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اإلىداء 
. إلى سيدم ك معممي كسندم كفخرم كقدكتي  كالدم الغالي أطاؿ اهلل في عمره

 إلى السيدة الفاضمة التي تغمرني دائما بدعكاتيا   كالدتي الغالية أطاؿ اهلل في عمرىا 

التي طاؿ انتظارىا كما زلت أنتظرىا لتيكمؿ - عجؿ اهلل فرجي بيا– إلى السيدة األكلى 
. ما زاؿ قمبي يتقد أمالن كشكقا: معي المشكار ، كأقكؿ ليا 

إلى أساتذتي األفاضؿ الذيف أناركا لنا الدرب كرسمكا الطريؽ ، سأبقى كفيا لكـ ما 
. حييت

سيمكا في تحقيؽ منعطفات قادتني إلى أإلى مف كاف ليـ أثر كبير في حياتي ، ك
. منطمقات كتغييرات سعيت ليا، تعجز عباراتي عف شكركـ

. إلى أصدقاء كرفاؽ كانكا نعـ السند كخير األعكاف ، حماكـ اهلل أينما كنتـ
" الربايعة" السكاعير العجارمة إلى مف كعدت كسأكفي بالكعد أخي مرزكؽ عبداهلل حامد

ذلؾ االسـ الكبير في الكجداف ، العظيـ في الكجكد ، الذم أعتز ((الشخيبي))إلى 
 بعصامية  حياتيـ معالـ طريؽكفمف يمتمسـبحممو ، كأقسـ أف أككف مف خيرة حممتو ك

 . عنكانان كمنيجان  ىذه العصاميةكاف مف اسمي نصيب منيا جاعالن مف

، كالبيت الدافيء، الذم يمدنا بالعزيمة كالقكة ، فمنا الفخر ((المالحيـ ))إلى   األـ الرؤـك
. المجد بأف نككف مف أبنائؾ البررة، كأقسـ أف نككف مف الساعيف لمجد مؤثؿ يميؽ بًؾ ك

س ، كميكل الفؤاد، فأقسـ باهلل كحده أسيدة الزماف كالمكاف مسقط الر (الشكبؾ ))إلى 
. أف لف تنازعؾ بالد منزلتؾ، ميما طاؿ الزماف أك قصر

كطنان كقيادةن كشعبان، أقسمت باهلل العظيـ عمى اإلخالص لو، كالمحافظة  (األردف ))إلى 
. كالممؾ ، اهلل، كالكطف: سأمضي عمى ذلؾ كفي ىاجسيكعميو كخدمتو بأمانة، 
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 اعتراضات الُعكبري عمى النحاة وترجيحاتو 

 "التبيان في إعراب القرآن" في كتابو 
 

 عصام محمد عبدالسالم الشخيبي 
 

 2014جامعة مؤتة 
تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف جكانب مف التفكير النحكم ألحد نحاة القرف 

السابع اليجرم كىك أبك البقاء العكبرم ، كبياف منيجو في اعتراضاتو عمى النحاة 
كاألصكؿ النحكيِّة التي اعتمدىا في ذلؾ " التبياف في إعراب القرآف"كترجيحاتو في كتابو 

. 
كاشتممت الدراسة عمى تمييد كثالثة فصكؿ كخاتمة،تحدث التمييدعف مفيـك 

 .االعتراض كالترجيح كعف تعريؼو بالعيكبرم ككتابو التبياف
اما الفصؿ االكؿ فقد تناكؿ منيج العكبرم في اعتراضاتو كترجيحاتو كاألصكؿ 

 .النحكية التي اعتمدىا في ذلؾ ، كالنحاة الذيف اعترض عمييـ
أما الفصؿ الثاني فقد تناكؿ المسائؿ النحكية التي اعترض فييا العكبرم عمى النحاة 

 .المرفكعات ،المنصكبات، كالمجركرات، كالتكابع، كاألساليب النحكية: في أبكاب
كخيصص الفصؿ الثالث لمحديث عف المسائؿ الصرفية كالصكتية التي اعترض 

شباع  فييا العكبرم عمى النحاة ، كتناكؿ االشتقاؽ كالمصادر كاألفعاؿ كاإلدغاـ كا 
 .الحركات

كخاتمة تضمنت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ثـ ضمنت الرسالة بثبت 
 .المصادر كالمراجع
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Abstract 

 
>į<tirāțat al<ukbary <alā alnuhāti wa targihatihi fī kitābihi "altibyan 

fī >irab alķurān" 
Issammohammadabdulsalamalshkhaibi 

 
Mu’tah University 2014 

 
This study aițms at revealing parts of the syntactic thought proposed 

by one of the grammarians of the Seventh Century (AH), Abu Al Baqaa Al 
<ukburi, and explaining his approach in objecting syntax grammarians as 
well as his interpretations in his book “alteban fi e‘erabQuraan” and the 

syntax rules he adopted for that purpose. 
The first chapter focuses on Okrubi’s approach in his objections, his 

interpretations, and the syntax rules he adopted for that purpose, in addition 
to the list of syntax grammarians he objected. 

As for the second chapter, it focuses on the syntax issues through 
which Okburi had objected those grammarians, in terms of: nominatives, 
accusatives, genitives, prepositions, and syntax methods. 

The third chapter highlights the morphological and vocal issues 
through which Okrubi had objected the syntax grammarians. This chapter 
also addresses linguistic derivatives, infinitives, verbs, elision, and full 
pronunciation of the diacritics’ vowel marks 

The study also includes a conclusion containing the most important 
results, and a documentation of all sources and references. 
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 : المقدمة
حيف أراد عمماء المغة أف يضعكا القكاعد التي تنظـ العممية التركيبية كالصرفية 

كالصكتية لمغتيـ اضطرىـ ذلؾ إلى المجكء الستماع ما كرد مف كالـ العرب مف 
نصكص شعرية، كنثرية كي يتكصمكا مف خالؿ ىذه النصكص إلى استقراء عاـ لطبيعة 
تمؾ القكاعد المغكية، كىذا االستقراء العاـ بنتائجو غير التامة مٌكف الميقعِّديف العرب مف 
الكصكؿ إلى فرضيات منحتيـ بعض مالمح المغة التقعيدية، خاصة في أبكاب النحك 

.  المختمفة
    كلكف ىذه القكاعد التي كضعيا النحاة كفقان لما تكصمكا إليو مف نتائج ذلؾ االستقراء 
نما كانت مجرد قكاعد عامة تحكم في طياتيا  لـ تكف عمى درجة عالية مف اإللزامية، كا 

عددان كبيران مف االستثناءات، كالشكاذ، كالخركجات عمى أصؿ القاعدة، عالكة عمى 
مجمكعة كبيرة مف االعتراضات التي كاف النحاة أنفسيـ قد صاغكىا مف أجؿ الكصكؿ 
إلى أصؿ القاعدة النحكية، غير أف ىذا االعتراض لـ يكف مجرد اعتراض فحسب، بؿ 
كاف مدعمان باألدلة التي اعتمدىا النحاة أنفسيـ في كضع القكاعد، كالسماع، كالقياس، 
كالتأكيؿ، كالتعميؿ كغيرىا، فيذه األصكؿ ىي ذاتيا التي اعتمدىا النحاة في الكصكؿ 

.  إلى القاعدة، كىي ذاتيا التي اعتمدىا أيضان في االعتراض عمى آراء اآلخريف
    كلقد كجدت ىذه اآلراء النحكية مكانان كاسعان كحظان كافران في الدراسات القرآنية، 
خصكصان أف ىذه الدراسات القرآنية اشتممت عمى مقدار عاؿو مف التحميؿ كالتعميؿ 

كالتأكيؿ، خاصة إذا أخذنا بعيف االعتبار الفكرة العقدية المرتبطة بالقرآف الكريـ، إذ كاف 
العمماء جميعان يحاكلكف بشتى سبميـ منح ىذا النص القرآني مزيدان مف العناية كالدراسة 

.  انطالقان مف الفكرة العقدية التي أشرنا إلييا مف قبؿ
   كلما كاف العكبرم كاحدان مف أبرز نحاة القرف السابع اليجرم، ككاحدان مف أبرز 

الباحثيف في عمـك القرآف التقت ىاتاف الميزتاف في ىذا العالـ الفذ مف أجؿ الكصكؿ 
التي يحتاجيا الباحث في عمـك القرآف، فمف ىنا مكر إلى فكر عممي متكامؿ،يتناكؿ األ

رأيت أف أقدـ ىذه الدراسة لمكشؼ عف أبرز المالمح النحكية التي اتسـ بيا العكبرم في 
ترجيحاتو ضمف ىذه ميداف االعتراضات النحكية عمى النحاة، كمف ثـ الكصكؿ إلى 
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التبياف في "االعتراضات، آخذان بعيف االعتبار أف يككف ميداف ىذه الدراسة ضمف كتابو 
".  إعراب القرآف

   كتكمف أىمية ىذه الدراسة أيضان في أنيا تحاكؿ الكشؼ عف شخصية العكبرم العممية، 
كذلؾ ألنو يعد مف أبرز النحاة في القرف السابع اليجرم، كما أف أىمية ىذه الدراسة تتمثؿ 

في أنيا تبيف بعض مالمح الفكر النحكم عند العرب، كتبيف اآلليات االعتراضية التي 
اعتمدىا النحاة في التكصؿ إلى نتائجيـ العممية، كبعض طرؽ االستدالؿ كالترجيح 

.  عندىـ
:     كتحاكؿ ىذه الدراسة أف تجيب عف األسئمة اآلتية

ػ ما ىي مكاطف االعتراض كالترجيح عند العكبرم في كتابو التبياف؟  
ػ مف ىـ أكثر النحاة الذيف اعترض عمييـ العكبرم؟  

ػ كيؼ رجح العكبرم بيف األقكاؿ المختمفة؟  
ػ ما المنيج الفكرم النحكم الذم يتميز بو العكبرم مف خالؿ اعتراضاتو كترجيحاتو؟  
   كتيدؼ ىذه الدراسة إلى رصد المكاضع النحكية التي اعترض فييا العكبرم عمى 

النحاة، كبياف منيجو في ىذا االعتراض، كبياف منيجو أيضان في الترجيح بيف اآلراء، كما 
تيدؼ إلى تكضيح المنيجية الفكرية التي يتبعيا العكبرم في اعتراضاتو، كبياف أىـ 

األصكؿ النحكية التي يجعميا داعمان لو في تمؾ االعتراضات، كما تيدؼ إلى ذكر أىـ 
.  النحاة الذيف اعترض عمييـ العكبرم

    كتعتمد ىذه الدراسة في نتائجيا عمى معطيات المنيج الكصفي التحميمي كىك كما 
ييعرؼ يصؼ المادة العممية المطركحة كما ىي دكف التدخؿ فييا أك استخداـ أدكاتو غير 
لغكية في تفسيرىا، فالقكاعد المغكية تأتي تباعان كفقان لممادة المغكية التي جمعيا العمماء عف 

