واحدة في موضع رفع إما     
قال المبرد :              )٧(، من جهة المغالبة على أن االسم یغلب الفعل)٦(على االبتداء أو أنها خبر

على كل شيء فِإنَّما  اسم مبهم یقع )اذ(ن ا الشَّيء ألَ ل حبذوأما حّبذا فِإنَّما كانت في اَألص((
 .)٨())دأهذا ثمَّ جعلت حب وذا اسما واحًدا فصار مبت مَ رُ لك كَ هذا مثل قو  حبّ  هو

 بوا االسمیةویرى الباحث أن هذا الرأي قریب من األول في أنها فعل وفاعله إال أنهم غلَّ      
 قال:(المجتهد زیٌد) وكذلكٌد) كأنه واحًدا یعرب مبتدأ نحو:(حبذا زیاسًما على الفعلیة، وجعال 

، وتوهم بعض النحویین في )١٠(ونص ابن عصفور على تركیبها ،)٩(الحال في المثنى والجمع
 في أنهما  المذكور سابًقانسبة هذا الرأي إلى سیبویه؛ والسبب في ذلك تفسیرهم لقول سیبویه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
  ١٤٢:  ١اللمع في العربیة   )١(
  ٣٨٣:  ٢شرح المقدمة المحتسبة   )٢(
  ٢٩٣:  ٢، شرح األشموني  ٨٩:  ٢ینظر : شرح التصریح   )٣(
  ١٧٠:  ٣ینظر : شرح ابن عقیل   )٤(
  ٤٠٢ینظر : منهج السالك :   )٥(
   ٢٢:  ٣، شرح التسهیل  ١١٥:  ١ینظر : األصول في النحو   )٦(
  ٢٩٣:  ٢ینظر : شرح األشموني   )٧(
  ١٤٥:  ٢المقتضب   )٨(
  ٩٣٠ – ٩٢٩:  ٢، توضیح المقاصد  ١٢:  ٣ینظر : شرح كتاب سیبویه للسیرافي   )٩(
   ١٠٦:  ١ینظر : المقرب   )١٠(
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كما  )١(یجوز الفصل بینهما)كلمة واحدة، والحقیقة أن ما قصده سیبویه بذلك(ال بمنزلة 
، ودلیلهم )٢(نقول:(حب الیوم ذا) الیجوز الفصل بین كلمة (زید)، وما یؤید ذلك ال یمكن أن

إنما ُیحتاج إلى اآلخر على أنها كلمة واحدة هو عدم مطابقتها لمابعدها قال المرادي:((
فال یحتاج إلى  فاعال، وأما على التركیب على قول من جعل ذا االعتذار عن عدم مطابقته

 : )٤(ه)(علیه السالم)٨جعفر بن أبي طالب(ت، نحو قول )٣())اعتذار
 َطیَِّبًة وبارًدا َشراُبها             یا َحبَّذا الَجنَُّة واْقِتراُبها 

اسمین صارا اسًما واحًدا فحمل  األسماءمن أدلتهم على اسمیتها أنهم وجدوا في وكذلك     
تسبق الفعلیة  االسمیة(حبذا) علیه؛ لوجود النظیر، واألمر اآلخر إْن ُجِعال شیًئا واحًدا فهنا 

، ومنها أیًضا دخول حرف النداء علیه، فأدخلت )٥(فاالسم أقوى من الفعل لذلك ُغلِّب علیه
             )٧(الكالم بأن النداء هنا لمجرد التنبیه، وقد ُردَّ هذا )٦((یا) على حبذا للداللة على اسمیتها

]، واعترض ٧٣[النساء/ ))یا َلْیَتِني ُكْنُت َمَعُهمْ كـ(ها، وأال االستفتاحیة) بداللة قوله تعالى:((
، وال دلیل على )٨(ن على اسمیة (حبذا) بأنه ال مطابقة بین (حبذا) المبتدأ وخبرهبعض النحویی

 ، ولو كانت اسًما للزم تكرار(ال) معها في (الحبذا))٩(االسمیةالفعلیة إلى خروج (حبذا) من 

) فهذه دخلت على معرفة وهي في األصل تدخل على ال حبذا زید وال عمرو فال یقال نحو:(
أما استداللهم على اسمیتها بالنداء فیرى الباحث أن حرف النداء دخل على فعل  ،)١٠(النكرة

 محذوف وهذا هو تقدیر النحویین لالسم بعد حرف النداء أو أن حرف النداء هنا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٠:  ٣همع الهوامع ینظر :   )١(
             ٣٠٧:  ٤، معاني النحو  ٢٥٩٨:  ٥، تمهید القواعد  ١٦٢:  ١٠ینظر : التذییل والتكمیل   )٢(
  ٢٩٤:  ٢، شرح االشموني  ٩٣٠:  ٢توضیح المقاصد   )٣(
  ٢٥: ٢األعالم للزركلي ینظر :   )٤(
  ٢٥٦:  ٤، شرح الرضي على الكافیة  ٤٠٨:  ٤، شرح المفصل  ٢٩٧:  ١ینظر علل النحو   )٥(
  ٢٤:  ٣، شرح التسهیل  ١٠٧ – ١٠٦:  ١ینظر : المقرب   )٦(
  ٢٥٩١:  ٥، تمهید القواعد  ١٥٩:  ١٠،  التذییل والتكمیل  ٢٥:  ٣ینظر : شرح التسهیل   )٧(
  ٩٠:  ٢ینظر : شرح التصریح   )٨(
  ١٤١:  ٢ینظر : المساعد   )٩(
  ٥٧:  ٣ینظر : حاشیة الصبان   )١٠(
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(َحبَّ   ذا) مركبة كلها على الفعلیة واالسم المخصوص و  للتنبیه. أما الرأي الثالث فمفاده أنَّ
                       بعدها فاعل ففي نحو:(حبذا زیٌد) ارتفع زید بـحبذا وأن األصل فیها 

كلمًة واحًدة وأن (ذا) أصبح من حروف (حب ذا الشيء) ولكثرة استعماله صار (حب وذا) 
، وأن التركیب أْذَهَب اسمیة (ذا) وصار )١(المباني في الكلمة فهي كالدال في (زید)
، )٣(ه)٤٥٠األخفش، والزبیدي، وخطاب(ت )٢(المخصوص فاعًال لها ، والتزم بهذا الرأي

الجواري  ، ومن المحدثین أحمد عبد الستار)٥(ه)٤٢٠، والربعي(ت)٤(ه)٣٢٤ودریود (ت
، وسبب التزامهم بهذا الرأي أن )٦(الذي قال:((ُمِزج االسم بالفعل فُأخِرج من ذلك فعًال كـحبذا))

ه أكثر لذا كانت ع وأن حبذا أزال اسمیة (ذا) وأحرفالفعل یتقدم على االسم ویعمل فیه الرف
 .  )٧(وكذلك لم یشترط فیه المطابقة مع ما بعده الغلبة له

ن من ذهب إلى أن حبذا لیس فعًال وال اسًما بل هي لفظة یراد بها المدح ومن المحدثی     
 . ) ٨(لشيء یستحسنونه

أما الجندي فذهب إلى أن حبذا لها أحكام لفظیة منها:((أن فاعله لفظة (ذا) بخالف نعم      
وبئس ... ومنها أن المخصوص إذا لم یكن مفرًدا مذكًرا كان غیر مطابق للفاعل في اللفظ 

 ، ویتضح من كالم الجندي أن حبذا عنده فعل وفاعله لفظة (ذا) ، )٩(و: حبذا الزیدان))نح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ١١٥األستاذ عبد الكریم خلیفه : ینظر : الواضح ، للزبیدي ، تحـ :   )١(
،  ٣٩:  ٣، همع الهوامع  ٨٩:  ٢، شرح التصریح  ١١٥، الواضح :  ٨٩:  ٢ینظر على الترتیب : شرح التصریح   )٢(

 ، ٢٥٦:  ٤شرح الرضي على الكافیة 
                  الفیروزآبادى، النحو واللغةالبلغة في تراجم أئمة ینظر:  خطاب بن ُیوُسف بن ِهَالل اْلُقْرُطِبّي َأُبو بكر المارديهو   )٣(

  ٣٧٤:  ١،  البغدادي، هدیة العارفین ، : محمد أبو الفضل إبراهیمبغیة الوعاة للسیوطي، تحـ  ،١٣١:  ١

، أبو بكر طبقات النحویین واللغویینینظر:  و عبد اهللا بن سلیمان بن المنذر بن عبد اهللا بن سالم المكفوفه  )٤(
    ٤٤:  ٢بغیة الوعاة  ، ٢٩٨:  ١ه) ٣٧٩الزبیدي(ت

   ٦٨٦:  ١،هدیة العارفین١٨١:  ٢، ینظر:بغیة الوعاةيالزُّهر  حسنبن صالح الربِعي َأبو الفرج علّي بن عیسى بن الهو  )٥(
  ٩٥نحو القرآن :   )٦(
  ٩٠ – ٨٩:  ٢رح التصریح ، ش ٢٥٦:  ٤، شرح الرضي على الكافیة  ٣٨٤:  ٢ینظر : شرح المقدمة المحتسبة   )٧(
    ١٠٨ینظر : في النحو العربي نقد وبناء  : د. فاضل السامرائي :   )٨(
  ١٦١٢:  ٣اإلقلید   )٩(
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وأما من حیث المطابقة وعدمها فاشترط أن یكون المخصوص مفرًدا مذكًرا كي یكون     
مطابًقا للفاعل، وما عداها ال یطابق . وأما في تصریفها فذهب الجندي مع أصحاب الرأي 

:((األصل: (َحُبْبُت) بزنة َكُرْمُت ، إذ قال،  في أن أصلها(َحُبَب) بفتح الحاء وضم العیناألول 
سكنت أثم  )َكُرمَ (؛ ألن (َفِعیًال) هو الغالب على باب  )حبیب(هذه اللغة: قولهم  والدلیل على

، قال  الباء األولى وأدغمت في الثانیة دون نقل ضمة الباء المسكنة إلى الحاء أو بنقلها
؛ ألن ((المرزوقي: لم یأِت عن العرب (َفُعل) بضم العین مضاعًفا إال أربعة أحرف: (ُحبَّ

، ثم أن حبذا )١()، و(َلُبْبَت) یا رجل، و(َشُرْرَت) في الشر، و(َدُمْمَت) َدَماَمًة))أصله (َحُبْبتَ 
التزم وجًها واحًدا بفتح أوله، ولم یتغیر بتغیر المخصوص مذكر أو مؤنث أو مفرد أو مثنى 
أو جمع، ولم یوضع موضع (ذا) غیره، وإلبهامه ومشابهته اسم الجنس الصالح لكل فرد 

؛ وألن المفرد المذكر هو األصل واألخف والبقیة فروٌع علیه ُأختیر األسماءُخصَّ من بین 
 .  )٢(أوًال 
أما في حقیقتها فذهب الجندي مع أصحاب الرأي األول متمثًال بالخلیل وسیبویه إلى       

أنها فعل فاعله (ذا) إذ قال:((إن المغلَّب على (حبذا) الفعلیة، بدلیل أنه ُجِعل اسم اإلشارة 
ن صدر هذا التركیب:(َفَعَل) فترجح أهنا بمنزلة الضمیر في:(ِنْعَم رجًال) ووجه هذا القول 

، ولتأكیده فعلیتها في نحو قولهم:(حبذا زیٌد) ذهب إلى أن (زیًدا) یرتفع إما على أنه )٣()جانبه)
مبتدأ خبره (حبذا) أو بدل من اسم اإلشارة (ذا) أو خبر لمبتدأ محذوف بتقدیر:             

) وهذا الرأي  (هو زیٌد) أو أن (حبذا) مبتدأ وزید خبره أو أن (ذا) زائدة وزید مرفوع بـ(َحبَّ
 . )٤(ضعیف

الباحث فیذهب إلى أن الرأي الثاني في مسألة تصریفها هو األرجح في أن              أما        
 أصلها (َحَبَب)؛ ألنه فعل متعد إلى المفعول فإذا أرید به المدح ُنِقل إلى (َحُبَب)، أما (َحُبَب) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

  ١٦١٢:  ٣ اإلقلید  )١(
  ٤٠٨:  ٤، شرح المفصل  ١٦١٣:  ٣ینظر : المصدر نفسه   )٢(
  ١٦١٤:  ٣المصدر نفسه   )٣(
 ینظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٤(
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، وأن (حبیب) بمعنى(محبوب) )٢(الزمة أكثر من متعدیة، وكذلك (َحِبَب) فإنها )١( فإنه الزم 
َحبَُّه ، وهو متصرف من (بمعنى (حبیب) إذا أرید به المدح كـ(جریح وقتیل)، فهو فهما واحد

 )یفُعلمنه ( مضارعُ ه وتعدیه الفیضع) في حال تَفَعلَ (ألن ؛ ) وهذا ال یؤخذ به لشذوذهَیِحّبه
؛ لمشابهته لما فیه المدح والمبالغة متنع من التصرفا( َفُعل) ) وعندما نقل إلىَردَّه َیُرّده(نحو:

 .  )٣(في أسلوب التعجب

) فعل و(ذا) فاعلها هو الرأي الراجح،        (َحبَّ أما حقیقتها فأرى أن الرأي األول القائل: إنَّ
لهذا التمحُّل بتحویل الصیغة  يوال من الفعلیة، فال داع االسمیةفهي غیر مركبة ال من جهة 

) من دون (ذا) مفادها المدح نحو قول عبد اهللا بن  من حال إلى حال، مع أن مجيء (َحبَّ
   : [الرجز] )٤(رواحة

 ِباْسِم اإللِه َوِبِه َبِدْیَنا           َوَلْو َعَبْدَنا َغْیَرُه َشِقیَنا
 َفَحبََّذا َربا َوَحبَّ ِدیَنا

) على(حبذا) مع أن(ذا) محذوفة ولم یتغیر المعنىإذ عطف الشا      استغناء بما  )٥(عر(َحبَّ
) ولم یحتج إلى (ذا) .      )٦(دل علیه  ، أي أن سیاق النص اكتفى بـ(َحبَّ

 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٤:  ١ینظر : شرح شافیة ابن الحاجب   )١(
  ٧٢:  ١ینظر : المصدر نفسه   )٢(
   ٤٠٦:  ٤ینظر : شرح المفصل  )٣(
  ١٤٢ینظر : دیوانه :  )٤(
  ٨٩:  ٢: شرح التصریح  ینظر )٥(
  ٤١:  ٣ینظر : همع الهوامع  )٦(



 األفعال.الشاهد الشعري النحوي في .....................................................الفصل الثاني
  

٢٠٢ 
 

 أحكام (ما أْفَعل) في التعجب: 
 هو أو ،)١())سببه یجهل بأمر الشعور عند النفس في یحدث انفعال هو((:التعجب     

 ،)٢(نظیره قل أو أقرانه عن منه الُمَتَعَجب وخروج السبب مخفي فاعل لوصف زائد استعظام
   والثانیة) َأْفَعَله ما(إحداهما: صیغتان له فالقیاسي ،)وسماعي قیاسي(: نوعان والتعجب

 !).فارًسا دره هللا(:قولهم فنحو الّسماعي أّما ،)به َأْفِعل(
 النحویون وضع وقد ،)َأْفَعَله ما(بصیغة القیاسي التعجب هو هذه مسألتنا ومحور      

 بین) َأْفَعلَ ( ماهیة في اختلفواالتعجبیة، و ، وتعددت آراؤهم في (ما) التعجب لفعل اشروطً 
 .  والفعلیة االسمیة

 ]البسیط: [ )٣(الشاعر بقول المسألة هذه على الجندي واستشهد   
 والّسُمرِ  الّضالِ  َهُؤَلّیاِئُكنّ  من          لنا شَدنَّ  ِغْزَالًنا ُأَمْیِلحَ  َما َیا

 إنّ : الكوفّیون قال ولهذا ؛األسماء خصائص من والّتصغیر ،)َأْمَلح(تصغیر) ُأَمْیلح(فـ      
 عند شاذٌ  وهذا، البیت هذا في مصّغرة مجیئها بدلیل اسم؛ الّتعجُّب في) َأْفَعل( صیغة

 .  الحًقا كالمه محل في وسنبینه هذا قولهم على اعتراض أیًضا وللجندي البصریین،
 یكون أن: منها شروًطا بصیغتیه القیاسي التعجب منه یبنى الذي للفعل النحویون واشترط    

 متصرًفا یكون أنو  ، مباشرة فصاعًدا الرباعي من یبنى فال ؛ثالثًیا االسم، من یبنى فال فعًال 
 مباشرة، بها عجبتال یمكن ال الناقصة فاألفعال ؛تاًما جامًدا، یصبح دخوله ففي ؛التعجب قبل
 مبنًیا ،)والتفاضل والنقصان الزیادة:(أي للتفاوت قابًال  مباشرة، المنفي من یبنى فال ؛مثبًتا

 على منه الوصف یكون ال أن مباشرة، به التعجب یمكن ال للمجهول فالمبني ؛للمعلوم
         . )٤(حلیة او عیب أو لون على الدال الفعل من یتعجب فال؛ )َفْعالء_َأْفَعل(وزن
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٩٢، تحـ: د. المتولي رمضان أحمد الدمیري :  ه)٩٧٢(تالنحو، الفاكهيفي شرح كتاب الحدود   )١(
  ٣٩٨:  ١، حاشیة ابن حمدون على شرح المكودي  ٣٦:  ٢ینظر : شرح جمل الزجاجي   )٢(
، ل المنتفقي في دمیة القصر وعصرة أهل العصرالبیت مختلف في نسبته ویروى أنه لـ كام، و ١٦٢١: ٣ینظر: اإلقلید   )٣(

:  ٩االدب  ، ولـ علي بن محمد المغربي في خزانة ١٤٧٥:  ٣المقاصد النحویة ،وللعرجي في  ٨٥:  ١للباخرزي 
 .   ٤٦:  ٣، همع الهوامع  ٥٠٦:  ١، اللمحة  ٤١٢:  ٤، شرح المفصل  ١٢٧:  ١نصاف ، وبالنسبة في اإل ٣٦٣

   ٧١ – ٦٧:  ٢، شرح التصریح  ٢٦٩ -٢٦٨:  ٢، شرح األشموني  ٢٣٧ -٢٣٥:  ٣ینظر : أوضح المسالك   )٤(
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وصیغة (ما َأْفَعله) هي الصیغة األساسیة التي تذكر في كتب اللغة والنحو والبالغة، وهي 
صیغة مركبة تركیًبا إسنادًیا، إال أن النحویین اختلفوا في توجیه مركبات هذه الصیغة 
وتباعدت آراؤهم، وكل أدلى بدلوه، وأولها (ما) فكانت على أوجه، فاألول: أنها نكرة بمعنى 

لها االبتداء؛ ألنها مجردة لإلسناد، والجملة بعدها في موضع خبر. وهو رأي (شيء) مح
 ،تمكَّن تمكَُّنهولم ی جرى الفعلولم َیْجِر م ،الفعل لمما یعمل ع هذا باب((:سیبویه إذ قال

ه ، ودخل)شيء أحسَن عبَد اهللاِ (أنه بمنزلة قولك: زعم الخلیل .)ما أْحَسَن عبَد اهللا:(وذلك قولك
، والوجه الثاني : وهو رأي )٢(وهو رأي البصریین )١())كلَّم بهوهذا تمثیل ولم یت التعجُّبمعنى 

فال  للموصول  صلةالجملة بعده بمعنى الذي، و ) اسم موصول معرفة ناقصةاألخفش بأنها (
فالخبر محذوف  وبهذا؛ رفع محلنعت في نكرة ناقصة، وما بعدها الثالث :  ،) ٣(موضع له

، الرابع : أن تكون استفهامیة دخلها معنى التعجب وهو رأي الفراء )٤(شيء عظیما، أي: وجوبً 

 .  )٥(والكوفیین وابن درستویه
الصیغة األكثر جدًال واختالًفا بین النحویین، فذهب البصریون  (َأْفَعل) التعجب فهيأما      

تصرفه، ولو كان ؛ لجموده وعدم )٦(والكسائي إلى أنها فعل، وذهب الكوفیون إلى أنها اسم
على اسمیته فهو یشبه (لیس وعسى) في عدم التصرف  فعًال لتصرف، وهذا دلیل غیر كافٍ 

مستشهدین بالشاهد الشعري  األسماءمع فعلیَّتیهما، أو أنه ُیصغَّر والتصغیر من عالمات 
ولیس  مایحقر لدنوه من الشيء، والبصریون یرون غیر ذلك، قال سیبویه في باب )٧(أعاله
؛ یكون في القیاس فقال: لم یكن ینبغي أن هُ حَ لِ یْ مَ وسألت الخلیل عن قول العرب: ما أُ :((مثله

  ال ألنها توصف بما یعظم ویهون، واألفعال؛ األسماءألنَّ الفعل الیحقَّر، وٕانما تحقَّر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧٩:  ٤، معاني النحو  ٥٠٥:  ١محة ، الل ٤٩:  ١، وینظر : الكافیة في علم النحو  ٧٢:  ١الكتاب  )١(
  ١٠١:  ١: أسرار العربیة ینظر )٢(
  ٥٨:  ٢، شرح التصریح  ٢٢٦:  ٣: أوضح المسالك ینظر )٣(
  ٣٤٣:  ٣، النحو الوافي  ٢٦٣:  ٢: المصدر نفسه والصفحة نفسها ، وینظر : شرح األشموني ینظر )٤(
   ٢١١٤:  ٦، تمهید القواعد  ١٨٠:  ١٠، التذییل والتكمیل  ٢٠٦٥:  ٤: ارتشاف الضرب ینظر )٥(
  ، أوضح المسالك ٥٠٦:  ١، اللمحة  ١٢٦:  ١، اإلنصاف  ٣٨٢ – ٣٨١:  ٢: أمالي ابن الشجري ینظر )٦(
  ٤١٢:  ٤، شرح المفصل  ٢٢٦:  ٣     
    ١١٩ – ١١٨، إئتالف النصرة :  ٢٩٠:  ١، التبیین على مذاهب النحویین  ١٢٨:  ١ینظر : اإلنصاف  )٧(
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لمخالفتها إیاها في أشیاء كثیرة، ولكنهم حقروا  األسماءتكون األفعال ك توصف، فكرهوا أن
هذا اللفظ وٕانما یعنون الذي تصفه بالملح، كأنَّك قلت: ملیٌِّح، شبهوه بالشيء الذي تلفظ به 

  .)١())وأنت تعني شیئًا آخر

أنه أراد تصغیر الموصوف بالمالحة الذي هو مصدر الفعل (َمُلَح) ولما  الشاطبيویرى      
ِمل و لم یكن للمصدر في التعجب استعمال والفعل یدل علیه أجازوا ذلك في الفعل وعُ 

هذه األفعال لما لزمت موضًعا  نَّ ، وعلل ابن السراج ذلك بتعلیل آخر إذ قال:((إ)٢(معاملته
وغیره من األمثلة فصغرت ) لعُ فْ یَ (التي ال تزول إلى  ءاألسماواحًدا ولم تتصرف ضارعت 

  .)٣())كما تصغر
أما أبو البركات األنباري فقد رد على الكوفیین بأن التصغیر في فعل التعجب لیس       

ى، والتصغیر معنالو  لفظفي الیتناول االسم  األسماءكالتصغیر في االسم؛ ألن التصغیر في 
خل علیه بالحمل على أفعل أو أن التصغیر د ،یتناوله لفًظا ال معًنىفعل التعجب إنما في 

     :نحو )عینه(َتِصّح . ودلیلهم الثالث: إنَّه )٤(؛ الشتراكهما في التفضیل والمبالغةالتفضیل
 كان ولو )منك عُ یَ بْ ، وأَ منك مُ وَ قْ هذا أَ قولهم:(االسم في ) نِ یْ عَ ة (صحك )، وال َأْبَیَعهُ ما َأْقَوَمهُ (

َبْعُت َأ(:في قولهم )قام وباع وأقام وأباعقلبها في (، كالقلب إلى (األلف)ب )هنُ یْ عَ ( تلّ عُ ل فعًال 
. والدلیل الرابع: إن في قولهم: (ما َأْحَسَن زیًدا) لیس التقدیر ضته للبیعإذا عر  )الشيء

أعظم اهللا) فیه:(شيء أحسن زیًدا) ولو كان على ما قالوا لكان في قولنا:(ما أعظم اهللا)(شيء 
، أما )٥(واهللا تبارك وتعالى بعظمته وعلوه ال یحتاج التعظیم بقول المخلوق فهو الخالق العظیم

ه إذا اتصل بیاء الضمیر دخلت علیه نون الوقایة التي نَّ استدالل البصریین لمذهبهم فقالوا: إ
كان ، وما أظرفني في عینك)، إال ما األفعال نحو :(ما أحسنني عندك هي من خصائص

 . والدلیل الثاني: إنه ینصب المعارف والنكرات وٕاذا كان )٦((قدني و قطني) نحو: شاًذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٧٨ – ٤٧٧:  ٣الكتاب   )١(
  ٩٤:  ١دب خزانة األ،  ٤٤٢:  ٤ینظر : المقاصد الشافیة   )٢(
  ١٠٠:  ١األصول في النحو   )٣(
  ١٤٠ – ١٣٨:  ١ینظر : اإلنصاف   )٤(
  ١٢٨:  ١ینظر : المصدر نفسه   )٥(
  ٤١٣ – ٤١٢:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٦(
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    . )١(إال النكرات وعلى وجه الخصوص في التمییز نحو: (زیٌد أكبر منك سنا)اسًما ال ینصب 
آخرها بالفتح على أنه فعل ماٍض ولو كان اسًما لرفع على أنه  والدلیل الثالث : ُحرِّك     

، وما زاد ین أورد أدلته وردَّ علیها اآلخر، والحقیقة أن كل من الفریق)٢(خبر لـ(ما) االبتدائیة
هذا الخالف المسألة إال تعقیًدا وأذهب بداعة تركیب التعجب ومعناه لدى القارئ، وهناك رأي 

فعًال وال اسًما وٕانما هي نوع من الصیغ جيء بها لبناء تركیب متكامل آخر یقول: إنها لیست 
ن حیث الداللة على بدلیل أنها إذا نزعت من أسلوب التعجب أصبحت فعًال كبقیة األفعال م

     .)٣(، إال أنها في التعجب لزمت حالة واحدة دون داللتها على الزمن والحدثالزمن والتصرف
؛ ألنها ال ا من نوع خاص لإلعراب عن التعجباهیم السامرائي تركیبً وجعلها الدكتور إبر      

 .)٤(تقبل بعالمات الفعل والبتعادها عن عناصر الفعل من حیث الزمن والحدث
ل في تركیب جدید إلفادة دخِ تفضیل وأُ  )لعَ فْ أَ (لیست إّال  ومنهم من ذهب إلى أنها       

 ویونویسمیها النح) خالفة التعجب(علیه وأطلقمعنى جدید یمت إلى المعنى األول بصلة 
 ،)٥(صیغة التعجب

ویرى الباحث أن هذا الرأي ضیَّق تركیب صیغة(َأْفَعل) التعجب وحصرها بصیغة      
ثنین اشتركا في صفة وزاد أحدهما على اأخرى؛ألن (َأْفَعل) التفضیل صیغة یفاضل بها بین 

نظائره أو قلَّ نظیره، فكیف یكون شيء خرج عن  لوصف زیادةاآلخر، أما التعجب هو 
ویرى المخزومي أن هذه الصیغة  .التفضیل بین شیئین هو تعجب بصیغة أخرى بین أحدها؟

 . )٦(بتعدت عن داللتها على الفعلیةاسلوب جمدت و هذا األهي لبناء األفعال وباستعمالها في 
شكاله وبلغ مرتبة اأما الجندي فذهب إلى أنه:((ال یتعجب من الشيء إال إذا جاوز حد      

 ، فما أراده الجندي أن الشيء المتعجب منه )٧(فوق مراتبها وخفي على الخواطر سببه))
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤١٣:  ٤: شرح المفصل ینظر  )١(
      ١٣٧ – ١٣٦:  ١، اإلنصاف  ٣٩٨:  ٢ینظر: أمالي ابن الشجري   )٢(
  ٣٢: دیرات، د. حسین البطاینة ، د. باسم الب): أسلوب التعجب في الدرس النحوي القدیم(بحث منشورینظر  )٣(
  ٧٣:  د.إبراهیم السامرائيینظر: الفعل زمانه وأبنیته،   )٤(
  ١١٤:  تمام حساند. ،اللغة العربیة معناها ومبناهاینظر:   )٥(
  ٢١٥ینظر: في النحو العربي قواعد وتطبیق :   )٦(
  ١٦١٩:  ٣اإلقلید   )٧(
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یختلف عن أشباهه بتمیزه وعلوه عنهم ألسباب یجهلها الُمَتَعِجُب، وكان رأیه بصرًیا في مسألة 
معناه شيء جعله كریًما، فكأنك لما شاهدت فیه نوع (ما) ، ففي قولهم:(ما َأْكَرَم زیًدا) قال:((

،أي )١(اإلخبار بأنك شاهدت الكرم الكامل)) قاصًدا) شيء جعله كریًما(:كرًما متناهًیا قلت
و(أكرم) هنا فعل وهو بذلك أفصح أیًضا نى شيء محلها الرفع على االبتداء، أنها نكرة بمع

ثم استشهد بحجج  ،)٢(عن مذهبه البصري إذ قال:((والصحیح ما ذهب إلیه البصریون))
نصبه البصریین السابقة منها: اتصاله بیاء المتكلم ومجيء نون الوقایة معه، واُألخرى 

: ال فیین اسم ذاكًرا استداللهم بأنها، وذكر أن (َأْفَعَل) عند الكو والنكرات وفتح آخرهللمعارف 
، ویدخله التصغیر كما منك) ، وَأْبَیعُ منك ْقَومُ أَ  تقبل التصرف، ویترك اإلعالل كتركه في(هذا

ردَّ ابن الشجري (ـ، وقد ردَّ الجندي ك)٣(ماُأَمْیَلَح) والتصغیر من خصائص االسمفي:(یا
على استدالالت مذهب الكوفیین ومنها: إن عدم التصرف ال ینفي الفعلیة بدلیل ) األنباريو 

أن(عسى، ولیس) الیقبالن التصرف ومع ذلك هما فعالن، وقد یترك اإلعالل في األفعال 
]، أما ١٩ة/))[المجادلَفَأْنَساُهمْ  اْسَتْحَوَذ َعَلْیِهُم الشَّْیَطانُ نحو:(اْسَتْنَوَق الجمُل) وقوله تعالى:((

؛ ألن الفعل إذا امتنع من التصرف ال یؤكد لفظي، فالتصغیر للمصدر ال للفعل التصغیر فهو
بذكر المصدر، فلما ُأرید تصغیر المصدر الذي العمل له في التعجب صغروا الفعل إلنابته 

 .)٤(فأخذ منها بعض األحكام)) األسماءعنه، وكذلك للزومه طریقة واحدة في مشابهة 
في:(ما َأْكَرَم زیًدا) الجندي أن (ما) أن رأي سیبویه والبصریین و أما الباحث فیرى       
؛ ألننا نتعجب من شيء نجهل أسباب تمیزه عن أقرانه (خبر)ابتدائیة والجملة (شيء) بمعنى
، وأن قصد المتعجب اإلعالم بأن ز النكرة وهو ما ذهب إلیه سیبویهیوضع في حی ولذلك

واختصاصه خفي فاستحق االبتداء بنكرة یتلوها توضیح بصیغة (َأْفَعل) المتعجب منه ممیز 
لحجج ل؛ یین هو األرجحن قول البصر إف . وأما خالفهم في (َأْفَعل))٥(واقعة على المتعجب منه

 التي أوردوها في إثبات فعلیة (َأْفَعل) التعجب وأنها أقرب من حجج الكوفیین في مذهبهم هذا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦١٩:  ٣اإلقلید   )١(
 ١٦٢١:  ٣المصدر نفسه   )٢(
  ١٦٢١ – ١٦٢٠:  ٣المصدر نفسه   )٣(
 ١٦٢١:  ٣ینظر: المصدر نفسه   )٤(
٥٩:  ٢ینظر: شرح التصریح   )٥(
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   :حتى
وهي عند البصریین ثالثة أقسام: حرف جر،  )١(جمیع النحویین وهي حرف باتفاق     

وأضاف الكوفیون قسًما رابًعا، وهي حرف نصب، ینصب  ،وحرف عطف، وحرف ابتداء
 . )٢(الفعل المضارع ، وزادوا قسًما خامًسا، على أنها بمعنى الفاء

  : [الطویل] )٣(مجيء (حتى) حرف ابتداء بقول امرئ القیس علىواستشهد الجندي    
 َوَحتَّى الِجَیاُد ما ُیَقْدَن ِبأْرَسانِ       َسَرْیُت بِهْم َحتَّى َتِكلُّ َمِطیُّهْم   

 الشاهد على هذا، وعلَّق الجندي حرف ابتداء وما بعدها جملة أسمیةجاءت (حتى)    
في البیت واو ، وما یقدن: خبره ، فلو كانت عاطفة لما دخل علیها : مبتدأفالجیاد((:بقوله

حرف عطف ؛ألن ، وهنا لیست حرف جر وال )٤()):جاءني زید وفعمرو، إذ ال یقالالعطف
 كانت على المعنى الثالث وهو االبتداء .  لك، ولذحرف العطف قد سبقها

 : تأتي(حتى) النتهاء الغایة في كل أقسامها والتي سنفصل القول في كل منها      
، ْن)أَ ویرى البصریون أّنها حرف جّر، والفعل بعدها منصوٌب بتقدیر ( :(حتى الجارة)األولى

، واختلف الكوفیُّون فذهب الفّراء إلى أّنها ناصبة بنفسها ولیست )٥(واالسم بعدها مجروٌر بها
(إلى)، وذهب الكسائّي إلى أّنها ناصبة إّنما هو لنیاَبِتها َمنابالجاّرة ، وعنده أّن الجر بعدها 

، وٕاذا جاء الجّر في االسم بعَدها فبِإْضماِر (إلى)؛ ویجوز عنده إظهاُرها ، )٦(بنفسها أیًضا
 .  )٧(بـ(إلى) (أن) جاّرٌة بنفسها لشبههاكـوذهب بعُض الكوفّیین إلى أّنها ناصبة بنفسها 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، جواهر األدب في معرفة كالم   ٤٦٥:  ٤، شرح المفصل  ٤٥:  ٢، اللباب  ٨٠:  ٢ینظر : شرح أبیات سیبویه   )١(

   ١٩٨، حسن الشیخ أبو زید : ن األربلي ، تحـ: الشیخ علي نائل، عالء الدیالعرب    
       ،الرمانيمعاني الحروف،  ٦٤:  ١ علي توفیق الحمدتحـ:ه)، ٣٣٧، الزجاجي(ت: حروف المعاني والصفاتینظر  )٢(

  ٥٤٢:  ١، الجنى الداني ٤٨:  ١: إبراهیم السامرائي، تحـمنازل الحروف ، الرماني ،١٦٣: الشیخ عرفان الدمشقي : ـتح   
 ، وروایته في الدیوان : ( َمَطْوُت بِهْم َحتَّى َتِكلُّ َمِطیُّهْم )  ١٦١:  ١دیوانه  ،١٦٨٥: ٤ اإلقلیدینظر :   )٣(
  ١٦٨٥:  ٤اإلقلید   )٤(
 ن هشام)   ، شرح (قواعد اإلعراب الب١٦٦٢:  ٤، ارتشاف الضرب  ٥٤٢:  ١، الجنى الداني  ٤٥: ٢ینظر : اللباب   )٥(

   ٩٩:  ١هـ) تحـ: إسماعیل إسماعیل مروة   ٩٥٠شیخ زاده (ت ، محمد الُقوَجوي    
   ٩٩:  ١، شرح قواعد اإلعراب  ٣٧٩:  ٢، همع الهوامع  ٢٤١:  ١١، التذییل والتكمیل  ٥٩٧:  ٢ینظر : اإلنصاف   )٦(
٧٩:  ٣، المساعد  ٤٣٦:  ٣، حاشیة الصبان  ٣٨٠:  ٢، همع الهوامع  ١٢٥٠:  ٣ینظر : توضیح المقاصد   )٧(
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   أما معانیها.  )١((ألسیرنَّ حتى أْن أصبَح القادسیة)بعدها توكیًدا نحو: وأجازوا إظهاَر(َأْن)    
وكذلك ((:عن (إلى) منتهى ابتداء الغایة قال سیبویه ـبعد أن تحدث )٢(انتهاء الغایة :أولهاف

وال نما أنا إلیك أي إنما أنت غایتي ، ویقول الرجل: إلیس لـ(إلى) ... ولها في الفعل نحوٌ حتى
دخل تدخل الثاني فیما ((، قال المبرد:یكون ما بعدها غایة لما قبلها، و )٣())تكون (حتى) ههنا

، ومجرورها إّما اسم )٤())فیه األول في المعنى؛ ألّن معناها إذا خفضت كمعناها إذا نسق بها
]، أو مصدر مؤول من(أْن ٥[القدر/))ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجر َسَالمٌ ((صریح نحو قوله تعالى:

ُسوُل َوالَِّذیَن َآَمُنوا ((:نحو قوله تعالى)٥(والفعل) َمَعُه َمَتى َنْصُر َحتَّى َیُقوَل الرَّ
نحو  )٦(]، وزاد ابن مالك أن یكون مصدًرا مؤوًال من (أن والفعل الماضي)٢١٤[البقرة/))اللَّهِ 

ونسب ] ، ٩٥[األعراف/))َحتَّى َعَفْوا َوَقاُلوا َقْد َمسَّ َآَباَءَنا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاءُ ((قوله تعالى:
ألن حتى ههنا  ؛ووهم في هذا((إذ قال: ،تَوَهمعلى أنه ذلك  أنه ردَّ حیان  المرادي ألبي

(إذا ن مجرورها، وذهب األخفش وابن مالك إلى أ)٧())ابتدائیة، وأن غیر مضمرة بعدها
ِض ]، ولم یرت٧٣[الزمر/))،َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها((الشرطیة) نحو قوله تعالى:

؛ ) ٨(ةلظَّرفیة وأنها حرف ابتداء دخلت على الجملالجمهور ذلك على َأن (ِإذا) ال تخرج عن ا
 )٩(وجمهور البصریین هذا مذهب سیبویهو  ،ویشرط في مجرورها : أن یكون ظاهًرا ال مضمًرا

 :[الوافر]  )١١(بقول الشاعر )١٠(ر بـ(حتى) مستشهدینیضمالًفا للكوفیین فقد أجازوا جر الخ
 ًتى حتّاك َیا اْبَن أبي زیادِ فَ         َفَال واِهللا َال یْلَفى أَناٌس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ١٦٦٢:  ٤ینظر : أرتشاف الضرب   )١(
    ٣٧٥:  ٣، معاني النحو  ٤٤:  ٣،أوضح المسالك ٥٤٢:  ١، الجنى الداني ٦٤:  ١ینظر: حروف المعاني والصفات  )٢(
  ١٦٦: ١مغني اللبیب وینظر: ، ٢٣١:  ٤الكتاب   )٣(
  ٣٨:  ٢المقتضب   )٤(
  ٥٤٢:  ١ینظر : الجنى الداني   )٥(
  ١٦٦:  ٣ینظر : شرح التسهیل   )٦(
  ٥٤٣:  ١الجنى الداني   )٧(
  ١٢٩:  ١اللبیب ینظر : مغني   )٨(
  ٥٤٣:  ١ینظر : الجنى الداني   )٩(
  ١١:  ٣ینظر : شرح ابن عقیل  )١٠(
.  قائًال  له جدالنحویین ولم أ كتبأغلب في  بحثت )١١(
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 ه البصریون شاًذا وضرورة .، وعدَّ ) الضمیر المتصل الكاف في (حتاك)ت (حتىإذ جرَّ 

 جزء نحو:  آخرَ ، أو مالقي آخر جزء فخر في مجرورها: أن یكون آخر جزءوالشرط اآل

، وذهب )١(النهار حتى اللیل) (سرتُ نحو: جزءٍ  آخرَ  مالقيَ  حتى رأسها) وكونه السمكةَ  (أكلتُ 
، )٣(سیبویه ویرى بأن القول ما قاله، )٢(مذهب سیبویه في أن مجرورها ظاهرابن السراج 

وتوهم ابن مالك أن ما ذهب  )٤(ر ال المتصل بهوذهب السیرافي إلى أنها ال تجر إال اآلخِ 
 : [الخفیف] )٦(مستدًال بقول الشاعر )٥(إلیه الزمخشري ومن تبعه غیر الزم

 اوسَ ئُ ُعْدُت یَ ًیا فَ اجِ ا رَ ِنْصِفهَ            ى  تَّ ُت حَ لْ ا زِ مَ ًة فَ لَ یْ نْت لَ عیَّ 
ویرى أبو حیان أن ما استدل به ابن مالك ال حجة فیه وأن الذي نقله الزمخشري هو      

 ةلاللَّی وهذا لیس محل االشتراط ِإذ لم یقل فما زلت في تلك((:قال ابن هشامو  )٧(قول أصحابنا
، وألجأ ابن عصفور المسألة إلى )٨())لكنه لم ُیَصرح بهو  حتَّى نصفها وإِن كان المعنى علیه

، واقترنت بالكالم قرینة منه إن كان جزءً ((القرینة في ارتباط ما بعد (حتى) بما قبلها إذ قال:
رینة نحو قولك ، أو خارًجا عنه كان بحسب تلك القنه داخل في المعنى مع ما قبلهدالًة على أ

، كان ما بعدها داخًال في المعنى مع قترن به قرینةت، وٕان لم (صمُت األیاَم حتى یوِم الفطِر):
 .  )٩())ما قبلها نحو قولك:(صمُت األیاَم حتى یوِم الخمیسِ 

َوَال َیَزاُلوَن ((، نحو قوله تعالى:)١٠(: أن تكون بمعنى (كي) التعلیلیةالمعنى الثاني       
وكي) حرفان  ،أن(حتىویرى البعض  .]٢١٧[البقرة/))ُیَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َیُردُّوُكْم َعْن ِدیِنُكمْ 

 واختالفها أصابها التحول  متركبان في اللغات القدیمة أصلهما (َعْكدى) وبتطور األصوات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٤٤:  ١، الجنى الداني  ٤٦٥:  ٤، شرح المفصل  ٣٨٠:  ١ینظر : المفصل في صنعة اإلعراب   )١(
  ١٨٦:  ٣، شرح التسهیل  ٢٣١:  ٤ینظر : الكتاب   )٢(
  ٤٢٦:  ١ینظر: األصول في النحو   )٣(
   ٤٢٣:  ٢، همع الهوامع  ٢٧٤:  ٤ینظر : شرح الرضي على الكافیة   )٤(
  ١٦٨:  ٣ینظر: شرح التسهیل   )٥(
  ٤٢٤: ٢، همع الهوامع ١٦٧: ١، مغني اللبیب  ١٦٨: ٣لم أعثر على قائله وینظر: شرح التسهیل   )٦(
  ٤٢٤:  ٢، همع الهوامع  ٩٤:  ١،توضیح المقاصد ٢٨٤:  ١١،التذییل والتكمیل ١٧٥٥:  ٤ینظر:ارتشاف الضرب   )٧(
  ٦٥٦:  ١شرح التصریح وینظر: ،  ١٦٧:  ١مغني اللبیب   )٨(
  ٢٧٢:  ١المقرب   )٩(
  ٤٢٨٧:  ٨، تمهید القواعد  ٥٥٤:  ١،الجنى الداني  ١٤:  ٢، الكناش  ٧٩:  ١: اللمع في العربیة رینظ  )١٠(
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، فاألول مجهور مرقق اننفجاریا انصوتوهما ، صوت الدال والتاء متقاربان؛ ألن الصوتي
هناك تماثل بینهما فأصبحت الكلمة (َعْكتى)، ، و )١(والثاني مهموس مرقق ومخرجهما واحد

نفجاري مهموس مرقق، وهذا یقترب من التاء فكان باإلمكان قلب الكاف تاء اوالكاف صوت 
یرى ، و )٢(الحلق فأصبحت (حتى) أحرف؛ ألنهما من وقلبت العین حاءثم أدغمت التاءان 

 . داللي عقلي  تحلیل تأصیلي ال دلیل علیه من شاهد أو من قبولالباحث أن هذا 
، وبعدها )٣((إال) االستثنائیةهو مذهب ابن مالك في أنها بمعنىف: أما المعنى الثالث      

 : [الكامل])٤(فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوًبا نحو قول المقنع الكندي
 لُ َقِلیْ  كَ یْ دَ َوَما لَ  ودَ جُ َحتَّى تَ            ةً احَ مَ سَ  ولِ ضُ الفُ  نْ مِ  اءُ َلْیَس اْلَعطَ 

ضمارها لقد ُأدِخلت (حتى) الجارة على الفعل المضارع فنصب بعدها بـ أن مضمرة وإ       
، إال )٥(، واستغربه المرادي) فتكون بمعنى االستثناء المنقطع(إال أنللوجوب وهي مرادفة هنا لـ

معنى الغایة             أن ابن هشام أیََّد ما ذهب إلیه ابن مالك بأنه ظاهر في الشاهد أعاله والمراد 
 .  )٦())نهُ ا ع مسببً َألن ما بعدهما لیس غایة لما قبلهما وال(( ؛

 لمطلق الجمع،ال )الواو(وهي حرف عطف عند البصریین بمعنى :(حتى العاطفة)الثاني     
 أحرفیست من مهلة بل لمجرد التشریك في الحكم، بینما یرى الكوفیون أنها ل وال ترتیًبا تفید

 يبنسب ابن عقیل ألو  ،، والعطف بها رواه سیبویه)٧(العطف وما بعدها یعرب بإضمار عامل
 نحو:(جاءني القومُ  )الواو(، حمًال على )٨(ألخفشل اردً نقل أبو حیان ، و العطف أیًضا زید

؛ ألنها أشبهتها، ووجه الشبه أن زیًدا، ومررت بالقوِم حتى زیٍد) حتى القومَ  حتى زیٌد، ورأیتُ 
 ، )٩((حتى) أن تكون غایًة، وٕاذا كانت غایًة كان ما بعدها داخًال في حكم ما قبلها أصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٠٤ینظر : الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید ، د. غانم قدوري الحمد :   )١(
  ٧٥ینظر : المستشرقون والمناهج اللغویة ، د. اسماعیل أحمد عمایرة :   )٢(
  ٣٨١:  ٢، همع الهوامع  ٥٥٤:  ١، الجنى الداني  ٢٤:  ٤: شرح التسهیل  نظری  )٣(
   ١٢١٦:  ١هـ) ، تحـ: غرید الشیخ  ٤٢١(ت: ، أبو علي األصفهاني ن الحماسة: شرح دیوا رینظ  )٤(
  ٥٥٥:  ١ینظر : الجنى الداني   )٥(
  ١٧٠ – ١٦٩:  ١مغني اللبیب   )٦(
  ٣٢٨:  ٣، أوضح المسالك  ٥٤٦:  ١، الجنى الداني  ١٩٧٨:  ٤ینظر : ارتشاف الضرب   )٧(
   ١٩٧٨:  ٤، ارتشاف الضرب  ٤٥٤:  ٢، المساعد  ٩٦:  ١ینظر على الترتیب : الكتاب   )٨(
 ١٩٧:  ١ینظر : أسرار العربیة   )٩(
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ى حتَّ  الحجاجُ  مَ دِ نحو:( قَ أن یكون المعطوف بها مصاحًبا ، فجاز وأشبهتها كذلك في الترتیب
، خالًفا )١(وا حتى المشاة متقدمین)مُ دِ (قَ ذا)، وجاز أن یكون سابًقا نحو:كَ  في ساعةِ  المشاةُ 

أي أن ما  ،عندهم حرف جر للغایةأصلها ؛ ألنها إلى أنها تفید الترتیب في الزمن لمن ذهب
إذ لو كان أصلها العطف لكان ما بعدها من غیر نوع ما قبلها كما  ،بعدها بعًضا للذي قبلها

وردَّه ابن  .)٢(شبهت الواو من جهة الغایة ال غیرأل على أنها حرف جر ولكنها في الواو، فدَّ 
وفي  ،الزمان فقد ادعى ما ال دلیل علیهومن زعم أنها تقتضي الترتیب في ((مالك بقوله:

وٕانما  ولیس في القضاء ترتیب،، )٣())تى العجز والكیسالحدیث: كل شيء بقضاء وقدر، ح
 .الترتیب في ظهور المقضیات

، الزجاجيو ، منهم: ابن السراج)٤(وَأْجَمع على أنها حرف عطف جمع من النحویین     
    .     )٥(ابن هشامو  ،ابن یعیشو ، الزمخشريو ابن برهان، و الهروي، و ابن جني، و ، الفارسيو 

 ولكي یثبت العطف بـ(حتى) البد من توافر شروط منها :      
(قدم الحجاج حتى نحو:  )٦(، فمن بعضهمعطوفها بعًضا مما قبله أو كبعضهأن یكون   .١

(قدم الصیادون حتى كالبهم) أو قد یكون مبایًنا، فیقدر بالتأویل، كقول المشاة) وكبعضه:
 : [الكامل])٧(بن سعید المهلبيّ  مروان

 ِحیفَة َكْى ُیَخفََّف َرْحَلُه       والزَّاَد حّتى نعله َألَقاَهاأُْلَقى الصَّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥٩:  ٣ینظر : شرح التسهیل  )١(
  ٢٠٧:  ٢، اإلیضاح في شرح المفصل  ٤٦٨:  ٤ینظر : شرح المفصل  )٢(
 هـ)،١٧٩(ت: الحدیث في موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس، وینظر ١٢١٢ -١٢١١:  ٣الشافیة  شرح الكافیة )٣(

 ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل ٨٩٩: ٢ تصحیح وتعلیق: محمد فؤاد عبد الباقي
  ٢٠٥٤:  ٤هـ) تحـ : محمد فؤاد عبد الباقي ٢٦١إلى رسول اهللا (صلى اهللا علیه وآله وسلم) ، مسلم النیسابوري (ت

 ،              ٢٧٥:  ١، اإلیضاح العضدي ٦٧، الجمل في النحو:  ٤٢٤:  ١ب : األصول في النحو ینظر على الترتی )٤(
       ٤٦٧:  ٤، شرح المفصل  ٤٠٤:  ١، المفصل  ٢١٤، األزهیة :  ١٣٦:  ١، التبصرة والتذكرة  ٧٦:  ١اللمع 

    ٣٠٤ – ٣٠٣:  ١شرح قطر الندى  )٥(
  ٥٤٧:  ١ني ، الجنى الدا ١٥:  ٥ینظر : شرح المفصل  )٦(
ُینسب هذا البیت إلى مروان بن سعید بن عباد بن حبیب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي، كان نحویا من أصحاب  )٧(

 ٢٨٤:  ٢الخلیل بن أحمد المتقدمین في النحو، ینظر: بغیة الوعاة 



 الحروف.الشاهد الشعري النحوي في ....................................................الفصل الثالث

٢١٢ 
 

   
 ، ولیست بعًضا لما قبلها، ولكنها بالتأویل بعض، ألن المعنى: ألقى ما علَ فعطف بحتى النَّ 

 .)١(یثقله حتى نعله

، فاألول نحو:(مات الناُس یكون المعطوف غایة للمعطوف علیه، بزیادة أو نقص أن .٢
 . )٢(حتى األنبیاء) والثاني نحو:(زارك الناُس حتى الحجامون)

الذي أوجب ذلك أنها للغایة والداللة على و أن یكون المعطوف من جنس المعطوف علیه   .٣
خوة قد اشتمل على هنٍد من جهة ؛ ألن اسم األحتى هنًدا) طرفي الشيء نحو:(ضربُت أخوَتك

 .  )٣(التغلیب
؛ ألنها ال تجر إال االسم أو ما هو في وفها اسًما حمًال لها على الجارةأن یكون معط  .٤

 .   )٤(تأویله
  .)٥((قام الناس حتى أنا)ا ، فال یجوز أن یعطف الضمیر كـأن یكون المعطوف ظاهرً   .٥

الكالم  ألن ، وال خالف فیها؛االسمیةبتدائیة) وهي تدخل على الجملة االثالث:(حتى ال     
ویرى سیبویه في قولهم:(سرت ، )٦()االستئنافیة(یبتدأ بعدها وتقطع ما بعدها عما قبلها وتسمى

بالفاء في  حتى أدخُلها) أن الفعل یرفع بعدها على أن ما بعدها مرتبط بما قبلها كاتصاله
(حتى أدخلها) فإذا قالت: هو یضرب)،،، فالفاء والفعل بمنزلة(هو یدخل:(سرت فأدخُلها)قولنا

من حروف فأشبهة حتى (إذا) وغیرها  ،فهو أشبه بقوله:(سرت فإذا أنا في حال دخول)
لقد سرت حتى (نحو: ن في زمٍن مضى والدخول في الحاضر، أو یكون السیر قد كااالبتداء

حتى ال أستطیع أن أكلمه  ا أول شیئارأى مني عامً  ل له أیًضا بـ(لقدأدخلها ما أمنع)، ومثَّ 
 : [الطویل])٧(العام بشيء)، وهي كالرفع في االسم هنا ومنه قول الفرزدق

 اِشعُ ُمجَ  وْ ا َنْهَشٌل أَ اهَ بَ نَّ أَ أَ كَ            ي   تَّى ُكَلْیٌب َتُسبُّنِ حَ  اا َعَجبً یَ فَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥٨:  ٣ینظر : شرح التسهیل  )١(
  ١٠١:  ١ینظر : شرح قواعد اإلعراب  )٢(
  ٨٤٢:  ٢ینظر : المقتصد في شرح اإلیضاح  )٣(
  ٣٢٨:  ٣ینظر : أوضح المسالك  )٤(
  ٣٢٩:  ٣ینظر : المصدر نفسه  )٥(
  ٦٠:  ٤ینظر : شرح الرضي على الكافیة  )٦(
   ٣٦١دیوانه : ینظر :  )٧(
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، ومثله:(حتى إنه لیفعل ذاك) وهي أیًضا كحرف من حروف االبتداء)، ا(إذً جاءت هنا بمعنىف
  . )١(یفعل ذاكفإذا إنه  كما تقول:

: قام ا الجمل المستأنفة وذلك نحو قولك، فتقع بعدهحرف ابتداء((هي: قال ابن عصفور    
وقع بعدها المبتدأ والخبر،  ((، وهي حرف غیر عامل قال ابن یعیش:)٢())القوم حتى زیٌد قائمٌ 

فتستأنف ما بعدها تكون غایة ال عمل لها  ((، ویرى ابن معط أنها:)٣())ولم تعمل فیما بعدها
والفعلیة  االسمیةهي حرف ابتداء تلیها الجملة ((، وقال المالقي:)٤())كسائر حروف االبتداء

ولیس بالضرورة أن یلیها مبتدأ وخبر بل أن تكون صالحة لذلك فمن وقوع )٥())من غیر عمل
 : [الطویل]  )٧(قول جریر )٦(المبتدأ والخبر بعدها

 ْجَلَة َأْشَكلُ ْجَلَة َحتَّى َماُء دَ ِبدَ           ُمجُّ ِدَماَءَها َفَما َزاَلِت الَقْتَلى تَ 
ما قاله ابن  االسمیةفمثال ، )٨(والفعلیة) االسمیة:(وتدخل(حتى) على الجمل منها     

إلى أنه یجب أن یكون خبر المبتدأ من  )٩(، وذهب الرضيعصفور السابق وما قاله جریر
جنس الفعل المتقدم لـ(حتى) نحو:(ركب القوُم حتى األمیُر راكٌب) أي أن خبر المبتدأ والفعل 

نحو  : فعلها ماضٍ األول ،أما الفعلیة فهي على نوعین، وداًال علیه هانفسمتقدم من المادة ال
رَّاءُ ثُمَّ َبدَّْلَنا َمَكاَن السَّیِّئَ ((قوله تعالى:  ِة اْلَحَسَنَة َحتَّى َعَفْوا َوَقاُلوا َقْد َمسَّ َآَباَءَنا الضَّ

َوُزْلِزُلوا َحتَّى َیُقوَل ((نحو قوله تعالى: )١٠(: فعلها مضارعوالثاني]، ٩٥[األعراف/))َوالسَّرَّاءُ 
ُسوُل َوالَِّذیَن َآَمُنوا َمَعهُ   َواْبَتُلوا اْلَیَتاَمى َحتَّى ((نحو : )١١(] . والمصدرة بشرط٢١٤[البقرة/)) الرَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٩ – ١٨:  ٣ینظر : الكتاب   )١(
  ٥٤٠:  ١شرح جمل الزجاجي   )٢(
 ٤٧٠ – ٤٦٩:  ٤شرح المفصل   )٣(
  ٢١٦، ابن معط ، تحـ : محمود محمد الطناحي : الفصول الخمسون  )٤(
  ٢٥٧ :رصف المباني  )٥(
  ٥٥٢:  ١ینظر : الجنى الداني   )٦(
  ١٤٣ینظر: دیوانه :   )٧(
  ٥٥٢:  ١ینظر : الجنى الداني   )٨(
  ٢٧٨:  ٤ینظر : شرح الرضي على الكافیة   )٩(
 ٤٢٧:  ٢ینظر : همع الهوامع  )١٠(
  المصدر نفسه والصفحة نفسها ینظر :  )١١(
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أن یكون  :األول ،(حتى) شروطوللمرفوع بعد .)١(] خالًفا البن مالك٦[النساء/))َذا َبَلُغوا النَِّكاحَ إِ 
َحتَّى َیُقوَل َوُزْلِزُلوا ((حاًال أو مؤوًال به نحو:(سألت عنك حتى ال أحتاُج السؤال) وقوله تعالى:

ُسوُل َوالَِّذیَن َآَمُنوا َمَعهُ  ا قبلها فال یجوز أن ٢١٤[البقرة/))الرَّ ] ، والثاني: أن یكون مسبًبا َعمَّ
ما سرت نقول:(سرت حتى تطلع الشَّمس)؛ فألن طلوع الشَّمس ال یتسبب عن الّسیر، وال (

؛ فألن تى تدخلها)و(هل سرت ح دم الّسیر؛ فألن الدخول ال یتسبب عن عحتى أدخلها)
َأن یكون ما قبلها تاًما، ولهذا اْمتنع الّرْفع في نحو:(سیري والثالث: ،)٢(السَّبب لم یتحقق وجوده

َحتَّى أدخلها) وفي نحو:(كاَن سیري َحتَّى أدخلها) ِإذا حملت كان على النُّقصان دون 
 . )٣(التَّمام

قال به أول مرة أستاذي الدكتور علي عبد  )٤(وهناك نوع آخر سمي بـ(حتى الشرطیة)   
قائم على التعلیق الشرطي وذلك  الفتاح محیي الحاج فرهود، وهو الوارد في تركیب مختص

بارتباط حتى باألسلوب الشرطي وعالقتها بالجملة الشرطیة المعروفة، وهو أسلوب تكاملي 
 : نظمه تتكون من یقوم على ترتیب نظمي یباین الترتیب الشرطي االعتیادي، وأجزاء

، نحو قوله )حتى وشرطها(وفیها أن الجواب متقدم على  ،+ حتى+الشرط)+ الجواب(النفي
اِعَقُة َوَأْنُتْم َتْنُظُرونَ ((تعالى: ، ]٥٥[البقرة/ ))َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّ

و الشرط المسبوق بـ(حتى الغائیة)، جهرة) ه ، (حتى نرى اهللا(فلن نؤمن لك) جواب الشرط
 تعلق إیمانهم على رؤیة ربهم.: (نؤمن لك إْن نرى اهللا جهرة) ، أيأي:

َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َیَتَبیََّن َلُكُم ((الشرط) نحو قوله تعالى:(الطلب+الجواب+حتى+اآلخرو       
، فالترابط الشرطي وارد في ]١٨٧[البقرة/))ِمَن اْلَفْجرِ اْلَخْیُط اْألَْبَیُض ِمَن اْلَخْیِط اْألَْسَوِد 

الجواب المتقدم بفعل األمر(كلوا واشربوا) على الشرط (یتبین لكم الخیط) المتصدر بـ(حتى) 
 أي:(إْن تبیَن لكم الخیط األبیض من الخیط األسود فال تأكلوا وال تشربوا) . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٢٧:  ٢، همع الهوامع  ١٧٤:  ١ینظر: مغني اللبیب   )١(
  ١٢٥١:  ٣، توضیح المقاصد  ٥٥٦:  ١ینظر: الجنى الداني   )٢(
  ٦٨:  ١ینظر:  شرح قطر الندى   )٣(
   مجلة  ي (دراسة تحلیلیة) (بحث منشور)،ینظر: التعلیق الشرطي بالنفي وحتى وبالطلب وحتى في النص القرآن  )٤(

 ٢١الصفحة :  ٢٠١٦: ١العدد  – ٢٤المجلد  –_ العلوم اإلنسانیة جامعة بابل     
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إن وجوب تقدیم الجواب على الشرط في هذا التركیب ینتج عنه استقامة المعنى بهذا  
الترتیب فبقولنا:(لن أتكلم حتى ینهي صدیقي حدیثه) فالتعلیق الشرطي فیه یكون (أتكلم إْن 

 ُیْنه صدیقي حدیثه) وداللة حتى قائمة على ربط ما بعدها بما قبلها. 
    

هذه المسألة كرأي البصریین في أنها على ثالثة أنواع وهي :           ما الجندي فكان رأیه فيأ     
             ، فـ(حتى الجارة) خصها باالسم إذ قال:وحرف ابتداء)حرف عطف، و ، (حرف جر

ر به وهي حتى على وجوه أحدها: أن یكون حرف جر فیختص باالسم الختصاص الج((
(حتى الجارة أن هناك فوارق بین إال) ١())یجمعهما ، أي معنى االنتهاءكـ(إلى) النتهاء الغایة

أن المجرور بعدها یجب أن یكون شیًئا ینتهي به ما ذكر قبلها  الوجه األول:، ) ومنهاوٕالى
كور هو البارحة ینتهي نحو :(أكلُت السمكَة حتى رأِسها) و(نمت البارحة حتى الصباح) فالمذ

الوجه و (إلى)، في اطً شر ك ء اللیلة ولیس ذلجزاأ؛ ألنه من أجزاء الیوم ال من عند الصباح
: ال یجوز دخول (حتى) ، الثالث: أن مجرورها یجب أن یكون داخًال في حكم ما قبلهاالثاني

 .  )٢(على مضمر خالًفا لـ(إلى) فیجوز دخولها على المضمر والمظهر
رى الجارة جاریة مج((:الجندي مجرى (حتى الجارة) إذ قالأما(حتى العاطفة) فأجراها      

و(مررُت بالقوِم حتى زیٍد) و(جاءني :(ضربُت القوَم حتى زیًدا)، تقولفي تضمنها معنى الغایة
: أنك لو جررَت كان المعنى تضمنها معنى الغایة في هذا الوجهالقوم حتى زیٌد) والدلیل على 
، وتجيء )٣())ول كالواو العاطفةف الحكم وهو أنها تتبع الثاني األصحیًحا وٕانما یتغیر بالعط

قدم الحجاج حتى نحو:( ،وللتحقیرأ، نحو:(مات الناس حتى األنبیاء) ،یمما للتعظإالعاطفة 
 ، ویجب أن یكون ما بعده مجانًسا لما قبلها كما ُمثِّل . المشاة)

أنها تجيء حرًفا ُیْبَتَدُأ ما بعده... وأنَّ الجمل ((أما(حتى االبتدائیة) فقال الجندي فیها:     
 ، وفي مسألة (السمكة))٤())المستقلة تقع بعدها ولیس یعني المبتدأ والخبر على الخصوصیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٦٨١:  ٤اإلقلید   )١(
  ١٦٨٣ – ١٦٨٢:  ٤ینظر : المصدر نفسه   )٢(
  ١٦٨٤ – ١٦٨٣:  ٤المصدر نفسه   )٣(
١٦٨٥:  ٤المصدر نفسه   )٤(
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(حتى رأِسها)، والنصب (حتى رأَسها) والرفع(حتى رأُسها) على تقدیر ز الجندي الجر فیهاأجا
الداللة على خصوصیة لقوة  فالرأس مبتدأ ومأكول خبره ، ورحجه الجندي؛ :(رأُسها مأكوٌل)،
 .    )١(الخبر المحذوف

    

ت االسم من جهة ومن ؛ ألنها جرَّ الرأي الراجحأما الباحث فیرى أن حتى الجارة هو      
أن  جهة أخرى دخلت على فعل مضارع منصوب مقدر بمصدر مؤول ، وكما هو معروف

؛ جحهو الراالعاطفة فكان رأي البصریین  الحال في لك، وكذسمیةالمصدر المؤول یقدر باال
مصاحًبا لما  وما بعدها ،لمشابهتها بالواو من حیث جمع ما بعدها مع ما قبلها في حكم واحد

  .وأنها العمل لها فیها خالف بتدائیة فالاالأما قبلها ترتیًبا، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٦٨٦:  ٤ اإلقلیدینظر :   )١(
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  الباء:
، إال أن النحویین اصطلحوا على بنفسهمن المعلوم أن الحرف ال یدل على معنى      

اللة معجمیة ٕان هذه الحروف ال تمتلك دو مجموعة من الحروف بـ(حروف المعاني)، 
من سیاقات معینة،  امع غیره امن اتساقه اوداللته اكتسب معناهبصورتها المفردة بل ت

من وتختلف داللة الحرف نفسه من سیاق إلى آخر تبًعا للمعاني الوظیفیة التي یكتسبها 
 .  )١(انضمامه ألجزاء التركیب

وتكون  حرف مختص باالسم، مالزم لعمل الجروهي  ،ومن حروف المعاني (الباء)     
 زائدة .  على ضربین األول: غیر زائدة (أصلیة) واآلخر:

 : [البسیط])٢(الزائدة مع المفعول به بقول قّتال الكالبي واستشهد الجندي على     
 ُسوُد الَمَحاِجِر ال َیْقَرأَن بالسَُّورِ             َرّباُت أْحِمَرةٍ ُهنَّ الَحَراِئُر َال 

تشهد ) واسال َیْقَرأَن السَُّورِ لقد أدخل الشاعر الباء الزائدة على المفعول به وتقدیر الكالم:(    
 :[الطویل] )٣(دخول الزائدة على الفاعل بقول امرئ القیس على

 َك َبْیَقراْملِ ن تَ ِس بِ یْ القَ  ِبأنَّ امرأَ          واِدُث َجمَّةٌ لحَ اْ ا وَ اهَ تَ أَ  لْ  هَ َال أَ 
  أي: أال هل أتاها بیقرته، أي(أن مع اسمها وخبرها)الجندي في تقدیر هذا الشاهد:(( قال   

   : في تقدیر مصدر مضاف و(بیقرته) كما ترى فاعل (أتى) فتكون الباء في (بأن) مزیدة 
 ُأخر على زیادة الباء سنتناولها الحًقا .  ان النحویون مواضعً ذلك بیَّ ، وغیر )٤(في المرفوع))

: ، أولهاةعدَّ معاٍن الزائدة) ترد على  فالباء االصلیة أو كما سمَّاها علماء النحو(غیر     
النحویین، وهو أصل معناها عند كتب وهو المعنى األبرز واألكثر تداوًال في  )٥(اإللصاق

 ودخلت وباء الجر إنما هي لإللزاق واالختالط، وذلك قولك: خرجت بزیٍد، سیبویه إذ قال:(( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 ینظر: حرف الجر الباء بین السیاقات القرآنیة والداللة المعجمیة(بحث منشور) ، د. ربیعة عبد السالم محمد هندر ،   )١(
       ٧٣:  ٢٠١٨) مارس ١٧مجلة كلیة اللغات جامعة طرابلس العدد(     

 الراعي النمیري) تحـ: الملقب بـ( عبید بن الحصین، ووجدته في دیوان  ٥٣دیوانه: ، و ١٦٩٠: ٤اإلقلید ینظر:   )٢(
  ١٢٢راینهرت فایبرت:     

  ٤٧٦: ٤شرح المفصل ، ٢٧٧:  ١، فقه اللغة وسر العربیة ٣٣٦:  ١: الخصائص ینظربحثت في دیوانه ولم أجده، و   )٣(

   ١٦٩١:  ٤اإلقلید   )٤(

   ١٩٥:  ١، أسرار العربیة  ١٣٤:  ١، سر صناعة اإلعراب  ٤١٢: ١، األصول في النحو  ٣٩: ١ینظر: المقتضب   )٥(
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 فما اتسع من هذا في الكالم فهذا ،بالسوط: ألزقت ضربك إیاه بالسوط ، وضربتهبه
ِإذا قبضت  )بزید َأْمَسكتُ ، واإللصاق نوعین:(حقیقي ومجازي)، فالحقیقي نحو:()١())أصله

ألصقت مروري :(َأي) َمَرْرت بزید كـ(یده أو كتفه)، والمجازي نحو:( مهعلى شيء من جس
 لهمزةكا وتكونضا َأی )اء النَّْقلب(مى تسو ، والمعنى الثاني: التعدیة )٢()بَمَكان یقرب من زید

 ذهبتُ نحو:( )٣(ویتعدى فیها الفعل الالزم عوًال الفاِعل مف حویلفي تفي قولنا:(أذهبُت زیًدا) 
 )٤(مع الفعل المتعدي ]، وقد وردتْ ١٧))[البقرة/َذَهَب اللَُّه ِبُنوِرِهمْ قوله تعالى:(( هومن )بزید

وهي الداخلة على آلة الفعل نحو:(كتبُت  )٥(، ثالثها: االستعانة)بالحجرِ  الحجرَ  صككتُ نحو:(
َال بالقلم) ومنه قوله تعالى:(( ْبِر َوالصَّ ]، ویرى جماعة من ٤٥))[البقرة/ةِ َواْسَتِعیُنوا ِبالصَّ

، رابعها: السببیة )٦(النحویین أن السببیة فرع على االستعانة ولم یرتِض ابن مالك ذلك
ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم َأْنُفَسُكْم وهي التي تصلح في موضعها الالم نحو قوله تعالى:(( )٧((التعلیل)

وهي مصاحبة شيء آلخر وهي بمعنى  )٨(المصاحبة]، خامسها: ٥٤))[البقرة/ِباتَِّخاِذُكُم اْلِعْجلَ 
األول: أن یحسن في  بزوجه) أي مصاحًبا زوجه، ولها عامالن، المعیة نحو:(جاء الرجلُ 

َقْد َجاَءُكُم  موضعها (مع)، واآلخر: أن یغني عنها وعن مصحوبها الحال نحو قوله تعالى:(
ُسوُل ِباْلَحقِّ   حًقا. ، أي: مع الحق أو م]١٧٠)[النساء/الرَّ

) نحو قوله تعالى:             في(عالمتها أن یحسن في موضعها ومن  )٩(سادسها: الظرفیة     
وَن َعَلْیِهْم ُمْصِبِحینَ ((              ]،١٣٨-١٣٧))[الصافات/َوِباللَّْیِل َأَفَال َتْعِقُلونَ  َوإِنَُّكْم َلَتُمرُّ

 نحو قوله تعالى:            تدلَّ على اختیار أحِد الشیئیِن على اآلخِر،، وهي التي )١٠(البَدلُ سابعها: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٧:  ٤الكتاب   )١(

  ١٣٧:  ١ینظر: مغني اللبیب   )٢(

  ٨٩:  ٢، شرح األشموني  ٣١:  ٣، أوضح المسالك  ٧٥٦:  ٢ینظر: توضیح المقاصد   )٣(

  ٣٧:  ١ینظر: الجنى الداني   )٤(

  ١٦٩:  ٣، جامع الدروس العربیة  ٦٤٦:  ١، شرح التصریح  ٣١:  ٣ینظر: أوضح المسالك   )٥(

  ٢٦٢:  ٢،  المساعد  ١٥٠:  ٣ینظر: شرح التسهیل   )٦(

  ٣٩:  ١ینظر: الجنى الداني   )٧(

  ٣٢:  ٣ینظر: أوضح المسالك   )٨(

  ٢١:  ٣، شرح ابن عقیل  ٤٠:  ١، الجنى الداني ١٥١:  ٣، شرح التسهیل  ٢٦٢:  ١ینظر: شرح ابن الناظم   )٩(

  ١٧٠:  ٣ینظر: جامع الدروس العربیة   )١٠(
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قول ] أي بدًال منه ونحو ٦١))[البقرة/َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُهَو َخْیرٌ ((
 [البسیط]:)١(الشاعر

 وُرْكبانا اَشنُّوا اِإلغارَة ُفْرسانً           إذا َرِكُبوا  اَفَلْیَت ِلي ِبِهِم َقْومً 
وهي الداخلة على األثمان واألعواض نحو:(اشتریت القلم  )٢(ثامنها: المقابلة(التعویض)
نحو قوله تعالى:  وهي التي بمعنى(عن) وتكثر بعد السؤال )٣(بدینار)، تاسعها: المجاوزة

َوَیْوَم  ]،أي:عن عذاب، وبعد غیره نحو قوله تعالى:((١))[المعارج/َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقعٍ ((
 ]، أي: عن الغمام، واهللا أعلم .٢٥))[الفرقان/َتَشقَُّق السََّماُء ِباْلَغَمامِ 

َوِمْن َأْهِل عالى:((أي أن الباء تكون بمعنى (على) نحو قوله ت )٤(العاشر: االستعالء     
ِه ِإَلْیكَ  ]، أي: على قنطار، الحادي عشر: ٧٥))[آل عمران/اْلِكَتاِب َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِبِقْنَطاٍر ُیَؤدِّ

وهي التي تدل على البعض ال على الكل وقد تدل على معنى(من) نحو قوله  )٥(التبعیض
]، أي: منها، وفي الباء التبعیضیة خالف ٦سان/))[اإلنَعْیًنا َیْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَّهِ تعالى:((

َواْمَسُحوا ومن تبعهم إلى أنها للتبعیض مستدلین بقوله تعالى:(( )٦(، فیرى الكوفیونطویل
أنها لیست للتبعیض، الثاني  )٨(ومن تبعهم )٧(]، بینما یرى البصریون٦))[المائدة/ِبُرُءوِسُكمْ 

) وهي أصل حرو  )٩(عشر: القسم ؛ ألن الفعل معها ال یحذف )١٠(القسم فنحو:(باهللا ألفعَلنَّ
) وتستعمل في الطلب وغیره  ، قال )١١(بل یجب إظهاره وتدخل على المضمر نحو:(بك ألفعَلنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٢٥٣:  ٦، خزانة األدب  ١٠٥٨:  ٣والمقاصد النحویة   ٤٢٩:  ١البیت لقریظ بن أنیف العنبري في لسان العرب   )١(

  ٤١٨:  ٢، همع الهوامع  ١٤١:  ١، مغني اللبیب  ٤٠:  ١، وللحماسي في الجنى الداني     
  ٢٣٠:  ٢، حاشیة الصبان  ٣١:  ٣، أوضح المسالك  ٤١:  ١ینظر: الجنى الداني   )٢(
  ٨٩:  ٢، شرح األشموني  ١٤١:  ١، مغني اللبیب  ٤١:  ١ینظر: الجنى الداني   )٣(
  ١٧١:  ٣، جامع الدروس العربیة  ٤٢٠:  ٢، همع الهوامع  ٦٤٨:  ١شرح التصریح   )٤(
  ٣٢:  ٣سالك ، أوضح الم ٤٣:  ١ینظر: الجنى الداني   )٥(
  ٢٦٤:  ٢ینظر: المساعد   )٦(
   ١٦٠ینظر: إئتالف النصرة :   )٧(
    هـ)٧٥٦ تالسمین الحلبي (، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، ٤٢٢:  ١ینظر: التبیان في إعراب القرآن   )٨(

  ٢٠٩:  ٤ الدكتور أحمد محمد الخراط تحـ:     
   ٥١٢:  ١، ، شرح جمل الزجاج، ابن عصفور  ٢٦٣:  ١ینظر: اإلیضاح العضدي   )٩(
 ٢٠٣:  ١ینظر: أسرار العربیة   )١٠(
 ٤٥:  ١ینظر: الجنى الداني  )١١(
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للقسم والمقسم به أدواٌت في حروف الجر، وأكثرها الواو، ثمَّ الباء، یدخالن على كلِّ سیبویه:((
 )َأقسُم ِباِهللا َربِّ العالمینَ  التوكید نحو:( ، وقد یسبقها فعل القسم لغرض)١())محلوف به

َوَقْد َأْحَسَن ِبي  :((أي مكان (إلى) النتهاء الغایة نحو قوله تعالى، )٢(االنتهاءالثالث عشر: 
، الرابع عشر: التأكید١٠٠))[یوسف/ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجنِ  ویكون في الباء  )٣(]، أي: إليَّ

قد تكون باء اإلضافة بمنزلتها في التوكید، وذلك قولك: ما زید و قال سیبویه:(( ،الزائدة
حیث نفي االنطالق والذهاب وكذلك: كفى  اولست بذاهٍب، أراد أن یكون مؤكدً بمنطلٍق، 

 .)٤())بالشیب لو ألقى الباء استقام الكالم
نحو  )٥(به)أما الزائدة فلها مواضع: أولها مع الفاعل لزوًما في صیغة التعجب (َأْفِعل      

]، ومع فاعل (كفى) وتكون غالبة نحو ٣٨))[مریم/َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْبِصْر َیْوَم َیْأُتوَنَناقوله تعالى:((
             .]، هذا إذا كانت غیر متعدیة بمعنى(اكتفى)٢٨))[الفتح/َوَكَفى ِباللَِّه َشِهیًداقوله تعالى:((

نحو قوله تعالى              )٦( دخول للفاء في فاعلهاأما إذا كانت متعدیة لمفعولین فال      
]، ویرى الباحث أن الباء هنا ملصقة باالسم ٢٥))[األحزاب/َوَكَفى اللَُّه اْلُمْؤِمِنیَن اْلِقَتالَ  :((

(حسب) نحو:(بحسبك )٧(وكأنها جزء منه أي أن الكفایة باهللا ، وثانیها: الداخلة على المبتدأ
َوَما َربَُّك نحو قوله تعالى:(( )٨(ك، وثالثها: الداخلة على خبر(ما) النافیةأن تقوَم) أي: حسب

ٍم ِلْلَعِبیدِ  َأَلْیَس اللَُّه نحو قوله تعالى:(( )٩(]، رابعها: الداخلة على خبر لیس٤٦))[فصلت/ِبَظالَّ
َوَال ُتْلُقوا نحو قوله تعالى:(( )١٠(]، خامسها: المزیدة مع المفعول٣٦))[الزمر/ِبَكاٍف َعْبَدهُ 

 نحو  )١١(]، سادسها: الداخلة على الحال المنفي عاملها١٩٥))[البقرة/ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٩٦:  ٣كتاب ال  )١(
  ٤٩٣:  ٢ینظر: النحو الوافي   )٢(
  ٢٢٥، رصف المباني :  ١٤٤:  ١ینظر: مغني اللبیب   )٣(
  ٢٢٥:  ٤الكتاب   )٤(
  ١٤٤:  ١ینظر: مغني اللبیب   )٥(
  ٢٢٦ینظر: رصف المباني :   )٦(
  ٢٢٥المصدر نفسه :   )٧(
  ٢٠٠:  ٣یة ، جامع الدروس العرب ٣٠٩:  ١، شرح ابن عقیل  ٥٤ – ٥٣:  ١ینظر : الجنى الداني   )٨(
  ٢٥٩:  ١، شرح األشموني  ٢٨١:  ١، أوضح المسالك  ١١٨:  ٢، شرح المفصل  ٣٨٢:  ١ینظر: شرح التسهیل   )٩(
  ٤٩٣:  ٢، النحو الوافي  ٦٤٨:  ١، شرح التصریح  ٢٨٤:  ٢ینظر: الخصائص  )١٠(
  ٤٦٦:  ١، همع الهوامع  ٥٥:  ١، الجنى الداني  ١٢١٩:  ٣ینظر: ارتشاف الضرب  )١١(
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 :[الوافر] )١(الشاعرقول 
 َحِكیُم بُن الُمَسیَِّب ُمنَتهاها         َفَما َرَجَعْت بخائبٍة ِركاٌب 

 )وبعینه بنفسه جاء زیدٌ (یقال:  )٢(العینالنفس و مع  في باب التوكیدسابعها: المزیدة      
كقول  )٣(منفيالناسخ الفعل الخبر ، ثامنها: الداخلة على واألصل: جاء زید نفسه وعینه

 [الطویل]  :)٤(نفريالش
 بَأْعَجِلِهْم ِإْذ َأْجَشُع الَقْوِم َأْعَجلُ       وإِْن ُمدَِّت اَألْیِدي ِإَلى الزّاِد َلْم َأُكْن 

غیر الزائدة (األصلیة) هي  )الباء(أما الجندي فذهب مع رأي سیبویه والزمخشري بأن      
إذ  )٥(اإللصاق وقد تدخلها المعاني المذكورة سابًقا مستدًال بقول سیبویه السابق )باء(

: باء الجر معناها اإللزاق واالختالط، أي: شدة وصول الثاني باألول في قال:((قال سیبویه
، ففي معنى االستعانة قال:((یدخل الباء التي هي لإللصاق معنى االستعانة )٦(نهایة القرب))
قولهم:(بتوفیق اهللا بالقلم على وجه االستعانة... و بالقلم) أي ألصقت الكتابة نحو:(كتبُت 

، ومثله الحال إذا كان اإللصاق یحمل معنى )٧(إذ توفیق اهللا ُجِعل موصًال للحج)) تُ جْ جَ حَ 
یرته) المعنى: المصاحبة إذ قال فیه:((ویدخل الباء معنى المصاحبة أال تراك تقول:(خرج بعش

 .  )٨(ته))بعشیر خرج ملتبًسا 
بقوله:(( القیاس أن تكون مزیدة في  ،أما إذا كانت زائدة فذهب إلى قیاس ذلك     

المنصوب؛ ألن حروف الجر موضوعة لمعنى المفعولیة إال أنها وضعت إلیقاع معاني 
 ، فألنها وضعت لمعنى المفعولیة ناسبت زیادتها في المنصوب )٩())األسماءاألفعال على 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٦١:  ١، معاني النحو  ٤٦٦:  ١،همع الهوامع ١٤٩:  ١، مغني اللبیب  ٥٥: ١البیت بال نسبة في الجنى الداني  )١(
  ١٥٠:  ١، مغني اللبیب  ٥٥:  ١ینظر: الجنى الداني   )٢(
  ٢٨٢:  ١، أوضح المسالك  ٥٤:  ١ینظر: الجنى الداني   )٣(
  ٥٩أمیل بدیع یعقوب : د. نظر: دیوانه ، جمعه وحققه وشرحه،ی  )٤(
 ) من هذه المسألة  ٢١٨ -٢١٧ینظر: الصفحة رقم (  )٥(
  ١٦٨٨:  ٤اإلقلید   )٦(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٧(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٨(
  ١٦٨٩:  ٤المصدر نفسه   )٩(
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. أما في حال الرفع فكما ذكرت سابًقا في )١(الزیادة تابعة لحالة األصالةولجعلك حال 
بأن الباء دخلت على الفاعل زیادة  )... أال هل أتاها والحواِدُث َجمَّةالحدیث عن الشاهد (
  لتوكید الكالم وتقویته. 

 

وما اعتراها من  ،الباحث إلى أن (الباء) غیر الزائدة هي (باء) اإللصاق نفسهاویذهب      
؛ ألن جملة السیاق مختلفة من حال لتأكید وتقویة ارتباطها بالسیاق معاني فهي داخلة علیها

إلى حال؛ لذلك ناسب كل معنى منها سیاقه، وأما الزائدة فجاءت تقویة للكالم أیًضا بداللة 
 لها فیه .   حذفها وال تأثیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٦٨٩:  ٤ینظر: اإلقلید   )١(
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 :  ُربَّ 
، وكان حقه أن یكون بعد الفعل النكرة من حروف الجر التي تختص باالسم )ُربَّ (     

ذهبُت و برجٍل،  (مررتُ ما في الحروف األخرى مثلموصًال إیاه إلى االسم المجرور بعده ك
 ، إال أن هناك خالًفا في معناها وخالًفا في ماهیتها. )١(إلى غالٍم لك)

 : [الخفیف]  )٢(هذه المسألة بقول األعشى واستشهد الجندي على     
 ْن َمْعَشر َأْقَتالِ َم َوَأْسَرى مِ            ك الَیْو لِ ُربَّ ِرْفٍد َهَرْقَتُه ذَ 

، وفي ، ویقع بعد مجرورها صفةإذا كانت(حرف جر) ُجرَّ ما بعدهاأن ُربَّ والشائع      
) جملة فعلیة سواء كانت مذكورة أم مقدرة وقد اجتمعتا  الشاهد أعاله وقع ِصَفُة مجروِر(ُربَّ

             :حذف صفة أسرى وتقدیرهد والثاني: صفة لرف (هرقته)في البیت، فاألول: جملة
: (أسرى) تبعیة، وفیها قال الجندي:((وقوله(حصلت لي)؛ ألن أسرى مجرور بُربَّ بطریق ال

معطوف على رفد، فكأنه قال: ُربَّ أسرى وقد علمت أن ما تدخل علیه ُربَّ من المجرور 
من معشر متعلًقا بمحذوف المظهر البد له من صفة ، فیجب أن یكون حرف الجر الذي هو 

 .  )٣(یكون صفة لـ(أسرى) حتى كأنه قال: وأسرى كائنین من معشر))
، وزعم )٤(وفي ماهیتها اختلف النحویون، فهي حرف جر عند البصریین والكسائي     

ألن  ؛واعلم أن كم في الخبر ال تعمل إال فیما تعمل فیه ُربَّ سیبویه أنها كذلك بقوله:((
والدلیل علیه أن العرب تقول: كم  ،المعنى واحٌد، إال أن كم اسٌم وُرّب غیر اسم، بمنزلة ِمنْ 

ا فمعناها: معنى برً تى تقع خفَأما(كم) ال، وقال بها أبو العباس المبرد:(()٥())رجٍل أفضُل منك
 دلیلالو ، )٦())ته أفضل من زید(رب) إالَّ َأنها اسم، و(رب) حرف وذلك قولك: كم رجل قد رَأی

 وتختلف عن بلفظها،  الداللة على معنى غیر مفهوم في الحرفأنها تساوي حرفیتها  على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤١٦:  ١ینظر : األصول في النحو   )١(
  ١٣دیوانه : ، ١٦٩٥:  ٤اإلقلید ینظر:   )٢(
  ١٦٩٦:  ٤اإلقلید   )٣(
 ه) ،   ٥٨١أمالي السهیلي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا األندلسي (ت ،  ٤١٦:  ١: األصول في النحو ینظر  )٤(

  ٥، تذكرة النحاة ،أبو حیان األندلسي،تحـ: د.عفیف عبد الرحمن:  ٤٨١:  ٤شرح المفصل ، ٧١تحـ: محمد إبراهیم البنا :     
  ٣١٣:  ١التعلیقة على كتاب سیبویھ وینظر: ،  ١٦١:  ٢الكتاب   )٥(

  ٥٧:  ٣المقتضب   )٦(
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والدلیل .)١(تدل على معنى في مسمى مفهوم جنسه بلفظها؛ ألنها والشرطاالستفهام أسماء 
، )رجل عالم أدركتُ  بَّ رُ (:نحوحروف الجّر، كما بعدها  ىأّنها ُتوِصل معنى الفعل إل: اآلخر

الزائدة معنى المرور  )الباء(، كما أوصلت لرجلامعنى اإلدراك إلى  ) قامت بتوصیلُربَّ (فـ
لم یفصلوا بینها وبین ، واستدلوا على حرفیتها بأنهم )٢()مررت بزید(:نحوفي  )زید(إلى 

 )٤(، وذهب الكوفیون واألخفش إلى أنها اسم)٣(المجرور كما فصلوا بین كم وبین ما تعمل فیه

ألنهم حكموا على ؛)٦(یظهر الفعل معها؛ ألنها نقیضة (كم)، وال )٥(ووافقھم ابن الطراوة
  ]الكامل: [ )٨(وأنه ُأْخِبر عنها واستشهدوا بالبیت )٧(موضعها باإلعراب

 عارُ  لٍ تْ ا َعَلْیك وُربَّ قَ عارً          إْن َیْقُتُلوَك فإّن َقْتَلَك َلم َیُكْن 
یكون هذه الروایة  ةصحوب )وبعض قتل عاربروایة أخرى وقیل أنها األشهر:( وردو      

 ألنه في، )بَّ رُ (عن مجرور  اخبرً تكون أو )، هو عار(محذوف، أي: إٍ مبتد خبرَ  )عار(
 اولو كانت اسمً  ،ببنائها على حرفیتها، واستدلوا ء، ودخل علیه حرف جرموضع رفع باالبتدا

ویقوى عندي مذهب واختار الرضي مذهب الكوفیین إذ قال:(( .)٩(لكان حقها اإلعراب
في أصل الوضع قلیل  رجل بَّ فمعنى رُ  ،مضاف إلى نكرة  بَّ فرُ ، االكوفیین أعني كونها اسمً 

 . )١٠())من هذا الجنس كثیرٌ  )كم رجل(كما أن معنى  ،من هذا الجنس
 أما اختالفهم في معنى ُربَّ فذهب جماعة إلى أنها للتقلیل واستدلوا على ذلك بقول       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٤٣٨:  ١ ینظر : الجنى الداني  )١(

   ٤٨٢:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٢(

  ٤٣١:  ٢همع الهوامع ،  ٢٨٠:  ١١التذییل والتكمیل ینظر :   )٣(
   ٣٠١٩:  ٦، تمهید القواعد  ١٧٩:  ١، مغني اللبیب  ١٧٤:  ٣، شرح التسهیل  ٨٣٢:  ٢اإلنصاف  ینظر :  )٤(

،  ١٤٥، ابن الطراوة النحوي ( رسالة ماجستیر منشورة ) ، عیاد عبد عید الثبیتي :  ٤٣٩:  ١ینظر : الجنى الداني   )٥(

  ٨٣، د. محمد إبراهیم البنا :  )ه٥٢٨ت أبو الحسین بن الطراوة وأثره في النحو (

  ١٨٣ینظر : جواهر األدب :   )٦(

  ٤٣٩:  ١، الجنى الداني  ٢٨٧:  ١١ینظر : التذییل والتكمیل   )٧(
 ، شرح أبیات مغني اللبیب  ٦٨: ٤، معاني النحو  ٤٩، تحـ: ماجد أحمد السامرائي :  ه)١١٠(تثابت بن قطنة دیوان  )٨(

     ٤٣٠:  ٢، همع الهوامع٤٣٩:  ١، الجنى الداني ١٧٥:  ٣، شرح التسهیل ٦٦:  ٣وبال نسبة في المقتضب ،١٢٦:  ١   
  ١١٥:  ٢، شرح التصریح  ٢٨٤:  ٢، المساعد  ١٧٩:  ١، مغني اللبیب  ٤٣٩:  ١الجنى الداني  :ینظر  )٩(
  ٢٩٠:  ٤شرح الرضي على الكافیة   )١٠(
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 : [الطویل] ) ١(الشاعر

 وانِ بَ ْلَدُه أَ یَ  مْ لَ  دٍ َولْ  يذِ وَ      ٌب أَ  هُ لَ  َس یْ لَ َمْولوٍد وَ   ُربَّ َأَال 
ولد لم یلده أبوان:  )ذيـ(، وب)علیه السالم(عیسى بن مریم :أبله لیس یعني بالمولود الذي 

، وقیل: هي للتكثیر دائًما وهو مذهب )٢(وهذا الرأي علیه أكثر النحویین ،)علیه السالم(آدم 
والقرینُة هي التي  )٤(للتقلیل والتكثیر مًعا، ومنهم من ذهب إلى أنها )٣(ابن درستویه وجماعة

والتقلیل بها نادر وهذا  ،وهو مذهب الفارسي، وقیل: أنها أكثر ما تكون للتكثیر )٥(ُتعّیُن المرادَ 
مذهب ابن مالك ونسبه إلى سیبویه وكذا قال ابن خروف بنسبته؛ ألن سیبویه ساوى بین ُربَّ 

في أن  )ابن هشام(واختاره ، )ُربَّ (ریة للتكثیر فكذلك الخب )كم(وكم الخبریة بالمعنى وبما أن 
ُرَبَما َیَودُّ الَِّذیَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ((نحو قوله تعالى: )٦()قد(وفي التقلیل  )كم(نظیرها في التكثیر 

فوجه  )٧())یوم القیامة في الدنیا عاریةٌ  كاسیةٍ  بَّ یا رُ ((:وفي الحدیث ]،٢))[الحجر/ُمْسِلِمینَ 
 منهما فیهما للتكثیر ولیست للتقلیل؛ ألن كال  )بَّ رُ (من اآلیة الكریمة ومن الحدیث أن الداللة 

هو ودادتهم أن یكونوا مسلمین، وال أن  ،مسوق للتخویف، وال یناسب التخویف أن یكون القلیل
االستراباذي ، ویرى الرضي  ا في الدنیایكون القلیل هو أن یعرى في اآلخرة من كان كاسیً 

أنها وضعت للتقلیل في األصل وانتقلت إلى التكثیر وكثر استعمالها للداللة على المعنى 
 ، )٩(وهذا مذهب السیوطي اوقیل : أنها أكثر ما تكون للتقلیل غالًبا والتكثیر نادرً  )٨(الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أو ،  ٦٥٨: ١، شرح التصریح  ٣٦٤:  ١، األصول في النحو  ٢٦٦:  ٢في الكتاب  أْزد السَّراةالبیت لرجل من   )١(

،  ٣٩٩:  ١ ق: أحمد ظافر كوجانیعلت ، السیوطي،وشرح شواهد المغني ، ٣٨٢: ٢ لعمرو الجنبي في خزانة األدب
   ٤٤١:  ١، الجنى الداني  ٤٠٠:  ٢وبال نسبة في اللباب  ، ١٢٨٣:  ٣ والمقاصد النحویة