.  اىؿ المغة
:     كمف ىنا فقد قٌسـ الباحث دراستو ىذه إلى ما يمي

كتناكؿ فيو الحديث عف مفيكـ االعتراض كالترجيح لدل النحاة، كما قاـ :    التمييد
بكصفو  الباحث بالتعريؼ بكتاب التبياف في إعراب القرآف، ثـ تحدث الباحث عف العكبرم
.  عمـ ىذه الدراسة، كبيف طرفان مف حياتو كذكر اسمو، كعممو، كشيكخو كتالميذه

كتناكؿ فيو الباحث الحديث عف : منيج العكبرم في اعتراضاتو كترجيحاتو:     الفصل األول
أبرز النحاة الذيف اعترض عمييـ العكبرم، ثـ بٌيف طريقتو كمنيجو في االعتراض، ثـ كاف 
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الحديث عف األصكؿ النحكية التي اعتمد عمييا العكبرم في اعتراضاتو كترجيحاتو، 
.  كالسماع، كالقياس، كالتأكيؿ كغيرىا

كتناكؿ فيو الباحث الحديث عف المسائؿ النحكية التي اعترض فييا :    الفصل الثاني
العكبرم عمى النحاة، كذلؾ ضمف باب المرفكعات كالمنصكبات، كالمجركرات، كالتكابع، 

.  كاألساليب النحكية المختمفة
كتناكؿ فيو الباحث الحديث عف المسائؿ الصرفية كالصكتية التي اعترض : الفصل الثالث

 األفعاؿ كالمصادر، يةبفأفييا العكبرم عمى النحاة، كذلؾ ضمف حديثو عف االشتقاؽ ، ك
. كالمشتقات، كاإلدغاـ، كاشباع الحركات ، كالحذؼ لتكالي األمثاؿ 

.  كاشتممت عمى رصد ألىـ نتائج الدراسة، يمييا ثبت بمصادر ىذه الدراسة كمراجعيا:الخاتمة
   كلقد كاجو الباحث بعض الصعكبات في أثناء كتابتو ليذه الدراسة، ككاف مف أىميا كالـ 
المقتضب عند العكبرم في أكثر األحياف، مما يدفع الباحث إلى الحيرة في تفسير كثير منو، 

كما كاجيتو صعكبة أخرل كىي عدـ نسبة جميع اآلراء إلى أصحابيا عند العكبرم، مما 
.  تطمب جيدان كبيران في البحث لمكصكؿ إلى نسبة تمؾ اآلراء إلى أصحابيا
: كمف أبرز الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع االعتراضات النحكيِّة 

اعتراضات ابن  ) المكسكمة بػ1995))جمعاف بف بنيكس بف رجا السيالي :      دراسة
(. الضائع النحويِّة في شرح الجمل عمى ابن عصفور

اعتراضات الزمخشري النحويِّة )محمد سعيد صالح ربيع الغامدم المكسكمة ب:     كدراسة
 (. والصرفيِّة في كتاب شرح المفصل

اعتراضات ابن ) المكسكمة بػ (2005)سعيد بف عمي بف عبداف الغامدم :    كدراسة
( . الشجري عمى النحويين في األمالي

 كما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة ىك اعتمادىا أحد كتب إعراب القرآف ميدانان 
لمدراسة، كاختالؼ ميداف ىذه الدراسة باختيار نحكم جديد لـ يدرس مف حيث االعتراض 

. كالترجيح
كأخيران فإني أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يكتب في ىذه الدراسة النفع كالبركة، كينفع بيا طمبة 

 . العمـ، إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو، كالحمد هلل الذم يستحؽ الحمد كالثناء
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:  التمييد
    يمثؿ الفكر النحكم عنصران ميمان مف عناصر التقعيد المغكم، إذ إنو ال يتكقؼ أمر 
التقعيد عمى االستقراء، كجمع الدالئؿ كالشكاىد المغكية عمى الظاىرة فحسب، بؿ يتعدل 
ذلؾ إلى مرحمة أخرل تتمثؿ بالتفكير المغكم القائـ عمى أسس منطقية كعممية في تحميؿ 
ىذه النماذج المستقرأة مف لغة العرب حتى يتكصؿ العالـ أك الباحث إلى نتائج سميمة 
تقكد في نياية المطاؼ إلى تقعيد سميـ صحيح لمغة بكافة مظاىرىا كظكاىرىا، كىذه 

الدراسة ال شؾ ستحاكؿ الكشؼ عف شخصية عممية فذة في تاريخنا المغكم العربي أال 
كىي شخصية أبي البقاء العكبرم مف عمماء القرف السابع اليجرم كنحاتو، إذ ستبيف ىذه 
الدراسة األسس العممية التي قاـ عمييا منطؽ العكبرم في اعتراضاتو النحكية كالمغكية 

عمى النحاة، ككيفية ترجيحو لؤلقكاؿ المختمفة، كلكف قبؿ ىذا كمو يجدر بالباحث أف يقدـ 
.  التي ستمر ضمف الدراسةالمصطمحاتمجمكعة مف 

:  مفيوم االعتراض والترجيح
لقد ارتأيت قبؿ الحديث عف القضايا الٌمغكٌية المتعٌمقة باعتراضات العكبرم 

النحكية كالمغكية عمى النحاة، ككيفية ترجيحو لؤلقكاؿ المختمفة، أف أىٌيئ لممسألة ببياف 
مفيـك االعتراض في الٌمغة كاالصطالح، كذكر بعض المصطمحات التي ليا عالقة 

. (التعارض كالٌترجيح ):بقضايا االعتراض نحك
يطمؽ في أصؿ المغة عمى الشيء الذم يقؼ حائالن دكف شيء " االعتراض"  إف لفظ 

قابمو بو، فاالعتراض نكع مف المقابمة، غير أنيا : اعترضو بسيـ، أم: آخر، كما يقاؿ
.  (1)مقابمة ممزكجة بشيء مف الشغب

   كما يشير المعنى المغكم إلى مفيـك المعاندة كالعناد في لفظ االعتراض، فإذا قيؿ 
 .(2)اعترض فالف عمى فالف، فيذا يعني أنو عانده في أمر ما

                                                 
ميدم : العيف، تحقيؽ. (ت.د)الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك - 1

براىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج ، 1: المخزكمي، كا 
 . 273: ص

لساف العرب، دار . (ىػ1414)ابف منظكر، أبك الفضؿ محمد بف مكـر بف عمي جماؿ الديف - 2
. صادر، بيركت ػ لبناف، الطبعة الثالثة
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   أما معنى االعتراض في االصطالح فنجد عددان مف التعريفات ليذا المصطمح، ال 
سيما أف بعض أصحاب كتب االصطالح ينظركف إلى االعتراض مف كجية نظر 

م يعرؼ االعتراض ذتركيبية بحتة، كما يظير لنا ذلؾ جميان في كالـ الجرجاني، اؿ
ىك أف يأتي في أثناء كالـ، أك بيف كالميف متصميف، معنىن بجممة أك أكثر ال : "بقكلو

ا .  (1)"محؿ ليا مف اإلعراب، لنكتة سكل رفع اإلبياـ، كيسمى الحشك أيضن
   كظاىر لنا مف خالؿ كالـ الجرجاني السابؽ أنو يركز في تعريفو لالعتراض عمى 

الجانب التركيبي المتمثؿ بالجممة المعترضة، كىذا معنى سميـ إذا نظرنا إليو مف 
الناحية المفيكمية البحتة فحسب، غير أف ما نقصده في ىذه الدراسة يختمؼ كثيران عما 

.  ذكره الجرجاني مف تعريؼ لالعتراض
  كعمكمان فإف مفيـك االعتراض يتكقؼ عمى مسألة كاحدة كىي متمثمة بمجيء شيء ال 

مكاف لو في قضية ما، كمجيء الجممة المعترضة في الكالـ كىي ال محؿ ليا مف 
.  (2)اإلعراب، فتككف بذلؾ قد اعترضت بيف الكالـ

   كنجد الكفكم أكثر إيضاحان لمفيـك االعتراض الذم نقصده في ىذه الدراسة مف 
سكاه، إذ يبيف أف االعتراض في أصمو مأخكذ مف المنع، كاألصؿ في ذلؾ أف الطريؽ 

إذا اعترض فيو بناء أك نحكه امتنع الناس مف سمككو، فكأف ىذا البناء أك نحكه قد 
صار عارضان، : اعترض الشيء، أم: صار حائالن دكف سمكؾ ىذا الطريؽ، كيقاؿ

كذلؾ نحك الخشبة المعترضة في النير، كاعترض الشيء دكف الشيء، أم حاؿ دكنو، 
.  (3)كعارض فالف فالنان، كقع فيو، كماؿ عنو كعدؿ عنو

                                                 
مجمكعة مف : كتاب التعريفات، ضبطو كصححو. (ـ1983)الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي - 1

، 31 ػ 30: العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ص
معجـ مقاليد العمـك في . (ـ2004)السيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر : كانظر

محمد إبراىيـ عبادة، مكتبة اآلداب، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى، : الحدكد كالرسكـ، تحقيؽ
 . 97: ص

التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، دار عالـ . (ـ1990)المناكم، عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف - 2
 . 55: الكتب، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى، ص

الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، . (ت.د)الكفكم، أبك البقاء أيكب بف مكسى - 3
 . 145 ػ 144: عدناف دركيش، كمحمد المصرم، مؤسسة الرسالة، بيركت ػ لبناف، ص: تحقيؽ
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   إذف فيذا المعنى الذم ذكره الكفكم قريب لذلؾ المعنى الذم نقصده في ىذه 
الدراسة، فإف ما تعمد إليو ىذه الدراسة يتمثؿ ببياف االعتراضات التي كٌجييا العكبرم 
عمى النحاة في كتابو التبياف في إعراب القرآف، إذ ال بد أف تككف تمؾ االعتراضات 

.  آخذة مف العربية بحظ جيد، عالكة عمى اتكائيا عمى أساس لغكم متيف سميـ
اعتراض النحكم عمى آراء :    فالمقصكد إذف مف مصطمح االعتراض في ىذه الدراسة

. ىا كنقدىا ألسباب يبينيا في أثناء االعتراضئتالنحاة اآلخريف بردىا أك تخط
   كمما ييالحظ في المسائؿ التي اعترض فييا العكبرم عمى النحاة أنيا كانت تحمؿ 
في بعض األحياف نمطان مف الترجيح المصرح بو، أك المكنى عنو، كىذا الترجيح ال 

.  تدعو الدراسة ليذىب سدل، بؿ تتعرض لو، كتحممو كما تحمؿ االعتراض نفسو
رجح الميزاف، إذا ماؿ، كرجحتو :    كالترجيح في المغة يتعمؽ بالمكازيف، إذ يقاؿ

.  (1)ترجيحان إذا أعطيتو عطاءن راجحان، كالترجيح التثقيؿ
   كمف خالؿ المعنى المغكم يمكننا أف نتبيف أف الترجيح مختص بعالقة بيف شيئيف أك 
أكثر يتـ خالليا تثقيؿ أحدىا عمى حساب اآلخر، كذلؾ أف رجحاف الميزاف يككف بتثقيؿ 