  ٤٣١:  ٢همع الهوامع  ٢٨٥:  ٢،  المساعد  ٧٤٢: ٢، توضیح المقاصد  ٤٣٩:  ١ینظر : الجنى الداني   )٢(
  ٣٧:  ٣، معاني النحو  ٦٥٧:  ١، شرح التصریح  ١٨٠:  ١، مغني اللبیب  ٤٤٠:  ١ینظر : الجنى الداني   )٣(
   ٣٠٣٠:  ٦، تمهید القواعد  ٢٨٥: ٢، المساعد  ٤٤٠:  ١ینظر : الجنى الداني   )٤(
   ١٨٨:  ٣ینظر : جامع الدروس العربیة   )٥(
  ١٨٠:  ١، مغني اللبیب  ١٧٨:  ٣ینظر : شرح التسهیل   )٦(
  ٩١٣:  ٢ موطأ اإلمام مالك  )٧(
  ٢٨٧:  ٤ینظر : شرح الرضي على الكافیة   )٨(
  ٤٣١:  ٢: همع الهوامع  ینظر  )٩(
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في موضع نها للتكثیر إ والتقلیل والتكثیر مستفید من السیاق، أو )١(نها حرف إثباتإ :وقیل
) بوجوه تفارقها عن سائر حروف الجر األخرى وهي : )٢(المباهاة واالفتخار  ، وتختص (ُربَّ

لقیُت)، فال تدخل ُربَّ رجٍل  نحو:( )٣(إذا دخلت على ظاهر فال یكون بعدها إال نكرة  .١
ُربَّ زید لقیته) ، ویصح أن  على معرفة المتناع قبول المعرفة للتقلیل، فال یصح أن تقول:(

ُربَّ زید وأخیه منطلقین) فصح األول  ُربَّ رجل وأخیه منطلقان) وال یصح أن تقول:( تقول:(
 .  )٤(؛ ألنه بمعنى وأخ له

ُربَّه رجًال أكرمت) وهذا  بنكرة منصوبة نحو:( ار فال یكون إال مفسرً یضمإذا دخلت على   .٢
بتثنیة تمییزه وجمعه الضمیر نكرة أبًدا بدلیل تفسیره بالنكرة وهذا یلزم اإلفراد والتذكیر استغناء 

(ُربَّه رجلین وُربَّه رجاًال وُربَّة امرأة) ، وحكى الكوفیون تثنیة هذا الضمیر وجمعه وتأنیثه نحو:
ُربَّهما رجلین وُربَّهم رجال وُربَّها امرأة) وحكي ذلك نقًال عن  نحو:( وتأنیثه فیطابق التمییز

وذلك ال یجوز عندنا َألن العرب استغنت بتثنیة ه ابن عصفور إذ قال:((، ولم یرتضِ )٥(العرب
 .  )٦())التَّمییز وجمعه عنه

یلزمها التصدیر فال تتعلق بمتأخر عنها كقولك:(ُربَّ رجل عالم  )٧(لها صدر الكالم )ُربَّ (  .٣
وٕانما  لقیته) فموضع المجرور بها النصب كما یكون موضع المجرور في قولك:(بزیٍد مررت)

، وكذا الحال حمًال لها على )٨(؛ ألنها بمنزلة ما النافیة وٕاْن الزائدة وهمزة االستفهاموجب ذلك
حملت و ، نها أشبهت االستفهامیة في اللفظن الخبریة لها الصدر وأوألكم الخبریة في التكثیر 

كم رجٍل ضربت) . فالخبریة نحو:()٩(علیها والعرب تحمل الشيء على النقیض )ُربَّ (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٣١:  ٢، همع الهوامع  ٢٨٠:  ١١، التذییل والتكمیل  ٤٤٠: ١، الجنى الداني  ٢٥٥:  ١ینظر : اللمحة   )١(
  ١٦١:  ٣، شرح أبیات مغني اللبیب  ٤٤٠:  ١الجنى الداني ،  ١٧٣٧:  ٤ارتشاف الضرب ینظر :   )٢(
  ٤٨١:  ٤، شرح المفصل  ١٩٥:  ١ر العربیة ، أسرا ٤١٦:  ١، األصول في النحو  ٤٢٧:  ١ینظر : الكتاب   )٣(
  ٢٦٨ینظر : رصف المباني :   )٤(
    ١٨٤ینظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها ، جواهر األدب :   )٥(
  ٤٣٥:  ٢همع الهوامع   )٦(
   ٦٥ه) ، تحـ: د. فائز فارس :  ٥١٦، أبو محمد القاسم بن علي الحریري البصري (ت حة اإلعراب لْ ینظر: شرح مُ   )٧(
  ١٨٤ینظر : جواهر األدب :   )٨(
  ٢٦٨ینظر : رصف المباني:   )٩(
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فیة للجنس في نصب مابعدها ، وكما حملت (ال) الناكم رجًال ضربت)هامیة نحو:(واالستف
 . )١(التوكیدیة في نصب ما بعدها أیًضا على إنَّ 

)  )٢(تأتي لما مضى وللحال وال تأتي لالستقبال )ُربَّ (  .٤ : ذهب أكثر النحویین إلى ان (ُربَّ
ال  لكال یكون فعلها إال ماضًیا ؛ ألن الحكم بالتقلیل ال یتصور بشيء متحقق ثابت یأتي فلذ

]، ٢))[الحجر/ُرَبَما َیَودُّ الَِّذیَن َكَفُروا َلْو َكاُنوا ُمْسِلِمینَ یأتي فعلها إال ماضًیا، وأما قوله تعالى:((
) یؤول بماٍض؛ ألن ذلك متحقق الوقوع ونزل منزلة الماضي لقیام َیَودُّ فالفعل المضارع (

جوز مجیئه للماضي وللحال وللمستقبل واستدل بقول  )٣(بن مالكاالنعت مقامه، إال أن 
 : [الوافر] )٤(جحدر بن مالك اللص

 َرْخِص الَبنانِ  عليَّ ُمَخضَّبٍ         فإْن َأْهلْك َفُربَّ َفَتى َسیَبكي 
جواز حذف الفعل بعده لداللة سیاق الحال علیه؛ ألنها جاءت جواًبا لكالم سابق لها أو   .٥

 .  )٥(ُربَّ رجٍل قاَم) في تقدیر هذا الكالم فبقولنا :(ُربَّ رجٍل) التقدیر :(
كقول جمیل بن  )٦(یجوز حذفها لداللة المعمول علیها؛ ألنه الزم للخفض والتنكیر علیها  .٦

 :  [الخفیف])٧(معمر
 

 ِكْدُت َأْقِضي الحیاَة ِمْن َجَلِلهْ        َرْسِم داٍر َوَقْفُت في َطَلِلْه 
 ها ، وقد ُردَّ هذا ؛ ألنهما أحرفومنهم من یرى أن الواو أو الفاء عوض عن حذف     

عطف وهي ال تعمل إال إذا اختصت وأحرف العطف غیر مختصة بدلیل ظهورها مع 
 دلیل آخر أنها تضمر بعد (بل) ال، و ) ٨(ُربَّ من غیر عوض، وجاء الجر بإضمار )ُربَّ (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٦٨ینظر : رصف المباني :   )١(
  ٢٩٣:  ١١، التذییل والتكمیل  ١٨٣:  ١، مغني اللبیب  ٤٥١:  ١ینظر : الجنى الداني   )٢(
  ٢١٠:  ١١، خزانة األدب  ٢١٠:  ١، تمهید القواعد  ٢٨٧:  ٢، المساعد  ١٧٩:  ٣ینظر : شرح التسهیل   )٣(
   ٤٥٢:  ١، الجنى الداني  ٢٨٢:  ١ینظر : أمالي القالي   )٤(
  ٢٧٠ینظر : رصف المباني :   )٥(
 ،  ٢٦٩ینظر : المصدر نفسه :   )٦(
 والمشهور بـ(جمیل بثینة)  ٥٢ینظر : دیوانه :    )٧(
  ٣٧٨:  ١: اإلنصاف ینظر   )٨(
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 : [الرجز] )١(نحو قول سؤر الذئب
 بل َجْوِز َتْیهاَء بَظْهر الجحَفتْ 

والفعلیة وهذا  االسمیةتهیئها للدخول على الجملتین و  )٢(تلحقها(ما) فتكفها عن العمل  .٧
 : [الخفیف] )٥(ومنه قول أبي داؤد األیادي) ٤(وابن هشام  )٣(مذهب سیبویه

 وعناجیُج بینهنَّ المهارُ         ربَّما الجامُل المؤبَُّل فیهْم 
، )٦(الخبر منعته وفیه مبتدأ، والمؤّبل الجامل، ف)ما(ُكّفت بـو  رب ع المبتدأ والخبر بعدوق إذ   

طئها للدخول على الفعل نحو قولنا:(ُربَّما یقوم زید) فالمضارع هنا یكون  واألمر األخر أنها توَّ
) ٨(، أو یكون دخول (ما) كخروجها على أنها زائدة)٧(الماضي بتقدیر :(ُربَّما قام زید)بمعنى 

  : [الخفیف] )٩(عِدي بن رّعالء الَغّسانيكقول 
 ُدْوَن ُبْصَرى َوَطْعَنٍة َنْجَالءِ      ُربََّما َضْرَبٍة ِبَسْیٍف َصِقْیٍل 

 بجر ضربة وطعنة . 
عن رأي البصریین وسیبویه فذهب إلى أنها حرف جر د رأیه عُ بْ أما الجندي فلم یَ       

وحملها على نقیضتها (كم) إذ قال:((أصل ُربَّ أن تكون مناقضة لـ(كم) الخبریة فكم للتكثیر 
تقصد أن تقلل ذلك ثم غلب علیها االستعمال  تُربَّ رجٍل یفهم) وأن وُربَّ للتقلیل تقول:(
 ، ویرى الجندي أن التشبیه هنا كما جاء االستفهام )١٠(ُربَّ بلٍد قطعت)) بمعنى الكثرة كقولهم:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٧٩:  ١، حاشیة اإلنصاف  ١٧١:  ١، حاشیة سر صناعة اإلعراب  ٣٠٥:  ١: ینظر : حاشیة الخصائص  ینظر  )١(

 ١٨٩:  ٣، وبال نسبة في شرح التسهیل  ٣٩:  ٩، لسان العرب  ١٢٥:  ٢، حاشیة شرح المفصل 
  ٢٧٠ینظر : رصف المباني :   )٢(
  ٣٢٥:  ٣: شرح كتاب سیبویه للسیرافي  ١١٥:  ٣ینظر : الكتاب   )٣(
  ١٨٢:  ١ینظر : مغني اللبیب   )٤(
  ٥٨٨:  ٩، خزانة األدب  ١٧٢:  ٣، شرح التسهیل  ٥٦٥:  ٢، أمالي ابن الشجري  ٣٨٣:  ١ینظر : المفصل   )٥(
  ٤٨٦:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٦(
  ٢٧١ینظر : رصف المباني :   )٧(
 ٤٣٧:  ١، الجنى الداني  ٤٨٧:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٨(
:  ینظر، و ٥٨٦:  ٩ینظر: خزانة االدب و ، جاهلي. والرعالء اْسم أمه اْشتهر بَهاعدي بن الرعالء َشاِعر هو   )٩(

  ١٥٢:  ١ عبد السالم محمد هارون ،: احمد محمد شاكر تحـ،  هـ)٢١٦ تاألصمعي (، األصمعیات 
  ١٦٩٣:  ٤اإلقلید   )١٠(
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 : [الوافر]  )١(على وجه التقریر ومثل له بقول جریر
 احِ یَن ُبُطوَن رَ مِ َعالَ َدى الْ نْ أَ وَ      اَیا طَ مَ ِكَب الْ رَ  َر َمنْ یْ خَ  ُتمْ سْ لَ أَ 

 .  ) ٢(فالهمزة استفهامیة وغلب علیها التقریر(التیقن واالطمئنان) وهو بخالف الشك
سبقه ومن عاصره  نْ مَ  ذكرهانفسها التي  الجندي الوجوهَ فذكر  )ُربَّ (أما في خصائص      

من حیث دخولها على النكرة، أو أن مجرورها المظهر یلزم أن یكون موصوًفا بنكرة 
منصوبة، وتختص بصدر الكالم، ویجيء فعلها محذوًفا وعزاه الجندي؛ لداللة الحال علیه 
والعلم به كحذفه في (بسم اهللا) بتقدیر:(بسم اهللا أبتدئ)، ویرى الجندي أن سبب ذلك؛  هو 

لداللة القلة علیه  ؛، ویجب أن یكون هذا الفعل ماضًیا)٣(ها جواًبا لذلك كان فعلها معلوًماوقوع
، وفي دخولها على (ما) وكّفها لها ساغ دخولها على الفعل ؛ ألنها لما ناسبت (قد) في القلة 

، وامتنع الدخول قبل الكف الختصاصها ول وهنا تغیرت األشیاء عن أصولهاساغ هذا الدخ
، واستدل الجندي على ما) عزلت عن العمل واختصت باالسم، ولما كفَّت بـ(سماءاألبجر 

 . ) ٤(المذكور سابًقا كالمه أعاله بقول أبي داؤد األیادي
 

سیبویه والجندي أیًضا هو الراجح و أما الباحث فیرى أن ما ذهب إلیه البصریون       
) حرف جر ؛ ألنها ال تقبل عالم علىوالصائب  واألفعال وأنها ال تدل  األسماءات أن (ُربَّ

على نفسها بلفظها فقط ، وأنها توصل معنى الفعل إلى ما یلیه وهذا هو عمل حروف الجر ، 
وأنها مبنیة ولو كانت اسًما لكان حقها اإلعراب، وأنها أبًدا تجر ما بعدها وهذه الصفة 

ة للتكثیر وهي للتقلیل محصورة بحرف الجر أیًضا ، وكذلك حملها على نقیضتها (كم) الخبری
 ( تدل داللة واضحة على المذكورة سابًقا كان دلیًال على حرفیتها ، وأن أغلب خصائص (ُربَّ

 أنها حرف جر .     
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨٥:  ١ینظر : دیوانه   )١(
 ١٦٩٣:  ٤ینظر : اإلقلید   )٢(
  ١٦٩٥ – ١٦٩٤ – ١٦٩٣:  ٤المصدر نفسه  :ینظر  )٣(
  ١٦٩٧ – ١٦٩٦:  ٤ینظر : المصدر نفسه   )٤(
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 الكاف : 
في الكالم على موضعین: (مفردة ومركبة) ، فالمفردة حرف جر عامل وحرف  )الكاف(     

، والجارة العاملة إما أن تكون زائدة، وٕاما أن تكون غیر زائدة تفید )١(خطاب غیر عامل
 نها تكون حرًفا وقیل: أنها تكون اسًما وقیل: إنها حرف واسم . أالتشبیه، وهذه األخیرة قیل: 

 : [الرجز] )٢(بقول العجاج ،مجيء الكاف اسًما في هذه المسألة واستشهد الجندي على    
 َیضَحْكَن َعْن َكاْلَبرِد المنَهمّ             ُجمٍّ  ِبیٌض َثَالٌث َكِنَعاجٍ 

یضحكن (؛ فالمعنى:لیهاع )عن(؛ لدخول حرف الجراسًما بمعنى مثل )الكاف( تعوقإذ      
قال الجندي:((یصف األسنان، أي:عن مثل البرد  ،)ناٍن بیضاَء مثل البرِد الذَّائبعن أس
 . )٣(الذائب))

النحویین اختلفوا في (الكاف) غیر الزائدة في (حرفیتها واسمیتها) ، وكما أشرُت إلى أن      
 م منهم إلى أنها على ثالثة أحوال:فذهب قس

بذلك ، وتأتي  األسماء(حرف) مستدلین على ذلك بأنها حرٌف واحد صدر وال تتصف :األول 
]، وٕاذا وقعت ١١الشورى/))[َلْیَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ نحو قوله تعالى:(( )٤(زائدة وال تزاد إال الحروف

      [الرجز] :)٥(خطام المجاشعيأول كافین فاألولى حرف، والثاني:(اسم) نحو قول 

 وصالیات َكَكما ُیَؤْثَفْینْ 
وذلك كوقوعها مع مجرورها صلة من غیر قبح نحو  األسماءوالثالث: ال تقع موقع   

صلة من غیر الستلزامه حذف صدر ال ؛لقبح ذلك اولو كان اسمً :(مررُت بالذي كزیٍد) 
، أما الذین ذهبوا إلى اسمیتها )٧(مالك حرفیتها في حال وقوعها صلة ویرى ابن )٦(لطو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٧٢ینظر: رصف المباني :   )١(
  ، شرح  ١٢٣٥:  ٣، والمقاصد النحویة  ٣٢٨:  ٢دیوانه ، تحـ: د. عبد الحفیظ السلطي ، ١٧٠٣:  ٤اإلقلید  ینظر :  )٢(

  ٢٦٦:  ١، شرح ابن الناظم  ٥٠٥:  ٤، شرح المفصل  ١٩٢:  ١، بال نسبة في أسرار العربیة  ٦٥٩:  ١التصریح     
   ١٧٠٤:  ٤اإلقلید   )٣(
  ٢٧٥:  ٢، المساعد  ٧٨:  ١ینظر : الجنى الداني   )٤(
  ١١٤:  ١٤، لسان العرب  ٢٩١:  ١، سر صناعة اإلعراب  ٩٦:  ١، شرح أبیات سیبویه  ٣٢:  ١ینظر : الكتاب   )٥(

  ٣١٣:  ٢، خزانة األدب  ٢١٢٩:  ٤،  المقاصد النحویة  ٦٦٣:  ٣، المقاصد الشافیة  ٧٩:  ١، الجنى الداني     
 ٧٨:  ١ینظر : الجنى الداني   )٦(
  ٣٢٣:  ٤، شرح الرضي على الكافیة  ١٦٩:  ٣ینظر : شرح التسهیل   )٧(
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اختلفوا  على اسمیتها مبدئًیا ولكنهم، واتفقوا )١(فاستدلوا على ذلك بأنها بمعنى (مثل أو شبه)
ا في ضرورة الشعر ى قسمین، القسم األول : یرى أنها تكون اسمً في تفصیل ذلك فانقسموا عل

و وأشار لذلك بقوله:(( وهو مذهب سیبویه ا فى الشعر إّال أنَّ ناسا من العرب إذا اضُطرُّ
، )٢())فُصیَُّروا ِمثَل َكَعْصٍف َمْأكولْ  :وهو ُحَمْیٌد اَألرقُط : جعلوها بمنزلة ِمْثٍل قال الراجز

 المراديو  ،وابن أبي الربیع ،وابن عصفور ،علم الشمنترياألو  ،وابن السراج ،المبرد )٣(ووافقه
 ابن عقیل . و  ،ابن هشامو 

أبو علي  )٥(ووافقه )٤(والقسم الثاني: مجیؤها اسًما في اختیار الكالم وهذا مذهب األخفش     
وابن ابن مالك، و ابن یعیش، و الجزولي، و الزمخشري، و الصیمري، و ابن جني، و الفارسي، 

 .)٧(، ویرى ابن مضاء مجیئها اسًما أبًدا)٦(، فما كان معناه اسًما فهو اسمالفرخان
 )٨(مجرورة بحرف جر )الكاف(: وقوع ولهاوهناك مواضع یتعین فیها اسمیة الكاف أ     

 : [الطویل] )٩(نحو قول الشاعر
 عِ نَّ قَ المُ  ميِّ لكَ اْ ّال بِ ألولَع إِ         كْن أَ  مْ لَ ُجْلُت فَ  الشَّْغواءِ  ةِ ا للقوَّ كَ بَ 

 [الخفیف] :)١١(كقول الشاعر )١٠(أن یضاف إلیه ثانیها: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٨:  ١، مغني اللبیب  ١٤٠:  ٤ینظر : المقتضب   )١(
  ٤٠٨:  ١الكتاب   )٢(
 ، شرح جمل ١٦:  ٢نكت في تفسیر كتاب سیبویه ، ال٤٣٨:  ١، األصول ١٤٠:  ٤ینظر على الترتیب: المقتضب   )٣(

  ٢٧٧:  ٢، المساعد ٤٩:  ٣، أوضح المسالك ٧٨:  ١، الجنى الداني  ٨٥٠:  ٢، البسیط ٥٣٦:  ١الزجاجي     
  ٣٢٤:  ٤ینظر : شرح الرضي على الكافیة   )٤(
 ، المفصل      ٢٨٣:  ١، التبصرة والتذكرة  ٢٩١:  ١، سر صناعة اإلعراب  ٢٦٠:  ١: اإلیضاح العضدي ینظر   )٥(

 ، شرح المفصل  ١٢٣:  ١د. شعبان عبد الوهاب محمد ه)، تحـ:٦٠٧، المقدمة الجزولیة، الجزولي(ت ٣٨٣:  ١   
      ٣٦٠:  ١، المستوفى في النحو ، تحـ: د. محمد بدوي المختون  ١٦٩:  ٣، شرح التسهیل  ٥٠٢:  ٤   

  ٢٧٢ینظر : رصف المباني :   )٦(
   ٤٥١:  ٢، همع الهوامع  ٢٧٧:  ٢، المساعد  ٧٩:  ١، الجنى الداني  ٢٦٢:  ١١والتكمیل ینظر : التذییل   )٧(
  ٨٢:  ١، الجنى الداني  ٢٩٦:  ١ینظر : سر صناعة اإلعراب   )٨(
    ٨٢:  ١، الجنى الداني  ٢٦٦:  ١، شرح ابن الناظم  ١٧٠:  ٣البیت مجهول القائل وینظر : شرح التسهیل   )٩(
  ٤٤٩:  ٢، همع الهوامع  ٨٢:  ١، الجنى الداني  ١٧٠:  ٣ینظر : شرح التسهیل   )١٠(
  ٢٦٨:  ١٠، خزانة األدب  ٦٦٦:  ٣، المقاصد الشافیة  ٢٧٧:  ٢البیت مجهول القائل وینظر : المساعد   )١١(
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 احبً  القلبِ  مِ یْ تَ  نْ مِ  انً سْ حُ  اقَ فَ            لْ بَ  ال كالبدرِ  بُّ حُ  بِ لْ قَ الْ  مُ یْ تَ 
 [البسیط] : )٢(كقول األعشى )١(أن یقع فاعًال  :وثالثها

 لُ تْ فَ الْ وَ  تُ یْ الزَّ  یهِ فِ  بُ هَ ذْ یَ  نِ عْ الطَ كَ          ط طَ ي شَ وِ ى ذُ هَ نْ یَ  َال وَ  ونَ هَ تَ نْ تَ  لْ هَ 

 [الخفیف] :)٤(كقوله )٣(أن تقع مبتدأ :ورابعها 

رَّارُ             أبًدا َكالِفَراء َفوَق ُذَراَها   حیَن َیْطوي الَمَساِمَع الصَّ
 [الكامل] : )٦(جمیل بثینة كقول )٥(أن تقع اسم كان: وخامسها

 يلِ ئِ اْ سَ رَ  كَ تْ تَ أَ  اْ ك مَ رِ یْ غَ لِ  احبً          قالمةٍ  قدرِ ي كَ بِ لْ ي قَ فِ  نَ اَ كَ  وْ لَ 
 [البسیط] :)٨(الذبیاني كقول النابغة )٧(أن تقع مفعوًال ها: سادس

َتاِء ِمَن اَألْمحال كاَألَدمِ        ِإذا َما اُألْفُق جلَّله  َال َیْبَرُمون   ِصرُّ الشِّ
ویلها على حذف الموصوف وٕاقامة ي الفارسي أن هذه الشواهد یمكن تأویرى أبو عل     

ذلك بأن الصفة یجب أن تكون  ه)٦٤٣(ت، وردَّ السخاوي)٩(الصفة مقامه(الجار والمجرور)
 . )١٠(اسًما كالموصوف

، ولكن ر وال خالف في جرها للظاهریلضملظاهر وامن الحروف التي تجر ا )الكاف(و      
 فقد أجاز ذلك .  )١١(الخالف جاء في جرها للضمیر المتصل، إال المبرد

 : [الرجز] : )١٢(الجزئیة بقول العجاج هذه واستشهد الجندي على   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٦١:  ١، اللباب  ١٩٢:  ١، أسرار العربیة  ٢٦٠:  ١، اإلیضاح العضدي  ١٤١:  ٤ینظر : المقتضب  )١(
  ٦٣ینظر : دیوانه :  )٢(
  ٣٧٠:  ٢، تحریر الخصاصة ١٢٣٤:  ٣،المقاصد النحویة  ٨٣:  ١،الجنى الداني ٢٦٥:  ١ینظر: شرح ابن الناظم  )٣(
   ١٢٢٣: ٣، المقاصد النحویة  ٨٣: ١، الجنى الداني ٨١٣:  ٢، وینظر: شرح الكافیة الشافیة البیت مجهول القائل  )٤(
  ٤٥٠:  ٢، همع الهوامع  ٣٠٠١:  ٦، تمهید القواعد  ٨٣:  ١، الجنى الداني  ١٧١:  ٣ینظر : شرح التسهیل   )٥(
  ٥٤ینظر : دیوانه :   )٦(
  ٣٠١٠:  ٦، تمهید القواعد  ٨٣:  ١، الجنى الداني  ٢٦٤:  ١١ینظر : التذییل والتكمیل   )٧(
  ٥٧ینظر : دیوانه ، تحـ: د. علي الهروط :   )٨(
  ٢٢٠ئل العضدیات ، أبو علي الفارسي ، تحـ: د. علي جابر المنصوري : ینظر : المسا  )٩(
 ١٢٨علم الدین علي بن محمد السخاوي، تحـ: د. یوسف الحشكي:  المفضل في شرح المفصل، ینظر :  )١٠(
  ٣٢٦:  ٤، شرح الرضي على الكافیة  ١٤٩:  ٣ینظر : شرح كتاب سیبویة للسیرافي   )١١(
  ١٧٠٤:  ٤، اإلقلید  ١٤:  ٣، أوضح المسالك  ٣٨٤:  ٢الكتاب ،  ٢٦٩: ٢ینظر : دیوانه   )١٢(
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 وُأمَّ أو عاٍل َكَها أو َأْقرَبا          ى الذُّناباِت شماًال َكثََبا لخّ 
محمولة على  )١(أدخل الشاعر (الكاف) على الضمیر وعده النحویون ضرورة شعریة     
اضُطروا أضمروا في الكاف، ن الشعراء إذا ؛ ألنها في معناها، قال سیبویه:((إ(مثل)

، ولم یرتِض ابن السراج ذلك في الكالم )٢())شبهوه بقوله له ولهن...  فیجُرونها على القیاس
ألن الكاف تكون اسًما وتكون حرًفا فال تضیفها إلى المضمر مع إال أن یضطر الشاعر له:((

تارة ضرورة ، وعد ابن مالك ذلك )٣())قلة تمكنها وضعف المضمر إال أن یضطر شاعر
، فلمخالفة األصل وجب )٥()الكاف(ویرى أنه استغني في التشبیه بـ(مثل) عن  )٤(وتارة قلیًال 

قد خولف ، ونتیجة لهذا )الكاف(الدخول على الضمیر المتصل واعتل بعلة أخرى وهي خفة 
             ا فأدخلت على ضمیر الرفع وضمیر النصب المنفصلین، فقالوا:األصل أیضً  ذابه
 .  )٦()أنا كإیاك(، و)ناأنت كأَ (، و)أنا كأنت(

 وأجمع النحویون على أن (الكاف) لها معاٍن تتلخص في ما یأتي :     
وكاف الجر التي التشبیه: وهو المعنى األصلي فیها نحو:(أنَت كاألسد) ، قال سیبویه:((  .١

                 التعجب نحو قولهم :، وقد تكون بمعنى )٧())تجيء للتشبیه، وذلك قولك: أنت كزیدٍ 
  )٨())كالیوم وال ِجْلَد مخبأة ا رأیتُ م((

أثبت ((ابن هشام في المغني:قال  ،به بعض النحویین ونفاه بعضهم اآلخر قالالتعلیل:   .٢
ا كحكایة سیبویه موفة بفالكاف مكأن تكون ذلك قوم ونفاه األكثرون وقید بعضهم جوازه ب

  التجردي فالتعلیل  ازلحق جو ویرى ابن هشام أن ا )٩())فتجاوز اهللا عنهكما َأنه ال یعلم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

    ٦٧:  ٢، شرح األشموني  ١٤:  ٣ینظر: أوضح المسالك   )١(
  ٣٨٥ – ٣٨٤:  ٢ الكتاب  )٢(
  ٤٣٩:  ١األصول في النحو   )٣(
  ٧٤٤:  ٢ینظر : توضیح المقاصد   )٤(
  ٧٩٣:  ٢ینظر : شرح الكافیة الشافیة   )٥(
  ١٦٩:  ٣ینظر : شرح التسهیل   )٦(
   ٢١٧:  ٤الكتاب   )٧(
  ٧٣:  ١ الناشر: محمد علي بیضون هـ)٣٩٥ت(أحمد بن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة العربیة    )٨(
  ٢٣٤:  ١مغني اللبیب   )٩(



 ............................................الشاهد الشعري النحوي في الحروف.........الفصل الثالث

٢٣٤ 
 

 
 

جب أع(]، والتقدیر:٨٢[القصص/ ))َوْیَكَأنَُّه َال ُیْفِلُح اْلَكاِفُرونَ قوله تعالى:(( ونح )ما(من 
المصدریة  )امـ(بو  سیبویه الفي مث كماالزَّائدة  )ام(ـبواهللا أعلم، والمقترنة  ،)لعدم فالحهم

 . )١()ألجل إرسالنا فیكم(بتقدیر: ]١٥١البقرة/[))َرُسوًال َكَما َأْرَسْلَنا ِفیُكْم قوله تعالى:(( ونح
على (:َأي، )كخیر(:فقال ؟)َكیَف َأصَبحتنحو:(ش والكوفیون ذكره اَألخف: و االستعالء  .٣

 .)٢(كصاحب خیر :مضاف َأيمحذوفة الوقیل هي ، )كاف) ولیس(باء(هي وقیل ، )خیر
 ) و(صلِّ كما یدخل الوقت) كما تدخلُ في حال اتصالها بـ(ما) نحو :(سلِّم وهي المبادرة :   .٤

 .  )٣(، ونسبه ابن هشام إلى ابن الخباز وأبي سعید السیرافي    
 ]، ١١[الشورى/))َلْیَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ ((:نحو قوله تعالى )٤(: وهي حرف جر زائدالتوكید  .٥

  َآَمُنوا ِبِمْثِل ((، وقیل: أن الزائد(مثل) كما في قوله تعالى:لیست زائدة )الكاف(وقیل: أن     
  ، ویرى الرضي زیادة )٥(كي تفصل الكاف عن الضمیر ؛]١٣٧))[البقرة/َآَمْنُتْم ِبهِ َما    
 . )٦(الحرف    
أن أما رأي المحدثین في اسمیة (الكاف) وحرفیتها، فقد ذكر األستاذ عباس حسن        

، وأورد الدكتور )٧()مثل(اسًما مبنًیا بمعنى كونیوجب ذلك، فتسبب ل عن الحرفیة خروجها
ووقعت  محمد خیر الحلواني (الكاف) في حروف الجر وألجأ اسمیتها إلى الضرورة إذ قال:((

إلى  الدكتور فاضل السامرائي، وأشار )٨(الكاف زائدة أیًضا في بعض األشعار ضرورة))
 وٕانما هي أقل منها درجة في  لیست بمعنى (مثل) تماًما،وذهب إلى أنها استعمالها اسًما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٢٣٤:  ١مغني اللبیب ینظر :   )١(
  ٢٣٥:  ١ینظر : المصدر نفسه   )٢(
 ٢٣٧:  ١ینظر : المصدر نفسه   )٣(
  ١٨١:  ٣ینظر : جامع الدروس العربیة   )٤(
  ٢٣٨:  ١ینظر : مغني اللبیب   )٥(
  ٣٢٥:  ٤ینظر : شرح الرضي على الكافیة   )٦(
  ٥١٦:  ٢ینظر : النحو الوافي   )٧(
  ٥٩٣ – ٥٩٢النحو المیسر :   )٨(
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 . )١(عن مثل البرد) أقرب إلى المشبه به من الكاف ن(یضحك هم:التشبیه، فقول
على أن أحد الشیئین سد مسد اآلخر في  عقد القلبفیرى أن التشبیه هو:((أما الجندي      

، ویرى الباحث أن الجندي یذهب إلى حرفیتها، أما في اسمیتها فذهب )٢(معنى من المعاني))
ابتداًء  الختیار، فعن مجیئها اسًما تكلمتُ مع أصحاب الرأي الثاني في مجیئها اسًما في ا

 رو ذكم) بداللة دخول حرف الجر علیه، وفي قولهم البوقوع الكاف اسم بمعنى(مثل
:((هذا النظیر؛ ألنه ال یمكن أن یكون یٍد أخوك) یرى الجندي أنه بتقدیر:(الذي كز سابًقا

ألصبحت مضافة إلى(زید) وهما كلمة  االسمیة، ولو ُحِملت على )٣(الكاف هنا إال حرًفا))
ا أن(كزیٍد) لیست جملة لذلك لم یستقم واحدة، واالسم الموصول(الذي) البد له من صلة وبم

 الكالم باسمیتها.
بًقا قد یقع مفعوًال به، قال الجندي:((فالحرف اس إذا كان(الكاف) حرًفا فكما قلتأما      

على نحو:              یقتضي فعًال والفعل فاعًال وهو ضمیره المستكن الراجع إلى الموصول
 .   )٤(نحو زید) یتلئب األمر ویستقیم ؛ ألن الفعل مع الفاعل جملة)) (الذي حصلَ 

 

 ر المتصل إذ قال:((الیضمذكر الر فیضمألة دخولها على االسم الظاهر والأما في مس     
؛ ألنهم استغنوا عن ذلك بإدخال (مثل) ... وقیل : لم یدخلون كاف التشبیه على المضمر

لهم (ككل) وال یخفى على ؛ ألدائه إلى مثل قو ولها علیهر؛ لكراهیتهم دختدخل على المضم
  .    )٥(؛ ألنها باب واحد))أحد قبحه

ف واحد، وتكون نها حر إ یمكن حذفها، و و  ،؛ بداللة زیادتهاأنها حرف فیرىالباحث أما      
نبغي حصر ذلك في على هذا یلم تثبت في االختیار و فاسمیتها  أما؛ صلة مع مجرورها 
الممنوع من الصرف؛ كما تصرفوا في ؛ ألنها لغة الشعراء فیتصرفون بها ضرورة الشعر فقط 

 .)١(ألنها جرت على ألسنتهم في الكالم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦٤:  ٣ینظر : معاني النحو   )١(
  ١٧٠٣:  ٤اإلقلید   )٢(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٣(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٤(
 ١٧٠٤:  ٤المصدر نفسه   )٥(
  ٣٥٢:  ٢ینظر : شرح التصریح   )٦(
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ویرى الباحث كذلك أن الكاف تجر االسم الظاهر والضمیر المنفصل المرفوع      
أما جّرها للمتصل فیعد من باب الضرورات التي یلجأ إلیها الشعراء من أجل  .والمنصوب

الحفاظ على استقامة الوزن الشعري واالنسجام الموسیقي للقصیدة ، وكذلك لئال یدخل حرف 
  على حرف .
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 :   وجواز األمرین ،وكسرها ،)فتح همزة (إنَّ  وجوب
         االسمیةالناسخة لالبتداء التي تدخل على الجملة  الحروفمن  )وأنَّ  ،إنَّ (     

(جملة المبتدأ والخبر) وتغیر حالها اإلعرابي فتنصب االسم (المبتدأ) وترفع الخبر، خالًفا 
، وعملها بالعكس من عمل كان )١(للكوفیین بأنها ال عمل لها في الخبر وأنه باٍق على رفعه

یستفید منها توكیًدا ومضموًنا وتقویة للمعنى المراد نحو: (إنَّ زیًدا وأخواتها، وسیاق الجملة 
 )  . ) ، (علمُت أنَّ زیًدا قائمٌ قائمٌ 

، فكل موضع )٢(ولهمزتها ثالثة أحوال: وجوب الكسر، وجوب الفتح، جواز األمرین    
وضع ، وكل م) ولم یكن جملة فمعه تفتح الهمزة) إلى مصدر(مفردیحتاج فیه ما قبل (إنَّ 

) إلى جملة ُتكسر معه همزتها یحتاج فیه ما قبل فیجوز فتح ، أما إذا صحَّ فیه الوجهان (إنَّ
 كسرها .  الهمزة ویجوز

 : [الطویل])٣(جواز األمرین في هذه المسألة بقول الشاعر دي علىاستشهد الجن    
  مِ ازِ الَّلهَ َقَفا وَ ُد الْ بْ عَ  هُ نَإِٔ  اذَ إِ           ا دً َسیِّ  لَ یْ ا قِ مَ ا كَ ُت َأْرَى زیدً نْ كُ وَ 

 

، فالكسر على هذا الموضع یجوز فتح وكسر همزتها، وفي جاءت أن بعد إذا الفجائیة     
، والفتح على تأویل إذا) من المبتدأ والخبر والتقدیر:(هو عبد القفا)تأویل نیة االبتداء بعد (

، أي: فإذا العبودیة، أو الخبر محذوفبـ(إذا) والتقدیر: فإذا المصدر (المبتدأ) واإلخبار عنه 
:             وهي )٥(ول من أحوالها هو وجوب الكسر وله مواضع، والحال األ)٤(العبودیة شأنه

]، أو ٢))[یوسف/ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرَآًنا َعَرِبیاقوله تعالى:(( نحوإما حقیقة  )٦(أن تقع في االبتداء
 ))َأَال ِإنَّ َأْوِلَیاَء اللَِّه َال َخْوٌف َعَلْیِهمْ ((قوله تعالى: نحو أال االستفتاحیة ا كالواقعة بعدحكمً 

 ،  )ا جالسزیدً  نَّ جلست حیث إِ (نحو:  ،)إذ، حیثإذا جاءت بعد (وكذلك ] ، ٦٢[یونس/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٣٨١: ١، شرح شذور الذهب للجوجري  ٢٤٨:  ١، المساعد  ١٢٣٧:  ٣ارتشاف الضرب  ینظر:  )١(
   ٤٠٤:  ١ینظر : الجنى الداني   )٢(
:  ١، األصول  ٣٥١:  ٢، المقتضب  ١٤٤:  ٣البیت مجهول القائل وینظر : الكتاب ، و  ١٧١٩ :٤ینظر: اإلقلید   )٣(

  ٤٠١: ٢، الخصائص  ٢٦٥
   ٤١١:  ١ ، الجنى الداني ١٧١٩:  ٤، حاشیة اإلقلید  ٥٣٠:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٤(
  ٣٥٣:  ١، شرح ابن عقیل  ٣٢٠:  ١ینظر : أوضح المسالك   )٥(
   ٢٩٩:  ١شرح األشموني  ، ٥٢٤:  ١، توضیح المقاصد  ٣٢١:  ١ینظر : اوضح المسالك   )٦(
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، فلو فتحنا الهمزة ألضفناهما ؛ ألنهما ال یضافان إال إلى جملة)١()ا أمیرجئتك إْذ إنَّ زیدً (
    . )٢(إلى المفرد ، ویرى المحقق األستاذ (محمد محي الدین عبد الحمید) أن ال خالف في ذلك

، )٣(النحویین إضافتها للمفرد واألصل أن تضاف إلى الجملة جاز بعضث) فأأما(حی      
ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتُنوُء  َما((:قوله تعالى نحوصدر الصلة  لموصولٕاذا وقعت بعد اسم او 

             نحو:أما التي تقع حشًوا في جملة الصلة فتفتح همزتها ، ]٧٦))[القصص/ِباْلُعْصَبةِ 
              قوله تعالى: حوذكر فعله ن ا لقسمجوابً وٕاذا جاءت  ،)٤()فاضله نَّ جاء الذي عندي أَ (
ا زیدً  أقسمت إنَّ ] أم لم یذكر نحو:(٣-٢[الزخرف/))ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرَآًنا َعَرِبیا َواْلِكَتاِب اْلُمِبینِ ((

قوله  نحو )٦(محكیة بالقول، أو قد تكون )٥(جملة ؛ ألن جواب القسم یجب أن یكون)لقائم
 ] . ٣٠[مریم/))َقاَل ِإنِّي َعْبُد اللَّهِ ((:تعالى

َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ((:قوله تعالى نحومسبوقة بالواو  )٧(یةحالأن تقع في أول الجملة الو      
نحو:(جاء  )٨(]، أو غیر مسبوقة٥))[األنفال/اْلُمْؤِمِنیَن َلَكاِرُهون ِمْن َبْیِتَك ِباْلَحقِّ َوإِنَّ َفِریًقا ِمنَ 

بعد عامل علق )، وٕاذا جاءت فاضلٌ  نهُ إِ  برجلٍ  مررتُ (نحو:  )٩(صفةً زیٌد ِإنه مسروٌر)، أو 
 َواللَُّه َیْعَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلُه َواللَُّه َیْشَهُد ِإنَّ ((:قوله تعالى نحو (فعل من أفعال القلوب))١٠(بالالم

قوله  ومنه )لزید إنه فاض(نحو: )١١(ا عن اسم ذاتخبرً  أو]، ١))[المنافقون/اْلُمَناِفِقیَن َلَكاِذُبونَ 
هم َكّال إنَّ  ((تعالى:ه بعد َكّال، نحو قول تقع]، أو و ١٧))[الحج/نَّ اللََّه َیْفِصُل َبْیَنُهمإِ ((:تعالى
  ألّن ما بعد كّال كالمٌ یجوز أن تقع مفتوحة؛ فال ]، ١٥))[المطففین/ِهْم َیْوِمئٍذ لمحُجوُبونَ َعْن َربِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٠٠:  ١، شرح األشموني  ٣٢١:  ١ینظر : أوضح المسالك   )١(
  ٣٣٥:  ١ محمد محي الدین عبد الحمیدینظر : عدة السالك إلى توضیح أوضح المسالك ،   )٢(
 ینظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٣(
  ٣٥٣:  ١، شرح ابن عقیل  ٤٠٥:  ١، الجنى الداني  ٣٢٢:  ١ینظر : أوضح المسالك   )٤(
  ٣٠١:  ١، شرح التصریح  ٢٦٧:  ١ینظر : شرح شذور الذهب   )٥(
   ٦٥٠:  ١، النحو الوافي  ٤٩٨:  ١، همع الهوامع  ٢٣٥:  ١ینظر : ارشاد السالك   )٦(
  ٤٠٦:  ١، الجنى الداني  ١١٨:  ١: شرح ابن الناظم  ینظر  )٧(
 ٢٧٨:  ١، التوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل ، محمد عبد العزیز النجار  ٥٢٦:  ١ینظر : توضیح المقاصد   )٨(
  ٣٢٣:  ١ینظر : أوضح المسالك   )٩(
  ٣٥٤:  ١، شرح ابن عقیل  ٢٣٥:  ١رشاد السالك : المصدر نفسه والصفحة نفسها ، إ ینظر  )١٠(
  ٣٠٠:  ١، شرح األشموني  ٣٢٦:  ٢ینظر : المقاصد الشافیة   )١١(
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ال یجوُز )قام القوُم حتى ِإّن زیًدا قائم(أن تقع بعد حتى االبتدائیة، نحو: )، ویجوز مبتدأمرفوع(
، أما إذا صحَّ تقدیر إنَّ مع اسمها )١(یتهال بمصدر یتَأوُّ في هذا الموضع المتناع ال فتحأن ت

 نحو تكون فاعًال أن ولهذا الوجوب مواضع كاآلتي:  ،فتح همزتها وخبرها بمصدر فیوجب
 مفتوحة الهمزة )أنَّ ]، جاءت (٥١))[العنكبوت/َعَلْیَك اْلِكَتابَ  َأَوَلْم َیْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا((:قوله تعالى

، )لم(المجزوم بـ )یكف(فعل ل؛ ألنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، في محل رفع فاعل؛ ل
            : قوله تعالى ، نحو)٣(أو مفعولة غیر محكیة، )٢()لم یكفهم إنزالنا؟ أو(والتقدیر:

ُقْل  ((:قوله تعالى ، نحو)٤(أو نائبة عن الفاعل]، ٨١))[األنعام/اُفوَن َأنَُّكْم َأْشَرْكُتمَوال َتخَ  ((
اِتِه َأنََّك َتَرى َوِمْن آیَ ((:قوله تعالى نحو )٥(مبتدأ تقع أو]، ١[الجن/ ))يَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفرٌ ُأوِحَي ِإلَ 
، نحو: )٦(ا عن اسم معنى غیر قوٍل وال صادٍق علیه خبرهاأو خبرً ]، ٣٩))[فصلت/اْألَْرَض 

 مجرور أو)، ه حقٌ نَّ اعتقاد زید إِ (و ،)ه فاضلٌ نَّ إِ قولي (، بخالف:)ه فاضلٌ نَّ اعتقادي أَ (
) ٨(أو مجرورة باإلضافة ]٦))[الحج/َك ِبَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقَذلِ ((:قوله تعالى ، نحو)٧(بالحرف

معطوفة على شيء  أو]، ٢٣[الذاریات/ ))َل َما َأنَُّكْم َتْنِطُقونَ ِإنَُّه َلَحقٌّ ِمثْ ((:قوله تعالى نحو
ْلُتُكمْیُكم َوَأنِّي اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعلَ ((:قوله تعالى من ذلك نحو أو ]، ٤٠))[البقرة/َفضَّ

َأنََّها  اِئَفَتْینِ َوإِْذ َیِعُدُكُم اللَُّه ِإْحَدى الطَّ ((:قوله تعالى نحو )٩(من شيء من ذلك ةمبدل
] ، وتفتح بعد (لوال)؛ ألن بعد لوال مبتدأ محذوف الخبر والمبتدأ ال یكون إال ٧))[األنفال/َلُكم

 ،  )١٠(كان كذا) بتقدیر:(لوال انطالق زید موجود لكان كذا)مفرًدا نحو:(لوال أنَّ زیًدا منطلق ل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٢:  ١، شرح التصریح  ٣٢٧:  ٢ینظر : المقاصد الشافیة   )١(
  ٣٩٢:  ١، شرح شذور الذهب للجوجري   ٣٢٤:  ١ك ینظر : أوضح المسال  )٢(
 ینظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٣(
  ٣٠٣:  ١شرح التصریح ،  ٢٦٨:  ١ینظر : شرح شذور الذهب البن هشام   )٤(
  ٣٠٥:  ١، ضیاء السالك  ٢٩٩:  ١، شرح األشموني  ٣٢٥:  ١ینظر : أوضح المسالك   )٥(
  ٣٩٢:  ١، شرح شذور الذهب للجوجري  ١٣٢٨:  ٣، تمهید القواعد  ٣٢٥:  ١ینظر : أوضح المسالك   )٦(
  ٢٩٩:  ١، شرح األشموني   ٣٢٥:  ١ینظر : أوضح المسالك   )٧(
  ٣٠٤:  ١، شرح التصریح  ٤٠٩:  ١ینظر : الجنى الداني   )٨(
  ٣٠٦:  ١ ، ضیاء السالك ٢٩٩:  ١، شرح األشموني  ٢١:  ٢ینظر: شرح التسهیل   )٩(
 ، شرح الشیخ خالد لشیخ اإلمام عبد القاهر الجرجاني، اائة النحویة في أصول علم العربیةینظر: العوامل الم  )١٠(