.  إحدل كفتيو عمى حساب األخرل
، كىذا (2)   كالترجيح في االصطالح يتعمؽ بإثبات مرتبة أحد الدليميف عمى اآلخر

المعنى قريب جدان مف المعنى المغكم لمترجيح، فيك مختص بجعؿ أحد الدليميف مائالن 
 . عف اآلخر، فتككف الحظكة ألحدىما دكف اآلخر

   أما السيكطي فيبيف أف الترجيح مسألة متعمقة بتقكية إحدل اإلمارتيف عمى األخرل 
، كىذا المعنى أيضان ال يختمؼ كثيران عف (3)مف أجؿ العمؿ بيا، أم باإلمارة الراجحة

.  المعنى الذم ذكره الجرجاني سابقان 
   كقد يربط الترجيح بناحية متعمقة بميزات الدالئؿ، فقد تثبت إلحدل الدالئؿ مزية 

 تقكيو، كال تثبت ىذه المزية عند الدليؿ اآلخر، مما يقكد إلى تقكية الدليؿ األكؿ عمى 
.  (1)حساب الدليؿ الثاني

                                                 
 . 445: ، ص2: لساف العرب، ج. ابف منظكر- 1

 . 56: التعريفات، ص. الجرجاني- 2

 . 69: معجـ مقاليد العمـك في الحدكد كالرسكـ، ص. السيكطي- 3
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   كنجد المناكم يفصؿ الحديث في مفيـك الترجيح، فال يتعرض لو مف الناحية 
االصطالحية فحسب، بؿ يتعدل ىذه الناحية لمحديث عنو مف الجانب المغكم أيضان، 

رجحت الميزاف ،ثقمت كفتو بالمكزكف، : لغة، زيادة المكزكف، تقكؿفيبيف أف الترجيح 
كعبر . كعرفا، تقكية أحد الدليميف بكجو معتبر. فضمتو: كرجحت الشيء بالتثقيؿ

بعضيـ بزيادة كضكح في أحد الدليميف، كبعضيـ بالتقكية ألحد المتعارضيف أك تغميب 
.  (2)أحد المتقابميف

   ك المقصكد بالترجيح في ىذه الدراسة ال يبتعد كثيران عف المفيـك االصطالحي 
المذككر لو، فالمقصكد ىاىنا البحث عف مالمح الترجيح عند العكبرم، كالكصكؿ إلييا 
مف خالؿ األدلة، فما رجحو العكبرم مف الكجكه ال بد أف يككف ترجيحو لو قائمان عمى 
أساس مف التفكير العممي، كنابعان مف ميزة زائدة في ذلؾ الدليؿ عما سكاه مف األدلة 

.  األخرل، كناتجان عف كضكح في ذلؾ الدليؿ يختمؼ تمامان عف األدلة األخرل
كالترجيح بيذا المفيـك يتفؽ مع الترجيح باعتباره أصالن مف األصكؿ التي قاـ 
عمييا التقعيد النحكم عند العرب ، غير أنو يضاؼ إليو في مكضكع الدراسة ترجيح 

ف يتكقؼ عند ترجيح دليؿ عمى دليؿ ، فيصبح الترجيح بيذا أرأم مف آراء النحاة، دكف 
التعارض  )المفيـك شامالن ألم ترجيح كاف ، سكاء ما يقصد بو في األصؿ المغكم 

. ، أـ غيره (كالترجيح
كتجدر اإلشارة في ىذا المقاـ إلى أٌف مصطمحي التعارض كالترجيح مف 

المصطمحات المتقابمة تمامان فال يذكر أحدىما إال كييستدعى ذكر اآلخر؛ كًلذىا، فإٌنو ال 
.بٌد مف بياف مفيـك التعارض، كبياف العالقة بينو كبيف الٌترجيح

: ، إذ يقاؿ(المعارضة )ًمف  (تعارض )فيك مصدر الفعؿ:  أٌما التعارض لغةن 
أٍم " اعترض فالف فالنان "تعارض الشيئاف، إذا عارض كؿ منيما اآلخر كقابمو، كمنو 

                                                                                                                                               
الحدكد األنيقة كالتعريفات . (ىػ1411)السنيكي، أبك يحيى زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا - 1

: مازف المبارؾ، دار الفكر المعاصر، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ص: الدقيقة، تحقيؽ
83 . 

 . 95: التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، ص. المناكم- 2
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عارض " كيقاؿ . أم يقابمو بالدفع كالمنع " : لفالف ابف يعارضو " كيقاؿ .. كقع فيو 
ر" : الكتابى معارضةن كعراضان  . (1)قابمىو بكتاب آخى

ذا عرفنا أف مبحث التعارض كالترجيح منقكؿ مف أصكؿ الفقو إلى أصكؿ  كا 
النحك مع الفارؽ الذم بيَّنَّاه؛ فإننا نشير إلى أف ابف جني قد أفرد في كتابو 

باب في تعارض السماع كالقياس؛ كما أشار إلى تحكيـ : بابنا عنكانو (الخصائص)
اإلغراب )، كعقد األنبارم في كتابو (2)القياس في الترجيح بيف السماعيف إذا تعارضا

في : في المعارضة، كثانييا: أكليا: ثالثة فصكؿ (في جدؿ اإلعراب كلمع األدلة
. (3)في معارضة القياس بالقياس: معارضة النقؿ بالنقؿ، كثالثيا

ثـ جاء السيكطي فجمع ما ذكره ابف جني كما ذكره األنبارم، كزاد عمييما 
؛ فجعؿ التعارض كالترجيح في ست عشرة مسألة كبتأمؿ ىذه المسائؿ التي . فصكالن

نمحظ أف بعض ىذه المسائؿ يندرج تحت تعارض األدلة  (االقتراح)ذكرىا السيكطي في 
 .(4)النحكية

إٌف التعارض يقع بتقابؿ دليمٍيف متساكيٍيف عمى كٍجو يقتضي كيٌؿ كاحد : فيكمف القكؿ
ر   .منيما ًخالىؼى ما يقتضيو اآلخى

أٌما العالقة بيف التعارض كالٌترجيح فتكمف في أٌف الترجيح كاحد ًمف مراحؿ دفع 
التعارض، فإذا سٌممنا بأٌف الٌترجيح يقـك عمى أساس  تقكية أحد الدليميف بكجو معتبر،  

 فإٌف التعارض أساس لكجكد الترجيح، (5)كتقكية أك تغميب أحد المتعارضيف أك المتقابميف
. كأٍصؿ 

                                                 

، كالكفكم،  الكميات  كما بعدىا100ص : 10ج  (عرض )ابف منظكر، لساف العرب، مادة - 1
 850ص

 .  كما بعدىا118ص :1ابف جني، الخصائص، ج- 2

  . كما بعدىا135ابف األتبارم، اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلة ص - 3

  . كما بعدىا396السيكطي، االقتراح في عمـ أصكؿ التحك ص - 4

 . 95: التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، ص. المناكم- 5
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ح  فمىٌما كاف الترجيح ال بيٌد فيو ًمف طرفٍيف متقابمٍيف أك متعارضٍيف حتى نرجِّ
ا، فإٌنو ال بيٌد لو ًمف كجكد التعارض، في حيف أٌف التعارض ليس بالضركرة أف  بىٍينىييمى

. يحتاج إلى الترجيح
   كلذا، فإف ىذه الدراسة تسعى إلى استقصاء المكاضع االعتراضية التي ذكرىا 

العكبرم في كتابو التبياف في إعراب القرآف، كذلؾ مف أجؿ تحميميا تحميالن عمميان نابعان 
مف ذلؾ فكر العكبرم، كمف ثـ بياف ترجيحاتو في تمؾ المسائؿ المغكية نحكان كصرفان 
كصكتان كداللة ،  كبياف األصكؿ كالمبادلء التي اعتمد عمييا العكبرم في ترجيحاتو 

.  التي تكصؿ إلييا
   كانطالقان مف ىذا كمو فإف دراسة ىذه المكاضع المغكية ال تقتصر عمى الخالؼ أك 
االختالؼ بيف آراء العمماء كالمغكييف المختمفة فحسب، بؿ تتعدل ذلؾ إلى الكصكؿ 

إلى جكانب التفكير الذم امتاز بو العكبرم في النكاحي المغكية المختمفة، فالعكبرم ليس 
ذا رٌجح رأيان  نما ىك لغكم لو باعو الطكيؿ في ميداف المغة، كا  مجرد ناقؿ ليذه اآلراء، كا 
ذا ضٌعؼ شيئان  فإنما ييرجحو انطالقان مف فكره الذم يراه سميمان كمنطقو الذم يرتضيو، كا 

فإنو يضعفو ألنو ضعيؼ، كألف المنطؽ المغكم السميـ يراه ضعيفان، كىذا ما يقكد 
الباحث إلى التعمؽ بالنظر الدقيؽ في مسائؿ االعتراض كالترجيح عند العكبرم في 

.  التبياف: كتابو
   كلكف قبؿ أف يشرع الباحث في تحميؿ ىذه المكاضع كاستقرائيا استقراءن عمميان يجد 
مف الضركرم أف يتعرض لبعض الجكانب النظرية كي تكتمؿ الصكرة عمى كجييا 

التبياف في إعراب القرآف، كيميو تعريؼ مكجز : "التاـ، كفيما يمي تعريؼ بكتاب
.  بالعكبرم كي تتضح لنا معالـ شخصيتو العممية المغكية

.  التبيان في إعراب القرآن: التعريف بكتاب
 مف النظرة األكلى لعنكاف ىذا الكتاب نجد أنو كتاب يأخذ جانبان مف التفسير المغكم في 
مسائؿ لغكية قرآنية، كيتخذ المصنؼ مف آيات القرآف الكريـ مادة أكلية لو يستقي منيا 

.  المادة العممية المخصصة لمدراسة كما ىك ظاىر لنا مف عنكاف الكتاب
   كضع ىذا الكتاب أبك البقاء العكبرم المتكفى سنة ست عشرة كستمائة لميجرة، كىك 
أحد الكتب المجمدة، إذ يتناكؿ ىذا الكتاب مكضكع إعراب القرآف الكريـ، كافتتحو أبك 
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البقاء بحمد اهلل تعالى كالثناء عميو عمى ما أنعـ عميو سبحانو كتعالى مف فضؿ كنعمة 
كبركة بأف كفقو إلى حفظ كتاب اهلل تعالى، كنظـ ىذا المصنؼ في خدمة ىذا الكتاب 

.  (1)المقدس
  كلقد حظي ىذا الكتاب منذ أف كضعو العكبرم بمكانة كاسعة عند أىؿ العمـ، فكاف 
يتناقمو النساخ مف يد إلى أخرل، ككانكا يحتفظكف بيذه النسخ حتى كصؿ عدد منيا 
إلينا في القركف الحديثة، كقد كتب بعضيـ عمى صفحتو األكلى بعض المعمكمات 
المتعمقة بالناسخ، ككتب بعضيـ أبياتان شعرية البف عربي مثالن أك غيره مف الزىاد 