  ١٦١، تحـ: د. البدراوي زهران : األزهري      
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]،أي: لوال كونه من ١٣٤))[الصافات/َفَلْوَال َأنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحینَ ومنه قوله تعالى:((
؛ ألن المصدر عند الكوفیین فاعل لفعل محذوف نحو قوله د (لو)حین، وأن تقع بعالمسب

هم) وعلى صبرُ  ] والتقدیر:(لو ثبتَ ٥))[الحجرات/َوَلْو َأنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإَلْیِهمْ تعالى:((
، وتفتح في حال وقوعها مع اسمها وخبرها )١(رأي سیبویه أن المصدر مبتدأ محذوف الخبر

َفَكاَن َعاِقَبَتُهَما َأنَُّهَما ِفي النَّاِر َخاِلَدْیِن موضع اسم للفعل الناقص نحو قوله تعالى:((
ك ما ال أكلمُ ] ، وكذلك إذا وقعت بعد (ما) وفي معنى سیاقها الوقت نحو:(١٧))[الحشر/ِفیَها

 إنَّ (بالخبر نحو:اسم إن مفصولة تفتح في حال وقوعها  أن، ویجوز )٢()انجمً  ن في السماءِ أَ 
هشام، ابن الفراء، و  وأجازإال أنه اخُتِلف في هذا،  ،أخواتها لك حالوكذ، )ك فاضلعندي أنَّ 
 )٣(سیبویهذلك عند  نعتم) ویك قائم یعجبنيأنَّ  إنَّ (نحو:  المكسورة على أن المفتوحة دخول إنَّ 

) أي: ك صالحٌ نَّ حتى أَ ك أمورَ  د عرفتُ قنحو:( )٤(، أن تقع بعد (حتى) العاطفة أو الجارة
            كما تقول:  )،ك ذاهبٌ نَّ َأا أمَّ ا) المخففة وكانت بمعنى(حًقا) نحو:(، وٕاذا وقعت بعد(أمَّ )صلحك(
، أو بعد فعل من أفعال القلوب لم یعلق )٥(على معنى في حق ذهابك) أي: نك ذاهبٌ أحًقا (

ا ظننت أّنه فأمَّ موضع المفعول، قال سیبویه:((منطلٌق)؛ ألنها في ك نَّ أَ  بالالم نحو:(ظننتُ 

 المفعولل، و أوَّ  مفعول واسمها وخبرها )أنَّ (َأنَّ  األخفَش ویرى  ،)٦())بخبر أنَّ  يمنطلٌق فاسُتْغن

 .  )٧()ظننُت انطالَقك كائًنا أو حاضًرا(:ه، تقدیر )ك قائمٌ نَّ ظننُت أَ فبقولنا(الثاني محذوٌف، 
ویلها بمصدر وعدم فتحها وكسرها في كل موضع یجوز تأ أما الحال الثالث فهو جواز      

َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ  ((:قوله تعالى نحو) ٨(أن تقع بعد فاء الجزاء تأویلها ومنها:
 ) فهو غفور رحیم(فالكسر على معنى ، ]٥٤))[األنعام/َلَح َفِإنَُّه َغُفوٌر َرِحیمٌ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َوَأصْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٠٣:  ١، شرح التصریح  ١٦١ینظر : العوامل المائة :   )١(
  ٤٩٩:  ١، همع الهوامع  ٤١٠:  ١ ، الجنى الداني ٦٥:  ٥ینظر: التذییل والتكمیل   )٢(
  ٤٠٩ – ٤٠٨:  ١ینظر : الجنى الداني   )٣(
  ١٢١:  ١، شرح ابن الناظم  ٥٣١:  ٤، شرح المفصل  ٣٩١:  ١ینظر : المفصل في صنعة اإلعراب   )٤(
  ٤١:  ٤، تعلیق الفرائد  ١٢١:  ١ینظر : شرح ابن الناظم   )٥(
  ١٢٥:  ١الكتاب   )٦(
  ٥٢٩:  ٤ینظر: شرح المفصل   )٧(
   ٣١٩:  ٢، جامع الدروس العربیة  ٣٠٤:  ١، شرح التصریح  ٣٢٦:  ١ینظر : أوضح المسالك   )٨(
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كما قال  : أي حاصالن، أو فالحاصل الغفران والرحمة)فالغفران والرحمة(والفتح على معنى:
 )إذا(بعد  تقعأن )، و فهو یؤوس:(يأ ]٤٩[فصلت/))َوإِْن َمسَُّه الشَّرُّ َفَیُؤوٌس ((اهللا تعالى:

 اذا إنَّ سعیدً إخرجُت ف( كما مثل في الشاهد أعاله بجواز الوجهین، وكقولنا: )١(ةالفجائی
والفتح على تأویل ما بعدها )، واقفٌ  ذا سعیدٌ إف(صل، وهو على معنى هو األ فالكسر )واقفٌ 
 )٣(أن تقع في موضع التعلیل، )٢()ذا وقوفه حاصلٌ إف(محذوف الخبر، والتأویل  در مبتدأبمص
قرأ نافع والكسائي . ]٢٨))[الطور/نَُّه ُهَو اْلَبرُّ الرَِّحیمُ ِإنَّا ُكنَّا ِمْن َقْبُل َنْدُعوُه إِ ((:قوله تعالى نحو

َصلِّ :((، ومثله)٥(مستأنف ه تعلیلنَّ أَ  على )٤(على تقدیر الم العلة، والباقون بالكسر بالفتح
 ، كقول)٦(بعد فعل قسم وال الم بعدهاأن تقع ، ]١٠٣))[التوبة/َعَلْیِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َلُهمْ 

    :: [الرجز] )٧(رؤبة
ِبيِّ           وَتْحِلِفي ِبَربِِّك الَعِليِّ أ  َأنِّي َأُبو َذیَّاِلِك الصَّ

بتقدیر  )٨(والبغدادیین الكسائيعند  فالكسر على الجواب، والبصریون یوجبونه، والفتح     
 )ا قائمواهللا إن زیدً (ا، نحو: ولو أضمر الفعل أو ذكرت الالم تعین الكسر إجماعً  )،على(
، وأوجب الفراء )٩(لم یسمع فتحها بعد الیمینبأنه ابن خروف  وأشار)، ا لقائمزیدً  حلفت إنَّ (و

َأن جملتي القسم والمقسم علیه هل ، ویرى السیوطي أن سبب الخالف هو:(()١٠(الفتح
ذلك خالف فمن  يوف ،ال  لفعل القسم َأوْ فیكون المقسم علیه مفعوًال  ،لُألخرىِإحداهما معمولة 

 وإِنَّما هي تأكید للمقسم  ،ال :ومن قال ،َألن ذلك حكم ِإن ِإذا وقعت مفعوًال  ؛فتح ،نعم :قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٥٣:  ١، النحو الوافي  ٤١١:  ١، الجنى الداني  ١١٩:  ١ینظر : شرح ابن الناظم   )١(
 ٣١٩:  ٢ینظر : جامع الدروس العربیة   )٢(
 ٣٢٩:  ١ینظر: أوضح المسالك   )٣(
 هـ) ٨٣٣ ت( النشر في القراءات العشر شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسفینظر :  )٤(

  ٣٨٧:  ٢  هـ)١٣٨٠علي محمد الضباع (المتوفى تحـ :
 ٣٨٧:  ٢النشر في القراءات العشر  ،٣٠٥:  ١ینظر : ینظر: شرح التصریح   )٥(
 ٢٣٨:  ١رشاد السالك إ،  ٣٥٨:  ١، شرح ابن عقیل  ٣٣٠:  ١أوضح المسالك ینظر:   )٦(
   ١٩٠ینظر : زیادات دیوانه :   )٧(
  ٧٠ – ٦٩:  ٥ینظر : التذییل والتكمیل   )٨(
   ٣٠٦:  ١، شرح التصریح  ٤١٣:  ١، الجنى الداني  ٥٨:  ١ینظر : الجمل في النحو للزجاجي   )٩(
  ٤٩٩:  ١ینظر : همع الهوامع   )١٠(
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ا عن قول أن تقع خبرً ، )١())نیین أجاز الوجهمر األَ من جوز و  ،كسر عاملة فیهعلیه ال 
نحو:  انتفى القول فتحت ، ولو)قولي ِإنِّي َأْحمد اهللا(، نحو:)٢(واحد ا عنها بقول والقائلومخبرً 

ي نَّ قولي إِ (قول الثاني أو اختلف القائل كسرت نحو:، ولو انتفى ال)أحمد اهللا يأنَّ  ليعم(
، كأنك لَّهأول ما أقول أني أحمد ال: اهللا)، قال سیبویه:((تقولا یحمد زیدً  نَّ قولي إِ (و )مؤمنٌ 

وٕان أردت الحكایة قلت: أول ما أقول إني  .في موضعه وأن ،لَّهأقول الحمد لقلت: أول ما 
أول ما أقول  ، ویرى سیبویه المسألة بالوجهین، فالفتح على تقدیر مصدر أي :()٣())أحمد اهللا

ي أحمد فأول مبتدأ و أني أحمد اهللا خبر و(ما مصدریة)، والكسر على أن جملة (إنَّ  )هللاحمد 
ما أقول قولي:  لأو ( :أو خبر عن قول مضمر وتقدیره )٤((أول قولي المبتدأ)اهللا) خبر عن 

) وهذا األخیر رأي عضد الدولة في سؤاله ألبي علي الفارسي أو تكون جملة ي أحمد اهللاإنَّ 
وهو رأي أبي  )٥((إنَّي أحمد اهللا) معموًال لقولي أو معمول لـ(أول ما أقول) والخبر محذوف

أن تقع بعد واو ، )٦())ع نصبزعم َأنَّها في موض((علي الفارسي؛ قال ابن هشام في المغني:
َوَأنََّك  َرىِإنَّ َلَك َأالَّ َتُجوَع ِفیَها َوال َتعْ ((:قوله تعالى ، نحو)٧(مسبوقة بمفرد صالح للعطف علیه

، )٩(االستئناف بالكسر: إما على )٨(وأبو بكر، قرأ نافع ]١١٨))[طه/ال َتْظَمُأ ِفیَها َوال َتْضَحى
أن تقع )، ِإنَّ َلَك َأالَّ َتُجوعَ :( أو بالعطف على جملة إن األولى، والباقون بالفتح بالعطف على

 الجارة والعاطفة)، ومع مرض زید حتى إنهم ال یرجونه(نحو: تكسر االبتدائیةفمع بعد حتى 
  )أما إنك فاضل(نحو: )١١(أن تقع بعد أما، )عرفت أمورك حتى أنك فاضل(نحو: )١٠(تفتح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٩٩:  ١همع الهوامع   )١(
 ٥٠١:  ١، همع الهوامع  ١٢١:  ١، شرح ابن الناظم  ٣٣١:  ١ینظر: أوضح المسالك   )٢(
  ١٤٣:  ٣الكتاب   )٣(
  ١٢٥٨:  ٣ینظر : ارتشاف الضرب   )٤(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها    )٥(
)٥٤١:  ١  )٦ 
  ٣٣٢:  ١ینظر : أوضح المسالك   )٧(
 ٤٢٤:  ١السبعة في القراءاتینظر :   )٨(
 ٣٤٣:  ٢ینظر : المقتضب   )٩(
 ٦٥٧:  ١، النحو الوافي  ٣٠٨:  ١، شرح التصریح  ١٢١:  ١ینظر : شرح ابن الناظم   )١٠(
    ٣٠٨: ١، شرح التصریح  ٣٠٤:  ١، شرح األشموني  ٣٣٢:  ١ینظر : أوضح المسالك   )١١(
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تقع  )، وقداأحقً (، والفتح على أنها بمعنى )أال(على أنها حرف استفتاح بمنزلة  فالكسر
 ]،٢٣))[النحل/ال َجَرَم َأنَّ اللََّه َیْعَلمُ ((:قوله تعالى ، نحو)١(الفتحویغلب علیها  )الجرم(بعد

فعل ) جرم(فالفتح عند سیبویه على أن ]، ٦٢))[النحل/َأنَّ َلُهُم النَّارَ َال َجَرَم وقوله تعالى:((
نَّ جرم عملت فیها إإذ قال:(( صلة )ال(، و)وجب أن اهللا یعلم(أي: تها فاعللَ وصِ  أنماٍض، و 

وٕالى ذلك ذهب  )٢())ولقد استحق أن لهم النار ،ألنَّها فعٌل، ومعناها: لقد حقَّ أن لهم النار
بمنزلة ال رجل،  )الجرم(، وعند الفراء أن فهي عندهم مفتوحة الهمزة دائًما )٣(ابن السراج

الفراء أن بعضهم ینزلها منزلة ، ومن بعدهما مقدرة، والكسر على ما حكاه )٤(ومعناهما البد
 .) ٥()ال جرم آلتینك(الیمین فیقول: 

      
، وكان كالمه أقرب سابًقاالمذكورة لم یِشر إلى كل تلك المواضع فأما صاحب اإلقلید      
، ویرى الباحث أنه اكتفى بما أورده الزمخشري في مفصله ورأى أنه وضع علل لهاإلى 

، الجندي في معالجته ألغلب المسائل واضح وال یحتاج إلى تعلیق إال ما ندر، وهو دیدن
ما األصل المقرر ل((ومن تلك المواضع قوله عن كسر الهمزة في االبتداء الذي أوجب ذلك:

، فإذا دخل علیها ما مزة في اضرب وامنع وانطلق ونحوهاابتدئ به وما بعده ساكن ككسر اله
یغیرها مع ما في حیزها عن سننها األصلي فتحت إیذاًنا بأنها انقلبت عن حال تمام الكالم 

 األسماء تشبهال كیل بتداءاله ارِ نما كُ أ، واعتل سیبویه بعلة أخرى فیرى )٦())إلى حال اإلفراد
، ول بمنزلة مصدر فعله الذي  هافعلو  )أن(ألنَّ ؛ به أن الخفیفةشتال كیالتي تعمل فیها إنَّ

  .)٧(المكسورة والمفتوحة المصادر تعمل فيهذه ینصبه، و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣٣:  ١ینظر : أوضح المسالك   )١(
 ١٣٨:  ٣الكتاب   )٢(
 ٢٧٩:  ١ینظر: األصول في النحو   )٣(
  ٣٣٣:  ١، أوضح المسالك  ٧٢:  ١، حروف المعاني والصفات  ٨:  ٢ینظر: معاني القرآن للفراء   )٤(
 ٣٠٥:  ١، شرح األشموني  ٤١٥:  ١، الجنى الداني  ٨:  ٢ینظر : معاني القرآن للفراء   )٥(
  ١٧١٥:  ٤اإلقلید   )٦(
 ١٢٤:  ٣ینظر : الكتاب   )٧(
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الجمع بین حرفي التأكید لفًظا ومعنى  بامتناع؛ في حال الفتح عدم تصدرها  الجندي عللو 
ال یمنعون الجمع بینهما لفًظا في نحو:(ألنَّ زیًدا  ، وٕاْن كانواي نحو:(ِإنَّ َأنَّ زیًدا منطلق)ف

َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه مكسورة بعد الموصول مستشهًدا بقوله تعالى:(( ، ثم أشار إلى أنها)١(منطلق)
] ، وأشار كذلك إلى مواضع فتحها السابقة (مكان ٧٦))[القصص/ُقوَّةِ َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي الْ 

الفاعل، وجرها بالحرف، وما بعد لوال، ما بعد لو، وما بعد أفعال القلوب نحو قولهم:(ظننُت 
(حاصًال) المتروك استعماله؛ لطول الكالم وداللة ذاهب) الذي علله بأن أحد مفعولیهأنَّك 

 .)٢(كلمة التأكید على حذفه)
 

وفي وقوعها خبًرا عن قول نحو قولهم:(أول ما أقول َأنَّي أحمد اهللا) یرى الجندي أنها      
تجمع األمرین (الفتح والكسر) إذ قال في ذلك:((كسر الهمزة وفتحها ال یجتمعان إال عند 

نَّي اختالف التأویل، فإذا قلت: أول ما أقول : أني أحمد اهللا بالكسر، فالتأویل: أول ما أقول إِ 
الحمد  التأویل:(أول الشيء الذي أقوله:أحمد اهللا ثابت أو موجود ...وٕاذا فتحت الهمزة ف

، فـ(ما) مصدریة في التأویل األول )٣()... فعلى التأویل األول خبر المبتدأ محذوف))هللا
 وموصولیة في التأویل الثاني.

 

أي الزمخشري أیًضا، بأن فرأي الجندي في تأویل الكسر هو رأي أبي علي الفارسي ور       
قدر له الخبر المذكور، وردَّ ابن  دون خبر لذلكمن صب ولهذا بقي المبتدأ الجملة في محل ن

الستلزامه ما ال سبیل إلى جوازه، وهو: إما اإلخبار بما ال  ؛ضٍ رْ مُ ولیس بِ الناظم ذلك بقوله:((
ألن الذي هو أول قولي: إني  ؛كخروجهفائدة فیه، وٕاما كون أول صلة دخوله في الكالم 

أحمد اهللا حقیقة هو الهمزة من إني، فإن لم یكن أول صلة لزم اإلخبار عن الهمزة من أني 
  )٤())بأنها ثابتة، وال فائدة فیه، وٕان كان صلة لزم زیادة االسم، وكال األمرین غیر جائز

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

  ١٤٦: ٥شرح المفصل  ،٣٣٥:  ٣رح كتاب سیبویه للسیرافي ، ش ٣٤٣:  ٢، المقتضب  ١٧١٦:  ٤ینظر: اإلقلید   )١(
  ١٧١٧:  ٤ینظر : اإلقلید   )٢(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٣(
  ١٢١:  ١شرح ابن الناظم   )٤(
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أي رأي  واره مع أبي علي الفارسي ولم ُیْبدِ ، ونقل رأي عضد الدولة وح)١(ابن هشاموبمثله ردَّ 
 . )٢(فیه

 

أنهم متفقون على  ،والمتأخرون ومنهم الجندي القدماءویرى الباحث أن ما ذهب إلیه      
مواضع كسر همزة إن وفتحها وكذلك في جواز االمرین إال في حالة واحدة وهي وقوعها بعد 

؛ ألن الجملة األرجح فیها هو ن یفعل القسم وال (الم) بعدها، ویرى الباحث أن رأي البصری
 .  )٣(هي جواب القسم وأن جواب هذا القسم ال یكون إال جملة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥٤١:  ١مغني اللبیب   )١(
 ١٧١٨:  ٤ینظر : اإلقلید   )٢(
  ٣٠٣:  ١، شرح األشموني  ٥٢٨:  ١ینظر : توضیح المقاصد   )٣(
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 همالها، إعمالها) :  المشددة المكسورة (تخفیفها، إ )نَّ إِ (
تكرار الكلمات نفسها وبمعناها في الكالم ثقیلة، وهذا یقودنا إلى البحث عن أسلوب      

ي؛ ألنه استعمله العرب التخفیف من أسالیب اللغة العربیةكالتخفیف للتخلص من هذا الثقل، و 
التخفیف یجد اللسان حریة أكثر وراحة أوفر ر في النطق، إذ بیمیل إلى السهولة والُیسْ 

 ومساحة أوسع ومجهوًدا أقل وهذا هو الغرض المنشود. 
) المكسورة الهمزة تخفف لزوال ثقلها فیزاد إهمالها؛ إلزالة اختصاصها ب      ، )١(األسماءو(إنَّ

على رأي البصریین  )٣(ویجوز فیها اإلعمال واألهمال)٢(والفعلیة االسمیةفتدخل على الجملتین 
 ، إال أن الكوفیین ال یرون تخفیفها . 

امتناع الكوفیین تخفیفها ومجیئها داخلة على الفعل غیر الناسخ  واستشهد الجندي على     
 : [الكامل]       )٤(بقول الشاعر

 ُة الُمَتَعمِّدِ بَ ُكِتَبْت علیك ُعُقو          َقَتْلت لُمْسِلَما  إنْ  باِهللا َربِّكَ 
، والكوفیون یرون أن (قتل) لیس من األفعال الناسخة لذلك عدَّه البصریون شاًذافالفعل      

(إْن) هنا نافیة مهلة ال توكید فیها فهي حرف ثنائي التركیب ال غیر، ویرى الجندي أن ذلك 
، مختص بالدخول على المبتدأ والخبرمخالف للقیاس؛ ألنها یجب أن تدخل على ما هو 

القیاس واستعمال الفصحاء ، فالقیاس ما ذكر آنًفا ومخالفة استعمال الفصحاء وخالفت هنا 
على أنه ال یوجد في كالم اهللا تعالى وال في الكالم الفصیح، وأما شاهدهم هذا فیرى الجندي 

، )٥(االسمیةأنهم رووه وهذا نادر أو على تقدیر ضمیر أو على تنزیل الجملة الفعلیة منزلة 
(إْن) الداخلة علیها بـهت بِّ حرًفا من حروف االبتداء وشُ  صبحتهمالها ) وإ وعند تخفیف (إنَّ 

  ،وأما أكثرهم فأدخلوها في حروف االبتداء حین حذفوا((بقوله: ،(ما) الكافة وهذا مایراه سیبویه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢٦:  ١، ضیاء السالك  ٣٥٢:  ١ینظر : أوضح المسالك   )١(
 ،  ٣٦:  ١ینظر : مغني اللبیب   )٢(
  ٣٤٣:  ١، معاني النحو  ٥٤٧:  ٤ینظر : شرح المفصل   )٣(
،  ٦٤١:  ٢، اإلنصاف  ١١٠:  ٥ینظر: شرح كتاب سیبویه  اتكة بنت زید العدویة،عل، و ١٧٣٤: ٤ینظر: اإلقلید   )٤(

 )شلَّت یمیُنك النحویین:( كتبوروایة صدره في   ٣٤٣:   ١، معاني النحو ٥٣٨: ١توضیح المقاصد  ، ٥٧٧:  ١البدیع 
  ١٩٠:  ٢، اإلیضاح في شرح المفصل  ١٧٣٤ – ١٧٣٣:  ٤ینظر : اإلقلید   )٥(
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 إذ ، ویرى ابن السراج شیًئا آخر)١())كما أدخلوها في حروف االبتداء حین ضموا إلیها ما
ثي؛ ألن أقل ، أي فقدت الشبه بالفعل وبوزنه الثال)٢())لما خففت زال الوزن والشبه((قال:

إنما عملت مع اعتبار الشبه ویرى الشاطبي أن وجه أهمالها هو:(( األفعال هو الثالثي.
الحكم المبنى علیه، وهو  إما مستقًال وٕاما جزَء ِعّلٍة، فإذا فقد الشبُه اقتضى القیاُس َفْقدَ  ياللفظ

:   وجواز اإلعمال واإلهمال مذهب البصریین محتجین بقوله تعالى، )٣())فأهملت اإلعمال
بقراءة من قرأ ] ١١١))[هود/َلمَّا َلُیَوفَِّینَُّهْم َربَُّك َأْعَماَلُهْم ِإنَُّه ِبَما َیْعَمُلوَن َخِبیرٌ َوإِنَّ ُكال ((

؛ ألنها أشبهت الماضي أنها ال تعمل النصَب في االسم، ویرى الكوفیون )٤()بتخفیف (إنَّ 
نَّ التي إ ، و یلة أصًال ال یجیزون تخفیف الثق همأنَّ ، و )٥(وأنها من عوامل األفعال لفًظا وفتًحا

 .      )٦(البصریون مخففة من الثقیلة یراها الكوفیون نافیةً  النحویونیراها 
همالها تلتزم بالالم ما أشرت_ أنها تهمل وتعمل، وبعد إ_ك االسمیةوبدخولها على الجملة     

لتوهم بأنها إْن لكیال تلتبس بأن النافیة نحو:(إْن زیٌد لقائم) فلوال دخول الالم على (قائم) 
واعلم النافیة أي بتقدیر:(ما زیٌد قائٌم) والحقیقة أن الغرض هو القیام ال نفیه، قال سیبویه:((

أنهم یقولون: إن زیٌد لذاهٌب، وٕاْن عمٌرو لخیٌر منك، لما خففها جعلها بمنزلة لكْن حین 
، فیرى سیبویه أنَّ )٧())بها يبإن التي هي بمنزلة ما التي تنف خففها، وألزمها الالم لئال تلتبس

) المكسورة الهمزة المشددة لو خففت ارتفع ما بعدها باالبتداء نحو:(إْن زیٌد) فتلتبس بـ(إْن)  (إنَّ
ما زیٌد قائٌم، فألزموا الالم خبر(إْن) المخففة  : نحو : إْن زیٌد قائٌم، أيالنافیة التي بمعنى (ما) 

 إذ جيء بها في خبِر (إْن) لیفرق بها بین ، )٨(لنافیةالمكسورة الهمزة فارقًة بینها وبین (إْن) ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٥٤٨:  ٤، وینظر: شرح المفصل  ١٤٠:  ٢الكتاب   )١(
  ٢٣٥:  ١ األصول في النحو  )٢(
  ٩٢:  ١، وینظر: الغرة في شرح اللمع  ٣٨٧:  ٢المقاصد الشافیة   )٣(
 ، والنشر في القراءات العشر٣٣٩: السبعة في القراءات : ینظر ،قراءة ابن كثیٍر ونافع وأبي بكرٍ قراءة التخفیف هي   )٤(

  ٢١٦ :٦ ، صدقي محمد جمیل تحـ: ،أبو حیان األندلسي  ،التفسیر، والبحر المحیط ٢٩١ -٢٩٠ :٢    
 ه) ، ٨٢٨، شرح الدمامیني على مغني اللبیب ، الدمامیني(ت ٣٦:  ١، مغني اللبیب  ١٩٥:  ١ینظر : اإلنصاف   )٥(

  ١٠٠:  ١صححه وعلق علیه : أحمد عزو عنایة     
  ١٠٠:  ١شرح الدمامیني ،  ١٩٥:  ١ینظر : اإلنصاف   )٦(
  ١٣٩:  ٢الكتاب   )٧(
  ١٠٦جستیر)، أسعد خلف العوادي : ینظر : العلل النحویة في كتاب سیبویه (رسالة ما  )٨(
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األخفُش . وٕالى ذلك ذهب أو بین حال اإلیجاب وحال النفي المخففة من الثقیلة وبین النافیة،
وال تكون إال وفي خبرها الالم، یقولون: إْن ((یقول:إذ ) المخففة من الثقیلة في حدیثه عن (إنِ 

ر المبرد ، وسا)١())تلتبس بالتي معناها ماافة أْن َزیٌد َلمنطِلٌق، وال یقولونه بغیر الم مخ
م في خبرها لئّال  توتكون مخفَّفة من الثَّقیلة فِإذا كاناإذ قال:(( هنفسباالتجاه  كذلك لزمتها الالَّ

ِإْن ُكلُّ َنْفٍس َلمَّا َعَلْیَها :((اهللا عزَّ وجلَّ  طلٌق وقاللك ِإْن زیٌد لُمنك قو لتلتبس بالنافیة وذ
المحذوفة  )النون(، ویرى ابن السراج أن هذه الالم هي عوض من )٢(] ))٤))[الطارق/َحاِفظٌ 

    .)٣())ال بّد من الالم إذا خففت كأنهم جعلوها عوًضا ولئال تلتبس بالنفيمنها تخفیًفا إذ:((
فمنطق التفریق بینها وبین النافیة كان السائد لدى النحویین بعد سیبویه، وٕالى ذلك ذهب      

، وابن جني: الزجاجي،  وكذلك أبرز  )٥(المتأخرین النحویین الكثیر منوتابعهم ، )٤(والفارسيُّ
 ،والرضي ،وابن هشام ،وابن عصفور ،وابن الحاجب، ابن یعیش: )٦(معاصري الجندي ومنهم

؛ ألن )٧(الم االبتداء البصریینفهي عند  النحویینا بین وقد أثارت هذه الالم خالفً . زهريواأل
ونسب و ، المكسورة الهمزة المشددة لو خففت وابطل عملها إرتفع ما بعدها باالبتداء )(إنَّ 

 بكثرة في، وعند الكوفیین بمعنى (إال) بدلیل مجیئها )٨(نها الم مؤكدة للخبرألكسائي المرادي ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٢٠:  ١معاني القرآن   )١(
  ٥٠:  ١ المقتضب  )٢(
حققه وخرج ،  أبو البقاء العكبري، حدیث النبويِّ إعراب ما یشكل من ألفاظ الوینظر:  ، ٢٢٩:  ١األصول في النحو   )٣(

  ٨٠:   أحادیثه وعلق علیه د. عبد الحمید هنداوي
، أبو ، والمسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات١١٤، والالمات : ٤٣حروف المعاني والصفات : ینظر على الترتیب :   )٤(

  ٥٤:  ٢، وسرُّ صناعة اإلعراب  ٥٤: علي الفارسي، قرأه وعلق علیه : د. یحیى مراد 
تحـ: د.  ، ه) ٤٧٩، أبي الحسن علي بن فضال المجاشعي(ت ، وشرح عیون اإلعراب ٤٩٠:  ١:  : المقتصدینظر:   )٥(

، ( رسالة ماجستیر) ه)٥٣٩ت كتاب البیان في شرح اللمع، إمالء عمر بن إبراهیم الكوفي( ، ١١٤: حنا جمیل حداد 
قراضة الذهب  ،٩٧: ٢اش، والكنَّ ٥٨: ٤ والتخمیر،  ٩٤: ١، والغرة في شرح اللمع  ١٥٧: عالء الدین حمویة :تحقیق

 :٢٣٨  
، أوضح  ١٧٢:  ١، المقرب  ١٩١:  ٢، اإلیضاح في شرح المفصل  ٥٤٨:  ٤ینظر على الترتیب: شرح المفصل   )٦(

  ٣٢٦:  ١، شرح التصریح  ٣٦٦:  ٤، شرح الرضي على الكافیة  ٣٥٢:  ١المسالك 
 ، الصفوة الصفیة في شرح الدرة األلفیة ، تقي الدین ١٢٨:  ١، الجنى الداني  ١٢٦٢:  ٣: ارتشاف الضرب ینظر   )٧(

  ٥٠٧:  ١، همع الهوامع  ٥٨:  ١النیلي ، تحـ: أ. د. محسن بن سالم العمري  الحسین بن إبراهیم
  ١٣٠:  ١ینظر : الجنى الداني   )٨(
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) هذا ممتنع، جاءني القوم َلَزْیًدا ، ورأیهم هذا ردَّه البصریون؛ ألن لو قلنا:()١(القرآن الكریم  
لكالم مضى على  بین الكالم الذي یكون جواًبا للفرقنها أ((إلى  )٢(في حین ذهب الفراء

، بل مستأنف ) وبین ما ال یكون جواًبالقائم زیًدا إنَّ (فتقول:) زید قائم ما:(الجحد نحو
 .)٣())خبارأ

مشابهة للباء التي  )الالم(ن إلى أ )٤(وثعلبهـ) ١٦٧ذهب معاذ بن مسلم الهراء (تو       
أنها ، وذهب ابن هشام إلى )٥()ما زید بمنطلق(جواب) وٕان زیًدا لمنطلق نحو:( في خبر (ما)

َأنَّها الم غیر الم  وابن جني الفارسي و عليزعم َأبو ، )٦(الم واقعة في جواب قسم محذوف
ِإن زید : (ومتصرف نحي الا على الماضأبي علي دخوله ةحجَّ و فرق لل وٕانما هياء االبتد
َوإِْن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم قوله تعالى:(( وؤخر عن ناصبه في نحمنصوب الفعل اللى موع )لقام

أنَّ العرَب زحلقوا ، والحقیقة فیها )٧(ّدَدةوكالهما ال یجوز مع الُمش] ١٠٢))[األعراف/ َلَفاِسِقینَ 
 نفإذا قلت: لزیٌد أخوك فإین تأكیدین ؛ لئال یجمعوا بالداخلة في أول الكالم إلى خبرهاالالم 

، فكرهوا توالي حرفین لمعنى ؛ ألنَّها للتأكید وأنَّ للتأكید، أخرت الالم إلى الخبرأدخلت إنَّ 
، والعرب ال تجمع  )إنَّ زیدًا لمنطلق(واحد وأزالوها إلى الخبر، والّدلیل على ذلك أنَّك تقول: 

 .  )٨(بین حرفین لمعنى واحد إال في ضرورة وٕاذا أرادوا ذلك فصلوا بینهما
ن الفعل الواقع بعد (إن) المكسورة الهمزة إأما في حال دخولها على الجملة الفعلیة ف     

المخففة یجب أن یكون من األفعال الداخلة على المبتدأ والخبر(النواسخ) على رأي 
َوإِْن َنُظنَُّك َلِمَن ]، و((١٤٣))[البقرة/َوإِْن َكاَنْت َلَكِبیَرةً نحو قوله تعالى:(() ٩(البصریین
وتخّفف المكسورة فیلزمها ] وتابعهم ابن الحاجب في الكافیة بقوله:((١٨٦))[الشعراء/اْلَكاِذِبینَ 

 في الّالم، ویجوز إلغاؤها، ویجوز دخولها على فعل من أفعال المبتدأ، خالفا للكوفّیین
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،   ٦٤٠:  ٢ینظر : اإلنصاف   )١(
  ٣٠: ٢ینظر: معاني القرآن للفراء   )٢(
  ١٢٦٢:  ٣ارتشاف الضرب   )٣(
 خر صاحب مجالس ثعلب المشهورة . واآلنحوى كوفّى،  ؛ كان یبیع الثیاب الهروّیةاألول   )٤(
 نفسه والصفحة نفسهاالسابق  ینظر : المصدر  )٥(
  ١٢٦٢:  ٣، ارتشاف الضرب  ٣٠٥:  ١مغني اللبیب   )٦(
  ٣٠٦:  ١ینظر : مغني اللبیب   )٧(
  ٢٤١:  ١ینظر : األصول في النحو   )٨(
  ٢٠٨:  ١، الجنى الداني  ٣٩٥:  ١ینظر : المفصل   )٩(
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إذا أْولت العرب إْن أنه یجب أن یكون ماضًیا إذ یقول:(( ، ویرى ابن مالك)١())الّتعمیم
ا من األفعال الداخلة على المبتدأ  ماضیً  لم یكن في الغالب إال فعًال المخففة فعًال 

ویرى ابن هشام كثرة  )٣(، ولم یؤیده أحد في ذلك بل أجازوا الماضي والمضارع)٢())والخبر
وقوله  ]،٥١))[القلم/َیَكاُد الَِّذیَن َكَفُروا َلُیْزِلُقوَنكَ َوإِْن نحو قوله تعالى:(( )٤(مجیئه مضارًعا

في الشاهد ]، ویقل أن یلیها غیر الناسخ ك١٨٦))[الشعراء/َوإِْن َنُظنَُّك َلِمَن اْلَكاِذِبینَ تعالى:((
 ))َقِلیًال لَ  ِإْن َلِبْثُتمْ ((:)٥(وداءة ابن مسعر خ في قندر إیالؤها غیر النَّاسو أول المسألة 

 ،)٦(، وجوز غیر ذلك الكوفیون؛ ألنها مبنیٌة على أنها في مذهبهم نافیة]٥٢[اإلسراء/
، وكان ذلك عوًضا عما فقدته من )٧()إِن قعد َألْنتو و( )إن قام ألناواألخفش أجاز(

 .  مشددةاختصاصها بالمبتدأ والخبر في حال كونها 
نحو :(إْن زیًدا قائم) ) ٨(التثقیلویرى قسم من النحویین إعمالها وذلك حمًال لها على      

) المكسورة المشددة وفي هذه الحالة ال  )إنْ (و(إْن أخاك خارج) على تقدیر أن تكون  هي (إنَّ
نحو:(إْن زیًدا لقائم) ومنه أیًضا قول  ،تحتاج إلى الالم إال أن تدخل علیها زیادة في التوكید

 : [الكامل]   )٩(الشاعر
 ِبُجْمُهوِر ُحْزَوى فالریاِض لذي النَّْخلِ        كلیُب إِن الناَس الذیَن َعهدَتُهْم 

ه وقد نقل سیبویه عمن یثق ب ى نیة تثقیلها إذ التقدیر فیها:(إنَّ الناَس)،فنصب الناس عل     
ا َوإِن ((:ونؤ ، وأهل المدینة یقر )ا لمنطلقإن عمرً (:إعمالها عند بعض العرب فیقولون ُكّالً َلمَّ

              ، وأوضح سیبویه سبب ذلك:)١٠(یخففون وینصبون ]١١١/هود))[َلُیَوفَِّینَُّهْم َربَُّك َأْعَماَلُهمْ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩١: رصف المباني : ، وینظر  ٥٣:  ١  )١(
  ٣٦:  ٢شرح التسهیل   )٢(
   ١٤١:  ٥ینظر : التذییل والتكمیل   )٣(
  ٥١١:  ٢، شرح شذور الذهب للجوجري  ٣٥٣:  ١ینظر : أوضح المسالك   )٤(
   ٥١٣:  ١،همع الهوامع  ٣٢٨:  ١، شرح التصریح ٣٧:  ٢، شرح التسهیل ٤٥٥:  ٢ینظر : معاني القرآن لألخفش  )٥(
  ٣٤٣:  ٣النظائر في النحو ، جالل الدین السیوطي ، تحـ: د. عبد العال سالم مكرم ینظر : األشباه و   )٦(
 ٣٨٢:  ١، شرح ابن عقیل  ٣٥٦:  ١ینظر : أوضح المسالك   )٧(
  ٤٧زهیة : ینظر : األ  )٨(
  ١٤٦:   ٣، أمالي ابن الشجري  ٤٨البیت بال نسبة في األزهیة :   )٩(
  ١٤٠:  ٢الكتاب ینظر:   )١٠(
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الفعل، فلما ُحذف من نفسه شيء لم یغیَّر عمُله كما لم یغیَّر عمُل لم ألن الحرف بمنزلة ((
 ،ا ومعنىً ) إنما نصبت لشبهها بالفعل لفظً وذلك یعني أن( إنْ ، )١())یُك ولم ُأَبل حین ُحذف

 ن عملأل؛ فإذا خففت صارت بمنـزلة فعل حذف منه بعض حروفه، وذلك ال یبطل عمله
 هي، و )٢(وما أشبه ذلك )ِع كَالماو( ،)امنطلقً  زیدٌ  لم یكُ : (كقولكا ا أو تامً الفعل واحد محذوفً 

حدیثه عن كذلك عند األخفش إنها المخففة من الثقیلة، وهي عاملة عملها، ذكر ذلك في 
وَن ِإنَُّه َوإِن َیَكاُد الَِّذیَن َكَفُروْا َلُیْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصاِرِهْم َلمَّا َسِمُعوْا الذِّْكَر َوَیُقولُ ((قوله تعالى:

]، إذ قال:((وهذه (ِإْن) التي تكون لإلیجاب وهي في معنى الثقیلة إال أنها ٥١َلَمْجُنوٌن))[القلم/
ذا قلت:(إْن كاَن عبُد اِهللا َلَظِریًفا) فمعناه (ِإْن عبُد اِهللا َلَظریٌف قبَل الَیْوم) إلیست بثقیلة؛ ألنك 

د  )٣())فـِإْن تدخل في هذا المعنى وهي خفیفة ،             بن السراجواوٕالى ذلك ذهب المبرِّ
  . )٤(وأبو القاسم الزجاجي، وابن الوراق

مسألة تخفیفها (إعمالها وٕاهمالها) في الجملة  جمهور البصریین فيالجندي وتابع      
:((في التخفیف یبقى كل واحد منهما على حرفین االسمیة ، ففي اإلهمال یرى الجندي أنَّ

، والعمل بالمشابهة، فیزول العمل لزوال المشابهة، الفعل إذ ال فعل على حرفینل وزن فیزو 
والوجه الثاني: أنَّ بالتخفیف ظهور مخالفة أخرى وهي سكون اآلخر، وأواخر الماضي 

، فعلل الجندي بهذه العلل التي سبقه إلیها ُجل علماء النحو القدماء وحتى )٥(مفتوحة))
لتخفیف یؤدي إلى نقصان في تركیب اللفظة لتكون على المتأخرین من معاصریه بأن ا

حرفین، وهذا نقصان أیًضا في وزن المشابه لها وهو الفعل فیبطل العمل، وبالتخفیف تكون 
حركة النون ساكنة والفعل الماضي مفتوًحا وهذا ال یوافق هذا، والحقیقة أنه لم یضف شیًئا 

 .علل البصریین مختلًفا عن
 من تعلیالت،  البصریون عرضهإلى قناعة الجندي التامة بما  یعودهذا  ویرى الباحث أن    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤٠:  ٢الكتاب   )١(
   ٢٠٨:  ١، اإلنصاف  ٥٠:  ١ینظر : المقتضب   )٢(
  ٥٤٧:  ٢معاني القرآن   )٣(
 ،     ١١٧ – ١١٦:  ١الالمات ،  ٢٣٥:  ١ ، األصول في النحو ٣٦٤:  ٢،  ٥٠: ١ المقتضبینظر على الترتیب :   )٤(

  ٤٤٧:  ١نحو ال علل    
  ١٧٣٢:  ٤اإلقلید   )٥(
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 ا من النحویین كما أشرت ارتضوها. وهذا لیس مأخًذا علیه؛ ألن كثیرً 
وجه ذلك اإلعمال: ((اإلعمال فإن الحال لم یتغیر كثیًرا وعلل سببه بقوله: وأما في     

نحو:(لم یُك) فالنون منه محذوفة، ومثله (ِع) الكالم،  باألفعال المحذوفة األواخرالتشبیه 
، ویرى الجندي أن بعض األفعال لم تتأثر وٕان ُأحِدث تغییر في بنیتها )١())الثوبو(ِش) 

 فتؤدي عملها تامة أو ناقصة وهذا عین ما ذهب إلیه سیبویه في رأیه السابق .  
 

عملنا مقارنة  المعنى وحملها على التثقیل فلم یتطرق لها، ولو وفي مسألة عملها في      
) المك ، سورة الهمزة أكثر إعماًال بینها وبین المفتوحة من حیث األكثر عمًال لوجدنا أنَّ (إنَّ

، بدلیل أنها مستقلة بالفائدة بخالف المفتوحة لما بها من القوة((الجندي سبب ذلك: ویعزو
، فعمل المكسورة هو )٢())السم والخبر معها إلى حكم المفردفهي ضعیفة؛ بدلیل انقالب ا

ذاته النصب والرفع وال تغییر یطرأ على معمولیها على خالف المفتوحة فأنها تقلب في أغلب 
 األحیان مع ما بعدها مصدًرا مؤوًال یعرب حسب موقعه من السیاق . 

الجندي رأي  فقد التزمأما في مسألة دخولها على الجملة الفعلیة والفعل الواقع بعدها       
البصریین بأنه یجب أن یكون الفعل الواقع بعدها من األفعال الداخلة على المبتدأ والخبر؛ 
) المكسورة في األصل داخلة على المبتدأ والخبر، فلما خففت لزم أن تدخل على ما  ألن (إنَّ

                 قوله:في سببین ب، وعلل الجندي هذا التخصص )٣(بالدخول على المبتدأ والخبرهو مختص 
) من كل وجه ((لئال یلزم ب علمُت، إذ ؛ وألن المكسورة تناسب باالعدول عن أصل (إنَّ

أما  )٤(، فناسب أن یختص بالدخول على األفعال الداخلة على المبتدأ))التحقیق مناسب للعلم
  فلم یجوزوا ذلك. الكوفیون

) لإلثبات واألفعال كلها لإلثبات، فلزم أن أویرى الجندي       (إنَّ ن حجتهم في ذلك:((أنَّ
، ورده الجندي كما )٥(یسوغ دخولها على األفعال كلها وتشیع، لتحقق المناسبة بینها وبینهن))

 . )... باِهللا َربِّكَ  أشرت في الحدیث عن الشاهد السابق:(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧٣٢:  ٤اإلقلید   )١(
  ١٧٣٣:  ٤المصدر نفسه   )٢(
 ینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٣(
 ١٧٣٣:  ٤المصدر نفسه   )٤(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٥(
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البصریین في أن مجیئها  الجندي بأنها تلزم الالم، فقد تابع سابًقاوفي اإلهمال كما قلنا      
والفصل بینها وبین (إْن) النافیة، وٕان اتصالها بالخبر لرفع اإللباس ففي قولهم:( أما للتفریق 

والدعاء یقع  ؛ وألنه دعاءر:(أما إنَّه)؛ ألن ال إلباس هناإْن جزاك اهللا خیًرا) فال الم هنا والتقدی
 .  )١(بصیغة األمر وال یدخل علیها حرف نفي

 

فیجد أن ما ذهب إلیه البصریون هو الرأي األرجح والصائب،  _كما سبق_أما الباحث       
ومن حیث التركیب والحركة  ،للتشابه بینها وبین الفعل الماضي ؛فباإلهمال أنها تخفف

لئال الخبر هي الم واقعة على المبتدأ وزحلفت  اإلعرابیة، وبتخفیفها فإن الالم الداخلة على
؛ ألن اجتماع حرفین مؤكدین في نفس الموضع ممتنع إال في حال الضرورة تأكیدین یجمعوا

وال ضرورة هنا، ولكي یكون هناك تناسب في السیاق وعدم االبتعاد به عن دخولها على 
دخلت على األفعال التي ناسبت الدخول على جملة المبتدأ والخبر وتناسبها معه،  المرفوعات

 ولذلك لم تخرج عن الجو العام لها، فهذا رأي البصریین ورأي الباحث كذلك . 
 

وفي إعمالها أرى أنها ُأعِملت حمًال لها على معنى التثقیل، فباللفظ صورتها مخففة      
 المجزوم آخره الذي لم یتغیر من أدائه شيء . وبعملها مشددة مكسورة ؛ وأنها بمنزلة الفعل 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٧٣٥ – ١٧٣٤:  ٤اإلقلید   )١(
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  : (ها، أال، أَما) التنبیه أحرف
، أو ما یفهم من مجمل بإدنى ما في ضمیر المتكلم للمخاطب عالمٌ إحرف التنبیه:      

للتنبیه أحرٌف منها:(ها، أال، أَما) وتدخل و  .)١(تأمل، إعالًما بما في ضمیر المتكلم للمخاطب
، فهو إعالم المخاَطب واستدعاء ذهنه )غراءالنداء والتحذیر واالمعه بعض األسالیب ومنها:(

إلى ما سیلقى علیه من كالم بالنظر ألهمیة هذا الكالم وخطورته للفطنة إلیه والوقوف عنده، 
على الجمل، فأولها فتدخل  )٢(المخاطب على ما ُتحدِّثه به تنبیهجيء بها ل الحروفوهذه 

 .  )٣((ها) تدخل على المفردات وعلى الجمل
بثالثة شواهد، أوضح في كل منها عالقتها بما  هذه الحروف الجندي علىواستشهد      

المبهمة(أسماء  األسماءبعدها من كالم، مفرًدا كان أم جملة، فـ(ها) التنبیه تدخل على 
: )٥(وال تفصل عنها إال قلیًال نحو قول النابغة الذبیاني)٤(اإلشارة) والضمائر المنفصلة

 [البسیط] 
 دِ لَ ي البَ اه فِ تَ  دْ ا قَ هَ بَ احِ صَ  إنَّ فَ            تعَ فَ نَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  نْ ٌة إِ ِعْذرَ  تاَها ِإنَّ 

المؤكدة، والفصل  )إن(بفاصل هو  (تا)التي للتنبیه وبین اسم اإلشارة  )ها(ل بینصِ فُ  إذ     
  .)٦(بغیر ضمیر المشار إلیه قلیل

تسقط لكثرة االستعمال نحو:(هذا فـ(ها) هي عبارة عن حرفین (الهاء واأللف)، وألفها قد      
وهذه)؛ ألنها أصبحت بمنزلة جزء الكلمة، ولو اتصلت بكاف الخطاب ردت األلف إلیها 

، إال أن ابن هشام یرى أن مجیئها مع اسم اإلشارة لمجرد التنبیه )٧(نحو:(هاذاك وهاذانك)
 لتنبیه وهذا دلیل ، ولو فصلت عنها بقیت على معنى ا)٨(بدلیل انفصاله عنها في (ذا) و(ذلك)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عبد النبي بن )، جامع العلوم في اصطالحات الفنون(دستور العلماء ،  ٢٨٨:  ١، الكلیات  ٦٠التعریفات : ینظر:   )١(

    ٢٣٩:  ١ عرب عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص، هـ)١٢: ق تعبد الرسول األحمد نكري (    
 ٤٢:  ٥ینظر : شرح المفصل   )٢(
 ٢٢٠:  ٢اإلیضاح في شرح المفصل ) ینظر : ٣(
 ١٧٧٩:  ٤) ینظر : اإلقلید ٤(
  ١٤دیوانه : ینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها ، و ) ٥(
  ١٢٤:  ١، شرح األشموني  ٨٠٥:  ٢) ینظر : تمهید القواعد ٦(
  ٣٦٧:  ٢) ینظر : شرح المفصل ٧(
  ١٨٢:  ١ ینظر: شرح شذور الذهب )٨(
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 على أنها ال تتركب مع اسم اإلشارة تركب الكلمة الواحدة ، ومهما یكن من شيء فـ(ها) كلمة
بالمفرد نحو ولذلك استعملت شارة تكون زائدة على أصل االسم، وعند اقترانها باسم اإل مفردة،

 : )١(قول الشاعر
 َفَأْنَكرها َضْیُق الَمَجمِّ َغُیورُ             السَّالُم َعَلْیُكمُ ا ه َوَقْفنا َفُقْلنا

، المبهمة ومنها اسم اإلشارة األسماءك _سابًقا ذكرتكما _فإذا دخلت على المفردات      
ر اإلى تنبیه على االسم الذي یشنَّ المخاطب یحتاج أفسبب اقتران (ها) التنبیه باسم اإلشارة 

كأنه آمر له قرائن حال یحتاجها المتكلم، و  ألن لإلشارةوهذا یحتاج أیًضا إلى قرائن؛ به إلیه، 
توصیل القصد من تعظیَم والمبالغَة في ال ، فإذا ُأرید)٢(بااللتفات إلى المشار إلیه أو منبه

، وال تجتمع مع )٣()هَذا، وهِذِه، وهاِتِه، وهاَتا، وهاِتي(: یلرة، وقع بین التنبیه واإلشامِ ، جُ الكالم
إذ أشار(ابن ، )٤(اسم اإلشارة المقترن بالالم فال یقال:(هذا لك)؛ ألن الالم لتأكید اإلشارة

كراهة كثرة الزوائد  هذالك)؛شارة المقرون بـ(الالم) فال یقال (اسم اإل قمالك) إلى أنها ال تلح
، وكان أبو حیان أكثر وضوًحا في تفسیره لهذا االرتباط إذ قال:      )٥()والالم والكافها وهي:(

فإن كان اسم اإلشارة بالالم أو بما یقوم مقامها مما یستعمل في الرتبة البعدي فال تدخل ((
أن هاء التنبیه ال تكون فیما استعمل في الرتبة البعدي، وتجامع ما كان و  ...علیه هاء التنبیه

 .  )٦())لرتبة القربى والرتبة الوسطىل
نَّ بهذه الجمل قد فصل بین (ها) أأما إذا دخلت على الجمل فیرى قسٌم من النحویین       

، فبالضمیر نحو:(ها أنا ذا) ، )٧(و(ذا) والفصل قد یكون بالضمیر غالًبا أو بالقسم أو بغیرهما
]، فمن فصلها بالضمیر ما جاء بقول ٦٦))[آل عمران/َها َأْنُتْم َهؤَُالِء َحاَجْجُتمْ وقوله تعالى:((

 ها أنت (وقد تكون ها فيسیبویه في أنها تدخل على الضمیر كدخولها على اسم اإلشارة :((
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٢٣:  ٣١، تاج العروس  ٤٨٠:  ١٥، ولسان العرب  ٢٦:  ٢البیت بال نسبة في سر صناعة اإلعراب   )١(
 ١٧٨:  ١ینظر : نتائج الفكر   )٢(
 ٣٣٦:  ٢ینظر : شرح المفصل   )٣(
  ١٣١:  ١ینظر : الالمات   )٤(
  ٤١٢:  ١، توضیح المقاصد  ٢٤٤:  ١ینظر : شرح التسهیل   )٥(
  ٩٧٦:  ٢ارتشاف الضرب   )٦(
  ٤٢٢:  ٤لرضي على الكافیة ینظر: شرح ا  )٧(
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َها َأْنُتْم ((یدلك على هذا قوله عز وجل:، ، ولكنها تكون للتنبیه بمنزلتها في هذاغیر مقدمة)ذا
 إذا قلت هؤالء، لم ُتَعد هنا هي التي تكون أوًال ه )ها(فلو كانت ]، ٦٦))[آل عمران/َهؤَُالءِ 

الضمیر والقسم مع اسم اإلشارة أو بدونه ، بدلیل أنها تدخل على غیر )١())هنا بعد أنتمه)ها(
التي مع  نفسهاها هي أن، ویرى الخلیل ..)السَّالُم َعَلْیُكمُ ا هوكما مثِّل في الشاهد الثاني:(..

أنا هذا وهذا :(بین ها وذا؛ وأرادوا أن یقولوا )أنت(، جعلوا )هذا أنت(فبقولهم:هذا، في  )ذا(
             : [البسیط])٣(، ومن الفصل بالقسم قول زهیر)٢(بینهما )أنا(وصارت  )ها(، فقدموا )أنا

 فاَقِدْر بَذْرِعَك وانُظْر أیَن َتْنَسِلكُ           اْن َها لُعمُر اِهللا َذا َقَسمً َتَعلَّمْ             
) وعند دخولها على القسم ففي       وقد تدخل مباشرة على لفظ الجاللة نحو:(ها اهللا ألفعلنَّ
أو  ،لفظ الجاللة (اهللا)، أي: هاهللالف (ها) وحذف همزة الوصل من أ: اثبات أوجه منها ألفها

ثبات ألف (ها) إأو ، )، أي: هللهذا اهللا ومااهللا(حذف ألف (ها) اللتقاء الساكنین كما في
حذف همزة الوصل وقلب ألف (ها) همزة أو (اهللا)، أي: هاأهللا، لفظ الجاللة وقطع همزة 
   نثبت ألف ألنَّ  قولك: إي هااهللا ذا، وأوضح ذلك سیبویه بقوله:(( )٤(َهَأ هللا: وفتحها، أي

         ، فیحذف األلف التي بعد الهاءومن العرب من یقول: إي هلله ذا الذي بعدها مدغم
      ا من اللفظ بالواو، وال یكون في المقسم ههنا إال الجر؛ ألنَّ قولهم: ها صار عوضً 

         لى اللسان أال ترى أنَّ الواو ال تظهر ههنا كما تظهر في قولك: ا عفحذفت تخفیفً 
، وقد تتصل بـ(أي) فیقال:(یا )٦(، فیقال ها بمعنى: تنبهتستعمل مفردة ، وكذلك قد)٥()) واهللا

]، ١٠٢عمران/ [آل ))َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تَُقاِتهِ قوله تعالى:(( أیها الرجل) ومنه
            جاءت عوًضا عما تضاف أي إلیه؛ ألن أي تكون مضافة فكانت  )الهاء( نأو 

       . )٧(نبیهتصلة  عنها أنها: قال المعربون لها ولذا (ها) صلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥٥ – ٣٥٤:  ٢الكتاب   )١(
  ٣٥٤:  ٢ المصدر نفسهینظر :   )٢(
  ٨١ینظر : دیوانه :   )٣(
  ١٩٩:  ٣ینظر : شرح التسهیل   )٤(
  ٤٩٩:  ٣الكتاب   )٥(
  ٣٥٠:  ١ینظر: الجنى الداني   )٦(
  ٤٥٦:  ١، مغني اللبیب  ٣٤٧:  ١ینظر: المصدر نفسه   )٧(
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 :[الطویل] )١(هذا الحرف بقول الشماخ الثاني (َأال) فاستشهد الجندي على أما الحرف
 وَقْبَل َمَناَیا قد َحَضْرَن وآَجالِ            أَال َیا أْصَبَحاِني َقْبَل َغاَرِة ِسْنَجالِ  

جاءت (َأال) حرف استفتاح وتنبیه وقد ُنبِّه المنادى المحذوف الذي قدَّره الجندي بقوله:                  
  )٢())التقدیر یا خلیليَّ أصبحاني فحذف المنادى... أي یا خلیلي أسقیاني الخمر صبوًحا((

قیل  م لذلكلمعاني التي یبتدأ بها الكالوهي من حروف ا )٣(وفي تركیبها هي مفتوحة مخففة
 أما من حیث الوظیفة والعمل فهي حرف  ،عنه أنه حرف استفتاح من حیث المكانه والتركیب

فتدخل  ، وتأتي غالًبا لتوكید وتحقیق ما بعدها)٤(لب لتنبیه المخاَطب حول أمر ماجتَ تنبیه تُ 
نحو قوله ]، والفعلیة ١٣))[البقرة/َأال ِإنَُّهم هم السَُّفَهاءنحو:(( االسمیة)٥(على الجملتین

 ].٨))[هود/َأَال َیْوَم َیْأِتیِهْم َلْیَس َمْصُروًفا َعْنُهمْ تعالى:((
وكما مثل، وتكسر همزة  )٦(: تصدرها للكالموتختص كسائر الحروف بخصائص منها     

َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َأَال ِإنَّ َأْوِلَیاَء اللَِّه َال َخْوٌف نحو قوله تعالى:(( )٧(إن بعدها
فال تدخل على ما كان ناقًصا نحو  )٨(]، وتدخل على كالم مكتف بنفسه٦٢))[یونس/َیْحَزُنونَ 

وعالمتها  )٩(]، وتدخل على جمیع أنواع الجمل١٢[البقرة/))َأَال ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدونَ قوله تعالى:((
ى الجمل المصدرة بما یتلقى به القسم از بكثرة دخولها علوتنم، )١٠(أن یصح الكالم بدونها

، أما في تركیب أجزائها(وحداتها) فاخُتِلف في ذلك بین )١١(وهذا ما یراه الزمخشري في كشافه
 إن  ((، ومنهم ابن فارس إذ قال:)١٢(من یرى تركیبها من همزة االستفهام و(ال) النافیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٥٦ینظر: دیوانه ، تحقیق وشرح : صالح الدین الهادي :   )١(

 ١٧٨٠:  ٤اإلقلید   )٢(

 ١١ینظر : حروف المعاني والصفات :   )٣(

 ٩٦:  ١، مغني اللبیب  ١٩٧:  ٢الخصائص ینظر :   )٤(

 ١٦٥،  رصف المباني :  ٤٢١:  ٤ینظر: شرح الرضي على الكافیة   )٥(

  ٤٢١:  ٤ینظر: شرح الرضي على الكافیة   )٦(

  ٦٤٩:  ١، النحو الوافي  ٧٨:  ١، مغني اللبیب  ٣٨١:  ١ینظر: الجنى الداني   )٧(

  ١٦٥ینظر : األزهیة في علم الحروف :   )٨(

  ٤٢١:  ٤ینظر : شرح الرضي على الكافیة   )٩(

   ٣٨١:  ١ینظر : الجنى الداني   )١٠(

)٦٢:  ١  )١١  

  ٣٨١:  ١، الجنى الداني  ٤٣:  ٥شرح المفصل  )١٢(
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َأال ِإنَُّهْم ُهُم  ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ (( ي قوله جّل ثناؤهنفي لدعوى ف )ال(للتنبیه و )الهمزة( 
وهو رأي  )١())نفي لإلصالح عنهم فالهمزة تنبیٌه لمخاطب وال، ]١٢[البقرة/))اْلُمْفِسُدونَ 

ذا دخلت على النفي أفادت ، وأن همزة االستفهام إ)٢(أیًضا وابن هشام والسیوطيالزمخشري 
وأما أال :((ویرى القسم اآلخر أنها بسیطة وأنها حرف واحد للتنبیه، قال ابن مالك التحقیق.

  :وردَّ أبو حیان دعوى من قال بتركیبها إذ قال. )٣())المستفتح بها فغیر مركبة وال مختصة
حرٌف بسیٌط، َألنَّ دعوى التَّركیب على خالف اَألصِل، وَألنَّ  ةَ بیهی التَّنره َأنَّ َأالاوالَّذي نخت((

قق ما بعدها، ِإلى آخره حعلى ت ةً االستفهام دخلت على ال النَّافیة دالل ما زعموا ِمْن َأنَّ همزة
: َأال ِإنَّ ولَألنَّ مواقع َأال تدل على َأنَّ ال لیست للنفي، فیتم ما ادَّعوه، َأال ترى َأنَّك تق ؛خطأٌ 

ِظَر به ا نُ ِإْذ لیس من تراكیب العرب بخالف م ٌق،زیًدا منطلٌق، لیس َأصله ال َأنَّ زیًدا منطل
ة تركیص، ل ]٤٠))[القیامة/َأَلْیَس ذِلَك ِبقاِدرٍ ((ى:من قوله تعال ولوجودها ٍر، ب، لیس زیٌد بقادحَّ

وقبل النِّداء وغیرها ممَّا ال یعقل فیه َأنَّ ال نافیة، فتكون الهمزة لالستفهام  یتَ قبل ُربَّ وقبل ل
ر التنبیه وما ، وتأتي(أال) في مواضع ُأخرى في غی)٤())فادت التَّحقیقأَ ف دخلت على ال النَّافیة

 . نا هنا هو التنبیه فقطمهی
  [الطویل]:)٥(بقول أبي صخر الهذليه لیلث فهو(َأَما) واستشهد الجندي عالحرف االثاأّما      

 َوالَِّذي َأْمُره اَألْمرُ  َأماَت وَأحیا    َوالَِّذي  َما َوالَِّذي َأْبَكى وَأْضَحكَ أَ 
 :[الطویل] )٦(وهو لحاتم الطائي واستشهد بشاهد آخر   

 ویحیي اْلِعَظام اْلبیض َوِهي َرِمیم    أما َوالَِّذي َال یعلم اْلَغْیب َغیره 
شاعر المخاطب على االستماع ففي الشاهد األول دخلت(َأَما) على (واو القسم) لینبه ال      

 ، بفتح الهمزة وتخفیف المیم، )٧(، وفي الشاهد الثاني استعلمت (َأَما) من مقدمات القسملقسمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٣:  ١الصاحبي في فقه اللغة   )١(

 ١٨٨:  ٢، االتقان في علوم القرآن  ٩٦:  ١، مغني اللبیب  ٦٢:  ١ینظر على الترتیب : الكشاف   )٢(
 ١٦٥٥:  ٣شرح الكافیة الشافیة   )٣(
  ٣٨٢ – ٣٨١:  ١، وینظر: الجنى الداني  ١٠١ – ١٠٠:  ١البحر المحیط   )٤(
  ٩٥٧ینظر: شرح أشعار الهذلیین ، أبي سعید الحسن بن الحسین السكري، تحـ: عبد الستار أحمد فرَّاج :   )٥(
  ٤٧ینظر: دیوانه ، شرح أحمد رشاد :   )٦(
  ١٧٨١:  ٤ینظر: اإلقلید   )٧(
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واالستفتاح لموقعها في التركیب ال لذاته فهو لتهیئة المخاطب ولفت  )١(حرف تنبیه واستفتاح
 زیًدا أَما إنَّ عن (َأال) أنها للحال وتلك لالستقبال نحو:( وتفرَّقویتحقق الكالم بعدها،  انتباهه
بخصائص وتختص ، )٢(المراد أن یكون عاقًال وضًعا على الحقیقة ال على المجاز)، عاقلٌ 

) مكسورة بعدها )٣(كأختها (أال) من حیث صدارتها للكالم ، وتدخل على )٤(ووقوع همزة (إنَّ
 . )٦(وتقع قبل القسم أي أنها من مقدمات الیمین )٥(الجمل بأنواعها

أي أنها  )٧(وأما تأصیلها فاختلفوا فیه كما اختلفوا في (أال)، فیرى قسم منهم أنها بسیطة     
وقد تبدل همزة ، )٨(حرف واحد للتنبیه، ویرى القسم األخر أنها مركبة من الهمزة وحرف النفي

وقد تحذف ألفها في األحوال ، )٩()لقد كان كذا هما واهللا وعما واهللا(فیقال: ا(أما) هاًء أو عینً 
  .)١٠()وَعَم واهللا ،وَهَم واهللا،َأَم واهللا(فیقال:،ازة، وٕابدالها هاء، وٕابدالها عینً الثالث،وهي إقرار الهم

معنى ها: تنبیه ثالثة منها:(ها) إذ قال فیها:(( أما الجندي فیرى أن أحرف التنبیه      
المظهرة كزید،  األسماءالمبهمة لتصیر عنده بمنزلة  األسماءالمخاطب على مابعدها من 

المبهمة والمضمرة المنفصلة في األكثر،  األسماءع أفهم، ولذا ما دخلت إال على فیكون السام
، )١١(فالمبهمة:(هذا وهذان ونحوهما) والمضمرة :(َها أنا ذا وها نحن أوالِء وما أشبههما))

ها یكون المبهم فوظیفتها التنبیه عنده ألمر قد یحصل بعده ویجب أن ینتبه إلیه المخاطب وب
ًفا كالمظهر. ها عبارة عن حرف واحد هو (الهاء) وفي مسألة تركیبها یرى الجندي أن معرَّ

 مفتوحة إذ قال:(( قال ابن درستویه في (ها): إنما هي الهاء وحدها مفتوحة، فأرادوا تبیینها؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٣١٤:  ٢، جامع الدروس العربیة  ٥٨٩:  ٢ینظر : همع الهوامع   )١(
 ٤٤:  ٥ینظر: شرح المفصل   )٢(
    ٢٦٠:  ٣ینظر: جامع الدروس العربیة   )٣(
   ١٨١ینظر: رصف المباني :   )٤(
  ٤٢١:  ٤ینظر: شرح الرضي على الكافیة   )٥(
  ٩٦:  ١ینظر: مغني اللبیب   )٦(
  ٣٩١:  ١ینظر: الجنى الداني   )٧(
  ١٨١، رصف المباني :  ٤٢١:  ٤ینظر: شرح الرضي على الكافیة   )٨(
  ٩:  ٩، المقاصد الشافیة ٤٤٩٥:  ٩، تمهید القواعد  ٣٩٠:  ١الجنى الداني  ینظر:  )٩(
  ٤٣٥:  ٢ینظر : البدیع في علم العربیة   )١٠(
  ١٧٧٨:  ٤اإلقلید   )١١(



 ............................................الشاهد الشعري النحوي في الحروف.........الفصل الثالث

٢٦٠ 
 

 

 أصارت كلمة یمكن أن یبتدفتولد منها األلف و ألن الهاء خفیة، والفتحة خفیة، فمّدوا الفتحة 
یبدو أن الجندي نظر إلى تركیبها نظرة صوتیة؛ ألن الهاء حرف و ، )١(بها ویوقف علیها))

لذا الیمكن أن ینبه به المخاطب ولذلك احتیج إلى إظهاره فمدت الفتحة  )٢(خفي مهموس
فبالجهر یتنبه المخاَطب، ویرى أیًضا أن دخولها  )٣(وأشبعت فتولدت منها األلف المجهورة

على أسماء اإلشارة أكثر من الضمائر:((ألن (ذا) مبهم یصلح لكل حاضر، فقرن كلمة 
التنبیه به؛ لتحریك النفس على طلبه بعینه، ولیس كذلك(أنت)؛ ألنه ال یصلح لكل 

 . )٤(حاضر))
من سبقه بأنها للتنبیه والتحقیق إذ قال ال) فرأي الجندي كأما حرف التنبیه الثاني (أَ       

فمعناها التنبیه والتحقیق، ویقع بعدها جملة مستأنفة؛ ألنها الستفتاح الكالم وتنبیه ((فیها:
، فالجملة جاءت بعد تنبیه المخاطب بأن هناك كالم مهم یجب التنبه )٥(المخاطب علیه بها))

همزة االستفهام وهمزة  ت علیهاال دخلیث التركیب یرى الجندي أن أصلها:((ومن ح له.
َأَلْسُت إذا دخلت على النفي أخرجته إلى معنى التحقیق كقوله تعالى:((االستفهام 

سابًقا بأن  ت للتحقیق فمن خصائصها وكما ذكرت؛ وألنها وقع)٦(]))١٧٢))[األعراف/ِبَربُِّكمْ 
 . )٧(الجملة بعدها مصدرة بما یتلقى به القسم

وأمَّا(َأَما) فیرى الجندي أنها بمعنى أختها(أال)، وتكون في بعض األحیان محذوفة األلف،     
؛ ألن القسم  لتخفیف واالعتماد على القسم بعدهویعلل سبب ذلك بقوله:(( یحذفون ألفها ل

 إلى ثقل ، وفي مسألة تبدیل همزتها هاء أو عین ، فقد أحال الجندي سبب ذلك)٨(یعرفها))

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       ١٧٧٨:  ٤اإلقلید   )١(
  ٤٣٤:  ٤ینظر : الكتاب   )٢(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها ینظر:   )٣(
       ١٧٨٠:  ٤اإلقلید   )٤(
       ١٧٧٨:  ٤ نفسهالمصدر   )٥(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٦(
       ١٧٧٩:  ٤ المصدر نفسهینظر:   )٧(
        ١٧٨١:  ٤ المصدر نفسه  )٨(
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كأنهم یستكرهون الهمزة ؛ ألنها من أقصى المخارج وهو الحلق فیبدلون منها النطق إذ قال:((
 . ) ١(وهي الحروف الحلقیة)) خواتهاأ(هاء) مرة ؛ ألنها جارتها، و(عیًنا) أخرى ؛ ألنها من 

الجندي هو التنبیه هي مسألة تركیبها وأن رأي  بدو لي أن المسألة األبرز في أحرفی     
توح مدت فتحته فتولد منها ، فـ(ها) هي عبارة عن حرف الهاء المفالراجح واألقرب للصواب

، و(أال) هي مركبة من همزة االستفهام و(ال) النافیة؛ ألن الهمزة بدخولها على النفي األلف
 تحیله إلى معنى التحقیق، فكما أشرت سابًقا أن (أال) حرف تنبیه وتحقیق . 

أما مسألة حذف ألف (أما) فیرى الباحث أنها لغة من لغات العرب بدلیل أنها وردت في      
ن الكریم؛ وٕان العرب یمیلون إلى التخفیف بحذف ما یفهم من سیاق كالمهم ولم ترد في القرآ

النص في حال التكرار أو في حال االكتفاء بما یحمله النص من قوة بالغیة تكفي بفهمه من 
 دون الحاجة إلى تكرار العبارات التي تذهب روح النص وتضعفه . 

ألنهما قریبان من مخرج الهمزة  والستثقالهم ذلك أبدلوا الهمزة من (أما) هاء أو عین      
    للتخلص من هذا الثقل .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ١٧٨٢:  ٤ اإلقلید )١(

 



 ............................................الشاهد الشعري النحوي في الحروف.........الفصل الثالث

٢٦٢ 
 

  :َقْد 
ما أن یكون بمعنى إ: على نوعین االسمیة، فوالحرفیة االسمیةحرف مشترك بین      

، أو تلحقه یینمضاًفا لها یاء المتكلم بال نون الوقایة نحو:(قدي)، وهو رأي الكوف(َحْسُب) 
، والنوع الثاني: أن تكون اسم )١(ینینون الوقایة نحو:(قدني) ویجوز حذفها وهو رأي البصر 

سماء كاستعمال أ هااستعمال، ف)٢(فعل بمعنى (یكفي) نحو:(قدني) والیاء في محل نصب
ا درهمان، زیدً  دْ قَ (ا كقولك: ، وتنصب المفعول مؤخرً بها مع الفاعل ویتم الكالماألفعال، 

 في حال على الماضي دخلبالفعل،  اختصَّ فحرف وأما الحرفیة  ،)٣()ازیدً  دْ والّدرهمان قَ 
، وال یدخل )٤(تنفیسالوحرف  الناصب والجازمتجرده من  شریطة ، وعلى المضارعهتصرف

وقد عد النحویون هذا  ،)٥(منفي الوال )َوبئَس  مَ عْ نِ على (على الفعل الجامد كـ(عسى، لیس) وال 
وتأتي للتقریب والتقلیل  )٧(بعده إال الفعل مظهًرافال یذكر ، )٦(الحرف أحد أجزاء الفعل
 والتحقیق والتوقع والتكثیر. 

مجيء قد للتقلیل مع المضارع بقول عبید بن األبرص              واستشهد الجندي على      
  : [البسیط] )٨(م) ٥٥٤(ت 

 كأن أثواَبه ُسجَّت بِفْرصادِ             قد أْتُرك الِقْرَن ُمْصَفرا أناِمُله
، مع المضارع للتقلیل، واألجود أن تكون للتكثیر في موضع التمّدح واالفتخار )قد(جاءت    

قال الجندي:((فإنه َتَمدَّح بقتله ِقرنه وتركه إیاه مصفرَّ األنامل، واإلنسان إنَّما یتمدح بما یكثر 
ملة الفعلیة التي تلیه وكما ن(قد) حرف یفید توكید مضمون الجأ، و )٩(ال بما یقل وینزر))

 بأن النحویین ذكروا لهذا الحرف معاني عدیدة، أولها : التحقیق إذا دخلت على الفعل  أشرت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٢:  ١، شرح قواعد اإلعراب  ٢٢٦:  ١، مغني اللبیب  ٢٥٣:  ١ینظر: الجنى الداني   )١(
  ١٤٢:  ١، شرح قواعد اإلعراب  ١٠٦:  ٤ینظر: شرح التسهیل   )٢(
        ٤٤٦٤:  ٩، تمهید القواعد  ١٠٧:  ٤ینظر: شرح التسهیل   )٣(
  ٢٢٧:  ١، مغني اللبیب  ٢٥٤:  ١ینظر: الجنى الداني   )٤(
      ٥٩٥:  ٢ینظر: همع الهوامع   )٥(
  ٩٥ینظر: معاني الحروف :   )٦(
  ٩٨:  ١ینظر: الكتاب   )٧(
   ٥٦دیوانه ، شرح : أشرف أحمد عدرة : ، و ١٨١٢:  ٤اإلقلید ینظر:   )٨(
  ١٨١٢:  ٤اإلقلید   )٩(
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، لتقریر معناه وتقویته ونفي أي شك عنه، فمن الماضي قوله )١(الماضي أو المضارع
]، ومن المضارع ما جاء في ١))[المجادلة/َقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها تعالى:((

]، والذي ١٤٤))[البقرة/السََّماِء َفَلُنَولَِّینََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَهاَقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي قوله تعالى:((
، فهي تقرب الماضي من )٢(یحدد معنى هذا وغیره من المعاني هو السیاق، ثانیها: التقریب

، أي أن هناك قضیة تالزم بین الجملة الفعلیة ذات الفعل الماضي والواقعة حاًال )٣(الحال
وهذا ما یراه البصریون إال األخفش وما یراه الفراء من الكوفیین  ،)٤(و(قد) ظاهرة أو مقدرة

، )٦(، أما الكوفیون فیرون أنه ال حاجة إلى تقدیر(قد) في حال عدم ورودها في الكالم)٥(أیًضا
أي قد حان وقتها في هذا فمن تقریب الماضي من الحال قول المؤذن:(قد قامت الصالة) 

 هنا تدلف )زیدٌ  قد یخرجُ (نحو:ع مع المضار ، فوالمضارع ع الماضيم، ، ثالثها: التوقع)٧(الوقت
، قال )٨(اا منتظرً الماضي فتدل على أنه كان متوقعً مع و ، على أن الخروج متوقع، أي: منتظر

ن هذا الكالم لقوم وزعم الخلیل أ وأما قد فجواب لقوله لما یفعل، فتقول: قد فعلسیبویه:((
َقْد َأْفَلَح ، أي:(متوقع الفعل)، ومنه قوله تعالى:(()٩())بمنزلة ربماوتكون قد ... ینتظرون الخبر

، لقد ثبت المتوقع وتحقق؛ ألن المؤمنین بال أدنى ریب كانوا ]١))[المؤمنون/اْلُمْؤِمُنونَ 
البشارة وهي اإلخبار بثبات الفالح لهم فخوِطبوا بما دل على ثبات ما متوقعین لمثل هذه 

 ، وتستعمل للتقلیل مع المضارع وتجري مجرى )١١(، رابعها: التقلیل)١٠(توقعوه وهو الفالح لهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٤٤:  ٤ینظر: شرح الرضي على الكافیة   )١(
  ٢٥٥:  ١، الجنى الداني  ١١٣:  ١، اللمحة  ١٣:  ١ینظر: حروف المعاني والصفات   )٢(
   ١٥٧:  ١ : حسن موسى الشاعرتحـ هـ)٧٦١تصالح الدین الدمشقي (، المفیدة في الواو المزیدةالفصول ینظر:   )٣(
  ١٣٨ینظر: داللة االكتفاء في الجملة القرآنیة :   )٤(
   ٢٥٢:  ١، اإلنصاف  ١٤٦:  ٢، أمالي ابن الشجري  ٢٤: ١ینظر: معاني القرآن للفراء   )٥(
  ٤٥رآن ، د. خلیل بنیان الحسون : ، النحویون والق ٢٥٦:  ١ینظر: الجنى الداني   )٦(
  ٣١٠:  ٣، معاني النحو  ٢٢٨:  ١، مغني اللبیب  ٢٨٥:  ٢ینظر: سر صناعة اإلعراب   )٧(
  ٢٥٥:  ١ینظر: الجنى الداني   )٨(
  ٩٢:  ٥، شرح المفصل  ٤٣٩:  ٢، البدیع في علم العربیة ١٧٣:  ٣صول في النحو وینظر: األ ، ٢٢٣:  ٤الكتاب   )٩(
، عناصر التحویل التوكیدي في النص القرآني في ضوء األلسنیة الحدیثة                   ١٧٤:  ٣ینظر: الكشاف  )١٠(

  ١٣٠ – ١٢٩:  ٢٠١٤(رسالة ماجستیر منشورة) ، یاسر محمد البستنجي ، بإشراف د. یحیى عبابنة ، جامعة مؤتة      
   ٤٤٦٥:  ٩، تمهید القواعد  ٢٥٧ : ١، الجنى الداني  ١٠٨:  ٤ینظر: شرح التسهیل  )١١(



 ............................................الشاهد الشعري النحوي في الحروف.........الفصل الثالث

٢٦٤ 
 

 

 ) و(قد یجودُ الكذوبُ  ، وهو على نوعین: األول تقلیل وقوع الفعل نحو:(قد یصدقُ )١((ُربَّما)
 ]،٦٤))[النور/َقْد َیْعَلُم َما َأْنُتْم َعَلْیهِ نحو قوله تعالى:(( )٢()، والثاني: تقلیل متعلق الفعلالبخیلُ 
، )٤(، خامسها: التكثیر)٣())وقوع الفعل، وتقلیلیة باعتبار متعّلقةا تحقیقیة باعتبار نه (قد(فإّن 

؛ ألنه شبهها بـ(ُربَّما) الدالة )٥(بعض النحویین أن هذا استنبط من كالم سیبویه السابق وذهب
 َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفيالزمخشري أن (قد) في قوله تعالى:((، ورأي )٦(على التكثیر

، وذهب بعض النحویین )٧(، والمعنى (كثرة الرؤیة)] ، بمعنى (ُربَّما نرى)١٤٤بقرة/))[الالسََّماءِ 
أن السیاق هو من یحدد القلة یرى الباحث و  .)٨(إلى أن (قد) في قول عبید األبرص للتقلیل

أنها قد تفارق المعاني  )٩(والكثرة في مجيء (قد) مع التراكیب األخرى، ویرى بعض المحدثین
 ، وأنها حرف توكید مع الماضي أم مع المضارع .)١٠(لتحقیق فهو مالزم لها أبًداالسابقة إال ا

نها لتقریب الماضي من إف أن (قد) إذا دخلت على فعل ماضٍ إلى  أما الجندي فذهب     
قد لتقریب الماضي من الحال في اإلخبار نحو(لقیته لتقریب الفعل المتوقع إذ قال:(( الحال أو

 عن فعل متوقع الحال كقولك:(قد ركبَ  ضاحًكا، أو للتقریب في اإلخبار :قد ضحك) أي
فیكون معناها  ا، وٕاذا كان مدخولها مضارعً )١١() لقوم یتوقعون ركوبه وینتظرون ذلك))األمیرُ 

 التقلیل في اإلخبار نحو:(إنَّ الكذوب قد یصدق) وذلك للتشابه والتقارب ما بین التقریب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٩٣: ٥، شرح المفصل  ٣١٧:  ٢، شرح كتاب سیبویه للسیرافي  ٤٣:  ١، المقتضب  ٢٢٤:  ٤ینظر: الكتاب   )١(
  ١٤٢ – ١٤١:  ١ عبد الكریم مجاهد ، تحـ: ألزهرياخالد الشیخ ، رابموصل الطالب إلى قواعد اإلعینظر:   )٢(
   ١٤٧:  ١شرح قواعد اإلعراب   )٣(
  ١٤٢:  ١موصل الطالب ،  ٢٣١:  ١، مغني اللبیب  ٢٥٨:  ١ینظر: الجنى الداني   )٤(
 ) من هذه المسألة ٢٦٣سیبویه في الصفحة رقم ( قولینظر:   )٥(
  ٢٥٩:  ١ینظر: الجنى الداني   )٦(
  ٢٣١:  ١، مغني اللبیب  ٢٠١:  ١ینظر: الكشاف   )٧(
  ٤١:  ١، همع الهوامع  ١١٣:  ١، تعلیق الفرائد  ٩٣:  ٥ینظر: شرح المفصل   )٨(
، اإلعراب المفصل لكتاب اهللا ١٨٦:  ١٨،  ٣١٩:  ٢ ه)١٤٠٣(ت، محي الدین الدرویشوبیانه إعراب القرآنینظر:  )٩(

               محمود بن عبد الرحیم صافي، جدول في إعراب القرآن الكریمال،  ٣٦٢:  ٧المرتل، بهجت عبد الواحد صالح 
    ٢٤٧:  ٦ )هـ١٣٧٦ (ت

  ٣١١:  ٣ینظر: معاني النحو   )١٠(
  ١٨١١:  ٤اإلقلید   )١١(
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، )١(ألن التقریب تقلیل للمسافة بین شیئین وَیْقُرب زمن الوقوع من زمن اإلخباروالتقلیل؛ 
ویرى  قلیل وقوع نفس الفعل بإبعاد زمنه.من بعضها وت والتقلیل تقریب الوحدات أو األجزاء

) لیس المراد به الجواب هذا الكالم لقوم ینتظرون الخبر( _رحمه اهللا_الجندي أن قول الخلیل 
، ویؤكد الجندي بأن (قد) في الشاهد دخلت على المضارع )٢(فحسب للسؤال وٕانما المعارضة

ا:((من باب حمل النقیض على النقیض وهذا باب للتقلیل والمراد به التكثیر وعلل ذلك بأنه
 : [الطویل] )٤(، ومثل ذلك ُصِنع بـ(ُربَّما) في قول الشاعر)٣(عندهم واسع))

 َأَقاَم ِبِه َبعَد الُوُفوِد ُوُفودُ           َفِإن ُتمِس َمهجوَر الِفناِء َفُربََّما 
) التقلیل وجاءت هنا للتكثیر؛  ألن:((كثیًرا ما أقام بذلك الفناء الزوار، فقد األصل في (ُربَّ

 . )٥(جعل الخلو بإزاء االزدحام من الناس... وذلك ال یتحقق إال بكثرة اإلقامة بذلك))
 :[الكامل] )٦(وأن هذا المعنى قد ورد في كالم العرب شعًرا ومنه في قول عنترة بن شداد

 لِ سَ غْ یُ  مْ لَ  هِ دِ لْ جِ بِ  یدِ دِ الحَ  أُ دَ صَ           ا مَ فإنَّ  یدَ دِ الحَ  َس بِ ا لَ مَ الَ طَ  دْ قَ 
فمعنى التكثیر هنا قد ُفِهم من لفظة (طالما) والتي تدل على مزاولة لبس الفاعل للحدید 

بعض القرائن والتي أخذت من الصفات التي یتحلى بها الشاعر وكثرة حضوره في  فضًال عن
  . الحرب والتي تفرض علیه لبس الدروع 

 

، وأن السیاق هو من حرف توكید بغض النظر عن مدخولها أما الباحث فیرى أن(قد)       
یحدد المعنى التي علیه (قد) وفي حال عدم مجیئها في الكالم فال حاجة إلى تقدیرها؛ ألن 

 السیاق اكتفى بتراكیبه التي أوضحت المعنى المراد من الكالم وأنه ال حاجة إلى توكیده. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨١١:  ٤اإلقلید ینظر:  )١(
   ١٨١٢:  ٤ینظر: المصدر نفسه  )٢(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها )٣(
،  ٥٤٠:  ٩، خزانة االدب ٣٠٠: ١، إیضاح شواهد اإلیضاح  ٢٥٩:  ١البیت ألبي العطاء السندي في اللمحة  )٤(

  ٢٢٣:  ١، و لمعن بن زائدة في أمالي المرتضى  ٦٦٢:  ٦إعراب القرآن وبیانه 
  ١٨١٣:  ٤قلید اإل )٥(
  ٦٨بیروت :  خلیل خوري صاحب المكتبة الجامعة ینظر: دیوانه، بنفقة )٦(
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 كـي:
) ویسمى ذلك الثوابالمراد (أّن ) تبین قصدُتك كي تثیَبني(إذا قلت:حرف معناه العلة، ف     

ولـ(كي) ثالثة أحوال:  ،)٢(أو هو الغرض الذي ألجله یطلب وقوع فعل آخر ،)١(بعلة وجود
بمعنى(الالم حرًفا للجر  كونفت ،)٣(حرف جر، وحرف مصدري، وحرف بمعنى(كیف)

، وقد ینتصب بعدها الفعل )٤(ل بها، وبمعنى (أن) إذا اتصلت بهاالتعلیلیة) إذا لم تتص
 .  )٥(المضارع بأن مضمرة إال أن یضطر الشاعر لذلك فیجيء بها مظهرة

 : [الطویل])٦(هذه المسألة بقول جمیل بثینة واستشهد الجندي على   
 اَدعَ ْن َتُغرَّ وَتخْ َكیَما أَ اَنك ِلسَ               اِنًحا حَت مَ بَ صْ أَ  اسِ ُكلَّ النَّ أَ  تْ الَ قَ فَ 

لقد أظهر جمیل بثینة (أن) بعد كي وهذا شاذ؛ ألن فیه جمًعا بین النائب والمنوب عنه،      
) بعدها؛ هار(أنْ ) فال یجوز إظ؛ ألن (كي) إذا لم تقترن بالالم تنصب المضارع بإضمار(أنْ 

) أن تلغى ویكون العمل لـ(أنْ ألنه في قوة تكریرها، وأصح األقوال فیها في مثل هذا الحال 
مع الفعل في تقدیر مصدر و(كي) حرف جر دخل علیه و(ما)  . قال الجندي:((أنْ )٧(بعدها

، فیرى الجندي أنها حرف )٨(]))١٢٧، ١٢٤))[التوبة آیتيَوإَِذا َما ُأْنِزَلتْ زائدة كقوله تعالى((
التي ینتصب الفعل بعدها بإضمار(أن المصدریة) نحو:(جئتك كي  )الم التعلیل(جر بمعنى 

 جئتك كي أن تكرمني) والمصدر المؤول مجرور بـ(كي) .    ني) والتقدیر:(تكرمَ 
لدخولها على ثالثة  )٩(فیرى البصریون أنها:(حرف جر) ،وفي ماهیتها اختلف النحویون     

حو:(كیمه) وزیدت معها هاء السكت وقًفا، ن (االستفهامیة)أشیاء: أولها (ما) محذوفة األلف
 ثانیها: لدخولها على(أن) مضمرة نحو:(جئت كي أراك) أي:(كي أن أراك) والمصدر المؤول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١٢٨:  ٥المفصل ینظر: شرح   )١(
 ١٨٤٣:  ٤اإلقلید   )٢(
    ٢٦٥ – ٢٦١:  ١، الجنى الداني  ٩٨، معاني الحروف :  ١٦:  ٤، شرح التسهیل  ٩:  ٢ینظر: المقتضب   )٣(
  ٢٦٣ -٢٦١: ١ ینظر: الجنى الداني  )٤(
  ١٢٨:  ٥ینظر: شرح المفصل   )٥(
     ٧٤:  ١دیوان جمیل بثینة ، و ١٨٤٦: ٤اإلقلید ینظر:   )٦(
  ١٨٤٦:  ٤ینظر: حاشیة اإلقلید   )٧(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٨(
   ٤٥١:  ٢، همع الهوامع  ٢٦١:  ١الجنى الداني  ،١٣٠:  ٥شرح المفصل ،  ٥٧٠:  ٢اإلنصاف ینظر:   )٩(
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وبعض العرب یجعل كي  أو مظهرة كما في الشاهد السابق، قال سیبویه:((في محل جر 
حتى  :كما قالوا األسماءنها في في االستفهام، فیعملو  )كیمه(بمنزلة حتى، وذلك أنهم یقولون: 

كیمه فإنه یضمر أن بعدها، وأما من أدخل علیها الالم ولم  :فمن قال وحتى متى، ولمه ،مه
ومن  ،تدخل على أنیكن من كالمه كیمه فإنها عنده بمنزلة أن، وتدخل علیها الالم كما 

 األسماءعنده على ضربین: األول : دخولها على ، فهي )١())كیمه جعلها بمنزلة الالم :قال
دون الحاجة إلى من : دخولها على األفعال فهي ناصبة بذاتها اآلخركما یقولون :(كیمه)، 

 .)٢( والجرجاني ،والسیرافي ،إضمار (أن) بعدها، ووافقه المبرد
 : [الطویل] )٤(نحو قول الشاعر )٣(الثالث: (ما) المصدریة     

 َفعانْ یَ ا َیُضرَّ وَ مَ یْ ى كَ تَ ُیرجَّى الفَ          ما نَّ إِ ُضرُّ فَ ْع فَ فَ نْ تَ  نَت لمْ ذا أَ إِ  
فیتعین لها الجر ال غیره نحو قول  )٥(أما إذا فصل بین (كي) والفعل المضارع بالالم     

 : [البسیط])٦(الطرماح
 واادُ ذي كَ الَّ  رَ األمْ وا غُ لَ بَ  دْ قَ یهم فَ فِ         كي لُیْلِحَقهم  یمَ مِ تَ  صرِ نَ وا بِ ادُ كَ 

بعدها، وقد جمع بینهما للتأكید،  هالظهور  )الالم(ا للتعلیل بمعنى ا جار تتعین حرفً  هناكي ف    
لفصل الالم بینها وبین الفعل، وال هنا  وال یجوز أن تكون كي ناصبة، تركیب نادر وهذا
األخفش أنها حرف جر دائًما ویرى  .)٧(یثبت زیادتها في غیر هذا الموضعألن كي لم  ؛زائدة

 .  )٨(وفي جمیع استعماالتها وأنها مختصة باالسم
 فإذا ، وتلتزم الالم لفًظا وتقدیًرا )٩(أما النوع اآلخر لـ(كي) فهو: حرف مصدري بمعنى(أن)    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦:  ٣الكتاب   )١(
  ١٠٥٢:  ٢، المقتصد  ١٩٦: ٣ ، شرح السیرافي ٩:  ٢ینظر على الترتیب : المقتضب   )٢(
 ٣٠٤:  ٤، النحو الوافي  ١٤٧:  ١، شرح المكودي  ٢٤١:  ١، مغني اللبیب  ١٦:  ٤ینظر: شرح التسهیل   )٣(
 نابغة الجعدي، ولل٨٠تحـ: د. إبراهیم السامرائي، أحمد مطلوب: ،دیوانهفي قیس بن الخطیم البیت مختلف في نسبته، ل  )٤(

  ١٠٦في دیوانه تحـ: واضح الصمد: 
  ٣٧٠:  ٢، همع الهوامع  ٢٦٤:  ١ینظر: الجنى الداني   )٥(
   ١٥٩:  ٤، شرح أبیات مغني اللبیب  ٤١٤٥:  ٨، تمهید القواعد  ١٧:  ٤ینظر: شرح التسهیل   )٦(
 ٢٦٤:  ١ینظر: الجنى الداني   )٧(
 ٢٤٢:  ١، مغني اللبیب ٤٨:  ٤، شرح الرضي على الكافیة  ٩٧ینظر: معاني الحروف :   )٨(
 ٢٦٣:  ١داني ینظر: الجنى ال  )٩(
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ِلَكْي َال َتْأَسْوا َعَلى َما  ومنه قوله تعالى:(( أي: (جئت لإلكرام)، ،)جئت لكي تكرمني(قلت:
ألن دخول الالم علیها یعین أن تكون  ؛ناصبة للفعل بنفسها ـهي هناف]، ٢٣))[الحدید/َفاَتُكمْ 

أما إذا ُجِردت من الالم احتمل أن تكون ناصبة بنفسها أو تقدر(أن)  .مصدریة ناصبة بنفسها
عدَّ سیبویه الفصل بینها وبین معمولها قبیًحا ف، أما في مسألة ارتباطها مع معمولها )١(بعدها

ْى عبُد اهللا كَ (ا عندهم أن یذكروا االسَم بعد َأْن وَیبتدئوه بعدها كُقْبِح فلّما كان قبیحً إذ قال:((
 . )٢())حملوه على الفعلِ  )ذاكیقوَل 

؛ ألنها من عوامل األفعال وما كان منه ال )٣(أما الكوفیون فیرون أنها حرف نصبو        
یجوز أن یكون حرف خفض وكذلك تدخل علیها الالم نحو:(جئتك لكي تفعل كذا)؛ ألن 

شاذ  ، أما قول الشاعر فیرون أنه)٤(حرف جر وال یدخل حرف جر على حرف جر آخر الالم
 :[الوافر]  )٥(ومن الضرورة وال یعتد به

 اءُ َبًدا َدوَ م أَ هِ  ِلِلما بِ َال وَ          ي ا بِ  ُیْلَفى ِلمَ اِهللا َال  وَ َال فَ 
إذ أكد الشاعر في هذه الكلمة الالم الجارة توكیًدا لفظًیا من غیر فاصل بین المؤكَّد والمؤكِّد 

 . )٦(العربیة لقال:(لما لما بهم)وهذا التوكید شاذ ولو جاء على ما تقتضیة 
هو  كماما بعدها فعل مرفوع و اسم، وهي أما النوع الثالث: فإنها حرف بمعنى(كیف)      

 [البسیط]:)٨(قول الشاعرومنه  )٧(وحذفت فاؤها  ؛كیفالحال بعد 
 َقْتَالُكُم َوَلَظى الَهیَجاِء َتْضَطِرمُ         َكي َتْجَنُحوَن إَلى ِسلٍم َوَما ثُِئَرْت 

 تصل بكي فعل ماض أو ، وفي هذا یرى ابن مالك أنه إذا افحذف الفاء أراد: كیف تجنحون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩٠، رصف المباني :  ٢٦٣:  ١الجنى الداني ینظر:   )١(
  ٢٩٤:  ١الكتاب   )٢(
 ٥٧٠:  ٢ینظر: اإلنصاف   )٣(
 ٢٢٨:  ٤ینظر: شرح المفصل   )٤(
، ولعبد اهللا بن مسلم ٥٩٦: ١، النحو المصفى ١٤٣: ٤في شرح أبیات مغني اللبیب  البیت لمسلم بن معبد الوالبي  )٥(

   ٥٢٨:  ٩، خزانة األدب ١٥٨٩: ٤، ولبعض بني أسد في المقاصد النحویة  ٣٢٥: ١الهذلي في الموجز 
  ٣٠٨:  ٣ینظر: حاشیة أوضح المسالك   )٦(
  ١٢٢٩:  ٣، توضیح المقاصد  ٢٦٥:  ١ینظر: الجنى الداني   )٧(
 ١٠٧: ١، تعلیق الفرائد  ٢٧٠:  ١،مغني اللبیب ٤٧٤: ١،شرح ابن الناظم ١٩: ٤بیت بال نسبة في شرح التسهیل ال  )٨(
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لعمرو بن سمعه وهو  ببیٍت  )٢(، واستشهد الفراء)١(تخفیًفا فاؤها تحذف مضارع مرفوعفعل 
 : [البسیط])٣(أحمر الباهلي

 َكْي ال ُیِحسُّوَن ِمْن ُبْعراِننا َأَثرا       َمْن طاِلبیَن ِلُبْعراٍن َلنا َرَفَضْت 
  أراد: كیف ال یحسون؟

بصرًیا؛ ألنه یرى أنها على ضربین هما: حرف جر  _كالعادة_أما الجندي فكان رأیه     
سیبویه في و واستعرض الجندي ما جاء به البصریون  .)٤(وحرف ناصب للفعل ،بمنزلة الالم

والدالة على جرها، وردَّ على الكوفیین إنكارهم جرها أنفسها كونها جارة وذكر األدلة السابقة 
لـ(ما) وأنها في موضع نصب في مسألة (كیما) إذ قال:((وعند الكوفیین في موضع نصب 
بإضمار الفعل قبله؛ ألن (كي) هذه هي الداخلة على الفعل فیقدر الفعل بعدها كأنه قیل: كي 

واب؛ ألنه تقدم الفعل العامل في االستفهام وأن ، ورأیهم هذا بعید عن الص)٥(تفعَل ماذا))
(ماذا) في موضع نصب لفعل مقدم ولم یثبت ذلك عنهم، واألمر اآلخر أن یكون 

، في حال نصبها )ما(ألن  ؛اُبْعدً فیه . ویرى ابن یعیش أنَّ )٦(الحرف(كي) ناصًبا ُحِذَف فعله
تحذف في حذف ألفها؛ ألّن ألف الموصولة یجوز  فال، وٕاذا كانت كذلك موصولة، تكون 

 .   )٧(: بالذي شئتَ ،أي)ادُع بَم شئتَ (: موضع فقط نحو
؛ ینتصب بها نفسها كما أشرت سابًقاأما إذا كانت حرًفا مصدرًیا فیرى أن المضارع      

(الزائدة) علیها وهذا رأي سیبویه، أما رأي الخلیل فأنه  لشبهها مع (أن) بداللة دخول الالم
، )٨(ینتصب بإضمار(أن) كما انتصب الفعل المضارع بعد الالم في نحو:(جئتك لتكرمني)

 فإذا انتصب الفعل بها نفسها فهي حرف ناصب وٕاذا انتصب بإضمار(أن) فهي جارة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٧٤:  ١، شرح ابن الناظم  ١٩:  ٤ینظر: شرح التسهیل   )١(
  ١٩:  ٤، شرح التسهیل  ٢٧٤:  ٣ینظر: معاني القرآن   )٢(
   ٧١ینظر: دیوانه :   )٣(
  ١٨٤٣: ٤ینظر: اإلقلید   )٤(
  ١٨٤٤ – ١٨٤٣:  ٤المصدر نفسه   )٥(
 ینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٦(
  ١٢٩:  ٥ینظر: شرح المفصل   )٧(
 ١٣٠:  ٥، شرح المفصل  ١٨٤٤: ٤ینظر: اإلقلید   )٨(
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وأشار الجندي أن في حال دخول الالم علیها تكون حرًفا ناصًبا بمنزلة(أن) الناصبة      
ل(كي) منزلة (الالم) وُنِصب ضمار؛ ألن إضمار(أن) في حال َتنز للفعل بنفسها من غیر إ

الالم علیها نحو:(جئتك لكي تكرمني) فتكون بتقدیر: (لألن  الفعل بإضمارها بعد دخول
، وفي الشاهد:(وال للما بهم ...) قال عنه:((في )١(تكرمني) بالجمع بین المین وهذا غیر جائز

 .  )٢(غایة القبح والرداءة ال یجوز مثله البتة))
 

هو  أنها حرف مشترك علىأما الباحث فیرى أن ما ذهب إلیه البصریون والجندي        
) ما(لك إذا دخلت على وذ؛ للفعل بمعنى(أن) الصائب، فهي حرف جر وناصبةالرأي 

إذا دخلت علیها بنفسها  ناصبة للفعلو ، المصدریة )أن(المصدریة، أو (ما)أو االستفهامیة،
      ، فهذه األحوال هي األرجح؛ لكثرة مجیئها في كالم العرب شعره ونثره .    الالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٨٤٥:  ٤ینظر: اإلقلید   )١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٢(
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 حذف الم األمر: 
الٌم ُیطَلب بها :((هيجاء في كتاب التعریفات للشریف الجرجاني أن الم األمر      

جازمة للفعل المستقبل للمأمور الغائب ، ویرى من قبله أبو القاسم الزجاجي أنها:(()١())الفعل
، فهي جازمة للفعل المضارع بدخولها علیه، )٢())كذلك أصل دخولها كقولك: لیذهب زید

لتي في الالم او  وذلك: لم، ولما، باب ما یعمل في األفعال فیجزمهاوكذلك قال سیبویه:((
واعلم أن هذه الالم وال في الدعاء بمنزلتهما في األمر والنهي، ...  األمر، وذلك قولك: لیفعل

، وتجزم هذه الالم المضارع وهي )٣())اك، ولیجزك اهللا خیرً ینوذلك قولك: ال یقطع اهللا یم
 محذوفة للضرورة.