.  (2)كالمتصكفيف
إمالء ما مف بو الرحمف مف :   كيذكر بعض العمماء أسماء أخرل ليذا الكتاب، مثؿ
.  (3)يؼرالترصيؼ في التص: كجكه اإلعراب كالقراءات في جميع القرآف، كيسمى كذلؾ

ف أكثر ىذه األسماء شيكعان  ، حتى إف كثيران مف طمبة "إمالء ما مف بو الرحمف"   كا 
.  (4)العمـ، كركاة ىذا الكتاب يرككنو بيذا االسـ، كالكاقع أف ىذيف االسميف لكتاب كاحد

   كيرل الباحث أف ىذه األسماء التي أيطمقت عمى ىذا الكتاب ما ىي إال أكصاؼ قد 
كيصؼ بيا، غير أنو لما شاعت تمؾ األكصاؼ بيف أكساط أىؿ العمـ صارت بمثابة 
األسماء ليذا الكتاب، كالراجح عندم أنو باسـ التبياف في إعراب القرآف، ألف النسخة 

كىذا آخر ما تيسر : المطبكعة تذكر في آخر صفحات الكتاب بأف النسخة مكتكب فييا

                                                 
: التبياف في إعراب القرآف، تحقيؽ. (ت.د)العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل -  1

 .  1: ، ص2: عمي محمد البجاكم، الناشر عيسى البابي الحمبي كشركاؤه، القاىرة ػ مصر، ج

فيارس عمـك القرآف لمخطكطات دار الكتب الظاىرية، مجمع . (ـ1983)الخيمى، صالح محمد - 2
 . 69 ػ 67:  ، ص2: المغة العربية بدمشؽ، دمشؽ ػ سكريا، الطبعة األكلى، ج

األعالـ، دار العمـ لممالييف، . (ـ2002)الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد : انظر- 3
 . 80: ، ص4: بيركت ػ لبناف، الطبعة الخامسة عشرة، ج

معجـ المؤلفيف، دار المثنى، بيركت ػ لبناف، . (ت.د)كحالة، عمر بف رضا بف محمد راغب - 4
 . 47: ، ص6: كدار إحياء التراث العربي، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج
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، مما يدلنا عمى أف اسمو الذم اشتيير بو (1)مف إمالء كتاب التبياف في إعراب القرآف
ىك ىذا االسـ، كأف بقية األسماء األخرل ما ىي إال أكصاؼ ليذا الكتاب، كربما تسرب 

فمع تعدد النسخ قد .." إمالء كتاب التبياف"مف عبارة " إمالء ما مف بو الرحمف"اسـ 
.  يتسرب مثؿ ىذا االسـ ، كمف ثـ يصبح اسمان آخر لمكتاب

فمـ يعثر الباحث عمى ىذا االسـ عند أحد مف " الترصيؼ في الترصيؼ"   أما اسـ 
العمماء غير ما ذكره الزركمي فيما سبقت اإلشارة إليو، كربما كاف ىذا االسـ قميؿ 

التناكؿ كالتداكؿ، كمف ىنا فمـ يجد لو الباحث ذكراى عند أىؿ فيارس الكتب كالمؤلفيف، 
.  (2)كاف حاضران عند كثير منيـ كما رأينا" إمالء ما مف بو الرحمف"في حيف أف اسـ 

   كيبيف العكبرم في بداية كتابو أف الدافع الذم دفعو إلى كتابة ىذا الكتاب ىك ذلؾ 
الفضؿ الكبير كالمكانة الكاسعة لكتاب اهلل سبحانو كتعالى بيف أفراد األمة اإلسالمية، 
فإف عمـك القرآف الكريـ أجؿ العمـك كأشرفيا، كمف ىنا فإف عمى أىؿ العمـ أف يجتيدكا 
ما استطاعكا في تأليؼ المؤلفات كالمصنفات التي تتناكؿ ىذا الكتاب العظيـ، كالتركز 

عجازه، كليذا كضع العكبرم كتابو ىذا .  (3)عمى بياف معانيو، كتبياف أسراره كا 
   كمف ناحية أخرل فإف العكبرم بٌيف أيضان في مطمع كتابو أف الكتب في إعراب 

لت بالقدر الذم صار معو االطالع عمييا  القرآف الكريـ كبياف معانيو كثيرة، كلقد طكِّ
صعبان، كاألخذ منيا بعيدان، فأراد العكبرم أف يضع مصنفان صغير الحجـ، كثير العمـ، 

يركز فيو عمى القراءات القرآنية ككجكه اإلعراب في كتاب اهلل تعالى، كىك اليدؼ 
.  (4)األساسي مف كضع ىذا المصنؼ

:     مما سبؽ يمكننا أف نتبيف األمكر اآلتية

                                                 
: التبياف في إعراب القرآف، تحقيؽ. (ت.د)العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل - 1

: ، ص2: عمي محمد البجاكم، الناشر عيسى البابي الحمبي كشركاؤه، القاىرة ػ مصر، ج
1312 . 

: اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع، صححو كزاد عميو. (ـ1896)فانديؾ، ادكارد كرنيميكس : انظر- 2
 . 121: محمد عمي الببالكم، مطبعة التأليؼ، اليالؿ ػ مصر، الطبعة األكلى، ص

 . 1: ، ص1: التبياف في إعراب القرآف، ج. العكبرم- 3

 . 2: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 4
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لقد حظي كتاب التبياف بمكانة فريدة بيف أىؿ العمـ كطالبو، كذلؾ نتيجة لما :   أكالن 
.  احتكاه مف العمـ الغزير، فأقبؿ عميو الطالب كأىؿ العمـ نىسخان كشرحان، كمف ثـ طباعة

تكمف أىمية كتاب التبياف في أنو كتاب صغير الحجـ، غزير المعاني :    ثانيان 
.  كاألفكار، كأنو يمثؿ مرجعان ميمان مف مراجع إعراب القرآف، كالنظر في القراءات

نتيجة ليذه القيمة الكبيرة لكتاب التبياف فقد كيصؼ بأكصاؼ صارت بمثابة :    ثالثان 
إمالء ما مف بو الرحمف، كالحقيقة أف : األسماء لو عند بعض أىؿ العمـ، مف مثؿ

.  إمالء ما مف بو الرحمف، كالتبياف في إعراب القرآف اسماف لكتاب كاحد، كاهلل أعمـ
   كقبؿ أف يشرع الباحث في الحديث عف جكانب االعتراض كالترجيح عند العكبرم 

في ىذا الكتاب فإف مف األكلى بو أف يعرؼ بصاحب الكتاب، كفيما يمي تعريؼ بأبي 
.  البقاء العكبرم

:  التعريف بببي البقاء الُعكبَبِريّ 
   ىك أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل بف الحسيف العكبرم البغدادم األزجي 

، كلقد ليقب بالعكبرم نسبة إلى مدينة (1)الحنبمي النحكم المغكم الفرضي محب الديف
لد فييا" عكبرل" التي كي

(2) .
:  مولده وحياتو

لد اإلماـ أبك البقاء العكبرم في سنة ثمافو كثالثيف كخمسمائة لميجرة، كعاش في    كي
بغداد، كقد أيصيب بجدرم في صباه مما أضر بعينيو، فكاف ضريران رحمو اهلل تعالى، 
لكنو أقبؿ عمى العمـ في بغداد منذ نعكمة أظفاره، فقرأ المغة، كالنحك، كاألدب، كالفقو، 

.  (3)كالفرائض، كالكالـ، فيك إماـ في كؿ ذلؾ

                                                 
إرشاد األريب إلى معرفة : معجـ األدباء. (ـ1993)ػ الحمكم، أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل 1

، 4: إحساف عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج: األديب، تحقيؽ
 .1515: ص

محمد أبك : بغية الكعاة، تحقيؽ. (ـ 1964)السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف - 2
: ، ص2: الفضؿ إبراىيـ، مطبعة عيسى البابي الحمبي، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى، ج

38 . 

 . 1515: ، ص4: معجـ األدباء، ج. الحمكم- 3
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   كاف العكبرم صاحب مبدأ، كما عيرؼ عنو تمسكو بمذىبو الذم يعتنقو، إذ قاؿ 
إنو قد عيرض عميو مف الشافعييف أف يعتنؽ مذىبيـ فيعطكه تدريس النحك في : يكمان 

كاهلل لك أكقفتمكني : النظامية، غير أنو رفض تمسكان بمذىبو الحنبمي الذم اعتنقو، كقاؿ
. (1)ثـ صببتـ عمٌي الذىب صبان حتى أتكارل بو ما رجعت عف مذىبي

   ككاف رحمو اهلل كثير الحفظ، قكم الذاكرة، كاسع االطالع، يمضي كقتو في العمـ 
كالتعميـ، فال تمر عميو ساعة مف ليؿ أك نيار إال في العمـ، ككانت زكجتو تقرأ لو 

 .(2)الكتب التي يريدىا في الميؿ
 

:  شيوخو
:    تتممذ العكبرم رحمو اهلل تعالى عمى عدد مف الشيكخ كالعمماء مف بينيـ

.  (3)ػ ابف الخشاب
.  (4)ػ أبك الحسف عمي بف عساكر كأخذ عنو القراءة

. (5)ػ عبد الرحيـ بف العصار، كعميو قرأ األدب
.  (6) ػ أبك البركات بف نجاح كقد أخذ عنو النحك

.  ( 7)ػ الشيخ أبك حكيـ إبراىيـ بف دينار النيكندم الذم قرأ الفقو عميو
. (9)،كقد سمع عنو في صباه كأخذ عنو الحديث(8)ػ أبك الفتح البطي

                                                 
 . 472: ، ص13: تاريخ اإلسالـ، ج. الذىبي- 1

 . 39: ، ص2: بغية الكعاة، ج. السيكطي- 2

 . 1515: ، ص4: معجـ األدباء، ج. الحمكم- 3

تاريخ اإلسالـ ككفيات . (ـ2003)الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف - 4
بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسالمي، بيركت ػ لبناف، : المشاىير كاألعالـ، تحقيؽ

 .471: ، ص13: الطبعة األكلى، ج

 . 1515: ، ص4: معجـ األدباء، ج. الحمكم- 5

 . 472: ، ص13: تاريخ اإلسالـ، ج. الذىبي- 6

 . 1515: ، ص4: معجـ األدباء، ج. الحمكم- 7

 . 1515: ، ص4: معجـ األدباء، ج. الحمكم- 8

 . 39: ، ص2: بغية الكعاة، ج. السيكطي- 9
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.  (1)ػ أبك زرعة طاىر بف محمد بف طاىر المقدسي
.  (2)ػ أبك بكر عبد اهلل بف النقكر

. (3)ػ أبك العباس أحمد بف المبارؾ المرقعاني
:  تالميذه

   ال شؾ أف عالمان مثؿ أبي البقاء العكبرم سيككف ىدفان لطمبة العمـ، كغاية كؿ باحث 
الدبيثي، : عف المعرفة، لذا نجد عددان كبيران مف التالميذ الذيف تتممذكا عمى يديو، منيـ

، كالمكفؽ بف صدقة الحاراني، (4)كابف النجار، كالضياء المقدسي، كجماؿ بف الصيرفي
.  (5)كيحيى بف يحيى الحاراني، كالكماؿ البزاز

:  عممو
   لقد كاف العكبرم إمامان عارفان في عمـك شتى، ال يقؿ عممو في أحدىا عف اآلخر، إذ 

، ككاف نحكيان، لغكيان، فقييا، فرائضيان، كالميان، (6)حفظ القرآف الكريـ كامالن منذ صغره
ككاف يقرأ كؿ ذلؾ كىك ضرير ال يرل، فقد كاف في العمـ فرد زمانو، كمنحة الدىر في 
أكانو، كلقد عيرؼ عنو بعض الشعر، غير أنو قاؿ ذات يـك إف عمكمو قد شغمتو عف 

.  (7)قكؿ الشعر، فمـ ينشد إال أربعة أبيات فقط
   كلقد اشتيير ىذا العالـ الجميؿ بمعرفتو العميقة في المغة كالفقو كالفرائض، كذاع 
صيتو في األمصار، األمر الذم دفع بالطمبة إلى المسير إليو مف كافة النكاحي، 

                                                 
 . 1515: ، ص4: معجـ األدباء، ج. الحمكم- 1

 . 1515: ، ص4: معجـ األدباء، ج. الحمكم- 2

 . 1515: ، ص4: معجـ األدباء، ج. الحمكم- 3

 . 472: ، ص13: تاريخ اإلسالـ، ج. الذىبي- 4

طبقات المفسريف، راجعو كضبط . (ت.د)الداككدم، شمس الديف محمد بف عمي بف أحمد - 5
لجنة مف العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، : أعالمو

 . 233: ، ص1: ج

معجـ حفاظ القرآف عبر التاريخ، دار الجيؿ، . (ـ1992)محيسف، محمد محمد محمد سالـ - 6
 . 98: ، ص2: بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج

 . 1516 ػ 1515: ، ص4: معجـ األدباء، ج. الحمكم- 7
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فأقرأىـ المذىب، كالفقو، كالنحك، كالفرائض كغيرىا، كلقد عيرؼ عنو التكاضع، كليف 
.  (1)القمب، كحسف العشرة، عالكة عمى دينو كتمسكو بمذىبو، ككاف ثقة كعالماى جميالى 

  ككاف العكبرم إذا أراد أف يضع مصنفان في عمـ مف العمـك ذكر لتالميذه أف يجمعكا 
لو ما كيًتب فيو مف المصنفات، ثـ إذا حصؿ لو في خاطره ما يريد مف ىذا العمـ كالفف 

أبك البقاء : أممى مف حفظو ما أراد لتالميذه، كمف ىنا كصفو بعض المخٌذليف بقكليـ
.  (2)تمميذ تالمذتو، أم أنو تبع ليـ بما يقكلكف

  يظير لنا مف خالؿ ما سبؽ مف حديثنا عف حياة أبي البقاء العكبرم أنو أفنى حياتو 
كعمره في طمب العمـ، كأمضى في سبيؿ ذلؾ السنكات الطكاؿ، فال ييستغرب إذف أف 
نجده مصنفان بارعان، كعالمان كبيران، كمؤلفان حاذقان، فإف اطالعو عمى كؿ ىذه العمـك 

.  يمنحو المقدرة عمى التصنيؼ كالتأليؼ
:  كتبو ومؤلفاتو

عراب :    كلمعكبرم التصانيؼ الكثيرة، كالمؤلفات الغزيرة نذكر منيا تفسير القرآف، كا 
عراب  عراب الشكاذ مف القراءات، كمتشابو القرآف، كعدد آم القرآف، كا  القرآف، كا 

، كتعميؽ في  الحديث، كالمراـ في نياية األحكاـ في المذىب، كالكالـ عمى دليؿ التالـز
الخالؼ، كالممٌقح مف الخطؿ في الجدؿ، كشرح اليداية ألبي الخٌطاب،كالناىض في 
عمـ الفرائض، كالبمغة في الفرائض، كالتمخيص في الفرائض ،كاالستيعاب في أنكاع 
الحساب،كمقٌدمة في الحساب، كشرح الفصيح، كالمشكؼ المعمـ في ترتيب كتاب 
. إصالح المنطؽ عمى حركؼ المعجـ ، كشرح الحماسة ، كشرح المقامات الحريرٌية

. شرح الخطب النباتٌية ، كالمصباح في شرح اإليضاح كالتكممة ، كالمتٌبع في شرح الٌممع
عراب الحماسة، كاإلفصاح عف معاني  لباب الكتاب، كشرح أبيات كتاب سيبكيو ، كا 
. أبيات اإليضاح ، كتمخيص أبيات الشعر ألبي عمٌي، كالمحٌصؿ في إيضاح المفٌصؿ

كنزىة الطرؼ في إيضاح قانكف الصرؼ ، كالترصيؼ في عمـ التصريؼ ،كالٌمباب في 
                                                 

 . 472: ، ص13: تاريخ اإلسالـ، ج. الذىبي- 1

أحمد األرناؤكط، : الكافي بالكفيات، تحقيؽ. (ـ2000)الصفدم، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ - 2
: ، ص17: كتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج

74 .
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مختصر ، كمقدمة في النحك، كأجكبة - عمؿ البناء كاإلعراب ، ك اإلشارة في النحك
.  المسائؿ الحمبٌيات، كالتمخيص في النحك، ك التمقيف في النحك، كالتيذيب في النحك
. كشرح شعر المتنٌبي ،ك شرح بعض قصائد رؤبة ،كمسائؿ في الخالؼ في النحك

مختصر، كمختصر - معٌمؿ، كالعركض- كتمخيص التنبيو البف جٌني، كالعركض
: مسألة في قكؿ النبٌي صٌمى اهلل عميو كسٌمـ. أصكؿ ابف السٌراج ،كمسائؿ نحك مفردة

.  (1)، كالمنتخب مف كتاب المحتسب، كلغة الفقو« إٌنما يرحـ اهلل مف عباده الرحماء»
:  وفاتو

   تكفي أبك البقاء العكبرم رحمو اهلل تعالى في ربيع اآلخر مف عاـ ستة عشر 
، كىذا التاريخ ىك األكثر ذكران في المصادر التي عاد إلييا الباحث، (2)كستمائة لميجرة

.  (3)غير أنو ييذكر أنو تكفي في عاـ أربعة كستمائة لميجرة
 
 
 
 

 
                                  

 
 

                                                 
 . 1517 ػ 1516: ، ص4: معجـ األدباء، ج. الحمكم- 1

 . 471: ، ص13: تاريخ اإلسالـ، ج. الذىبي- 2

الثقات ممف لـ يقع في الكتب . (ـ2011)السكدكني، أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف قطمكبغا - 3
شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف، مركز النعماف لمبحكث كالدراسات : الستة، دراسة كتحقيؽ

 . 510: ، ص5: اإلسالمية كتحقيؽ التراث كالترجمة، صنعاء ػ اليمف، الطبعة األكلى، ج
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الفصل األول 
منيج العكبري في اعتراضاتو وترجيحاتو 

 
   تشرع ىذه الدراسة في الحديث عف منيج العكبرم في اعتراضاتو عمى النحاة 

التبياف في إعراب القرآف، ذلؾ كي يككف ىذا الفصؿ مميدان : كترجيحاتو ضمف كتابو
لما سيجيء بعده مف الفصكؿ التي ستتناكؿ مكاضع االعتراض كالترجيح في كتاب 
العكبرم السابؽ، إذ ال بد لنا قبؿ أف نكضح تمؾ المكاضع كالمسائؿ أف نتمثؿ منيج 
العكبرم في تناكؿ ىذه القضايا االعتراضية، كبياف منيجو في ذلؾ ، كي تتضح 

.  الصكرة
: المبحث األكؿ:    كمف ىنا فإف ىذا الفصؿ سينقسـ إلى ثالثة مباحث رئيسة ىي

منيجو في : النحاة الذيف اعترض عمييـ العكبرم في كتابو التبياف، المبحث الثاني
.  األصكؿ التي اعتمد عمييا في اعتراضاتو كترجيحاتو: االعتراض، المبحث الثالث

 
:   النحاة الذين اعترض عمييم العكبري في كتابو التبيان1.1

دراسة المسائؿ التي اعترض فييا العكبرم عمى النحاة تبيف أنو لـ يكف خالؿ    مف 
معترضان عمى نحكم بعينو، كالكسائي، أك الفراء، أك أبي عبيدة، أك المبرد، كىكذا، 
نما كاف اعتراضو في صكرتو األساسية ينصب عمى المسألة بعينيا، فقد يعترض  كا 

عمى الكسائي في مسألة، كيكافقو في مسألة أخرل، كىكذا مع سائر النحاة، ىذا بالرغـ 
.  مف اعتراضو كثيران عمى بعضيـ دكف اآلخر

ڦ  ڦ  چ : فقد اعترض العكبرم عمى الكسائي، كذلؾ في قكلو سبحانو كتعالى

.  (1) چڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  
في اآلية الكريمة، " قتاؿو "إذ ينقؿ العكبرم حديثان لمكسائي كالفراء معان يبيف فيو سبب جر 

عف قتاؿو فيو، : ىك مخفكض عمى التكرير، يريد أف التقدير: كقاؿ الكسائي: "إذ يقكؿ

                                                 
 . 216: سكرة البقرة، آية- 1



 
 

18 

ىك مخفكض بعف مضمرة، كىذا ضعيؼ جدان؛ ألف : كىك معنى قكؿ الفراء؛ ألنو قاؿ
.  (1)"حرؼ الجر ال يبقى عممو بعد حذفو في االختيار
في اآلية الكريمة مخفكض بعف " قتاؿو " لقد اعتمد الفراء فيما ذىب إليو مف اعتبار أف 
عف قتاؿو فيو، كمف ىنا بٌيف الفراء أف : مضمرة عمى قراءة عبد اهلل بف مسعكد، فقد قرأ

.  (2)السبب في خفض ىذه الكممة ناتج عف حرؼ الجر المضمر
 كعمكمان فإف ما ييمنا ضمف ىذا الفصؿ أف نبيف أف العكبرم قد عارض الكسائي في 

ما ذىب إليو ىك كالفراء، كال نريد اإلسياب في الحديث عف ىذا المكضع ألننا في 
الفصؿ الثاني سنتناكؿ المكاضع النحكية كافة التي اعترض فييا العكبرم عمى النحاة، 