 [الوافر] :)٤(مجیئها محذوفة مع إبقاء عملها(الجزم) بقول الشاعر واستشهد الجندي على     
ُد َتْفِد نَ   االَ َتبَ  ئٍ شِ  نْ مِ  تَ فْ ا خِ ا مَ ذَ إِ               ٍس فْ لُّ نَ َسَك كُ فْ ُمَحمَّ

إذ حذف الشاعر الم األمر الجازمة مع الفعل (تفد) وهذا جاء في ضرورة الشعر     
في األفعال مشبهة فهي ، وامتنع حذفها عند بعض النحویین؛ ألنها جازمة )ِلَتْفدِ واألصل (

، لم یجز ذلك في األفعال؛ حذُف حرف الجرلم یجز  ، فكمااألسماءحروف الجر في عوامل ب
على  لها حمًال بت عر أألن األفعال و ؛ األسماء في هألن عوامل األفعال أضعُف من

لمخاطب الفاعل، ومنه قراءة جاز إثباتها في األمر ل، قال الجندي:((لما )٥(األسماء
 . )٦((فْلتفرحوا)، جاز حذفها في األمر الغائب في ضرورة الشعر)) النبي(علیه السالم)

 وللنحویین في عملها مذاهب شتى.  
واعلم أن هذه الالم قد أولها: مذهب سیبویه الذي ذهب إلى جواز إعمالها محذوفة، فقال:(( 

 ، فحملها )٧())، كأنهم شبهوها بأن إذا أعملوها مضمرةً الشعر وتعمل مضمرةً  یجوز حذفها في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٩١ :التعریفات  )١(
  ٩٢الالمات :   )٢(
  ٨:  ٣الكتاب   )٣(
 ، ونسب لألعشى ولحسان ولیس في ٢٧٥: ١ي طالب في شرح شذور الذهب ألب، البیت ١٨٦٠: ٤ینظر: اإلقلید   )٤(

 ،  ٩٦: ١، الالمات  ١٧٥:  ٢، األصول في النحو  ١٣٢:  ٢، المقتضب  ٨: ٣دیوانیهما، وبال نسبة في الكتاب     
  ٢٢٨:  ١أسرار العربیة     

  ١٤٥:  ٥ینظر: شرح المفصل   )٥(
  ١٨٦٠:  ٤ید اإلقل  )٦(
  ٦٨:  ٢، وینظر: سر صناعة اإلعراب  ٨:  ٣الكتاب   )٧(
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، فلیس لالسم في األسماءالجزم في األفعال نظیر الجر في على الشعر، ویرى أیًضا أن:((
الجزم نصیٌب، ولیس للفعل في الجر نصیب، فمن ثم لم یضمروا الجازم كما لم یضمروا 

، واقتفى )١()).رب وواو القسم في كالم بعضهم الجار. وقد أضمره الشاعر، شبهه بإضمارهم

 .)٢(أثره ابن السراج واألعلم وابن یعیش
إذ أجازها في االختیار حتى بعد األمر ومنه قوله  )٣(أما الرأي الثاني: فهو رأي الكسائي     

َالةَ تعالى:(( جاز الفراء عملها وأأي: لیقیموا  ]٣١))[إبراهیم/ُقْل ِلِعَباِدَي الَِّذیَن َآَمُنوا ُیِقیُموا الصَّ
 .)٤(محذوفة أیًضا

: فكان رأي المبرد والسیرافي، إذ ُمِنع إعمالها الجزم مع حذفها في الشعر أما الرأي الثالث     
فعال ال تضمر وأضعفها فال أرى ذلك على ما قالوا َألن عوامل األَ وفي النثر، إذ قال:((

، وكذلك النحاس رأى أن )٥())األسماءي الخفض ف فعال نظیرالجازمة َألن الجزم في األَ 
) ولكن تقول(لیذهب زیدٌ  البیت مزعوم؛ ألن العرب ال تأمر الغائب إال بالالم ال تقول :(یذهبُ 

) في اآلیة الكریمة جواب ألمر محذوف تقدیره:(قل لهم أقیموا ُیِقیُموا( ، ویرى المبرد أنَّ )٦(زید)
على  ك)أي(ائتني أكرمْ :قولناكما في الجزم  إلىذهب الجمهور ، و )٧(الصالة یقیموا)

بطل ابن مالك باآلیة أن یكون الجزم في جواب شرط أو )، إن تقل لهم یقیموا الصالة:(تقدیر
ألن تقدیره یستلزم أن ال یتخلف أحد من المقول له ذلك، عن االمتثال ولكن التخلف ؛ مقدر
 قلت لزیدٍ وٕان كان غیر أمر نحو:( ، وأجاز ابن مالك ذلك في االختیار مع القول)٨(واقع

 فهو بذلك موافًقا  )٩(ةور ر ِإالَّ ضیرى أنه ال یجوز في الشعر و ، لیْضرب: َأي )ایْضرب عمرً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨:  ٣الكتاب  )١(
   ١٤٥:  ٥، شرح المفصل ٣٨٣، تحصیل عین الذهب:  ١٧٥:  ٢ینظر على الترتیب: األصول في النحو  )٢(
  ٥٣٩:  ٢، همع الهوامع  ٢٩٨:  ١اللبیب ، مغني  ٦٠:  ٤ینظر: شرح التسهیل  )٣(
  ١٦٠:  ١ینظر: معاني القرآن  )٤(
  ٣٩:  ١، وینظر: شرح كتاب سیبویه للسیرافي  ١٣٣:  ٢المقتضب  )٥(
  ١٥٧ینظر: شرح أبیات سیبویه للنحاس، تحـ : د. زهیر غازي زاهد :  )٦(
  ٨٤:  ٢ینظر: المقتضب  )٧(
  ٢١:  ٤ینظر: معاني النحو  )٨(
  ٥٤٠:  ٢، همع الهوامع  ٢٩٨:  ١ینظر: مغني اللبیب  )٩(
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الكسائي، وجوز الزمخشري الحذف في الكشاف، وتبع سیبویه بحملها على الضرورة في 
، وذهب أبو علي الفارسي بالقضیة إلى التعقید )٢(مثله ابن عصفورتردد و ، )١(المفصل

هو مضارٌع بلفظ الخبر إذ قال:(( تعقیًداوالتمحل الذي ال فائدة منه ولم یقدم حًال لها بل زادها 
لبقي على إعرابه بالنون ، وُردَّ بأنه لو كان كذلك )٣())ى: َأِقیُمواصرف عن لفظ اَألمر، والمعن

) ُتْؤِمُنونَ ] وبعدها قال:(١٠))[الصف/َهْل َأُدلُُّكْم َعلى ِتجاَرةٍ كما في قوله تعالى((
سماعیل األوسي) برأي أبي علي الفارسي وأخذ به ا ، وُأعِجب الدكتور (قیس)٤()آِمُنوابتقدیر:(

و أویرى أنه مفتاح لهذه القضیة وبه یمكننا تفسیر الشواهد التي جاء بها المضارع مبنًیا 
ساكن الحركة إذ قال:((إن السكون أو البناء قد ُألُتِزم في هذه األفعال المضارعة؛ ألنها 

ْفَعْل) و(ْلَتْفَعْل)؛ ألنها تلتقي زم بصیغة األمر(ازم فیها كما إلتمستعملة بمعنى األمر، وقد ألت
، وال أرى أن الدكتور األوسي قدَّم حًال مثالًیا؛ فلماذا )٥(جمیًعا في الداللة على الطلب))

الصیغة بلفظ المضارع ومعناها األمر؟ وباإلمكان أن نقول:(أقیموا) بدل (یقیموا) مع فرق 
 الداللة بین الصیغتین . 

وتقدیر اآلیة  تضمر بعد قول هو أمر الم األمرأن  )عباس حسن(ویرى األستاذ      
 . )٦(عنده:(لیقیموا) وأبطل الجزم بتقدیر الشرط كما فعل ابن مالك

واستدل كما  أما الجندي فیرى أنها تثبت في صیغة األمر إذا كان للمخاطب الفاعل     
وابن  ]٥٨[یونس: ))ْفَرُحواتَ َفِبَذِلَك َفلْ :((سابًقا بقراءة النبي (صلى اهللا علیه وآله)أشرت 
 ، )٨()والحسن وأنس بيّ وهذه قراءة أُ () بالیاء على الغیبة ْفَرُحوایَ َفلْ ، وأكثر القراء قرؤوا ()٧(عامر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٥١:  ١المفصل ، ٥٥٦: ٢ الكشاف :ینظر على الترتیب )١(
   ٣٤٨:  ٢، المقرب  ٣٠٥:  ٢ینظر: شرح جمل الزجاجي  )٢(
  ٤٣٨:  ٦البحر المحیط  )٣(
  ١٥٢ینظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها، أسالیب الطلب عند النحویین والبالغیین :  )٤(
 ١٥٢أسالیب الطلب عند النحویین والبالغیین :  )٥(
  ٢١:  ٤ینظر: معاني النحو  )٦(
  ٢٨٠:  ٤ بشیر جویجابي -بدر الدین قهوجي  ، تحـ:أبو علي الفارسيّ ، الحجة للقراء السبعةینظر:  )٧(
    ٧٦:  ٦البحر المحیط  ،١٥١:  ٢ینظر: معاني القرآن للنحاس  )٨(
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، ویرى أن هذا )١(وتحذف في صیغة األمر إذا كان غائًبا شرط إذا اضطر الشاعر لذلك 
وٕاال فصح  األسماءالحذف شاذ إذ قال:(( لكن هذا الحذف شاذ بمثابة حذف حرف الجر في 

القصد الطلب به فإنه یصح أن یقال:(ُیضَرُب زیٌد) ، ویرى الجندي:((إن كان )٢(رفع الفعل))
، )٣(وٕان كان الغرض طلب الضرب منه كما في الماضي في مثل قولهم:َغَفَر اُهللا لزیٍد))

ولكنه رجح الطلب به على الطلب منه، إذ قال:((وهو في المضارع أجدر من حیث اللفظ 
]، والدلیل على أنه للطلب ١١))[الصف/ُسوِلهِ ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َورَ  والمعنى ومنه قوله تعالى:((

 .  )٤(]، مجزوًما إذ لیس للجزم وجه سوى أنه لطلب))١٢))[الصف/َیْغِفْر َلُكمْ  قوله تعالى:((
  

أما الباحث فیرى أن ما ذهب إلیه سیبویه ومن تبعه هو األقرب من بین اآلراء،       
فتحذف في الشعر ضرورة مع بقاء عملها (الجزم) أي: إذا اضطر الشاعر لذلك من أجل 
استقامة الوزن الشعري فیعمد إلى تغلیب المهرب االضطراري على السالمة النحویة، فلو 

في الشاهد السابق لتحقق إشباع وانكسرت التفعیلة لذا خرجه  بقیت الیاء في الفعل (ُتَفدِّي)
النحویون بمنهج اختالفاتهم المعروفة، وأرى أن النحویین لو تقبلوا الجزم بالم األمر مضمرة 
في كالم العرب شعره ونثره البتعدنا عن كل تلك التأویالت والتقدیرات وذلك التكلُّف الذي ال 

ن اإلضمار باب واسع ومعمول أُیذهب روح السیاق والسیما مبرر له والذي یضعف المعنى و 
به في العربیة كما في نصب الفعل المضارع بعد (الفاء والواو)، فكذا الحال ههنا، وأن 
الشواهد القرآنیة والشعریة كثیرة وتؤید ذلك فال حاجة إلى اإلغراق في التأویل والتقدیر 

 المضني . 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٨٦٠:  ٤ینظر: اإلقلید   )١(
 ١٨٦١: ٤اإلقلید   )٢(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها   )٣(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها  )٤(
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 الَت : 
 قال ،للجنس النافیة )الـ(ب خرىأ جهة ومن جهة، من )لیسـ(ب هبَّ شَ یُ  النفي یفید حرف     

 شيءل سفواأل األسى على تدل التي العربیة سالیباأل في تستعمل الكلمة هذه:((عید محمد
 المضاف الزمن فين طریق عن كله السابق المعنى هذا فتفید ،رجاعهإ والیمكن وانهأ فات

 لفظة منصوبها یكون نأ النحویون اشترط بلیس هتْ بِّ شُ  ذاإف ،)١())وانهأ فات الذي للحدث
 . بمعناه كان ما وأ )الحین(

 ]الخفیف:[)٢(النصراني الطائي یدبز  بيأ بقول ةالمسأل هذه على الجندي استشهدو    
 اءِ َت ِحیَن َبقَ َال  نَّ ا أَ َجْبنَ أَ فَ          اٍن وَ َت أَ َال ا وَ َطَلُبوا ُصلَحنَ 

:    والتقدیر لیهإ المضاف وقطع )الحین( مرادفات من زمان اسم وهي )وانلفظ(األ فدخلت     
 . )٣(التنوین عنه ضوعوِّ  )،صلح وانأ والت(

 :منها وجوه على فیها هماختالفف )التحقیقة ( في العلماءواختلف      
 علیها دخلت )٥()لیسـ(ب المشبهة )ال( نهاأ :)٤(البصریین وجمهور وسیبویه الخلیل مذهب  .١
 زیادتها مثل فزیادة(التاء) للمبالغة، التاء تكون وقد الساكنین تقاءالل وحركت نیثأالت تاء
 خفشاأل يأر  وهو )٧()نماكـ(إ حرفین اجتماع من فهي )٦(بالفعل شبهها قوىلی )؛تمَّ وث ةربَّ (في
 تصالهاا :ول، األمرینأ من )لیسـ(ب تهابهاشم نأ لىإ مالك ابن وذهب. )٨(ایضً أ

  الوسط ساكنة حرفأ ثالثة على نهاإ :خرواآل ،الفظً  وأشبهتها األسماءب تفاختص بالتاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦٧: ١ المصفى النحو  )١(
   ٣٠ه) جمع وتحقیق : د. نوري حمودي القیسي : ٤١كتاب شعر أبي زبید الطائي (ت، ٦٣٣: ٢اإلقلید ینظر:   )٢(
 ٦٣٣:  ٢ قلیداإل  )٣(
 ٤٦٠: ١ الهوامع همع ،٣٣٥: ١اللبیب مغني، ٤٥٨:  ١الداني الجنى ،١٢١٠: ٣الضرب ارتشاف :ینظر  )٤(
  ٥٧:  ١ كتاب: الینظر  )٥(
  ٢٧٢:  ١ شمونياأل شرح :ینظر  )٦(
  ٤٥٨:  ١ الهوامع همع:ینظر  )٧(
 نفسها الصفحة نفسه المصدر :ینظر  )٨(
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 تركیب من نهأ لىإ سیبویه ذهب :((حیان بوأ قال ،)١(ومرادفه على الحین رصَ قْ وتُ  )لیسـ(ك 
 نهأ حیان بيأ كالم من واضحف ،)٢())حكیته به سمیت فلو )نما:(إنحو الحرف مع الحرف
 یمیل لذا ،اندماجه مسببات لىإ یحتاج التركیب نأل ؛لتركیبا ولیس األداة صالةأ لىإ یمیل

 .لتركیبال ا البساطة لىإ حیان بوأ
 في رَ أ لم يلكنِّ  ،تركیبها لىإ سیبویه أشار نأ لىإ )٣(السیوطي ذهب نفسه األمر وفي     
             :بقوله التركیب لىإ أشار )الخلیل( هستاذأ ولكن ،)٤(التركیب وال البساطة لىإ إشارة قوله
 بها ثتُأنِّ  نیثالتأ ءها نأل ء؛بالها علیها الوقوف كان بالتاء نالقرآ في كتبت) ال( أن لوال((
 نماوإ  مناصٍ  حینَ  التَ  :مثلتاالن وتحین  :فتقول تاء) حین(و )ن(اآل في العرب وتزید )ال(

 .)٥())مناصٍ  حین الت:هي
 الت على قفأ:((قال نهأل الكلمة؛ بنیة من جعلهاف الفراء ماأ ،ذلك في الكسائي وافقهو      

 شارأ )هشام ابن(و، )٧()برهان ابن( خرینأالمت من میدهوأ ،)٦(یقف بالهاء)) والكسائي بالتاء
 .)٨(الحینب تتصل ولم والهاء بالتاء یقف الجمهور نبأ ایضً أ ذلك لىإ

 مركبة وهي تركیبال ال بالعمل )لیسلـ( )ال( مشابهة لىإ أشار سیبویه نأ الباحث ویرى      
 . )التعن( ةزلعمن وغیر

 اجهوخرَّ  ماض فعل واحدة كلمة نهاأ: على )١٠(هشام وابن )٩(الربیع بيأ ابن مذهب  .٢
 َال َیِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم :((تعالى قوله في وذلك (نقص)معنىب هانأ ول: األقولین على النحویون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٧٥:  ١ التسهیل شرح :ینظر  )١(
  ١٢١٠:  ٣ الضرب ارتشاف  )٢(
 ١٢١٠:  ٣ الضرب ارتشاف،  ٤٥٨:  ١ الهوامع معینظر: ه  )٣(
  ٥٧:  ١ الكتاب :ینظر  )٤(
  ٣٦٩:  ٨ العین كتاب  )٥(
  عبد محمد تحـ: ه)٣٢٨، أبو بكر بن االنباري(تنبارياأل والمؤنث المذكر، وینظر: ٣٩٨:  ٢ للفراء نالقرآ معاني  )٦(

  ١٨٠:  ١یمة ضع الخالق     
  ٩٤ – ٩٣:  ١ اللمع شرح :ینظر  )٧(
  ٣٣٥:  ١ اللبیب مغني :ینظر  )٨(
  ٢٨٨:  ٤ والتكمیل التذییل :ینظر  )٩(
  ٣٤٤:  ١ اللبیب مغني  )١٠(
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 ...لنفيل استعملت ثم: ألت یألُت، قرئ بهما یقال كما یلیتُ  التَ  :یقال] ١٤/الحجرات[))َشْیًئا
 )لیس( (الت) في صلاأل :((أن ربیعال أبي ابن لیهإ ذهب ما :خرواآل ،)١(نيشْ الخُ  بوذرأ قاله

 )لیس( في صلاأل كان نه؛أللفالیاء أ قلبت ثم )ست( في ذلك فعل كما فابدلت السین تاء
 )٢())التمنيلفظها  فیصیر )،لیت( وایقول كرهوا أن نهمأوك فعل نها)؛ألالس(

 ینلعالإ بین اجمعً  فیه نأ :ولاأل وجهینل ضعیف وهو:((بقوله يأالر  هذا شمونياأل وضعَّف
 لفأ الساكنة الیاء قلب نإ :والثاني )...وشاء ءما(الإ منه ئیجِ  لم كالمهم في مرفوض وهو
 .)٣())بدلیل الإ علیهما یقدم ال شاذان اءت السین وقلب
 وال فیها مضمر اسمها نأ سیبویه قول ویقویه:((بقوله ربیع أبي ابن قول المرادي وقّوى     

 )٤())فعالاأل في الإ یضمر

 نماوإ  نیثللتأ لیس والتاء النافیة )ال( هي )الت(نأ :)٥(عبیدة بيأو  الطراوة ابن مذهب  .٣
 ]الكامل:[)٦(الشاعر قول في )الحین(ىعل زیدت كما زیدت

 مُ عِ طْ المُ  نَ یْ أَ  انمَ زَ  ونَ مُ عِ طْ المُ وَ            فٍ اطِ عَ  نْ مِ  امَ  نَ یْ حِ تَ  ونَ فُ اطِ العَ 
 في یرد ولم ـ(حین)ب متصل )عفان بن عثمان(مصحف في وردت نهاأ ذلك في والحجة     

  .)٧(اآلن فزیدت التاء: ) أيتالن حسبك:(وقال ،نصارياأل زید ابن يرأ هوت)ال( العرب كالم
 االحمر خلف _حمرلأل هو نماوإ  هذا لىإ ذهب عبیدة بوأ یكون نأ )٨(البغدادي نكرأو      

  .ناآل معنى فين تاال :يأ _الراوي
 ونالعاطف:((فقالوا أعاله بالشاهد عبیدة بيأ احتجاج في عرابياإل ابن رد قتیبة ابن نقلو      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢٦: ٣ عالم:األینظر ،ردناأل هلأ من وهو ةالعربی لىإ الرومیة الدواوین نقل من ولأ الخشني سعد بن سلیمان  )١(
 ٤٨٥: ١انيالد ىالجن :رنظوی الفتلي الحسین عبد تحـ: د. ،ندلسياأل حیان أبو ،حساناإل غایة شرح في الحسان النكت )٢(
  ٢٧٢:  ١ شمونياأل شرح  )٣(
  ٤٨٦: ١ الداني الجنى  )٤(
 ٤٥٨:  ١ الهوامع همع ، ٣٣٥:  ١ اللبیب مغنيالمصدر نفسه والصفحة نفسها، وینظر:  :ینظر  )٥(
  ٨٩:  ١ نصاف، اإل٣٦٩:  ٨ العین في السعدي وجزة بيأل البیت  )٦(
   ١٧٩: عراباإل صناعة سر :ینظر  )٧(
  ١٧٦:  ٤ دباأل خزانة :ینظر  )٨(
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 ذاإف عاطف من حینما: فتقول تدأتب ثم بالهاء )العاطفونه(هو نماإ عاطف من ما تحین
 السالمة جمع بین الجمع یصح ال ذإ ؛نظر فیه الكالم وهذا ،)١(ء))تاء الها صارت وصلته
 .)٢(الوصل فيللتأنیث  هي التي والتاء للمذكر

 

 هي المسلمین لدى ةالمعتمد المصاحف نأ في ةعبید أبا )٣(الطبري جعفر بوأ وردَّ      
 )٤(النحاس ذهب ذلك لىإ و  ،الحین عن ةمنفصل جمیعها في والتاء سالماإل هلأ على الحجة

 وفي لها مامإب فلیس لها مخالًفا كان ذاإ المصحف مامإ ماماإل معنى نهأل ؛فیه ةجح ال نهبأ
 ینبالتح واالبتداء (ال) على الوقوف )طالب بيأ بن مكي( واستبعد). الت( كلها المصاحف

 . )٥(المصحف خطل ومخالفة عیدب
 المصحف( مامباإل ینبح ملتصقة )التاء( وأن له وجه ال نهبأ ایضً أ ذلك الزمخشري ورد      

 .)٦(الخط القیاس عن خارج المصحف في شیاءأ وقعت فكمث به، متشب الالعثماني)
 شهراألو  اللغات في )حین(ت شهرة لعدمأي؛ الر  هذا فضعَّ  ، إذ)٧(الرضي خرینالمتأ ومن   

 ). ونتأ ال) (ناو أ الت(و )حین الت:(منها
 اللهجات لىإ هاألجأ )البغوي(و ،)٨(حیالها على كلمةفعدها  األنباريأبو البركات أما      

 )١٠(بالوتم یسمى ما وهو )تاء( )السین( تبدل التي )٩(الیمن هلأ لغة في لیس نهاأ في العربیة
 . )١١()الناس( في )ناتكـ(ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٨٤:  ١ : إبراهیم شمس الدین، تحـهـ)٢٧٦ تبن قتیبة (، انالقرآ مشكل ویلتأ  )١(
  ١٠١٨: زكي احمد محمد )منشور بحث( )ت(ال في اللغوي الخالف :ینظر  )٢(
  ١٧:  ٢٠ الطبري تفسیر :ینظر  )٣(
  ٣٠٥:  ٣ للنحاس القران عرابإ :ینظر  )٤(
   ٦٢٣:  ٢ نالقرآ عرابإ مشكل :ینظر  )٥(
 ٣٣٥:  ١ اللبیب مغني ،٧٢:  ٤ كشاف: الینظر  )٦(
  ١٩٨:  ٢الكافیة  على الرضي شرح :ینظر )٧(
  ٨٩:  ١ نصافاإل :ینظر  )٨(
   ٧٠: ٧وآخرون  النمر اهللا عبد محمد تحـ: ه)٥١٠(تالبغوي ،الكریم نلقرآا تفسیر في التنزیل معالم :ینظر  )٩(
   ٤١٩:  ١ االقتراح في أصول النحو :ینظر )١٠(
 نفسها الصفحه نفسه المصدر :ینظر  )١١(
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 نهاأ البصریین ذهبت) إذ قال:((فمالحقیقة ( فيالبصریین  رأي فأیَّد جنديأما ال     
 ،)١())االستعمال في الكثیرة نهاأل ؛الجنس لنفي التي نهاأ لىإ الكوفیون وذهب )،لیس(بمعنى

 الشعر في شواهدها ةكثر  على بالقیاس وذلك النحویة؛ للقاعدة بالخضوع المسألة هذه لَحمَ  ثم
 فوجب الشعر في تكون نماإ لیس بمعنى التي وال :((قالإذ  الكریم نالقرآ في ورودها على ال
 . )٢())رالنز  القلیل على ال الشائع على الكریم نآالقر  في ورد ما لحمَ یُ  نأ
 خواص من وهي علیها دخلت قدن تاء التأنیث إ:((بقوله _البصري يأالر  وهو_ یهألر  جواحت 

 . )٣())علیهااء الت دخول وجه یقوىل بالفعل المشبهة تكون نأ فوجب الفعل
 یتهافبحر  القول وعدم )لیسـ(ب الشبهه ؛فعلیتها باتجاه ذهب الجندي نأ تبین تقدم ومما     

 . فعالاأل اختصاص من وهي علیهاالتاء  لدخول
 بيوأ الطراوة بيأ ابن لقول هبردِّ  ومذهبه یهرأ صحة على الستداللل خرىأ حجة مقدَّ و      

 نهاأ ةوالحج ،حین على ةداخلالتاء  :وقیل:((قال ذإ باسمیهما حرِّ ُیص نأ غیر من ةعبید
 )ال( تكون هذا فعلى ..لغتین یینحوالت الحین القائل هذا ویجعل ماماإل  في حینب متصلة
 المصحف في وقع شيء منذاك  فكم به مما یحتج لیس(ذلك ن: أنقولا لكنَّ  ،للجنس نافیة

 . )٤())ذلك من هذا فلعل الخط القیاس خارجهو و 
 . بعینه هو بل الذكر سابق الزمخشري يرأ من مستلٌ  هو هذا جنديال يرأ نأ والحقیقة     
 اللغة على التنزیل في جاء ما حمل یجب، فءتا بدون الحین هو الفصیح ن:((أقال ثم  

 )٥())البصریون لیهإ ذهب ما صیحفال نأ ملِ عُ ف الفصیحة

 

 :     بقوله تركیبها لىإ المخزومي مهدي الدكتور هبذ ذإ ،هماؤ ر آ عبتتشف نالمحدثو  أما     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٣٣:  ٢ قلیداإل  )١(
 نفسها الصفحةو  نفسه المصدر  )٢(
 نفسها الصفحةو  نفسه المصدر  )٣(
  ٦٣٥:  ٢ نفسه المصدر  )٤(
 نفسها الصفحةو  نفسه المصدر  )٥(
 
 

 



 ............................................الشاهد الشعري النحوي في الحروف.........الفصل الثالث

٢٨٠ 
 

      ة،ودالل بناء )لیس( مثل وهي ،ذلكب النحاة من حدأ یقل ولم )وایت ال( من مركبة كلمة ((
 الت اختصت ولذلك )الت( من استعماًال  وسعأ فلیس االستعمال حیث من ماأ     

 .)١())الحینب
 هذه كل ساس:(( أقال ذفیها تمحُّل وغرابة، إ النحویین جاتیتخر  المخزومي وعد     

 تنبني ال التي التخریجات لةومحاو  المجهولة األبنیة هذهأزاء  الحیرة هو الغریبةالتخریجات 
 .)٢(المختلفة)) بنیةاأل في وفعله االستعمال وفهم اللغة، فقه من ساسأ على

 االختالط بسبب العربیة وانتقلت األرامیة من بةمعرَّ  )الت( نأ لصَّ ي أوالمخزوم     
 . )٣(قواماأل من وغیرهم العرب بین واالتصال

 ومنهم ،)٤((تي) ةشار إلا اسمو  )ال( من مؤلفة نهاأ )تة (الدالأل المحدثین تخرجات ومن     
  .)٥(مستقلتین )لیس(و )الـ(ب نطقوا العرب نوأ التركیب فكرة رفض من
  

هو رأي سیبویه والجمهور في أن (الت) هي  األرجحأن الرأي أما الباحث فیذهب إلى       
أنها زائدة للوصول إلى ما بعدها من  :(ال) المشبهة بـ(لیس) دخلت علیها التاء للمبالغة، أي

 ه). اتفالحین ومرادأسماء الزمان (
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٦٠: وتوجیه نقد العربي النحو في  )١(
   ٢٦٢: نفسه المصدر  )٢(
  نفسها نفسه والصفحة المصدرینظر:   )٣(
  ١٨٧:  یوبأ الرحمن عبدد. ،العربي النحو في نقدیة دراسات :ینظر  )٤(
 ٦٠٥:  ١ الوافي النحو حاشیة :رینظ  )٥(
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 :  وأهم النتائج )المستخلصالخاتمة (
منها كنوًزا من المعرفة اللغویة وفي خاتمة البحث وبعد رحلة ماتعة دامت سنة، غنمُت      

قدَّمت فیها للمكتبة اللغویة والنحویة  ،میة مختصةیوالنحویة فوظفتها إلعداد رسالة أكاد
وللباحثین والدارسین كشًفا عن واحد من شروح كتاب(المفصل) للزمخشري وهو(اإلقلید) 

      أقدِّم النتائج اآلتیة :  علیه للجندي، و 
 مع  هنَّ أ، و البد منه، وأنه والیتم الكالم بدونه ،نه عمدةأل ؛الفاعل مضمر المحذوف نَّ إ  .١

 والیمكن حذف أي جزء منها فكذلك الفاعل. ،وكلمة واحدة الفعل كجزء واحد    

   وأن الحذف طارئ  كالم الذكر،الاألصل في   .٢
 ا تأولو ال یمنع أن یكون الحذف موجوًدا، لذلك و ، ا لألصلفي الكالم خالفً     
 مع القاعدة النحویة المستنبطة من كالم العرب  یتناغمما حذف من الكالم لكي  قدرواو     
  مضمون  ولیس في الحذف ورد في التراكیب اللغویة في القرآن الكریم،؛ ألن ونثره شعره    
 ن الجملة لها أركان ومكمالت، وعناصرها تفتقر إلى غیرها وهو ما، أل؛ النص القرآني    

 .  تقدیره عن ىال یستغن     
  االسم المرفوع بعد أدوات الشرط (إن، لو، إذا) مرفوع بفعل محذوف یفسره الفعل   .٣

 بعده؛ وهذا یقود الباحث إلى القول بأن هذا االسم فاعل جائز التقدیم ویرى أن  المذكور   
 التقدیم یعود إلى ما في التقدیم من قوة البالغة وبیانها. سبب    
إلطالة اعن لقرینة؛ ألن السیاق اقتضى حذف هذا االسم احتراًزا ا لوجودیحذف المبتدأ   .٤
رینة تدل علیه؛ ألنه یجعل الكالم، وذلك بتخفیفه بالحذف، وأن الحذف البد له من ق في

 . أكثر فائدة وٕایجاًزا الكالم 
   بمنزلة الذي الظاهر إلى إضافتها بداللة وُمثنى معنى لفًظا مفردة (كال) نَّ إ  .٥

الفرع .      وهو المثنى بمنزلة وهو الضمیر لىإ إضافتها وكذلك (األصل)، وهو المفرد    
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 وما  ،النون ةحرك التي هي ةللفتح شباع إال إلف ماهي واألالضمیر(أنا) أصله (أَن)   .٦
 ما أ ة،الكلم ةبنی على حمةنها مقأ، و صالتهاألعدم  ایؤكد ذلك سقوطها في الوصل نطقً    
 . الوقف علیها ةوذلك لحاج ؛ظهورها في الوقف   
 بداللة  به ومعمول سائغ المعنى على الحمل ألن المعنى؛ على الفضالت نصب یجوز  .٧

  نإ ))اْنَتُهوا َخْیًرا َلُكمْ ((الكریمة اآلیة ففي األمر، هذافي  والشعریة القرآنیة الشواهدوفرة    
 وجودي  الشيء أمرٌ  عن النهى أن علم ملما نهاه ألنه خیًرا) وائتوا بإضمار:( نصب خیًرا   
     لسالمتهو  المعنى، لتفسیر اإلعرابي لتوجیهل وهذا مطابق، ینافي المنهي عنه وهو الضد   
 الفائدة. وضعف القیاس مخالفة من   
  مفرًدا وأ علًما كان سواء معیًنا شخًصافإذا نادیَت  اإلقبال، طلب النداء في األصل إن  .٨

  یستدعي وهذا تحدیده أو بتعیینه قمت أنك الضم، أي على تبنیه فإنك مقصودة نكرة أو   
  الكالم نفتحی الحالة فبهذه مقصودة، غیر نكرة المنادى كان إذا الضم، أما على البناء   
  تناسبت لذلك وأوسع أكثر العرب كالم في المنصوبات ب؛ ألنُنصَ یشائًعا، ف صبحیو    
 . الكثرة  مع الكثرة   

   یرخمون الشعراءوأن  النداء یسوغه الترخیم ال یجوز ترخیم المضاف إلیه في النداء؛ ألن  .٩
      بحور من الخروج بعدم وااللتزام الشعري للوزن المصاحب الموسیقى االنسجام أجل من    
  لیس فهو لكالمضاف لذ من التنوین بمنزلة لیهإ المضاف نأو  ،المعروفة الشعر   
 المنادى.  نهایة   
  بـ(األلف اآلخرهو  المعرَّف إلیه المضاف بتعریف یتم المضافة المفردة األعداد تعریف .١٠

  اللغة؛ ُأخذت عنهم الذین العرب من الفصحاء واستعمال القیاس على جارٍ  وهو والالم)     
  علیهما (األلف والالم) إدخال یجوز فال الواحد) كـ(الشيء إلیه والمضاف المضاف وألن     
 ممتنع. وهذا واحد السم تعریفان إذ یجتمع مًعا،     
  العرب كالم في بینهما الفصل ورود لكثرة وذلك المتضایفین؛ بین الفصل جوزی .١١

   ویقویه النص  یؤكد الفاصل القرآنیة، وأن اآلیات بعض في مجیئه وكذلك ونثره، شعره     
النصوص. عن غریبةً  تكن فلم العربیة في ظاهرة مألوفة والفاصل وبالغة نظًما یزیدهو      
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  ألن محذوف؛ تأویل على كان وٕان نفسه، إذ ال مسوغ لذلك إلى یضاف ال االسم. ١٢
 نفسه .  یخصص وال یعرف ال واالسم والتخصیص التعریف تقتضي اإلضافة     
ول في أن الفعل الثاني ُیحمل على األ :أحدهماألمرین الفعل المضارع بعد الفاء یرتفع  .١٣

المعنى ولذلك یأخذ حكمه اإلعرابي في الرفع على أنهما متعاطفان، واآلخر : أنه ُیحمل 
لة جدیدة على القطع واالستئناف والعالقة  للفعل الثاني بما قبله ولذلك ابتدأ الكالم جم

 .  ولىالجملة األعلى غیر معنى 
شرط أن یرتبط  ،وٕالغائها إذا توسطت أو تأخرت ،یجوز إعمال أفعال القلوب إذا تقدمت .١٤

ذلك بالمعنى الذي یقصده المتكلم، وما كان جامًدا منها لم یلَغ لجمودها وعدم تصرفها، 
وما جاء مصدًرا من هذه األفعال یلغى أیًضا؛ ألنه فرع على الفعل وألن الفعل جاز 

 ه كان المصدر كذلك . إلغاؤ 
 (ما) مع فعل التعجب في نحو:(ما َأْكَرَم زیًدا) بمعنى (شيء) ومحلها االبتداء والجملة   .١٥

   بعدها تمامها(خبر)؛ ألننا نتعجب من شيء نجهل أسباب تمیزه عن أقرانه وبما أننا             
 ن قصد المتعجب اإلعالم بأن المتعجب منه إ نجهل ذلك فهو یوضع في حیز النكرة، و       
 واختصاصه خفي فاستحق االبتداء بنكرة یتلوها توضیح بصیغة (َأْفَعل) واقعة    ممیز      
 .   على المتعجب منه      
  اإلثبات یدل على مقاربة الفعل أوشدة مقاربة (كاد) إثباتها إثبات ونفیها نفي؛ ألن  .١٦

  َقاَرَب ( )َكاَد َیْفَعلُ :(ىالُمقاربُة فمعنا َألنَّ معناهمقاربة الفعل،  الفعل والنفي یعني نفي      
 َأمَّا إذا كانت منفیًَّة  ،ًمافيٌّ دائنبرها مخف )َلْم ُیَقاِرْبهُ ( )َما َكاَد َیْفَعلُ (ى ومعن )اْلِفْعلَ       
  ه قولُه یلعلُّ ه ویدولت مقاربة الفعل اقتضى عقًال عدم حصفتا اننَُّه إذألَ ؛ فواضحٌ       
 ؛  ارهی لغ من قوله لمبولهذا كان أ، ]٤٠[النور/ ))ِإَذا أخرج یده لم یكد یراها :((ىالعت      
ؤی َألنَّ من لم یَر قد یَقارب        بقرب  اراِإلخب نَّ وأمَّا إذا كانت المَقاربة منِفیًة فأل ةالرُّ
 . یتَّجه اِإلخبار بقربهه وإِالَّ لم ولًفا عدم حصي ُعر قتضی الشَّيء      
) حرف جر؛ ألنها ال تقبل عالمات إ .١٧    ال تدل على نفسها  نهاإ واألفعال و  األسماءن (ُربَّ

.حروف الجر نها توصل معنى الفعل إلى ما یلیه وهذا هو عمل، وإ بلفظها فقط     
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 فتولد منها األلف، عن حرف الهاء المفتوح مدت فتحته ن حرف التنبیه(ها) هو عبارة إ .١٨
 و(أال) هي مركبة من همزة االستفهام و(ال) النافیة؛ ألن الهمزة بدخولها على النفي       
 وحذفت ألف (أما) ألنها لغة من لغات العرب بدلیل أنها  . تحیله إلى معنى التحقیق     
 كالمهم ولم ترد في القرآن الكریم . وردت في     

   

 لك إذا دخلت وذ(كي) حرف مشترك ، فهي حرف جر وناصبة للفعل بمعنى(أن)؛  .١٩
 إذا بنفسها  للفعل ناصبةو ، المصدریة )أن(المصدریة، أو (ما)أو االستفهامیة،) ما(على       
 ونثره .، وذلك؛ لكثرة مجیئها في كالم العرب شعره دخلت علیها الالم      
  ؛ لئال یجمعوا بین تأكیدین الداخلة في أول الكالم إلى خبرهانَّ العرَب زحلقوا الالم إ .٢٠

 أخرت الالم إلى الخبر؛ ألنَّها للتأكید وأنَّ للتأكید أدخلت إنَّ  نقلت: لزیٌد أخوك فإ فإذا     
 إنَّ (ذلك أنَّك تقول:فكرهوا توالي حرفین لمعنى واحد وأزالوها إلى الخبر، والّدلیل على  ،    
 ال تجمع بین حرفین لمعنى واحد إال في ضرورة وٕاذا أرادوا ذلك  والعرب ،)زیدًا لمنطلق     

 . بینهما فصلوا     
 زائدة للوصول إلى ما ت علیها التاء للمبالغة، أي أنها الت) فعل مشبه بـ(لیس) دخل( .٢١
الساكنین .ه) وحركت كراهة التقاء اتفین ومرادبعدها من أسماء الزمان (الح      
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 المصادر والمراجعثبت 
 القرآن المجید.