.  كنناقشيا مناقشة مسيبة، لذا فإننا ال نريد أف نعيد ما قمناه ىنا بما سنقكلو ىناؾ
 ككما ىك ظاىر لنا فإف العكبرم قد اعتمد عمى قاعدة نحكية قياسية في ذىنو تتمثؿ 
ذا كرد شيء عف العرب حيًذؼ فيو حرؼ الجر  بأف حرؼ الجر ال يعمؿ محذكفان، كا 

.  (3)كبقي عممو، فما ذاؾ إال مف قبيؿ الشذكذ
كفي المسألة نفسيا نجد العكبرم يعترض عمى نحكم ثالث ىك أبك عبيدة، إذ قاؿ أبك 

إنو مخفكض عمى الجكار، غير أف العكبرم عمؽ عمى " :قتاؿو "عبيدة في سبب خفض 
كىك أبعد مف قكليما؛ ألف الجكار مف مكاضع الضركرة كالشذكذ، كال : "كالمو ىذا بقكلو

.  (4)"ييحمىؿ عميو ما كيًجدت عنو مندكحة
ما كجدت عنو مندكحة، كلقد قصد العكبرم مف ىذه :    كنتكقؼ عند قكؿ العكبرم

العبارة أف الجكار ال ييقاؿ بو إال إذا لـ يكف ىناؾ أم تأكيؿ آخر لممسألة إال عمى 

                                                 
 . 174: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 1

أحمد يكسؼ النجاتي، كمحمد : معاني القرآف، تحقيؽ. (ت.د)الفراء، أبك زكريا يحيى بف زياد - 2
عمي النجار، كعبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، القاىرة ػ مصر، 

 . 141: ، ص1: الطبعة األكلى، ج

شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح . (ـ2000)األزىرم، خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر - 3
، 1: بمضمكف التكضيح في النحك، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج

 . 466: ص

 . 174: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 4
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الجكار، فإذا كيجد تأكيؿ آخر غير الجكار فيك أكلى باالتباع مف الجكار، كما دامت 
 . مخفكض عمى الجكار" قتاؿو "اآلية الكريمة يمكف أف تؤكؿ عمى البدؿ فال حاجة لعد 
ڎ   چ :في قكلو تعالى" نفسىو"   كقد اعترض العكبرم عمى الفراء في إعرابو لكممة 

 چڎ      ڈ                  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
(1)  .

  إذ ينقؿ لنا العكبرم قكالن لمفراء يقكؿ فيو إف نفسو منصكبة عمى التمييز، فأجاب 
.  (2)"كىك ضعيؼ لككنو معرفة: "العكبرم عف ذلؾ بقكلو

   ككما نرل فإف العكبرم أيضان في ىذا المكضع قد احتكـ إلى القاعدة النحكية التي 
في اآلية الكريمة " نفسو"، ككممة (3)تقكؿ بأف األكثر كاألكلى في التمييز أف يككف نكرة

.  معرفة، كمف ىنا فإف اعتبارىا تمييزان يخرؽ القاعدة النحكية األصيمة
فقد افترض " استكانكا"   كيعترض العكبرم عمى الفراء أيضان في حديثو عف الفعؿ 

ثـ أيشًبعت الفتحة فصارت ألفان، ثـ يعمؽ العكبرم " اٍستىكىنيكا"الفراء أف أصؿ ىذا الفعؿ 
: كىذا خطأ؛ ألف الكممة في جميع تصريفاتيا ثبتت عينيا، نقكؿ: "عمى ذلؾ بقكلو

استكاف، يستكيف، استكانة، فيك مستكيف، كميستكافه لو، كاإلشباع ال يككف عمى ىذا 
.  (4)"الحد

   حيف أراد العكبرم أف ينفي كالـ الفراء قاس الكممة عمى سائر تصاريفيا التي تيسمع 
عف العرب، فمما كجد األلؼ ثابتة في التصاريؼ جميعان، كليس مف ىذه التصاريؼ ما 
يخمك مف ىذه األلؼ كحكـ بأنيا عيف الكممة، كحكـ عمى ما قالو الفراء بالخطأ، كبيف 

.  مصدر الخطأ فيو

                                                 
 . 130: سكرة البقرة، آية- 1

 ، كذكر أنو مفسر 79:، ص1:، أنظر الفراء،معاني القرآف117: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 2
 كيقصد بو الككفيكف التمييز 

محمكد : عمؿ النحك، تحقيؽ. (ـ1999)ابف الكراؽ، أبك الحسف محمد بف عبد اهلل بف العباس - 3
 . 371: جاسـ محمد الدركيش، مكتبة الرشد، الرياض ػ السعكدية، الطبعة األكلى، ص

 . 300: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 4
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   كييخٌطئ العكبرم الفراءى في مكضع آخر مف كتابو، كذلؾ عند تفسيره لقكلو سبحانو 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ :كتعالى

.  (1) چٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
كىذا عند : "، فقاؿ العكبرم"مثؿ"، خبر لػ ... "تجرم مف تحتيا"  فقد عد الفراء جممة 

نما ىك مف صفة المضاؼ  البصرييف خطأ؛ ألف المثؿ ال تجرم مف تحتو األنيار، كا 
.  (2)"صفة زيد أنو طكيؿ: إليو، كشبيتو أف المثؿ ىاىنا بمعنى الصفة، فيك كقكلؾ

  كلقد استعمؿ العكبرم كما نرل القياس ىاىنا أيضان، كبٌيف مف خاللو أف ما قالو 
نما ىك خاطئ مف كجية نظر نحاة البصرة، فالمثؿ ال يجكز أف  الفراء ال يصح، كا 

نما ىذا مف صفة المضاؼ إليو"تجرم تحتيا األنيار"نخبر عنو بػ  .  ، كا 
  كيستمر العكبرم في معارضة الفراء فيما يذىب إليو مف رأم، فيبيف العكبرم أف 

ذا فيتحت السيف فإف اليمزة ال تككف (3)تقرأ بكسر السيف كفتحيا" سىٍيناء"كممة  ، كا 
كما : "، ثـ ينفي قكؿ الفراء فيقكؿ"فىٍعالؿ"أصمية، بؿ ىي لمتأنيث، إذ ليس في الكالـ 

ٍزعاؿ: حكى الفراء مف قكليـ ف ثبت فيك شاذ ال ييحمىؿ (4)ناقة فييا خى ، ال يثبت، كا 
.  (5)"عميو

أنو نفى : األكؿ:    نرل أف رد العكبرم عمى الفراء في ىذه القضية ينقسـ إلى شقيف
ثبكت ىذا الكصؼ لمناقة في الكالـ العربي، كذلؾ لعدـ كجكد كزف فىعالؿ في الكالـ 

أنو افترض أنو لك ثبت ىذا الكصؼ لمناقة في الكالـ العربي فيك شاذ : العربي، الثاني
.  ال يقاس عميو فيما سكاه مف الكالـ

                                                 
 . 35: سكرة الرعد، آية- 1

 . 760: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 2

: الحجة لمقراء السبعة، تحقيؽ. (ـ1993)الفارسي، أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار  - 3
عبد العزيز رباح، كأحمد يكسؼ الدقاؽ، : بدر الديف قيكجي، كبشير جكيجابي، راجعو كدققو

 ، قرأ ابف 289: ، ص 5:دار المأمكف، دمشؽ ػ سكريا، كبيركت ػ لبناف، الطبعة الثانية ، ج
 كثير كنافع كأبكعمرك بكسر السيف ، كقرأ الباقكف بفتح السيف 

 لقد عاد الباحث إلى معاني الفراء فمـ يجد فييا شيء يخص ىذا الكصؼ لمناقة- 4

 . 952: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 5



 
 

21 

   كمف اعتراضات العكبرم عمى الفراء في ما ذىب إليو مف تأكيالت ما ذكره العكبرم 
ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  چ : في قكلو سبحانو كتعالى" كيكأف"في تركيب 

ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳      ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿﯀   ﯁          

.  (1) چ  
الكاؼ مكصكلة بػ : قاؿ الفراء: "   فيقكؿ العكبرم ناقالن قكؿ الفراء في ىذه المفظة

أف معنى الخطاب : ، أم كيؾ اعمـ أف اهلل يبسط، كىك ضعيؼ لكجييف، أحدىما"كم"
ال نظير لو، كىك غير سائغ في كؿ " كم اعمـ"أف تقدير : ىنا بعيد، كالثاني

.  (2)"مكضع
  كالحديث عف ىذا المكضع مفصالن سيأتي في الفصؿ الثاني، إذ إف الباحث حيف 
عاد إلى معاني الفراء لـ يجد ىذا الرأم عنده، فإذا لـ يكف رأم الفراء في ىذه الكممة 

!  مكجكدان في معاني القرآف فأيف يمكف أف يكجد؟
   كمف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا أف العكبرم كاف أكثر معارضة لمفراء مف غيره مف 
نما يذكر ما  النحاة، فكاف يعارضو كثيران في أقكالو، كىذا ال يعني أنو يجرح الفراء، كا 

.  استقاـ لو مف الكجكه
   كنجد العكبرم أيضان يعترض عمى كالـ المبرد في بياف الطمب في قكلو سبحانو 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   چ : كتعالى

.  (3 ) "چ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  
قؿ ليـ أقيمكا، : كالقكؿ الثاني يحكى عف المبرد، كىك أف التقدير: "   فيقكؿ العكبرم

المحذكؼ، كحكاه جماعة كلـ يتعرضكا " أقيمكا"يقيمكا، فيقيمكا، المصرح جكاب 
أف جكاب الشرط يخالؼ الشرط، إما في الفعؿ : أحدىما: إلفساده، كىك فاسد لكجييف

ـٍ : أك في الفاعؿ أك فييما، فأما إذا كاف مثمو في الفعؿ كالفاعؿ فيك خطأ، كقكلؾ ق

                                                 
 . 82: سكرة القصص، آية- 1

 . 1027: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 2

 . 31: سكرة إبراىيـ، آية- 3
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، كالتقدير عمى ما ذيكر في ىذا الكجو ـٍ أف األمر : كالكجو الثاني. إٍف ييقيمكا يقيمكا: تق
.  (1)"المقدر لممكاجية، كيقيمكا عمى لفظ الغيبة، كىك خطأ إذا كاف الفاعؿ كاحدان 

   لقد كاف اعتماد العكبرم في ىذه المسألة كما رأينا عمى الجانب التقعيدم في الرد 
ف كاف ليس  عمى النحاة، كىك جانب قد ييمحظ فيو بعض مالمح القياس المغكم، كا 

.  قياسان منطقيان تامان، إال أنو يحمؿ بعض مالمح ذلؾ القياس
   كقد يرتبط االعتراض بقراءة قرآنية قرأ بيا أحد النحاة، فيككف اعتراض العكبرم عمى 

ىذا النحكم ناشئان مف قراءتو، إذ إف قراءة النحاة تشير إلى آرائيـ النحكية ػ افتراضيان 
عمى األقؿ ػ كمف بيف ىؤالء النحاة الذيف اعترض العكبرم عمى قراءتو أبك عمرك بف 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ : العالء في قكلو سبحانو كتعالى

.  (2) چچ  چ   
كم عف أبي عمرك اإلدغاـ، كىك : "   يقكؿ العكبرم الجميكر عمى إظيار الغينيف، كري

.  (3)"ضعيؼ؛ ألف كسرة الغيف األكلى تدؿ عمى الياء المحذكفة
  لقد اعتمد العكبرم في معارضتو لقراءة أبي عمرك بف العالء عمى جانب تركيبي 

إعرابي بحت، فإنو لك أدغمت الغيف األكلى بالغيف الثانية لذىبت الكسرة التي ىي باقية 
مف الياء المحذكفة، التي ىي عند العكبرم كسائر النحاة القدماء عالمة إعرابية تدؿ 
عمى جـز ىذا الفعؿ بحذؼ حرؼ العمة، لذا فمف ىذا المنطمؽ ال يجكز إدغاـ الغيف 

.  بالغيف؛ بسبب ضياع العالمة اإلعرابية المرتبطة بالكسرة التي تمي الغيف األكلى
  إف ما سبؽ مف كالـ عف النحاة الذيف اعترض عمييـ العكبرم في مسائمو النحكية 
يرتبط عمكمان بأسماء نحاة بأعيانيـ، غير أف األكثر األعـ في اعتراضات العكبرم 

ثـ  (4)،...، كقيؿ...قيؿ: أف يقكؿ: األكؿ: يككف دكف تسمية ألحد، كذلؾ عمى نمطيف
. ىذا ضعيؼ أك خطأ، أك ما شاكؿ ذلؾ: يعمؽ بقكلو
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يككف بذكر المدرستيف الكبيرتيف ػ البصرة كالككفة ػ ثـ يعترض عمى : كالنمط الثاني
.  أحدىما، كفيما يمي سنعرض نمكذجان ليذا

أصمو كسـ، أم مف الكسـ، كىك : كقاؿ الككفيكف": "االسـ"  يقكؿ العكبرم في اشتقاؽ 
.  (1)"العالمة، كىذا صحيح في المعنى فاسد اشتقاقان 

  لقد اعترض عمى الككفييف في ما ذىبكا إليو مف اعتبار االسـ مشتؽ مف الكسـ، 
ككقؼ إلى جانب رأم البصرييف الذيف يقكلكف بأف االسـ مأخكذ مف السمك، كعمؽ عمى 

في داللتو كمعناه العاـ، غير أنو فاسد في : رأم الككفييف بأنو صحيح في المعنى، أم
االشتقاؽ، أم ال يصح في اشتقاقو مف الكسـ، كمعنى أنو ال يصح اشتقاقان أف ما 

في الجمع كالتثنية كالتصغير كغيرىا يدؿ عمى أف المحذكؼ  (اسـ  )تصرؼ مف كممة 
.  منيا الميا ال فاؤىا ، كلذلؾ حكـ بأف رأم الككفييف فاسد في االشتقاؽ

   كمف اعتراضات العكبرم عمى نحاة الككفة أيضان ما نجده في تفسيره لقكلو سبحانو 
ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ : كتعالى

.  (2) چچ  چ  چ  ڇ  
كصٌيب : "، فقاؿ العكبرم"صيِّب: "   كلقد كاف مكضع االعتراض متمثالن في قكلو

عمى فىٍيًعؿ، فأبدلت الكاك ياءن، كأدغمت األكلى فييا، كمثمو ميِّت، " صٍيًكب"أصمو 
ًكيب"صمو أ: كىيِّف، كقاؿ الككفيكف عمى فعيؿ، كىك خطأ؛ ألنو لك كاف كذلؾ " صى

.  (3)"لصحت الكاك كما صحت في طكيؿ كعكيؿ
   لقد تبيف لنا مف خالؿ المكضع السابؽ أيضان أف العكبرم ال يقكؿ بقكؿ الككفييف، 

نما يقكؿ بقكؿ البصرييف بأف  ، غير أف "فعيؿ"ال مف " فٍيًعؿ"مأخكذ مف " صيِّب"كا 
العكبرم كعادتو لـ يطؿ كثيران في بياف صحة ىذا الكجو كانتفاء الصحة عف الكجو 

طكيؿ كعكيؿ، كقاس : الذم قاؿ بو الككفيكف، كاكتفى بإيراد األمثمة كالنظائر مثؿ
.  عمييا، كذلؾ إبطاالن لكالـ الككفييف" ٌيبص"
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ڎ  ڈ     چ :   كيعترض العكبرم أيضان عمى الككفييف في تفسيره لقكلو سبحانو كتعالى

.  (1) چڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    
إف بمعنى ما، كالالـ : كقاؿ الككفيكف: "  يقكؿ العكبرم مكضحان ىذه اآلية الكريمة

ال يشيد لو سماع كال " إال"بمعنى إال، كىك ضعيؼ جدان مف جية أف كقكع الالـ بمعنى 
.  (2)"قياس

نما     لـ يعتمد العكبرم في نفيو كالـ الككفييف ىينا عمى شيء مف أصكؿ النحك، كا 
اكتفى بذكر أف ىذا الكجو الذم جاء بو الككفيكف ال يشيد لو سماع كال قياس في 

العربية، فإذا كاف األمر كذلؾ فإف ىذا الكجو دكف شؾ ال يصح، كأف الصكاب أال تيعد 
.  ، لعدـ كركدىا في السماع، كلعدـ انطباقيا عمى القياس"إال"الالـ بمعنى 

   كمف بيف المسائؿ التي اعترض فييا العكبرم عمى الككفييف أيضان ما ذكره في كتابة 
ربا يربك، كتثنيتو عمى ربكاف، : إذ تيكتب باأللؼ القائمة، كذلؾ ألف فعمو" الربا"ألؼ 

كأجاز الككفيكف كتابتو : "كمف ىنا كانت كتابتو باأللؼ القائمة، ثـ عٌمؽ بعد ذلؾ بقكلو
.  (3)"كتثنيتو بالياء، قالكا ألجؿ الكسرة التي في أكلو، كىك خطأ عندنا

   كفي ىذا المكضع أيضان كما نرل فإف العكبرم لـ يفصؿ الحديث في أدلة ترجيحو 
نما اكتفى بكصؼ كالـ الككفييف عمى أنو خطأ  قكؿ البصرييف كنفيو قكؿ الككفييف، كا 

في مذىبو، كىك ما ييرجح لمباحث أف العكبرم يعتمد المنيج البصرم في آرائو النحكية، 
.  كيبتعد عف خطى المنيج الككفي

   كنجد العكبرم أيضان ييضعؼ كالـ الككفييف كيرده بتضعيؼ الشكاىد التي ذيكرت في 
 چ :مف قكلو سبحانو كتعالى (4)كتب النحك في حديثيـ عف قراءة حمزة بجر األرحاـ

.  (5) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    
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نما جاء في الشعر عمى قبحو، : "  إذ يقكؿ العكبرم عف مذىب الككفييف في ذلؾ كا 
، كىك في ىذا المكضع يتحدث عف عطؼ االسـ "(1)كأجازه الككفيكف عمى ضعؼ

.  الظاىر بالجر عمى الضمير المخفكض دكف إعادة الجار
   فكما ظير لنا مف خالؿ كالـ العكبرم السابؽ فإنو يرفض قكؿ الككفييف بجكاز 

عطؼ االسـ الظاىر بالجر عمى الضمير المجركر دكف إعادة الجار، ثـ إنو أشار إلى 
ما سيمع عف العرب مف الشعر في ذلؾ دكف أف يذكر شيئان مف ىذه األبيات التي 

ف كاف في ىذا المكضع ال يظير بصكرة المعترض  قيمت، كاكتفى برد كالـ الككفييف، كا 
اعتراضان كبيران عمى الككفييف، كذلؾ ألف رأم الككفييف نفسو كاف مجيزان ليذه الحالة 

.  التركيبية كلكف بشيء مف الضعؼ
   كلك حاكؿ الباحث أف يتتبع المكاضع التي اعترض فييا العكبرم عمى كالـ 

الككفييف لطاؿ بو المقاـ ىاىنا في ىذا الفصؿ، كلصار الفصؿ الثاني كالفصؿ الثالث 
دكف فائدة، غير أف الباحث يكتفي ىاىنا بإيراد ىذه النماذج التي عارض فييا العكبرم 

نحاة الككفة، ككافؽ نحاة البصرة في ما ذىبكا إليو مف تأكيؿ نحكم أك صرفي، 
.  كسيككف الحديث عف ىذه المكاضع أكثر تفصيالن في الفصكؿ القادمة

    كبعد أف عرض الباحث ىذه المكاطف التي اعترض فييا العكبرم عمى النحاة في 
مسائمو النحكية، فإنو يتككف لدل الباحث عدد مف التصكرات حكؿ ىذه االعتراضات 

، كىذه التصكرات ىي :  كفؽ ما استيقرئ ن
يمثؿ المنيج الككفي نقطة االعتراض عند العكبرم في مسائمو النحكية التي :    أكالن 

، كذلؾ أف أكثر االعتراضات كانت عمى نحاة الككفة، "التبياف"أكردىا ضمف كتابو 
سكاء إذا نظرنا إلييـ مف ناحية فردية، كالكسائي كالفراء كغيرىما، أـ نظرنا إلييـ مف 

.  ناحية جماعية كما أكضحنا سابقان مف ذكر االعتراض عمى رأم الككفييف
كعمى النقيض تمامان كبصكرة مقابمة لممذىب الككفي فإف العكبرم قد كقؼ :    ثانيان 

كثيران إلى جانب المذىب البصرم، كأثبت أقكاليـ في ذلؾ، كماؿ مع آرائيـ في مكاجية 
( 2).آراء الككفييف عمكمان 
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لقد ارتكز العكبرم في إيراد آراء النحاة عمى المسائؿ النحكية أكثر مف إيراده :    ثالثان 
لممسائؿ الصرفية أك الصكتية، كيمكننا أف نرد ذلؾ إلى طبيعة الكتاب الذم كردت فيو 
ىذه المسائؿ، فقد كصفو العكبرم بأنو تبياف إلعراب القرآف، كمف ىنا فإنو يركز عمى 

.  الجكانب النحكية أكثر مف سكاىا مف المستكيات المغكية األخرل
يكثر في كتاب التبياف إيراد الكجو النحكم، أك القكؿ، دكف عزكه لناقؿ معيف، :    رابعان 

نما يكتفي العكبرم بالقكؿ قيؿ، كقيؿ، كىكذا، ثـ ينفي : كدكف نسبتو إلى نحكم بعينو، كا 
.  كيبقي ما يريد كما يخدـ فكره النحكم الذم يتبناه

 
:   منيج العكبري في االعتراض والترجيح2.1

أكضح لنا العكبرم مف الصفحات األكلى مف كتابو أنو ينتيج منيجان محددان في 
التعامؿ مع المادة العممية التي يريد أف يطرحيا عمى المتمقي، كذلؾ أنو ىدؼ مف ىذا 