 أوًال : المصادر والمراجع المطبوعة :
عبد اللطیف بن أبي بكر الشرجي إئتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة،   .١

الجنابي، الطبعة األولى ، مكتبة النهضة العربیة ،  طارق: الدكتور قیقه)، تحـ٨٠٢(المتوفىالزبیدي
 م ١٩٨٧ه _ ١٤٠٧

 عمان ،أبو البركات األنباري ودراساته النحویة، الدكتور فاضل السامرائي، الطبعة األولى، دار عمار  .٢
 م ١٩٨٧ه _  ١٤٢٨ 
 محمد إبراهیم البنا، الطبعة األولى دار بو سالمة  كتورداله )، ٥٢٨ وفىتالمأبو الحسین بن الطراوة (  .٣

 م  ١٩٨٠ –ه  ١٤٠٠للطباعة والنشر تونس   
 هـ)، المحقق: ٩١١اإلتقان في علوم القرآن،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي (المتوفى:   .٤

 م١٩٧٤هـ_ ١٣٩٤مصر   –محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة 
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة  ،اجتماع الجیوش اإلسالمیة  .٥

، الطبعة: األولى ، الناشر: مطابع الفرزدق التجاریة ) ، تحقیق: عواد عبد اهللا المعتقهـ٧٥١(المتوفى: 
 م . ١٩٨٨هـ / ١٤٠٨الریاض ،   –
حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو   .٦

هـ)، تحقیق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد  ٧٤٥الدین األندلسي (المتوفى: 
 م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨التواب الطبعة األولى، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، ، 

إبراهیم بن محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم إرشاد السالك إلى حل ألفیة ابن مالك، برهان الدین   .٧
محمد بن عوض بن محمد السهلي،قسم من هذا الكتاب: كتور دالهـ)، المحقق:  ٧٦٧الجوزیة (المتوفى 

 م١٩٥٤ -هـ  ١٣٧٣الریاض،  –هو أطروحة دكتوراة للمحقق، الطبعة األولى، الناشر: أضواء السلف 
الدكتور ه)، تحقیق:٦٩٥بن عبد اللطیف القریشي(المتوفىرشاد إلى علم اإلعراب، محمد بن أحمد اإل  .٨

، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمیة وٕاحیاء التراث محسن العمیريعبد اهللا البركاتي، الدكتور 
   م . ١٩٨٧ -ه١٤٠٧، مكة المكرمة ، مركز إحیاء التراث اإلسالمياإلسالمي

المعین  ، تحقیق: عبده)٤١٥وي(المتوفى حمد النحوي الهر األزهیة في علم الحروف، علي بن م  .٩
 م ١٩٩٣_  ١٤١٣الملوحي، الطبعة الثانیة، دمشق 

، الدكتور قیس اسماعیل األوسي ، بیت الحكمة رقم االیداع ب الطلب عند النحویین والبالغیینأسالی .١٠
 .  ١٩٨٨لسنة  ١٥٤في المكتبة الوطنیة ببغداد 

  –د، عالم الكتب، دار الشرق األوسط للطباعة محمد عی كتوردالاالستشهاد واالحتجاج باللغة،  .١١
 م ١٩٨٨القاهرة    
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 ه)، ٦٨٤االستغناء في االستثناء، شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي(المتوفى  .١٢
    ه _١٤٠٦تحقیق: محمد عبد القادر عطا، الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، بیروت _ لبنان      
 م  ١٩٨٦     
  ، تحـقیق: ه)٥٧٧( المتوفىأسرار العربیة، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید األنباري .١٣

   ، المجمع العلمي العربي بدمشقالبیطار بهجة محمد      
 : أحمد قیق، تحـه)٩٤٠(المتوفى بن كمال باشاشمس الدین أحمد بن سلیمان أسرار النحو،  .١٤

 م  ٢٠٠٢ه _ ١٤٢٢والتوزیع  والنشر باعةة، دار الفكر للط، الطبعة الثانیمد حا حسن      
 لمتوفى:أبو سهل الهروي (امحمد بن علي بن محمد إسفار الفصیح، محمد بن علي بن محمد،  .١٥

 لمي سعید بن محمد قشاش، الطبعة األولى، الناشر: عمادة البحث الع هـ)، المحقق: أحمد بن٤٣٣   
 هـ ١٤٢٠منورة، المملكة العربیة السعودیة ، ال بالجامعة اإلسالمیة، المدینة    

 عبد العال الدكتور : قیق، تحـ ه)٩١١(المتوفىاألشباه والنظائر في النحو، جالل الدین السیوطي .١٦
 م    ١٩٨٥ –ه  ١٤٠٦شارع سوریا   –سالم مكرم ، الطبعة األولى مؤسسة الرسالة بیروت    
 هـ) ، ٢١٦األصمعیات، األصمعي أبو سعید عبد الملك بن قریب بن علي بن أصمع (المتوفى:  .١٧

     –عبد السالم محمد هارون، الطبعة السابعة، الناشر دار المعارف  -المحقق: أحمد محمد شاكر    
 م١٩٩٣مصر ،    
 م  ١٩٧٥لو المصریة ، األصوات اللغویة ، الدكتور إبراهیم أنیس ، الطبعة الخامسة، مكتبة االنج .١٨
 أصول التفكیر النحوي، علي أبو المكارم، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، شارع كامل صدقي  .١٩

 م  ٢٠٠٧ –القاهرة   -الفجالة   
 األصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج                .٢٠

  –الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان الطبعة الثانیة،  عبد الحسین الفتلي، المحقق: هـ)٣١٦(المتوفى:    
 م ١٩٩٦ -ه١٤١٧ بیروت   
 هـ) ، الطبعة  ١٤٠٣إعراب القرآن وبیانه، محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش (المتوفى :  .٢١

  -دمشق  -سوریة ، (دار الیمامة  -حمص  -الرابعة الناشر : دار اإلرشاد للشئون الجامعیة    
 هـ ١٤١٥بیروت) ،  -دمشق  -بیروت) ، ( دار ابن كثیر    
  إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي (المتوفى: .٢٢

 علیه: عبد المنعم خلیل إبراهیم، الطبعة األولى، الناشر: منشورات هـ)، وضع حواشیه وعلق ٣٣٨   
 هـ ١٤٢١محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ،    
 ، عمان  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، بهجت عبد الواحد صالح ، دار الفكر للنشر والتوزیع .٢٣

  األردن       
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 بوي ،أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبري إعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث الن .٢٤
   عبد الحمید  كتوردالهـ)، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه ٦١٦البغدادي محب الدین (المتوفى:       
 م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة األولى، الناشر مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، القاهرة مصر  هنداوي      
 ن فارس، الزركلي الدمشقي(المتوفىالدین بن محمود بن محمد بن علي باألعالم، خیر  .٢٥

 م ٢٠٠٢الطبعة: الخامسة عشر ، الناشر: دار العلم للمالیین،  أیار / مایو  هـ)،١٣٩٦     
    أحسان عباس وآخرون، الطبعة كتور دال: قیق، تحـه)٣٥٦(المتوفىهانيفاألغاني، أبو الفرج األص .٢٦

 م  ٢٠٠٨ه _  ١٤٢٩صادر بیروت، الثالثة،  دار       
 هـ)، ٩١١، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي (المتوفى: االقتراح في أصول النحو .٢٧

 محمود فجال، وسمى شرحه (اإلصباح في شرح االقتراح) الطبعة األولى، كتور دالحققه وشرحه:       
 د بن السِّید الَبَطْلَیوسي (المتوفى:، أبو محمد عبد اهللا بن محمالقتضاب في شرح أدب الكتابا .٢٨
 الدكتور حامد عبد المجید ، الناشر: مطبعة دار الكتب  -هـ) تحقیق: األستاذ مصطفى السقا  ٥٢١     

 م ١٩٩٦المصریة بالقاهرة  ، عام النشر:       
 دراسة  ه)،٧٠٠اإلقلید شرح المفصل، تاج الدین أحمد بن محمود بن عمر الجندي (المتوفى .٢٩
  وتحقیق الدكتور محمود أحمد علي أبو كته الدراویش، الطبعة األولى، مكتبة الملك فهد للنشر،       

 م ٢٠٠٢ه_ ١٤٢٣جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة       
 أمالي ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین ابن الحاجب  .٣٠

 فخر صالح سلیمان قدارة، الناشر: دار  كتوردالهـ)، دراسة وتحقیق: ٦٤٦توفى: الكردي المالكي (الم      
 م  ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩بیروت، عام النشر:  –األردن، دار الجیل  -عمار       
 أمالي ابن الشجري، ضیاء الدین أبو السعادات هبة اهللا بن علي بن حمزة، المعروف بابن الشجري  .٣١

 قق: الدكتور محمود محمد الطناحي ،الطبعة األولى،الناشر:مكتبة هـ)، المح٥٤٢(المتوفى:      
 م  ١٩٩١ -هـ  ١٤١٣الخانجي، القاهرة      
 ٣٣٧أمالي الزجاجي،عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم (المتوفى:  .٣٢

 م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧بیروت،  –هـ) تحقیق: عبد السالم هارون الطبعة الثانیة، الناشر: دار الجیل    
   كتوردال، تحقیق: ه)٥٨١(المتوفىأمالي السهیلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا األندلسي .٣٣

  ١٩٧٠محمد إبراهیم البنا، مطبعة السعادات ، میدان احمد ماهر ، شارع الجداوي ، مصر     
  أمالي القالي، أبو علي القالي، إسماعیل بن القاسم بن عیذون بن هارون بن عیسى بن محمد بن  .٣٤

 نیة هـ) ،عني بوضعها وترتیبها: محمد عبد الجواد األصمعي،  الطبعة الثا٣٥٦سلمان (المتوفى:    
 م١٩٢٦ -هـ  ١٣٤٤الناشر: دار الكتب المصریة ،    
  : محمد أبو الفضل إبراهیم، الطبعة قیقه)، تحـ٤٣٦وفىتالمأمالي المرتضى، الشریف المرتضى( .٣٥

 -ه١٣٢٥ضبط ألفاظه وحواشیة السید محمد بدر النعساني الحلبي، مطبعة السعادة، مصر األولى،   
 م ١٩٠٧    
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  هـ)، المحقق إحسان ١٦٨ن محمد بن یعلى بن سالم الضبي (المتوفى أمثال العرب، المفضل ب .٣٦
 م١٩٨٣ _هـ ١٤٠٣الثانیة،  لبنان، –الطبعة األولى، الناشر: دار الرائد العربي، بیروت  عباس،      
 االنتخاب لكشف األبیات المشكلة اإلعراب، علي بن َعْدالن بن حماد بن علي الربعي الموصلي  .٣٧

 حاتم صالح الضامن، الطبعة الثانیة، الناشر: مؤسسة الرسالة  كتوردالهـ)، المحقق: ٦٦٦(المتوفى:      
 م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥بیروت،  -     
 االنتصار لسیبویه على المبرد، أبو العباس، أحمد بن محمد بن والد التمیمي النحوي (المتوفى: .٣٨
 األولى، الناشر: مؤسسة  زهیر عبد المحسن سلطان، الطبعةكتور دالهـ)، دراسة وتحقیق:  ٣٣٢  

 م  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الرسالة،    
 اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین: البصریین والكوفیین، عبد الرحمن بن محمد بن عبید  .٣٩

 هـ)، الطبعة الرابعة ، مطبعة ٥٧٧اهللا األنصاري، أبو البركات، كمال الدین األنباري (المتوفى:   
 م ١٩٦١_ فبرایر_ ه ١٣٨٠السعادة، شعبان    
 أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن یوسف، أبو  .٤٠

   هـ)، المحقق: یوسف الشیخ محمد البقاعي، الناشر: ٧٦١محمد، جمال الدین، ابن هشام (المتوفى:   
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.   
 هـ)، الدكتور حسن شاذلي فرهود (كلیة  ٣٧٧ المتوفىالفارسّي (اإلیضاح العضدي، أبو علي  .٤١

 م. ١٩٦٩ -هـ  ١٣٨٩جامعة الریاض)، الطبعة األولى،  اآلداب   
 الدكتور موسى بناي  هـ)، ، تحقیق:٦٤٦(المتوفى:  اإلیضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب .٤٢

 م ١٩٨٢ه_ ١٤٠٢بغداد،  العلیلي، مطبعة العاني       
اجي (المتوفى:  اإلیضاح في .٤٣   هـ)، المحقق: الدكتور مازن  ٣٣٧علل النحو، أبو القاسم الزَّجَّ

 م  ١٩٨٦-هـ  ١٤٠٦بیروت، الطبعة: الخامسة،  –المبارك، الناشر: دار النفائس       
  البحث اللغوي عند العرب، الدكتور أحمد مختار عبد الحمید عمر، الطبعة الثامنة، الناشر: عالم  .٤٤

 ٢٠٠٣الكتب   
  البحر المحیط في التفسیر، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین  .٤٥

  -الفكر  الناشر: دار هـ)، المحقق: صدقي محمد جمیل، الطبعة،٧٤٥األندلسي (المتوفى:    
 هـ  ١٤٢٠بیروت   
 بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة .٤٦
 هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان     ٧٥١(المتوفى:   
 البدیع في علم العربیة، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد  .٤٧

 هـ)،تحقیق ودراسة: د. فتحي أحمد علي الدین،  ٦٠٦الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر (المتوفى:    
 هـ ١٤٢٠المملكة العربیة السعودیة،  -األولى، الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة  الطبعة   
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 البرهان في علوم القرآن، أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي (المتوفى:  .٤٨
 ربیة عیسى هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم،الطبعة األولى الناشر: دار إحیاء الكتب الع٧٩٤   
 م ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦البابى الحلبي وشركائه، ،    
 بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي  .٤٩

 لبنان / صیدا  -هـ) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم الناشر: المكتبة العصریة ٩١١(المتوفى:    
 واللغة، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى(المتوفى: البلغة في تراجم أئمة النحو .٥٠

 م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١هـ) الطبعة: األولى الناشر: دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع٨١٧   
 م  ١٩٩٣ –ه ١٤١٣البیان في روائع القرآن، الدكتور تمام حسان، الطبعة االولى، عالم الكتب  .٥١

 م  ١٩٩٨ه _ ١٤١٨، بیروت _ لبنان  ینایر   
 هـ)، المحقق: ٢٧٦ویل مشكل القرآن، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى: أت .٥٢

 لبنان  –إبراهیم شمس الدین، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت    
 تاج التراجم، أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن ُقطُلوبغا السودوني (نسبة إلى معتق أبیه  .٥٣

 هـ)، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، ٨٧٩سودون الشیخوني) الجمالي الحنفي (المتوفى:    
 م ١٩٩٢-هـ  ١٤١٣دمشق   –الطبعة األولى، دار القلم   
 ّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب  تاج العروس من جواهر القاموس، مح .٥٤

 عبد العزیز مطر راجعه أحمد كتور دالهـ)، محقق الجزء الثامن: ١٢٠٥بمرتضى الزَّبیدي (المتوفى:    
 علي هالل، الطبعة  :حقق الجزء الثانيومم ١٩٩٤ –ه ١٤١٤الستار فراج، مطبعة الكویت  عبد  
 م١٩٨٧ه _  ١٤٠٧ة الكویت، حكوم الثانیة، مطبعة  
 ریخ األدب العربي، كارل بروكلمان، نقله إلى العربیة الدكتور عبد الحلیم النجار، الطبعة ات .٥٥

 م  ١١١٩الخامسة، دار المعارف ، القاهرة    
 تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  .٥٦

 هـ)، تحقیق: محمد علي النجار، مراجعة: علي محمد البجاوي، الناشر: المكتبة ٨٥٢(المتوفى:    
 لبنان  –العلمیة، بیروت    
 هـ)٦١٦التبیان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبري (المتوفى :  .٥٧
 التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكوفیین، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا  .٥٨

 هـ)، المحقق: د. عبد الرحمن العثیمین، الطبعة ٦١٦العكبري البغدادي محب الدین (المتوفى:    
 م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األولى، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، ،    
 الخالصة (شرح ألفیة ابن مالك)، زین الدین أبو حفص عمر بن  تحریر الخصاصة في تیسیر .٥٩

 هـ)، تحقیق ودراسة: الدكتور عبد اهللا بن علي الشالل، الطبعة ٧٤٩المتوفىمظفر بن الوردي (   
 م  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩المملكة العربیة السعودیة، ،  -األولى،الناشر: مكتبة الرشد، الریاض    
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 ، محمد  )معنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجیدتحریر ال(التحریر والتنویر .٦٠
 هـ)، الناشر: الدار ١٣٩٣الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى :    
 هـ  ١٩٨٤تونس ، سنة النشر:  –التونسیة للنشر    
 ه) تحقیق : الدكتور ٤٧٦دب، األعلم الشمنتري( المتوفىتحصیل عین الذهب من معدن جوهر األ .٦١

  م ١٩٩٤ه_ ١٤١٥زهیر عبد المحسن سلطان، الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة، بیروت شارع سوریا  
  تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، بإشراف: محمد نعیم   
 م  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لبنان،  –باعة والنشر والتوزیع، بیروت العرقُسوسي،الناشر:مؤسسة الرسالة للط  
 جمال الدین أبو محمد عبد اهللا بن یوسف بن هشام األنصاري  تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، .٦٢

  بغداد)،  -عباس مصطفى الصالحي (كلیة التربیة كتور دالهـ)، المحقق:  ٧٦١المتوفى(   
 م  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ب العربي، األولى، الناشر: دار الكتا الطبعة    

          األفاضل القاسم بن الحسین الخوارزمي ر، صدیر(شرح المفصل في صنعة اإلعراب)التخم .٦٣
 ه) تحقیق : الدكتور عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین ،الطبعة األولى، دار الغرب ٦١٧(المتوفى   
 م ١٩٩٠اإلسالمي، بیروت لبنان    
 الدكتور هـ)، تحـقیق:  ٧٤٥المتوفى: (أبو حیان األندلسيمحم بن یوسف الغرناطي تذكرة النحاة ، .٦٤

 م  ١٩٨٦ –ه  ١٤٠٦شارع سوریا  –، بیروت الرسالة ، مؤسسةاألولى، الطبعة عفیف عبد الرحمن   
 ه)، تحقیق: ٥٤١الصمیري (المتوفى أبو محمد عبد اهللا بن علي بن إسحاق التذكرة والتبصرة،  .٦٥

 م  ١٨٩٢ه _ ١٤٠٢ولى ، دار الفكر بدمشق األتحي أحمد مصطفى، الطبعة الدكتور ف   
              هـ)، المحقق:  ٧٤٥التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، أبو حیان األندلسي(المتوفى:  .٦٦

 دمشق، ودار كنوز إشبیلیا  –األولى، الناشر: دار القلم  د.حسن هنداوي، الطبعة    
  ١٩٨٧هادي نهر، مطبعة اإلرشاد _ بغداد  اللغویة في العربیة، الدكتورالتراكیب  .٦٧
 تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، محمد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي الجیاني، أبو عبد اهللا، جمال  .٦٨

 هـ)، المحقق: محمد كامل بركات، الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة ٦٧٢الدین (المتوفى:    
 م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧سنة النشر:  والنشر،   
 التطبیق النحوي، الدكتور عبده الراجحي، الطبعة األولى، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، .٦٩
 م١٩٩٩هـ ١٤٢٠  
 النحوي للغة العربیة، براجشتراسر، أخرجه : د. رمضان عبد التواب، الطبعة الثانیة، مكتبة  التطور .٧٠

 م  ١٩٩٤ه _ ١٤١٤الخانجي، القاهرة    
 تعجیل الندى بشرح قطر الندى، عبد اهللا بن صالح بن عبد اهللا الفوزان، الطبعة الثانیة ، دار ابن  .٧١

 ه ١٤٣٢الجوزي،    
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تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد، محمد بدر الدین بن أبي بكر بن عمر الدمامیني  .٧٢
    هـ  ١٤٠٣،الطبعة األولى، تحقیق: الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى  هـ)،٨٢٧وفىتالم(
 م  ١٩٨٣ -
  ه)، تحـقیق : الدكتور جمیل عبد اهللا عویضة، ٣٣٨التعلیقة على المقرب، ابن النحاس(المتوفى  .٧٣

 م ٢٠٠٤ه _ ١٤٢٤الطبعة األولى، وزراة الثقافة، عمان األردن    
التعلیقة على كتاب سیبویه، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، أبو علي                .٧٤

 عوض بن حمد القوزي (األستاذ المشارك بكلیة اآلداب)، كتور دالهـ) المحقق: ٣٧٧(المتوفى:    
 م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠األولى،  الطبعة   
 یوسف بن أحمد، محب الدین الحلبي ثم المصري، تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد، محمد بن  .٧٥

  هـ)، دراسة وتحقیق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون،  ٧٧٨المعروف بناظر الجیش (المتوفى:    
    جمهوریة مصر  -الطبعة األولى، الناشر: دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة    
 هـ ١٤٢٨العربیة   
 هـ)، المحقق: ٣٧٠محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى:  تهذیب اللغة، .٧٦

 م٢٠٠١بیروت  –محمد عوض مرعب، الطبعة األولى، الناشر: دار إحیاء التراث العربي    
 توجیه اللمع، أحمد بن الحسین بن الخباز، دراسة وتحقیق: أ. د. فایز زكي محمد دیاب، الطبعة  .٧٧

 هـ  ١٤٢٨جمهوریة مصر العربیة، -دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة  الثانیة ، الناشر:   
 م  ٢٠٠٧ -   
 توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك،أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن  .٧٨

 سلیمان ، هـ)، شرح وتحقیق : عبد الرحمن علي ٧٤٩علّي المرادي المصري المالكي (المتوفى :   
 م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨أستاذ اللغویات في جامعة األزهر، الطبعة األولى، الناشر : دار الفكر العربي،   
 التوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل ، محمد عبد العزیز النجار ، الطبعة األولى الناشر مكتبة ابن  .٧٩

 م  ٢٠٠٣ –ه  ١٤٢٤القاهرة ،  –تیمیة    
 محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب  )تفسیر الطبري( القرآن،جامع البیان عن تأویل آي  .٨٠

 هـ)، تحقیق: الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ٣١٠اآلملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى:    
 ،الطبعة األولى بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمیة بدار هجر الدكتور عبد السند    
 م  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، ، حسن یمامة     

 هـ)، الطبعة الثامنة ١٣٦٤جامع الدروس العربیة، مصطفى بن محمد سلیم الغالیینى (المتوفى:  .٨١
 م  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤بیروت، ،  –والعشرون ،الناشر: المكتبة العصریة، صیدا    
            ر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامهالجامع المسند الصحیح المختص .٨٢

 ، المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي،المحقق: محمد زهیر ) صحیح البخاري(   
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 ناصر الناصر، الطبعة األولى، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم  بن   
 هـ ١٤٢٢د فؤاد عبد الباقي)، ، ترقیم محم   
  الجامع ألحكام القرآن(تفسیر القرطبي)، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري  .٨٣

  هـ)، تحقیق: أحمد البردوني وٕابراهیم أطفیش، الطبعة ٦٧١الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى:    
 م  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤قاهرة، ال –الثانیة،الناشر: دار الكتب المصریة    
 هـ)، الطبعة ١٣٧٦الجدول في إعراب القرآن الكریم، محمود بن عبد الرحیم صافي (المتوفى:  .٨٤

 هـ ١٤١٨مؤسسة اإلیمان، بیروت ،  -الرابعة الناشر دار الرشید، دمشق    
 كتور داله)، تحقیق ـ: ٣٤٠الجمل في النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي( المتوفى  .٨٥

 م ١٩٨٤ –ه ١٤٠٤دار األمل  –توفیق الحمد ، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة  علي   
 الجمل في النحو، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري (المتوفى:  .٨٦

 م١٩٩٥هـ ١٤١٦فخر الدین قباوة، الطبعة الخامسة،  كتوردالهـ)، المحقق: ١٧٠  
 وأقسامها، الدكتور فاضل السامرائي، الطبعة الثانیة، دار الفكر  –تألیفها  –لعربیة الجملة ا .٨٧

 م  ٢٠٠٧ه _  ١٤٢٧ناشرون وموزعون،      
 الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علّي المرادي  .٨٨

 األستاذ محمد ندیم فاضل، -فخر الدین قباوة  وركتدالهـ)،المحقق: ٧٤٩المصري المالكي (المتوفى:    
 م  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣لبنان، ،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  األولى، الطبعة   
 جواهر األدب في معرفة كالم العرب ، عالء الدین بن علي ابن اإلمام بدر الدین بن محمد األربلي  .٨٩

 و حسن الشیخ أبو زید، الطبعة األولى ، مطبعة وادي ، تصحیح و تهذیب وتنقیح الشیخ علي نائل    
 ه  ١٢٩٤النیل المصریة سنة    
الجواهر الحسان في تفسیر القرآن أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي                .٩٠
 عة: هـ) المحقق: الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود الطب٨٧٥(المتوفى:    
 هـ  ١٤١٨ -بیروت -األولى الناشر: دار إحیاء التراث العربي    
   الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، عبد القادر بن محمد بن نصر اهللا القرشي، أبو محمد، محیي  .٩١

   عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر كتور دالهـ)، المحقق: ٧٧٥الدین الحنفي (المتوفى:    
 توزیع واالعالن وال   
   هـ)، المحقق: إبراهیم األبیاري، ٢٠٦الجیم، أبو عمرو إسحاق بن مّرار الشیباني بالوالء (المتوفى:  .٩٢

 راجعه: محمد خلف أحمد، الناشر: الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة، القاهرة، عام النشر:    
 م  ١٩٧٤ -هـ  ١٣٩٤   
 شارع عبد  –، دار الفكر للطباعة والنشر ، حارة حریك حاشیة ابن حمدون على شرح المكودي .٩٣

 م  ٢٠٠٥ –ه  ١٤٢٦ – ١٤٢٥بیروت لبنان   -النور   
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 حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل، ضبط وتصحیح یوسف الشیخ محمد البقاعي،الطبعة األولى  .٩٤
 م   ٢٠٠٣ه _  ١٤٢٤دار الفكر للنشر والتوزیع بیروت    
 مونى أللفیة ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي حاشیة الصبان على شرح األش .٩٥

 -هـ  ١٤١٧لبنان،-هـ)، الطبعة األولى، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت١٢٠٦(المتوفى:    
 م ١٩٩٧   
 ٣٧٧الحجة للقراء السبعة، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، أبو علي (المتوفى:  .٩٦

 أحمد  -بشیر جویجابي ، راجعه ودققه: عبد العزیز رباح  -حقق: بدر الدین قهوجي هـ)، الم    
  -هـ  ١٤١٣بیروت  -دمشق  -یوسف الدقاق، الطبعة الثانیة، الناشر: دار المأمون للتراث     
 م ١٩٩٣    

 باعة الحذف والتقدیر في النحو العربي، الدكتور علي أبو المكارم، الطبعة األولى، دار غریب للط .٩٧
  ٢٠٠٧مصر  -والنشر والتوزیع، القاهرة     

 حروف المعاني والصفات، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم  .٩٨
  –هـ)، المحقق: علي توفیق الحمد، الطبعة األولى، الناشر: مؤسسة الرسالة ٣٣٧(المتوفى:     
 م١٩٨٤بیروت، ،      
 م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١لبنان، -ة األولى، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروتحسن هنداوي الطبع    

 ه)،علق علیه: د. یحیى مراد، الطبعة ٥٢١الحلل في شرح أبیات الجمل، البطلیوسي(المتوفى  .٩٩
 م ٢٠٠٣ه _ ١٤٢٤األولى دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان     
 هـ)، المحقق: د. محمَّد  ٢٨٤ وفىتالمري (الحماسة للبحتري، أبو ُعَبادة الَولید بن ُعَبید الُبحت .١٠٠

  اإلمارات  -أحمد محمد عبید، الناشر: هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي  -ُحوَّر إبراهیم    
 م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨المتحدة، عام النشر:  العربیة    
 هـ)، تحقیق ١٠٩٣خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي (المتوفى:  .١٠١

  -هـ  ١٤١٨وشرح: عبد السالم محمد هارون، الطبعة الرابعة، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة ،      
 م   ١٩٩٧    
 هـ)، الطبعة الرابعة، الناشر: ٣٩٢الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى:  .١٠٢

 الهیئة المصریة العامة للكتاب     
 عفیف دمشقیة، الطبعة الثانیة، دار العلم كتور دالیق تجدید النحو العربي، خطى متعثرة على طر  .١٠٣

 م ١٩٨٢للمالیین، بیروت _ لبنان     
 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، أبو العباس، شهاب الدین، أحمد بن یوسف بن عبد  .١٠٤

 هـ) ، المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، ٧٥٦الدائم المعروف بالسمین الحلبي (المتوفى:     
 الناشر دار القلم، دمشق     
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 غانم قدوري الحمد ، الطبعة الثانیة ، دار عمار كتور دالالدراسات الصوتیة عند علماء التجوید ،  .١٠٥
 م  ٢٠٠٧ –ه  ١٤٢٨عمان ،  –للنشر والتوزیع      
 دراسات نقدیة في النحو العربي، الدكتور عبد الرحمن أیوب، مؤسسة الصباح للنشر والتوزیع _  .١٠٦

 الكویت     
 ، القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحریري درة الغواص في أوهام الخواص .١٠٧

 لكتب هـ) تحقیق: عرفات مطرجي ، الطبعة األولى ، الناشر: مؤسسة ا٥١٦البصري (المتوفى:     
 هـ ١٩٩٨ -١٤١٨بیروت ،  –الثقافیة     
 ه)، وضع حواشیه محمد  باسل ١٣٣١الدرر اللوامع  على همع الهوامع، الشنقیطي(المتوفى .١٠٨

 م  ١٩٩٩ه _  ١٤١٩عیون السود، الطبعة األولى، بیروت _ لبنان     
 الدراسات  دروس في علم أصوات العربیة، جان كانتینو، نقله للعربیة صالح القرمادي، مركز .١٠٩

  ١٩٦٦والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة، الجامعة التونسیة     
 دستور العلماء (جامع العلوم في اصطالحات الفنون)، القاضي عبد النبي بن   .١١٠

 هـ) ،عرب عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص ، ١٢: ق وفىتالمعبد الرسول األحمد نكري (    
 م  ٢٠٠٠ –ه  ١٤٢١لبنان   -األولى دار الكتب العلمیة بیروت  الطبعة    
 داللة االكتفاء في الجملة القرآنیة، أ. د. علي عبد الفتاح محیي الحاج فرهود، الطبعة األولى ،  .١١١

 م ٢٠١٠ه _ ١٤٣١مطبعة النماء_ بغداد      
 مد الفارسي األصل، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مح .١١٢

 هـ)، المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر ،الطبعة الثالثة، ٤٧١الجرجاني الدار (المتوفى:     
 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار المدني بجدة، -الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة     
 دمیة القصر وعصرة أهل العصر، علي بن الحسن بن علي بن أبي الطیب الباخرزي، أبو  .١١٣

 هـ  ١٤١٤هـ) ، الطبعة: األولى الناشر: دار الجیل، بیروت ٤٦٧حسن (المتوفى: ال    
 ه) تحقیق: محمد حسین آل یاسین، الطبع الثانیة، دار ٦٩دیوان أبو األسود الدؤلي( المتوفى  .١١٤

 م ١٩٩٨ه _ ١٤١٨ومكتبة الهالل بیروت لبنان     
 ه)، شرح وتقدیم : ٨٩توفىدیوان األخطل، غیاث بن غوث بن طارقة بن عمرو األخطل( الم .١١٥

 م ١٩٩٤ه _ ١٤١٤مهدي محمد ناصر الدین، الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة بیروت     
 محمد حسین، نشر مكتبة اآلداب دكتور الدیوان األعشى الكبیر میمون بن قیس، شرح وتعلیق:  .١١٦

 سكة الشابوري بالحلمیة الجدیدة  ٦بالجمامیز، المطبعة النموذجیة      
 تحقیق: راینهرت فایبرت، دار النشر فرانتس  ه) ٩٧أو  ٩٦یوان الراعي النمیري(المتوفى د .١١٧

 م ١٩٨٠ –ه  ١٤٠١لبنان  -شتاینز بیروت      
 دیوان الشماخ بن ضرار الذبیاني ، تحقیق وشرح : صالح الدین الهادي ، دار المعارف بمصر  .١١٨

 م  ١٩٦٩    
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 بدیع  ه)، جمعه وحققه وشرحه الدكتور أمیل ق ٧٠دیوان الشنفري، عمرو بن ملك (المتوفى .١١٩
 م بیروت  ١٩٩٦ –ه  ١٤١٧یعقوب ، الطبعة الثانیة ، الناشر دار الكتاب العربي      
 دیوان العجاج ، تحقیق : الدكتور عبد الحفیظ السلیطي ،  مكتبة الدكتور مروان العطیة ، توزیع  .١٢٠

 م  ١٩٧١مكتبة أطلس دمشق ، المطبعة التعاونیة بدمشق      
 ،  وقّدم  له األستاذ علي فاعور، الطبعة األولى ، شرحه وضبطهه)١١٤(المتوفىدیوان الفرزدق .١٢١

 م ١٩٨٧ه _  ١٤٠٧العلمیة ، بیروت_ لبنان  دار الكتب     
   ، جمع وشرح وتحقیق، الدكتور محمد نبیل ه)١٢٠( المتوفى دیوان الكمیت بن زید األسدي .١٢٢

 م  ٢٠٠٠لبنان  –دار صادر، بیروت  طریفي، الطبعة األولى،     
 ه)، حققه وجمعه وشرحه: واضح الصمد، الطبعة األولى ، دار ٥٠دیوان النابغة الجعدي(ت  .١٢٣

 م     ١٩٩٨صادر بیروت      
 ، شرحه محمد بن إبراهیم بن محمد الحضرمي ، تحقیق  ق.ه)١٨(المتوفى دیوان النابغة الذبیاني .١٢٤

 م   ١٩٩٢ –ه  ١٤٢٣ك ،  الهروط ، الكر  : الدكتور علي    
 دیوان امِرئ القیس، اْمُرُؤ الَقْیس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار (المتوفى .١٢٥
  ١٤٢٥بیروت –م)اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي، الطبعة الثانیة، الناشر: دار المعرفة  ٥٤٥   
 م    ٢٠٠٤ -هـ    
 محمد یوسف نجم، دار بیروت للطباعة كتور دالق.ه) تحـقیق:  ٢وفىتالمدیوان أوس بن حجر( .١٢٦
 ، جمع وتحقیق وشرح ، علي ذو الفقار شاكر ، الطبعة االولى ،  م)٦٠٧(المتوفىدیوان تأبط شرا .١٢٧

 م  ١٩٨٤ –ه  ١٤٠٤اإلسالمي ،  دار الغرب     
 ة ، عني بتحقیقه وشرحه ، د. خلیل إبراهیم العطیة، الطبعه)٨٥(المتوفىالحمیربن دیوان توبة  .١٢٨

 م ١٩٩٨بیروت  األولى، دار صادر    
   : ماجد أحمد السامرائي ، المؤسسة العامة قیق، تحـ ه)١١٠(المتوفىدیوان ثابت بن قطنة .١٢٩

 م   ١٩٧٠ –ه  ١٣٩٠الجمهوریة بغداد  للصحافة للطباعة ، مطبعة     
 ه)، الطبعة الثالثة ، مطبعة دار ٦٨دیوان جران العود النمیري روایة أبي سعید السكري( المتوفى  .١٣٠

  ٢٠٠٠الكتب المصریة القاهرة     
 نعمان محمد أمین طه،  كتوردالبشرح محمد بن حبیب، المحقق:  ه)١١٠(المتوفىدیوان جریر .١٣١

 مصر –الثالثة، الناشر: دار المعارف، القاهرة  الطبعة    
 بیروت  –، بطرس البستاني ، دار بیروت للطباعة والنشر ه)٨٢( المتوفىدیوان جمیل بثینة .١٣٢

 م  ١٩٨٢  –ه  ١٤٠٢     
 ق.ه)، شرح أحمد رشاد ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمیة  ٤٦دیوان حاتم الطائي(المتوفى  .١٣٣
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 ، صنعه عبد العزیز المیمني، مطبعة دار الكتب ه)٣٠(المتوفىالهاللي دیوان حمید بن ثور .١٣٤
 م    ١٩٥١ – ه ١٣٧١المصریة     
 دیوان ذي الرمة، شرح أبي نصر الباهلي روایة ثعلب،أبو نصر أحمد بن حاتم  .١٣٥

 :عبد القدوس أبو صالح ، الطبعة األولى، الناشر: مؤسسة اإلیمان قیقهـ) تحـ٢٣١وفىتالمالباهلي(    
 هـ١٤٠٢ - م١٩٨٢جدة     
 والنشر  ابن قتیبة للطباعة ه)، اعتنى بتصحیحه ولیم بن الورد البرونسي، دار١٤٥دیوان رؤبة(ت .١٣٦
 م) شرح: علي حسن فاعور، الطبعة األولى، دار الكتب ٦٠٩دیوان زهیر بن ابي سلمى(المتوفى .١٣٧

 م ١٩٨٨ه_١٤٠٨العلمیة، بیروت لبنان     
 ه)، جمع وتحقیق الدكتور یحیى الجبوري، ٧٣دیوان شعر عبد اهللا بن الزبیر األسدي( المتوفى .١٣٨

 م  ١٩٧٤ه_ ١٣٩٤دار الحریة للطباعة بغداد     
  ولید قصاب، الطبعة األولى، دار العلوم  كتورداله) ، ٨دیوان عبد اهللا بن رواحة (المتوفى  .١٣٩

 م ١٩٨١ه_  ١٤٠١والنشر،  للطباعة    
 الطبعة  الدكتورة عزیزة نّوال بابتي،:ه)، تحقیق٨٥وفىتالمدیوان عبد اهللا بن قیس الرقیات( .١٤٠

 م ١٩٩٥ه_  ١٤١٦دار الجبل ، بیروت ، األولى    
 ، شرح : أشرف أحمد عدرة ، الطبعة االولى ، دار  ق.ه)٢٥(المتوفىدیوان عبید بن األبرص .١٤١

 م  ١٩٩٤ –ه  ١٤١٤بیروت   –الكتاب العربي     
 تحـقیق: راینهرت فایبرت، دار  ه)٩٠المتوفى( دیوان عبید بن الحصین الملقب الراعي النمیري .١٤٢

 م ١٩٨١ه _ ١٤٠١النشر فرانتس شتاینر بیروت      
 ق.ه)، تحقیق : أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمیة ، ١٥دیوان عروة بن الورد( المتوفى  .١٤٣
 د ه)، تحـ: إبراهیم السامرائي واحم١٠١دیوان عمر بن شییم بن عمرو بن عباد القطامي(المتوفى .١٤٤

 م  ١٩٦٠مطلوب، الطبعة األولى، دار الثقافة بیروت،     
 دیوان عمرو بن أحمر الباهلي، جمع وتحقیق الدكتور حسین عطوان، مطبوعات مجمع اللغة  .١٤٥

 بدمشق  العربیة    
     ، عني بتحقیقه وشرحه: الدكتور خلیل إبراهیم العطیة، ق.ه)٨٥(المتوفىدیوان عمرو بن قمیئة .١٤٦

 م ١٩٩٤بیروت، لبنان، ،  -الناشر: دار صادر  انیة،الطبعة الث    
 ه)، جمعه ونسخه مطاع الطرابیشي، الطبعة الثانیة، ٢١دیوان عمرو بن معد یكرب( المتوفى .١٤٧

 م ١٩٨٥ه _ ١٤٠٥مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق،     
 ، بترخیص من  ، الطبعة الرابعةق.ه)٢٢(المتوفىدیوان عنترة بن شداد بن معاویة بن قراد العبسي .١٤٨

 مجلس معارف والیة بیروت الجلیلة ، بنفقه خلیل خوري صاحب المكتبة الجامعة ، مطبعة اآلداب     
  ١٨٩٣لصاحبها أمین الخوري بیروت     
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  ١٤٠٩دیوان قتال الكالبي حققه وقدم له : أحسان عباس، نشر وتوزیع دار الثقافة بیروت لبنان  .١٤٩
 م   ١٩٨٩ –ه     
 إبراهیم السامرائي، أحمد مطلوب،  كتوردال، تحـقیق: ق.ه)٢(المتوفىالخطیم دیوان قیس بن .١٥٠

 م    ١٩٦٢ –ه  ١٣٨١بغداد  –العاني  الطبعة األولى مطبعة    
 دیوان لبید بن ربیعة العامري، َلِبید بن ربیعة بن مالك، أبو عقیل العامري الشاعر معدود من  .١٥١

 مدو طّماس، الطبعة األولى، الناشر: دار المعرفةهـ)، اعتنى به: ح٤١الصحابة (المتوفى:     
 م  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥،     
 الّرد َعلى الّنحاة، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد، ابن َمَضاء، ابن عمیر اللخمي القرطبي، أبو  .١٥٢

 هـ)،دراسة وتحقیق: الدكتور محمد إبراهیم البنا، الطبعة األولى، الناشر: ٥٩٢العباس (المتوفى:     
 م  ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩دار االعتصام،      
 ه) تحقیق :األستاذ الدكتور أحمد ٧٠٢المالقي(المتوفى رصف المباني في شرح حروف المعاني ، .١٥٣

 م ٢٠٠٢ه _ ١٤٢٣محمد الخراط ، الطبعة الثالثة، دار القلم دمشق     
 د الجوزي    زاد المسیر في علم التفسیر ، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محم .١٥٤
   هـ) ، المحقق: عبد الرزاق المهدي ، الطبعة األولى ، الناشر: دار الكتاب العربي ٥٩٧(المتوفى:     

 هـ  ١٤٢٢ -بیروت     
 هـ)، تحـقیق : الدكتور ٣٩٢سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى:  .١٥٥
 سفر السعادة وسفیر اإلفادة، علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو  .١٥٦

 هـ)، المحقق: الدكتور محمد الدالي،تقدیم: الدكتور  ٦٤٣الحسن، علم الدین السخاوي (المتوفى:     
 م  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥(رئیس مجمع دمشق)، الطبعة الثانیة، الناشر: دار صادر،   الفحام شاكر    
الدوري، مطبعة العاني بغداد،  رحمنحـقیق : عدنان  عبد  الشرح  عمدة الحافظ، ابن مالك، ت .١٥٧

 م ١٩٧٧ه _  ١٣٩٧
 هـ) ،   ٩٥٠شرح (قواعد اإلعراب البن هشام) ،محمد بن مصطفى الُقوَجوي، شیخ زاده (المتوفى:  .١٥٨
 : دار الفكر المعاصر            دراسة وتحقیق: إسماعیل إسماعیل مروة ، الطبعة: األولى ، الناشر    

 م    ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦سوریة) ،  -لبنان)، دار الفكر (دمشق  -(بیروت     
 شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالك، بدر الدین محمد ابن اإلمام جمال الدین محمد بن مالك  .١٥٩

 هـ)، المحقق: محمد باسل عیون السود، الطبعة األولى، الناشر: دار الكتب  ٦٨٦ وفىتالم(    
 م  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠العلمیة، ،     
 شرح ابن طولون على ألفیه ابن مالك، أبو عبد اهللا شمس الدین محمد بن علي بن طولون ابن  .١٦٠

 سي، الطبعة األولى، دار ه)، تحـقیق: الدكتور عبد الحمید جاسم محمد الكبی٩٥٣طولون(المتوفى    
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 شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل، عبد اهللا بن عبد الرحمن العقیلي الهمداني  .١٦١
 هـ)، المحقق : محمد محیي الدین عبد الحمید، الطبعة العشرون، الناشر ٧٦٩المصري (المتوفى :     
 م ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠لسحار وشركاه، القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعید جودة ا -: دار التراث     
 : الدكتور زهیر غازي زاهد ، قیقشرح أبیات سیبویه، أبي جعفر احمد بن محمد النحاس، تحـ .١٦٢

 م  ١٩٨٦ –ه  ١٤٠٦مكتبة النهضة العربیة ، بیروت  –الطبعة األولى علم الكتب     
 و محمد السیرافي شرح أبیات سیبویه، یوسف بن أبي سعید الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان أب .١٦٣

 هـ)، المحقق: الدكتور محمد علي الریح هاشم، راجعه: طه عبد الرءوف سعد، ٣٨٥(المتوفى:     
 مصر، عام النشر:  –الناشر: مكتبة الكلیات األزهریة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة     
 م  ١٩٧٤ -هـ  ١٣٩٤    
 هـ)، المحقق: عبد العزیز  ١٠٩٣بن عمر البغدادي (المتوفى شرح أبیات مغني اللبیب،عبد القادر  .١٦٤

 ) الثانیة، ٤ - ١أحمد یوسف دقاق، الناشر: دار المأمون للتراث، بیروت، الطبعة: (جـ  -رباح      
 هـ) ١٤١٤ - ١٣٩٣األولى)، عام النشر: عدة سنوات ( ٨ - ٥(جـ      
 : عبد قیق، تحـه)٢٧٥(المتوفىسكريشرح أشعار الهذلیین، أبي سعید الحسن بن الحسین ال .١٦٥

 شارع الجمهوریة  – ١٩راجعه محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة  الستار أحمد فرَّاج ،     
 م  ١٩٦٥    –ه  ١٣٨٤القاهرة      
 شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، علي بن محمد بن عیسى، أبو الحسن، نور الدین اُألْشُموني  .١٦٦

  -هـ١٤١٩لبنان،  -هـ)، الطبعة األولى، الناشر دار الكتب العلمیة بیروت٩٠٠متوفى: الشافعي (ال    
 م ١٩٩٨    
  شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو، خالد بن عبد اهللا بن .١٦٧

 أبي بكر بن محمد الجرجاوّي األزهري، زین الدین المصري، وكان یعرف بالوقاد (المتوفى:      
 الناشر: دار الكتب العلمیة،  ،تحقیق محمد باسل عیون السود، الطبعة األولى هـ)،٩٠٥    
 م ٢٠٠٠ه_ ١٤٢١بیروت_لبنان    
 ه) ، صححه ٨٢٨شرح الدمامیني على مغني اللبیب ، لإلمام محمد بن أبي بكر الدمامیني(ت  .١٦٨

  ١٤٢٨لبنان  –العربي ، بیروت وعلق علیه : أحمد عزو عنایة ، الطبعة األولى مؤسسة التأریخ      
 م   ٢٠٠٧ –ه     
 هـ)، تصحیح وتعلیق یوسف حسن عمر، ٦٨٦شرح الرضي على الكافیة، الرضي االستراباذي(ت .١٦٩

 م ١٩٩٦الطبعة الثانیة، منشورات جامعة قان یونس بنغازي     
 شرح ألفیة ابن مالك، أبو عبد اهللا، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، مشورة على موقع المكتبة  .١٧٠

 الشاملة     
 ه)، تحـقیق: الدكتور علي موسى الشوملي، الطبعة ٦٢٨شرح ألفیة ابن معط، ابن القواس(المتوفى .١٧١

 م ١٩٨٥ه_ ١٤٠٥األولى، مكتبة الخریجي ، الریاض _ العلیا شارع اإلسالم،     
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 شرح الكافیة الشافیة، جمال الدین أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي  .١٧٢
 ه)، حققه وقدم له: عبد المنعم أحمد هریدي، الطبعة األولى، الناشر: جامعة ٦٧٢الجیاني(المتوفى    
 میة مكة أم القرى مركز البحث العلمي وٕاحیاء التراث اإلسالمي كلیة الشریعة والدراسات اإلسال    
 المكرمة    
 ه)، تحـقیق: الدكتور فائز فارس، الطبعة األولى، السلسلة ٤٥٦ابن برهان( المتوفى ، شرح اللمع .١٧٣

 م  ١٩٥٤ه _ ١٤٠٤التراثیة، الكویت      
 شرح المفصل، یعیش بن علي بن یعیش ابن أبي السرایا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدین  .١٧٤

 هـ)، قدم له: الدكتور إمیل ٦٤٣األسدي الموصلي، المعروف بابن یعیش وبابن الصانع (المتوفى:     
 م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢لبنان، ،  –بدیع یعقوب الطبعة األولى، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت     
 د الكریمهـ)، المحقق: خالد عب ٤٦٩شرح المقدمة المحسبة، طاهر بن أحمد بن بابشاذ (المتوفى:  .١٧٥
 شرح المكودي على األلفیة في علمي النحو والصرف، جمال الدین محمد بن عبد اهللا بن مالك  .١٧٦

 هـ)، المؤلف: أبو زید عبد الرحمن بن علي بن  ٦٧٢الطائي الجیاني األندلسي المالكي (المتوفى:     
 الناشر: المكتبة  هـ)، المحقق: الدكتور عبد الحمید هنداوي ، ٨٠٧صالح المكودي (المتوفى:     
  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥لبنان عام النشر:  –العصریة، بیروت     
 موسى بناي  الدكتور هـ)، تحـقیق:٦٨٦ابن الحاجب(المتوفى:  شرح الوافیة في نظم الكافیة، .١٧٧

 م ١٩٨٠ه _ ١٤٠٠مطبعة اآلداب في النجف األشرف  العلیلي،    
 ك الطائي الجیاني، أبو عبد اهللا، جمال الدین شرح تسهیل الفوائد، محمد بن عبد اهللا، ابن مال .١٧٨

 محمد بدوي المختون، الطبعة  الدكتورعبد الرحمن السید،  الدكتورهـ)، المحقق: ٦٧٢(المتوفى:     
 م)١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن،  ( األولى،    
 ه) ، قدم له فواز الشعار ، بإشراف ٦٦٩وفىتالمشرح جمل الزجاجي،ابن عصفور اإلشبیلي( .١٧٩

 م  ١٩٩٨ه _  ١٤١٩لبنان ،  -الدكتور أمیل یعقوب، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة بیروت    
 سلوى محمد عمر عرب،  الدكتورة: قیق، تحـه)٦٠٩(المتوفىشرح جمل الزجاجي، ابن خروف .١٨٠

 ه ١٤١٩السعودیة  مكتبة فهد الوطنیة ،    
  ٤٢١شرح دیوان الحماسة ، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفهاني (المتوفى:  .١٨١

 هـ) المحقق: غرید الشیخ وضع فهارسه العامة: إبراهیم شمس الدین الطبعة: األولى الناشر: دار     
 م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان -الكتب العلمیة، بیروت     
 هـ)  ٦٨٦ین محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي، (المتوفى: شرح شافیة ابن الحاجب ، نجم الد .١٨٢
 محمد نور الحسن ، محمد الزفزاف ، محمد محیى الدین عبد الحمید .  :حققهما    
 شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، شمس الدین محمد بن عبد المنعم بن محمد الَجوَجري  .١٨٣

 ق: نواف بن جزاء الحارثي، الطبعة األولى، الناشر: هـ)، المحق٨٨٩القاهري الشافعي (المتوفى:     
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 هـ_١٤٢٣عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة،    
 م ٢٠٠٤    
 شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن یوسف،  .١٨٤

 هـ)،المحقق: عبد الغني الدقر، الناشر: الشركة ٧٦١الدین، ابن هشام (المتوفى: أبو محمد، جمال     
 سوریا -المتحدة للتوزیع     
 هـ)، وقف  ٩١١شرح شواهد المغني، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي (المتوفى:  .١٨٥

 حمود ابن التالمید على طبعه وعلق حواشیه: أحمد ظافر كوجان، مذیل وتعلیقات: الشیخ محمد م    
 م     ١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦التركزي الشنقیطي،الناشر: لجنة التراث العربي ،      
 ه) ، تحـقیق:  ٤٧٩الحسن علي بن فضال المجاشعي( المتوفى وشرح عیون اإلعراب ، أب .١٨٦

 م  ١٩٨٥ –ه  ١٤٠٦حنا جمیل حداد ، مكتبة المنار، الطبعة األولى ، األردن الزرقاء الدكتور     
 شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن یوسف، أبو محمد،  .١٨٧

 هـ)، المحقق: محمد محي الدین عبد الحمید، الطبعة ٧٦١جمال الدین، ابن هشام (المتوفى:     
 ١٣٨٣الحادیة عشرة،  الناشر: القاهرة _     
 المتولي رمضان احمد  ه)، تحقیق:٩٧٢النحو، الفاكهي(المتوفىفي شرح كتاب الحدود  .١٨٨
 م  ١٩٩٣ –ه  ١٤١٤عابدین القاهرة  –شارع الجهوریة  ١٤الدمیري، الطبعة الثانیة ، مكتبة وهبة    
  ٣٦٨شرح كتاب سیبویه، أبو سعید السیرافي الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان (المتوفى:  .١٨٩
 لبنان،  –ار الكتب العلمیة، بیروت المحقق: أحمد حسن مهدلي، علي سید علي، الناشر: د هـ)،   
 م  ٢٠٠٨الطبعة األولى،     
 ه)، تحـقیق: ٥١٦وفىتالمشرح ملحة اإلعراب، أبو محمد القاسم بن علي الحریري البصري ( .١٩٠

 م أربد األردن   ١٩٩١ –ه ١٤١٢الدكتور فائز فارس، الطبعة األولى ، دار األمل للنشر والتوزیع     
 شرح نهج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب(علیه السالم)، ابن أبي الحدید، تحـقیق : محمد أبو  .١٩١

 م  ١٩٦١الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة     
 ، تحـقیق : ه)٢٣٢(ه)،الخوارزمي٥٢١ه)،البطلیوسي(ت٦٤٥شروح سقط الزند، التبریزي(المتوفى .١٩٢

 م  ١٩٨٦ –ه  ١٤٠٦مصر  –لثة، مركز تحقیق التراث مصطفى السقا وآخرون، الطبعة الثا    
 هـ)، تحقیق : ٢٧٦الشعر والشعراء، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى:  .١٩٣

 .   ١١١٩القاهرة  –أحمد محمد شاكر ، دار المعراف كورنیش النیل     
 ق: الدكتور الشریف البركاتي، ه)، تحـقی٧٧٠شفاء العلیل في إیضاح التسهیل، السلسیلي(المتوفى .١٩٤
 م ١٩٨٦ه_ ١٤٠٦الطبعة األولى المكتبة الفیصلیة،    
 الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها ، أحمد بن فارس بن زكریا  .١٩٥

 هـ) ، الطبعة األولى ،الناشر: محمد علي بیضون ٣٩٥القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى:     
 م ١٩٩٧-هـ١٤١٨    
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 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى:  .١٩٦
 بیروت –هـ) تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار الطبعة: الرابعة الناشر: دار العلم للمالیین ٣٩٣    
 م  ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧    
 الجعفي تحقیق:  ه)٢٥٦(المتوفىلبخاريصحیح البخاري ، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا ا .١٩٧

 الناصر، الطبعة األولى ، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة  محمد زهیر بن ناصر    
 هـ ١٤٢٢محمد فؤاد عبد الباقي)  بإضافة ترقیم ترقیم    
 أ.د.  الصفوة الصفیة في شرح الدرة األلفیة، تقي الدین إبراهیم بن الحسین النیلي، تحقیق: .١٩٨

 ه .  ١٤١٥محسن بن سالم العمري ، مكتبة فهد الوطنیة جامعة أم القرى ،     
 ضرائر الشِّْعر،علي بن مؤمن بن محمد، الَحْضَرمي اإلشبیلي، أبو الحسن المعروف بابن عصفور  .١٩٩

 ة هـ)، المحقق: السید إبراهیم محمد، الطبعة األولى، الناشر: دار األندلس للطباع٦٦٩(المتوفى:     
 م    ١٩٨٠والنشر والتوزیع ،     
 ضیاء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزیز النجار، الطبعة األولى، الناشر: مؤسسة  .٢٠٠

 م  ١٩٧٧الكویت ،  –الطبعة األولى، الناشر: المطبعة العصریة  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الرسالة،     
الزبیدي األندلسي اإلشبیلي،  اهللا بن مذحجطبقات النحویین واللغویین ، محمد بن الحسن بن عبید  .٢٠١

 معارف الهـ) ،المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم الطبعة: الثانیة، الناشر: دار ٣٧٩أبو بكر (المتوفى: 
 هـ)، الناشر: ٩١١الطراز في األلغاز، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي (المتوفى:  .٢٠٢

 م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٢النشر:  المكتبة األزهریة للثراث ، عام    
 العجالة في تفسیر الجاللة: وهي رسالة حققها الدكتور محمد أحمد الدالي، منشورة على شكل  .٢٠٣

  ٧٢بحث في موقع شبكة األلوكة في شبكة األنترنت، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق المجلد      
   ٢الجزء      
 عدة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك ، محمد محي الدین عبد الحمید ، منشورات المكتبة  .٢٠٤

 بیروت –صیدا  –العصریة     
 هـ)، المحقق: ٣٨١علل النحو، محمد بن عبد اهللا بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق (المتوفى:  .٢٠٥

 الریاض / السعودیة، -لرشد محمود جاسم محمد الدرویش، الطبعة األولى، الناشر: مكتبة ا     
 م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠    
 عمدة الكتاب، أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي  .٢٠٦

  -هـ)، المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي، الطبعة األولى، الناشر: دار ابن حزم ٣٣٨(المتوفى:     
 م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الجفان والجابي للطباعة والنشر،     
  ٤٦٣العمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبو على الحسن بن رشیق القیرواني األزدي (المتوفى:  .٢٠٧

 -هـ ١٤٠١هـ)، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید ،الطبعة الخامسة، الناشر: دار الجیل،     
 م ١٩٨١   
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 عبد القاهر الجرجاني(المتوفى: العوامل المائة النحویة في أصول علم العربیة ، الشیخ اإلمام .٢٠٨
 دار المعارف،  –خالد األزهري ، تحـ: د. البدراوي زهران ، الطبعة الثانیة  هـ)، شرح الشیخ٤٧١    
 النیل القاهرة     
 ه)، دراسة وتحقیق:  ٥٦٩وفىتالمالغرة في شرح اللمع ،أبو محمد سعید بن المبارك ابن الدهان ( .٢٠٩

 السعودیة –الزامل السلیم، الطبعة األولى، دار التدمیریة، الریاض  فرید عبد العزیزكتور دال    
 م  ٢٠١١ –ه  ١٤٣٢   
 هـ) ، ١٢٥٠فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني (المتوفى:  .٢١٠

 هـ  ١٤١٤ -دمشق، بیروت -الطبعة: األولى الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب     
 ریة في شرح نظم اآلجرومیة(نظم اآلجرومیة لمحمد بن أبَّ القالوي الشنقیطي)،المؤلف فتح رب الب .٢١١

 (مؤلف الشرح): أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، الطبعة األولى،الناشر: مكتبة األسدي، مكة     
 م ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١المكرمة ،     
 ، تحقیق : الشیخ عبد الكریم المدرس، أشرف على ه)٩١١(المتوفى الفرائد الجدیدة، السیوطي .٢١٢

 طبعها وعلق على شواهده المال أحمد الكزبي     
 الفروق اللغویة، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري  .٢١٣

 ثقافة للنشر هـ)، حققه وعلق علیه: محمد إبراهیم سلیم ،الناشر: دار العلم وال٣٩٥(المتوفى: نحو     
 مصر  –والتوزیع، القاهرة     
 ه)  ٦٢٨الفصول الخمسون، زین الدین أبي الحسین یحیى بن عبد المعطي المغربي(المتوفى  .٢١٤

 م  ١٩٧٧: محمود محمد الطناحي، عیسى البابي الحلبي وشركاؤه ،  قیقتحـ    
 دي بن عبد اهللا الدمشقي الفصول المفیدة في الواو المزیدة صالح الدین أبو سعید خلیل بن كیكل .٢١٥

  -هـ) المحقق: حسن موسى الشاعر، الطبعة األولى ،الناشر: دار البشیر ٧٦١العالئي (المتوفى:     
 م ١٩٩٠هـ ١٤١٠عمان،    
 شارع بیروت  –إبراهیم السامرائي، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة كتور دالالفعل زمانه وأبنیته،  .٢١٦

 م   ١٩٨٣ –ه  ١٤٠٣شارع سوریا     
 ٤٢٩فقه اللغة وسر العربیة، عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور الثعالبي (المتوفى:  .٢١٧

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢هـ)،المحقق:عبد الرزاق المهدي، الطبعة األولى، الناشر: إحیاء التراث العربي،    
 م  ١٩٨٧ –ه  ١٤٠٧في أصول النحو، سعید األفغاني، المكتب اإلسالمي، بیروت  .٢١٨
 النحو العربي قواعد وتطبیق ، الدكتور مهدي المخزومي، الطبعة الثانیة، دار الرائد العربي،   في .٢١٩

 م ١٩٨٦ –ه ١٤٠٦بیروت_ لبنان،     
  . في النحو العربي نقد وبناء، الدكتور فاضل السامرائي ، دار عمار للنشر والتوزیع  .٢٢٠
 طبعة الثانیة ، دار الرائد العربي ، الدكتور مهدي المخزومي، ال في النحو العربي نقد وتوجیه ، .٢٢١

 م  ١٩٨٦ه _ ١٤٠٦بیروت _ لبنان ،     
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 ، هـ)٨١٧مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى: ، القاموس المحیط .٢٢٢
 الناشر: ، بإشراف: محمد نعیم العرقُسوسي، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة    
  م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة الثامنة، ، لبنان –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  مؤسسة الرسالة    
 ه) ، حققه  ١١٣٦قراضة الذهب في علمي النحو واألدب ، أحمد التائب عثمان زاده (المتوفى  .٢٢٣

 م  ١٩٩٨علیه الدكتور محمد التونجي ، الطبعة األولى ، دار صادر بیروت ،  وعلق    
 یاس أبو  الدكتور: قیقه)، تحـ٦٨١النحو، ابن إیاد البغدادي(المتوفىقواعد المطارحة في  .٢٢٤

 الهیجاء ، د. شریف عبد الكریم ، أ.د. علي توفیق الحمد، دار األمل للنشر والتوزیع ، أربد_     
 م ٢٠١١ه _ ١٤٣٢األردن     
 هـ)، المحقق: محمد ٢٨٥الكامل في اللغة واألدب، محمد بن یزید المبرد، أبو العباس (المتوفى:  .٢٢٥

 م  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧القاهرة،   –أبو الفضل إبراهیم، الطبعة الثالثة، الناشر: دار الفكر العربي      
 مصري الكافیة في علم النحو، ابن الحاجب جمال الدین بن عثمان بن عمر بن أبي بكر ال .٢٢٦

 هـ)،المحقق: الدكتور صالح عبد العظیم الشاعر، الطبعة األولى،  ٦٤٦اإلسنوي المالكي (توفي:      
 م  ٢٠١٠القاهرة ،  –الناشر: مكتبة اآلداب      
 هـ)، ١٨٠عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سیبویه (المتوفى:  الكتاب .٢٢٧

 _هـ ١٤٠٨محمد هارون، الطبعة الثالثة، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، المحقق: عبد السالم     
 م  ١٩٨٨    
 ه) جمع وتحقیق : الدكتور نوري حمودي القیسي، ٤١كتاب شعر أبي زبید الطائي (المتوفى  .٢٢٨

  ١٩٦٧المعارف بغداد  مطبعة    
 ري، منشورات وزارة ه)، تحـقیق: الدكتور یحیى الجبو ١٨٠كتاب شعر أبي حیة النمیري(المتوفى .٢٢٩

 ١٩٧٥دمشق  -الثقافة واالرشاد القومي     
 العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري (المتوفى: كتاب .٢٣٠

 إبراهیم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة  كتوردالمهدي المخزومي،  كتوردالهـ) المحقق: ١٧٠    
 الهالل      
 هـ)، ٤٥٨في اللغة، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (المتوفى:  كتاب العدد .٢٣١

 _   هـ١٤١٣المحقق: عبد اهللا بن الحسین الناصر ، عدنان بن محمد الظاهر، الطبعة األولى،      
 م١٩٩٣    
 كتاب الشعر أو شرح األبیات المشكلة اإلعراب، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي األصل،  .٢٣٢

 هـ)، تحقیق وشرح: الدكتور محمود محمد الطناحي، الطبعة األولى، ٣٧٧أبو علي (المتوفى:     
 م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨مصر،  –الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة     
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 كتاب السبعة في القراءات ، أحمد بن موسى بن العباس التمیمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي  .٢٣٣
 مصر، –الثانیة ، الناشر: دار المعارف  محقق: شوقي ضیف ،الطبعةهـ)، ال٣٢٤(المتوفى:     
 هـ ١٤٠٠    
 هـ)، المحقق:  ٨١٦كتاب التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى:  .٢٣٤

 ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،الطبعة األولى، الناشر: دار الكتب العلمیة       
 م ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان –وت بیر      
 كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد   .٢٣٥
 رفیق  كتوردالتقدیم وٕاشراف ومراجعة:  هـ)،١١٥٨صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد     
  كتوردالعلي دحروج، الطبعة األولى، نقل النص الفارسي إلى العربیة: كتور دالتحقیق:  العجم،    
 جورج زیناني، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون بیروتكتور دالالترجمة األجنبیة:  اهللا الخالدي، عبد    
 م ١٩٩٦    
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا  .٢٣٦
 هـ  ١٤٠٧بیروت،  –هـ)، الطبعة الثالثة، الناشر: دار الكتاب العربي ٥٣٨(المتوفى:      
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهللا كاتب جلبي القسطنطیني  .٢٣٧

 بغداد  -هـ)، مكتبة المثنى ١٠٦٧المشهور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة (المتوفى:     
 دور لبنانیة، بنفس ترقیم صفحاتها، مثل: دار إحیاء التراث العربي، ودار العلوم  (وصورتها عدة    
 م ١٩٤١الحدیثة، ودار الكتب العلمیة) تاریخ النشر:     
 ه)، تحقیق : هادي عطیة ٥٩٩في النحو، علي بن سلیمان الحیدره الیمني(المتوفى كشف المشكل .٢٣٨

 م  ١٨٩٤ه _ ١٤٠٤األولى ، مطبعة اإلرشاد بغداد مطر، كلیة اآلداب جامعة البصرة، الطبعة      
  كتوردال: قیقه)، تحـ٣٧الكشف عن وجوه القراءات السبع ، مكي بن أبي طالب القیسي(المتوفى .٢٣٩

 ه _ ١٤٠٤الدین رمضان، الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان شارع سوریا  محي     
 م ١٩٨٤    
 الكناش في فني النحو والصرف، أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود بن محمد  .٢٤٠

 هـ)، دراسة  ٧٣٢ابن عمر بن شاهنشاه بن أیوب، الملك المؤید، صاحب حماة (المتوفى:      
  –وتحقیق: الدكتور ریاض بن حسن الخوام، الناشر: المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت      
 م  ٢٠٠٠لبنان، عام النشر:      
 هـ)، ٣٣٧الالمات، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم (المتوفى:  .٢٤١

 م١٩٨٥هـ ١٤٠٥دمشق، ،  –المحقق: مازن المبارك، الطبعة الثانیة، الناشر: دار الفكر     
 اللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبري البغدادي  .٢٤٢

 هـ)، المحقق: د. عبد اإلله النبهان، الطبعة األولى، الناشر: دار ٦١٦محب الدین (المتوفى:      
 م ١٩٩٥هـ ١٤١٦دمشق،   –الفكر     



 اإلقلید.الشاهد الشعري النحوي في .............................................ثبت المصادر والمراجع
 

٣٠٥ 
 

 ل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفض .٢٤٣
 هـ  ١٤١٤ -بیروت  –هـ)،الطبعة الثالثة، الناشر: دار صادر ٧١١اإلفریقى (المتوفى:      
 اللغة العربیة معناها ومبناها، الدكتور تمام حسان عمر ،الطبعة الخامسة،  الناشر: عالم  .٢٤٤

 م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الكتب     
 هـ)، المحقق: فائز ٣٩٢لفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: اللمع في العربیة، أبو ا .٢٤٥

 الكویت –الناشر: دار الكتب الثقافیة  فارس،     
  ١٩٨٣اللهجات العربیة في التراث، الدكتور أحمد علم الدین الجندي، الدار العربیة للكتاب  .٢٤٦
 عة األولى، دار مثل المقرب، ابن عصفو األشبیلي، تحـقیق: صالح سعد محمد الملیطي، الطب .٢٤٧
 م  ٢٠٠٦ –ه  ١٤٢٧اآلفاق العربیة، مدینة نصر _ القاهرة،      
 مجالس ثعلب ، أحمد بن یحیى بن زید بن سیار الشیباني بالوالء، أبو العباس، المعروف بثعلب  .٢٤٨

 هـ ١٣٩٩هـ)، المحقق: عبد السالم محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: ٢٩١(المتوفى:      
 م.  ١٩٧٩ -     
 هـ)٥١٨مجمع األمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهیم المیداني النیسابوري (المتوفى:  .٢٤٩
 المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي  .٢٥٠

 م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، _هـ)،الناشر: وزارة األوقاف٣٩٢(المتوفى:     
 ه)، ٦٨١المحصول في شرح الفصول فصول ابن معط في النحو، ابن إیاز البغدادي(المتوفى .٢٥١

 م . ٢٠١٠ه _ ١٤٣١شریف عبد الكاظم النجار، دار عمار، عمان  الدكتورتحـقیق:      
 هـ) ٤٥٨: وفىتالمالمحكم والمحیط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ( .٢٥٢

  _هـ ١٤٢١بیروت،  –عبد الحمید هنداوي، الطبعة األولى، الناشر: دار الكتب العلمیة  المحقق:    
 م ٢٠٠٠    
 المحیط في اللغة، إسماعیل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن  .٢٥٣

 هـ) الناشر : المكتبة الشاملة إلكترونیا ٣٨٥عباد (المتوفى:     
 هـ)، ١٤٢٦نحویة، أحمد شوقي عبد السالم ضیف الشهیر بشوقي ضیف (المتوفى: المدارس ال .٢٥٤

 الناشر دار المعارف    
 مدرسة البصرة النحویه نشأتها وتطورها، عبد الرحمن السید، الطبعة االولى، مطابع سجل العرب .٢٥٥
   م ١٩٦٨    
 : محمد عبد الخالق ه) تحـقیق ٣٢٨المذكر والمؤنث األنباري، أبو بكر بن االنباري(المتوفى .٢٥٦

 م ١٩٨١ه _ ١٤٠١عظیمة، القاهرة     
المرتجل (في شرح الجمل)، أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن أحمد بن أحمد ابن الخشاب                .٢٥٧

 هـ)، تحقیق ودراسة: علي حیدر (أمین مكتبة مجمع اللغة العربیة بدمشق)  دمشق،  ٥٦٧ المتوفى(    
 م ١٩٧٢ -هـ  ١٣٩٢    
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               محمد كامل بركات،  كتوردالالمساعد على تسهیل الفوائد، بهاء الدین بن عقیل، المحقق:  .٢٥٨
  دار المدني، جدة)، ،األولى، الناشر: جامعة أم القرى (دار الفكر، دمشق الطبعة     
  هـ)١٤٠٥ - ١٤٠٠(     
 محمد الشاطر أحمد  كتوردالهـ)، المحقق:  ٣٧٧المسائل البصریات، أبو علي الفارسي (ت  .٢٥٩

 هـ  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥محمد أحمد ، الطبعة األولى، الناشر: مطبعة المدني، ،      
 المسائل العضدیات، أبو علي الفارسي ، تحـقیق: الدكتور علي جابر المنصوري ،الطبعة األولى ،  .٢٦٠

 م  ١٩٨٦ –ه  ١٤٠٦بیروت  –مكتبة النهضة العربیة  –عالم الكتب      
 ه) ، قرأه وعلق علیه :  ٣٧٧ل المشكلة المعروفة بالبغدادیات، أبو علي الفارسي (المتوفى المسائ .٢٦١

 م  ٢٠٠٣ –ه  ١٤٢٤لبنان   –الدكتور یحیى مراد، الطبعة االولى، دار الكتب العلمیة، بیروت      
 الشیرازیات، أبو علي الفارسي تحـقیق: الدكتور حسن بن محمود هنداوي، الطبعة  المسائل .٢٦٢
 م  ٢٠٠٤ه _ ١٤٢٤األولى، كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، السعودیة     
 دار حنین ،  -المستشرقون والمناهج اللغویة الدكتور اسماعیل أحمد عمایرة ، الطبعة الثانیة  .٢٦٣

 م  ١٩٩٢عمان      
 المستوفي في النحو، كمال الدین أبي سعد علي بن مسعود بن محمود بن اللحكم الفرخان (قاضي  .٢٦٤
   القضاة)، تحقیق : الدكتور محمود بدوب المختون ، الناشر دار الثقافة العربیة ، السیدة زینب      

 م  ١٩٨٧ –ه  ١٤٠٧القاهرة ،  –(علیها السالم)      
 المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم المؤلف:  .٢٦٥

 هـ) المحقق: محمد فؤاد ٢٦١مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:      
  بیروت –عبد الباقي الناشر: دار إحیاء التراث العربي      
 المشتبه في أسماء الرجال وأنسابهم، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي  .٢٦٦

 مد البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة ه) تحقیق: علي مح٧٤٨(المتوفى     
  محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود  معالم التنزیل في تفسیر القرآن (تفسیر البغوي)، .٢٦٧

 عثمان جمعة  _هـ)، المحقق: حققه وخرج أحادیثه محمد عبد اهللا النمر٥١٠البغوي (المتوفى:      
 _   هـ ١٤١٧، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، سلیمان مسلم الحرش، الطبعة الرابعة_ضمیریة     
 م   ١٩٩٧    
 معاني الحروف، علي بن عیسى بن علي بن عبد اهللا، أبو الحسن الرماني المعتزلي (المتوفى:  .٢٦٨

 بیروت _: الشیخ عرفان الدمشقي ، الطبعة االولى ، المكتبة العصریة صیدا  قیقهـ)، تحـ٣٨٤    
 م  ٢٠٠٥ –ه  ١٤٢٦    
 هـ)، ٢٠٧معاني القرآن أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن منظور الدیلمي الفراء (المتوفى:  .٢٦٩

 عبد الفتاح إسماعیل الشلبي، الطبعة ، محمد علي النجار، المحقق: أحمد یوسف النجاتي    
 مصر –األولى، الناشر: دار المصریة للتألیف والترجمة     
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 هـ)، ٣١١م بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: إبراهی معاني القرآن وٕاعرابه .٢٧٠
 _هـ  ١٤٠٨بیروت،  –المحقق: عبد الجلیل عبده شلبي، الطبعة األولى، الناشر: عالم الكتب     
 م  ١٩٨٨    
 معجم األدباء ( إرشاد األریب إلى معرفة األدیب)، شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا  .٢٧١

 هـ)، المحقق: إحسان عباس، الطبعة األولى، الناشر: دار الغرب ٦٢٦لحموي (المتوفى: الرومي ا    
 م   ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤اإلسالمي، بیروت ،     
 هـ)،  ٦٢٦معجم البلدان، شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي (المتوفى:  .٢٧٢

 م  ١٩٩٥الطبعة الثانیة، الناشر: دار صادر، بیروت     
 معجم القواعد العربیة في النحو والصرف، عبد الغني الدقر، الطبعة األولى، دار القلم دمشق  .٢٧٣

 م ١٩٨٦ه _  ١٤٠٦    
 محمد سمیر نجیب اللبدي، الطبعة األولى كتور دالمعجم المصطلحات النحویة والصرفیة،  .٢٧٤

 م   ١٩٨٥ –ه  ١٤٠٥شارع سوریا  –دار الفرقان بیروت  –مؤسسة الرسالة     
 بیروت، دار إحیاء التراث العربي  -معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى  .٢٧٥

 بیروت     
 هـ)٣٩٥معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى:  .٢٧٦
 بیب عن كتب األعاریب، عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن یوسف، أبو مغني الل .٢٧٧

 مازن المبارك / محمد علي  كتوردالهـ)، المحقق: ٧٦١محمد، جمال الدین، ابن هشام (المتوفى:      
  ١٩٨٥دمشق،  –اهللا، الطبعة السادسة، الناشر: دار الفكر  حمد     
 ،  أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي   مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر) .٢٧٨
 هـ) ، الطبعة الثالثة ،  دار إحیاء التراث ٦٠٦الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى:      
 هـ .  ١٤٢٠بیروت ،  –العربي      
 مفتاح العلوم، یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو یعقوب  .٢٧٩

 هـ)، ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه: نعیم زرزور ،الطبعة: الثانیة،الناشر: دار ٦٢٦(المتوفى:     
 م  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧لبنان  –الكتب العلمیة، بیروت     
سم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى                المفردات في غریب القرآن، أبو القا .٢٨٠

 هـ) ، تحـقیق: صفوان عدنان الداودي ، الطبعة: األولى ، الناشر: دار القلم، الدار ٥٠٢(المتوفى:     
 هـ ١٤١٢ -دمشق بیروت -الشامیة     
 شري جار اهللا المفصل في صنعة اإلعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخ .٢٨١
  –علي بو ملحم، الطبعة األولى، الناشر: مكتبة الهالل كتور دالهـ)، المحقق: ٥٣٨(المتوفى:      
 م  ١٩٩٣بیروت،     
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 ه) ٦٤٣المفضَّل في شرح المفصل(باب الحروف) ، علم الدین علي بن محمد السخاوي (ت  .٢٨٢
 م  ٢٠٠٢حقیق : الدكتور یوسف الحشكي، عمان ت     
 هـ)، تحقیق وشرح: أحمد ١٦٨المفضلیات، المفضل بن محمد بن یعلى بن سالم الضبي (المتوفى  .٢٨٣

 القاهرة –محمد شاكر و عبد السالم محمد هارون، الطبعة السادسة، الناشر: دار المعارف      
  ن المقاصد الشافیة في شرح الخالصة الكافیة (شرح ألفیة ابن مالك)، المؤلف: أبو إسحق إبراهیم ب .٢٨٤

 عبد الرحمن بن كتور دالهـ)، المحقق: مجموعة محققین وهم: ٧٩٠موسى الشاطبي (المتوفى     
 العثیمین وآخرون، الطبعة األولى، الناشر: معهد البحوث العلمیة وٕاحیاء التراث اإلسالمي  سلیمان    
 م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨مكة المكرمة، ،  -بجامعة أم القرى     
 شرح شواهد شروح األلفیة، بدر الدین محمود بن أحمد بن موسى العیني  المقاصد النحویة في .٢٨٥

 أحمد محمد توفیق كتور داألستاذ العلي محمد فاخر، كتور داألستاذ التحقیق:  هـ)، ٨٥٥(المتوفى     
 عبد العزیز محمد فاخر، الطبعة:األولى، الناشر: دار السالم للطباعة والنشر كتور دالالسوداني،     
 م  ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١جمهوریة مصر العربیة، _والتوزیع والترجمة، القاهرة     
 ه) تحقیق: الدكتور كاظم بحر ٤٧١المقتصد في شرح االیضاح،عبد القاهر الجرجاني(المتوفى .٢٨٦

 م ١٩٨٢العراق  -المرجان، دار الرشید للنشر ، بغداد    
 العباس، المعروف بالمبرد (المتوفى:المقتضب،محمد بن یزید بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو  .٢٨٧
 م ١٩٩٤ –ه  ١٤١٥بیروت  –هـ)، المحقق: محمد عبد الخالق عظیمة، الناشر:عالم الكتب ٢٨٥    
   المقدمة الجزولیة في النحو، عیسى بن عبد العزیز بن َیَلْلَبْخت الجزولي البربري المراكشي، أبو  .٢٨٨

 حامد  كتوردالشعبان عبد الوهاب محمد، راجعه: كتور دالهـ)، المحقق: ٦٠٧موسى (المتوفى:     
 م  ١٩٨٨فتحي محمد أحمد جمعة، طبع ونشر: مطبعة أم القرى  كتوردال -أحمد نیل     
 عمان   -، المحقق: إبراهیم السامرائي الناشر: دار الفكر ه)٣٨٤(المتوفىمنازل الحروف، الرماني .٢٨٩

 الشاملة برعایة مكتب الدعوة بالروضة  ، المكتبة    
 المنصف البن جني، شرح كتاب التصریف ألبي عثمان المازني، أبو الفتح عثمان بن جني  .٢٩٠

 هـ)، تحـقیق : إبراهیم مصطفى وعبد اهللا امین، الطبعة األولى، الناشر: ٣٩٢الموصلي (المتوفى:     
 م ١٩٥٤أغسطس سنة  -هـ ١٣٧٣دار إحیاء التراث القدیم، في ذي الحجة سنة     
 ه)، تحـقیق ٧٤٩، اإلمام یحیى بن حمزة العلوي(المتوفىالمنهاج في شرح جمل الزجاجي .٢٩١

 م ٢٠٠٩ه_  ١٤٣٠الدكتور هادي عبد اهللا ناجي، الطبعة االولى، مكتبة الرشد ناشرون،  :    
 : قیق تحـ ،ه)٧٤٩(المتوفىمنهج السالك في الكالم على ألفیه ابن مالك، أبو حیان األندلسي .٢٩٢

 سیدني جالزر، الطبعة االولى ، الجمعیة الشرقیة األمریكیة ، دار أضواء السلف     
 هـ)، الناشر ١٤١٧الموجز في قواعد اللغة العربیة، سعید بن محمد بن أحمد األفغاني (المتوفى :  .٢٩٣

 م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لبنان،  –بیروت  -: دار الفكر     
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 ب، خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي األزهري، موصل الطالب إلى قواعد اإلعرا  .٢٩٤
 هـ) ،المحقق: عبد الكریم مجاهد، الطبعة ٩٠٥زین الدین المصري، وكان یعرف بالوقاد (المتوفى:      
 م ١٩٩٦هـ ١٤١٥بیروت ،  –األولى الناشر الرسالة      
  األصبحي المدني            المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر موطأ اإلمام مالك، .٢٩٥

 هـ) صححه ورقمه وخرج أحادیثه وعلق علیه: محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر: دار ١٧٩(المتوفى:    
 م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦لبنان عام النشر:  –إحیاء التراث العربي، بیروت     
 م ١٩٨٩ - ١٤٠٩الناشر: دار القلم، دمشق ،        

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد السهیلي                للسَُّهیلي،نتائج الفكر في النَّحو  .٢٩٦
 هـ)، تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبود، الشیخ علي محمد معوض، الطبعة األولى، ٥٨١(المتوفى:    
 م ١٩٩٢ - ١٤١٢بیروت، :  –الناشر دار الكتب العلمیة    
ه _  ١٣٩٤ بغداد _طبعة المجمع العلمي العراقيأحمد عبد الستار الجواري، م نحو القرآن .٢٩٧

 م ١٩٧٤
 م   ٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠النحو المصفى، محمد عید، الطبعة الثانیة، عالم الكتب القاهرة  .٢٩٨
 ه  ١٤٠٧حمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد أ ،نحو المعاني .٢٩٩

 م ١٩٨٧_     
  –النحو المیسر، الدكتور محمد خیر الحلواني ، الطبعة األولى ، دار المأمون للتراث، دمشق  .٣٠٠

 م  ٢٠١٣ –ه ١٤٣٥سوریا      
 ثالثة القاهرة هـ)، الناشر: دار المعارف، الطبعة ال١٣٩٨النحو الوافي، عباس حسن (المتوفى:  .٣٠١
  –ولى مكتبة الرسالة الحدیثة عمان خلیل بنیان الحسون ، الطبعة االكتور دالالنحویون والقرآن،  .٣٠٢

 م   ٢٠٠٢ –ه  ١٤٢٣األردن     
 النداء في اللغة والقرآن، الدكتور أحمد محمد فارس، الطبعة األولى، دار الفكر اللبناني ، بیروت  .٣٠٣
 ه  ١٩٨٩ -ه ١٤٠٩لبنان      
 النشر في القراءات العشر، شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف  .٣٠٤

 هـ) ، الناشر : المطبعة  ١٣٨٠هـ) المحقق : علي محمد الضباع (المتوفى  ٨٣٣(المتوفى :     
 التجاریة الكبرى     
 عة األولى، دار نظریة المعنى في الدراسات النحویة، الدكتور كریم حسین ناصر الخالدي، الطب .٣٠٥

 م  ٢٠٠٦ه _  ١٤٢٧صفاء للنشر والتوزیع عمان     
 ، تحـقیق: الدكتور ه)٧٤٥(المتوفىحیان األندلسي والحسان في شرح غایة اإلحسان، أب النكت .٣٠٦

 م ١٩٨٥ه_ ١٤٠٥الفتلي، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بیروت شارع سوریا  عبد الحسین    
 األعلم الشنتمري، تحقیق : رشید بالحبیب،مطبعة فضالة، المغرب النكت في تفسیر كتاب سیبویه، .٣٠٧
 م  ١٩٩٩ه _ ١٤٢٠    
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 نهایة األرب في فنون األدب، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التیمي  .٣٠٨
 هـ)، الطبعة األولى، الناشر: دار الكتب والوثائق ٧٣٣البكري، شهاب الدین النویري (المتوفى     
  هـ ١٤٢٣القومیة، القاهرة ،     
 ه_ ١٣٩٧حسام النعیمي، دار الرسالة للطباعة بغداد  كتوردالالنواسخ في كتاب سیبویه،  .٣٠٩

 م ١٩٧٧    
 هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم الباباني   .٣١٠
 هـ) ، الناشر: طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتها البهیة ١٣٩٩البغدادي (المتوفى      
 لبنان  –أعادت طبعه باألوفست: دار إحیاء التراث العربي بیروت  ١٩٥١استانبول      
 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي (المتوفى: .٣١١
 مصر  –هـ)، المحقق: عبد الحمید هنداوي، الناشر: المكتبة التوفیقیة  ٩١١     
 عبد الكریم  كتوردال: قیقه) تحـ ٣٧٩بكر الزبیدي االشبیلي النحوي (المتوفى  والواضح، أب  .٣١٢

  ٢٠١١األردن  –، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع شارع الملكة رانیا الطبعة الثانیةخلیفه،       
 أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي ، عیان وأنباء أبناء الزمانوفیات األ .٣١٣

 الناشر: دار صادر ، المحقق: إحسان عباس، هـ)٦٨١بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي (المتوفى:      
       م  ١٩٩٤،  بیروت -    

 ثانًیا: الرسائل الجامعیة : 
 ابن الطراوة النحوي( رسالة ماجستیر منشورة ) ، عیاد عبد عید الثبیتي ، بإشراف الدكتور راشد بن    .١
  م ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢ه  جامعة الملك عبد العزیز  السعودیة  ١٣٩٩ –ه  ١٣٩٨راجح الشریف ،     
 الشاهد الشعري النحوي عند الفراء في كتابه (معاني القرآن)(رسالة ماجستیر)، عبد الهادي كاظم كریم  .٢

 ، بإشراف األستاذ الدكتور صباح عطیوي عبود، جامعة بابل كلیة التربیة صفي الدین الحلي،الحربي   
 م ٢٠٠٥ه_ ١٤٢٦   
 ، كتوراه) ساهر حمد مسلم القرالةالشاهد الشعري النحوي في شرح المفصل البن یعیش(أطروحة د .٣

 م  ٢٠٠٨بإشراف الدكتور عبد القادر مرعي الخلیل جامعة مؤتة    
               جزء من الكتاب من باب الندبة إلى نهایة باب األفعال ُحقِّق،وهو شرح كتاب سیبویه .٤

 وحة دكتوراة لـ: سیف أطر ، هـ) ٣٨٤ - ٢٩٦أبو الحسن علي بن عیسى الرماني () رسالة دكتوراه(   
 إشراف: د تركي بن سهو العتیبي، جامعة: اإلمام محمد بن سعود ، بن عبد الرحمن بن ناصر العریفي   
 م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨عام: ، المملكة العربیة السعودیة -الریاض  -اإلسالمیة    
 : أ.د.صباح العلل النحویة في كتاب سیبویه (رسالة ماجستیر)، أسعد خلف العوادي، بإشراف .٥

 م  ٢٠٠٢عطیوي عبود، جامعة بابل ، كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة    
 عناصر التحویل التوكیدي في النص القرآني في ضوء األلسنیة الحدیثة (رسالة ماجستیر منشورة)،   .٦

 ٢٠١٤یاسر محمد البستنجي ، بإشراف د. یحیى عبابنة ، جامعة مؤتة     
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 المدني، كلیة  محمد الطاهر دكتوراه منشورة)، النحو(اطروحة وعلم قراءاتال علم بین والوصل الفصل  .٧
 م  ٢٠٠٤الدراسات العلیا الجامعة األردنیة تموز     
ه)               ٥٣٩كتاب البیان في شرح اللمع، إمالء أبي البركات عمر بن إبراهیم الكوفي(المتوفى  .٨

 ه     ١٤٠٤السعودیة،  –رسالة ماجستیر) ، تحقیق : عالء الدین حمویة ، جامعة أم القرى مكة (    
 مركب النداء في القرآن الكریم بین المعاني النحویة وداللة الخطاب، (رسالة دكتوراه منشورة)، محمد  .٩

  -م٢٠٠٩جزائر ال -قسنطینة –مشري، بإشراف أ.د. سامي عبد اهللا أحمد الكناني ، جامعة منتوري    
 ه .  ١٤٣٠   
 الموصِّل في شرح المفصل (دراسة وتحقیق)(رسالة دكتوراه منشورة)، أحمد حسن أحمد نصر، جامعة  .١٠
 م ١٩٩٨ –ه  ١٤١٩ام القرى، بإشراف أ.د. ریاض حسن الخوام، السعودیة    

 ثالثًا: البحوث المنشورة 
 أسلوب التعجب في الدرس النحوي القدیم(بحث منشور)، الدكتور باسم البدیرات، الدكتور حسین   .١

 ) ٤٥ -٢١من الصفحة (  ٢٠١٥،  ١العدد  ١٠البطاینة/ مجلة جامعة الخلیل للبحوث، المجلد     
                التعلیق الشرطي بالنفي وحتى وبالطلب وحتى في النص القرآني (دراسة تحلیلیة) (بحث منشور)  .٢

  – ٢٤المجلد  –الحاج فرهود ، مجلة جامعة بابل _ العلوم اإلنسانیة  محیي عبد الفتاح د.علي أ.    
  ٢٠١٦: ١العدد     
 حرف الجر الباء بین السیاقات القرآنیة والداللة المعجمیة(بحث منشور) الدكتور ربیعة عبد السالم   .٣

 ٢٠١٨) مارس ١٧امعة طرابلس العدد(محمد هندر، مجلة كلیة اللغات ج    
 مفتي، جامعة ام  أحمد الدكتورة خدیجه منشور)، (بحث العربي في االستعمال النقیض على الحمل  .٤

 ه ١٤٢٥، جمادي األولى  ٣٠٤، الصفحة  ١٨القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها، الجزء     
 زكي، مجلة جامعة بابل كلیة التربیة األساسیة،  احمد محمد (بحث منشور) (الت) في اللغوي الخالف .٥

 م ٢٠٠٨،   ٣/ العدد  ١٥المجلد    
     http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=58072الرابط على شبكةاألنترنت .٦
 حمزة عبد اهللا النشرتي، الناشر: الجامعة االسالمیة الدكتور الرابط وأثره في التراكیب في العربیة،   .٧

 الطبعة: السنة السابع عشرة العددان السابع والستون والثامن والستون رجب ـ ذو ، المدینة المنورةب    
  م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥الحجة     
 م ٢٠١٣ه _ ١٤٣٤/  ٧موسى، المجمع العدد  مراد منشور) (بحث اسمها في للجنس النافیة ال عمل .٨
 ، ٢٦ة ، مجلة جامعة دمشق المجلد طیكاد واستعمالتها ودالالتها(بحث منشور)، أحمد مطر الع  .٩

  ٢٠١٠العدد الثالث + الرابع     
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Abstrast 
The main objective of this study marked with (the syntactic poetic witness in the 

Book of Al-Eqlid, the detailed explanation of Taj Al-Din Al-Jundi who died in 

the Hijra 700 a.b grammatical study) is to explain the grammatical poetic 

evidence in the Book of Al-Aqlid and how the soldier used it in dealing with 

grammatical issues or confirming or violating a grammatical judgment. Because 

the poetic witness has the lead after the Qur’anic witness - the most eloquent and 

eloquent - in building those grammatical rules, and it is one of the most 

prominent sources of listening approved in documenting language. 

   It turned out that the soldier relied a lot on the poetic witness in his opinions 

and his support for the opinions of those who preceded him and favored them, 

and for this the pages of the tradition are full of poetic evidence. 

The study showed that the soldier did not depend on a single period of time and 

did not adhere to it, but was liberated, so he cited all ages of martyrdom, starting 

from the pre-Islamic poets through the veteran, then the Islamists and the 

Mawlids. 

I adopted a descriptive and analytical approach in the study, where I began to 

mention the title of the issue, then a very simple introduction that does not 

exceed three lines close to the substance of the issue, after which I put the poetic 

witness and his saying if he found with his poetic and the soldier’s opinion about 

it, and after that I proceeded with the issue and mentioned the opinions of 

scholars about it, so I started with the ancient Through the late-blooming and up-

to-date if they had an opinion on it, then the soldier's opinion on the general 

issue, and after that I showed my preference for the closest opinions for certain 

reasons. 

The nature of the research necessitated dividing it into three chapters, a preface, 

an introduction, and a conclusion, and I adopted the division of al-Zamakhshari 

(d.538 AH) in the joint and the division of the soldier as well. As for the preface,
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 I dealt with two issues: the first is a brief translation of Taj al-Din al-Jundi, 

showing his name, his life, his sheikhs, his birth and upbringing, his students, 

and its effects. And how to analyze the detailed text, then its method of 

explanation, and after that the grammatical poetic witness of the soldier and how 

he deals with issues in inferring it, and the other: What is the grammatical poetic 

witness in general in terms of language and convention and the origin of the 

term and synonyms of martyrdom, and its conditions, and the introduction in 

which I talked about the choice of the subject and the reason Selection, 

methodology, research plan, and studies that dealt with the tradition and sources 

of research and thanks. 

As for the chapters, they adopted a division in the first chapter into 

investigations. Because the study required that and the names in the book were 

the most abundant, and the second and third chapters did not bear that, so the 

first chapter is titled The Grammatical Poetic Witness in Names and it contains 

three sections: The first section is entitled: The Grammatical Poetic Witness in 

the Advances, and the Second Study: The Grammatical Poetic Witness in 

Positions, and the third topic: The grammatical poetic witness in the jurists, 

while the second chapter was titled the poetic grammatical witness in verbs. The 

third chapter was entitled the grammatical poetic witness in the letters. The 

conclusion (results) included the most important opinions that came in the 

research, which clarify to the reader the topic of the poetic witness.
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