، كمف ىنا فإف منيج (1)الكتاب إلى إيراد االختصار في إعراب القرآف الكريـ كقراءاتو
العكبرم في الحديث عف المسائؿ النحكية ميما كاف مكقفو منيا يرتبط ارتباطان كثيقان 

بالقراءات القرآنية، كيختص اختصاصان كاضحان بقضايا إعراب القرآف الكريـ، كىذه ىي 
، كلما كانت االعتراضات "التبياف"السمة األكلى كالعامة لمنيج العكبرم في كتابو 

المغكية كترجيحاتيا داخمة ضمف ىذا الكتاب، فإنيا ال شؾ ستخضع لممنيج نفسو الذم 
ف خرجت فإنيا ال تبتعد عف سمات  انتيجو العكبرم في كتابو التبياف، ال تخرج عنو، كا 

.  ىذا المنيج الذم حدده العكبرم لنفسو
   كسيحاكؿ الباحث في الصفحات القميمة اآلتية أف يحدد بعض مالمح منيج العكبرم 

:  في اعتراضاتو عمى النحاة كترجيحاتو، كذلؾ كفؽ النماذج اآلتية
يكرد العكبرم نص اآلية الكريمة كما ىي في المصحؼ الشريؼ، ثـ يجزئيا :    أكالن 

إلى جمؿ كأجزاء كي يسيؿ بياف إعرابيا كتكضيح ما كرد فييا مف قراءات، كذلؾ مثؿ 
 چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ : حديثو عف قكلو تعالى

، ثـ (2)
.  يأخذ أجزاء اآلية جزءان جزءان 

                                                 
 . 2: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 1

 . 11: سكرة البقرة، آية- 2



 
 

27 

ذىا ًقٍيؿى لىييـٍ : "يأتي بجزء اآلية الكريمة الذم يراد الحديث عنو، مثؿ قكلو:    ثانيان  ، ثـ "كىاً 
يأتي العكبرم بالقضية النحكية التي يريد مناقشتيا في اآلية الكريمة، كيبيف المسألة، 

.  (1)قالكا: إذا في مكضع نصب عمى الظرؼ، كالعامؿ فييا جكابيا، كىك قكلو: كقكلو
يكرد العكبرم ما جاء في المسألة مف أقكاؿ نحكية كأحكاـ لغكية لمعمماء :    ثالثان 

إذا في مكضع نصب عمى : " كالنحاة باختالؼ مذاىبيـ، مثؿ قكلو في المسألة السابقة
.  (2)"قيؿ"العامؿ فييا : قالكا، كقاؿ قـك: الظرؼ، كالعامؿ فييا جكابيا، كىك قكلو

بعد أف يكرد العكبرم القكليف أك أكثر في المسألة فإنو يرجح أحدىما عمى :    رابعان 
: كقاؿ قـك: "اآلخر، كيبيف كجو فساد اآلخر، مثؿ قكلو في المسألة السابقة أيضان 

إليو، كالمضاؼ إليو " إذا"، كىك خطأ؛ ألنو في مكضع جر بإضافة "قيؿ"العامؿ فييا 
.  (3)"ال يعمؿ في المضاؼ

" قالكا"   فكما سبؽ لقد ظير لنا كيؼ أف العكبرم قد رجح القكؿ بأف العامؿ فييا 
، كالمضاؼ إليو ال يعمؿ في "إذا"، كذلؾ ألف قيؿ مضافة إلى الظرؼ "قيؿ"كليس 

.  المضاؼ، كمف ىنا كاف كجو ترجيح العكبرم لمقكؿ األكؿ
يعتمد العكبرم كثيران عمى القراءات القرآنية في الحديث عف المسائؿ النحكية، :   خامسان 

كيفصؿ القكؿ فييا، كيذكر جميع ما يرد في اآلية الكريمة مف قراءات، كذلؾ مثؿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ : حديثو عف تفسير قكلو سبحانو كتعالى

 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
(4)  .

عمى قراءة مف رفع ": "كمالئكتيوي "   إذ يقكؿ العكبرم مبينان قراءة الرفع في قكلو 
إف اهلل يصمي، كأغنى عنو خبر الثاني، ككذلؾ : محذكؼ تقديره" إف"، فخبر "مالئكتيوي "

إف عمران كزيده قائـه، فرفعت زيدان، جاز عمى أف يككف مبتدأن، كقائـ خبره، أك : لك قمت
.  (5)""إف"خبر 
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   فكما نرل فإف العكبرم قد انطمؽ في اعتراضو النحكم مف قراءة قرآنية تمثؿ عنصران 
ميمان مف عناصر المسألة النحكية التي يناقشيا العكبرم، بؿ قد تككف تمؾ المسألة 
النحكية ىي أساس االعتراض، فال يككف لمعكبرم غنى عنيا في مناقشة اعتراضو 

.  كترجيحو
نما يكتفي بقكلو:    سادسان  : في غالب األمر ال يعزك العكبرم األقكاؿ إلى أصحابيا، كا 

: ، أم(1) چڃ   ڃ   چ :قيؿ، دكف عزك ليذا القكؿ، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو
كىدينا نكحان، كالياء في ذريتو تعكد عمى نكح، كالمذككركف بعده مف األنبياء ذرية نكح، 

تعكد عمى إبراىيـ، كىذا ضعيؼ؛ ألف مف : كقيؿ. كىدينا مف ذريتو ىؤالء: كالتقدير
.  (2)"جممتيـ لكطان كىك ليس مف ذرية إبراىيـ

  يظير لنا مف خالؿ كالـ العكبرم السابؽ كيؼ أنو لـ ينسب القكؿ بأف الياء تعكد 
نما اكتفى بإيراد فعؿ القكؿ مبنيان لممجيكؿ، األمر الذم يقكدنا إلى  عمى إبراىيـ، كا 

ألـ يكف العكبرم عمى عمـ بأصحاب األقكاؿ غير المنسكبة األمر الذم : السؤاؿ اآلتي
يجعمو ال ينسب ىذه األقكاؿ إلى أصحابيا؟  

   كلكي نجيب بمكضكعية عف ىذا السؤاؿ عمينا أف نتذكر اليدؼ األساسي الذم 
كضعو العكبرم لنفسو حيف أراد أف يضع ىذا الكتاب، كالمتمثؿ في إيراد إعراب القرآف 

الكريـ كاختصار ذلؾ بكتاب مختصر يسيؿ عمى الطمبة تناكلو، فمف ىنا ربما رأل 
العكبرم أف مف جممة االختصار أال ينسب ىذه األقكاؿ إلى أصحابيا، كأف يكتفي 

.  بذكر الميـ منيا كالضركرم في العمـ، ثـ فإف ما بقي ال ضركرة في إيراده، كاهلل أعمـ
  كقد يكرد أقكاالن كينسبيا إلى أصحابيا، غير أف ذلؾ منو قميؿ مقارنة مع عدـ نسبة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  چ : األقكاؿ إلى قائمييا، كذلؾ مثؿ قكلو في تفسير قكلو تعالى

 چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
(3)  .

" في كتاب"عند ربي، ك: عمميا، مبتدأ كفي خبره عدة أكجو، أحدىا: "   يقكؿ العكبرم
، اك حاؿ مف الضمير في  أف : ، كالثاني"عند"عمى ىذا معمكؿ الخبر، أك خبر ثافو

                                                 
 . 84: سكرة األنعاـ، آية- 1

 . 515: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 2
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حاؿ، كالعامؿ فييا الظرؼ الذم بعدىا عمى قكؿ " عند ربي"، ك"في كتاب"يككف الخبر 
، ككما ىك ظاىر لنا فإف العكبرم قد ذكر قكؿ األخفش صراحة، كلـ (1).."األخفش

".  قيؿ: "يقؿ
ال يعتمد العكبرم كثيران عمى السماع في مناقشتو لممسائؿ النحكية أك في :   سابعان 

اعتراضاتو، بؿ يعتمد كثيران عمى منطؽ المغة، كالقكاعد الثابتة التي أكجدىا النحاة، 
ف ما اعتمد عميو مف  كالقياس العقمي الذم يقـك عمى المقيس كالمقيس عميو، كىكذا، كا 
السماع ينحصر في األغمب بالقراءات القرآنية، كقميؿ مف الشعر كالنثر، كمجمكعة مف 

.  األمثمة المصطنعة التي كاف يصطنعيا العكبرم نفسو
قد ال يرجح العكبرم شيئان مف األقكاؿ النحكية في المسألة، فيذكر األقكاؿ، :   ثامنان 

كيعترض عمى بعضيا، ثـ ال يرجح شيئان مف الباقي، كمف ىنا فقد اعتبر الباحث كؿ 
ما سكت عنو العكبرم راجحان في نظره، ألف سككت العكبرم عنو كعدـ اعتراضو عميو 

.  يقكدنا إلى القكؿ بأنو راجح عنده
نما يكرد العكبرم آراء :    تاسعان  ال يكتفي العكبرم بإيراد أقكاؿ النحكييف كآرائيـ، كا 

عراب القرآف  المفسريف كمعربي القرآف الكريـ، مع العمـ بأف أكثر المشتغميف بالتفسير كا 
الكريـ ىـ مف النحاة، أمثاؿ البغكم، كالزمخشرم، كالبيضاكم، كأبي حياف األندلسي، 

.  كابف عادؿ الحنبمي كغيرىـ
   كىكذا فإف ما سبؽ ذكره مف األسس كالمبادئ التي قاـ عمييا منيج العكبرم في 

اعتراضاتو كترجيحاتو المغكية عمى النحاة، كال تكاد تخرج قضية عف أسس ىذا 
.  المنيج

 
:  األصول التي اعتمدىا في االعتراض والترجيح 3.1

   حيف نتحدث عف عالـ مثؿ العكبرم فال بد لنا أف نفيـ تمامان أف ىذا العالـ النحكم 
القرف السابع - قد امتمؾ أدكات الباحث الحقيقي، كما أف زمانو الذم عاش فيو 

يمثؿ مرحمة متقدمة مف مراحؿ الدراسات النحكية العربية، فيناؾ الكتب - اليجرم 

                                                 
 . 892: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 1
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التأصيمية، كالكتب التي تعالج الخالفات النحكية، كالكتب التي تقعد لمغة، ككثيران كثيران 
مف الكتب كالمؤلفات التي كانت في حكزة الباحثيف في ذلؾ العصر، كلما كاف العكبرم 

كاحدان مف العمماء الذيف يعيشكف في ىذا العصر فقد استفاد استفادة كبيرة مف ىذه 
المصنفات كالمؤلفات، كاستطاع أف يرسـ لنفسو خطان سميمان ضمف دائرة االعتراض 

.  كالترجيح بناء عمى أسس عممية كثيقة، كمبادئ بحثية دقيقة
   كال شؾ أف أكؿ ىذه األصكؿ التي اعتمد عمييا العكبرم، كيعتمد عمييا كؿ باحث 
مف الباحثيف في المغة السماع، إذ يمثؿ السماع ذلؾ المكركث الكالمي عف العرب، 
كيمثؿ ىذا المكركث بدكره األنماط االستعمالية التي درجت عمييا ألسنة العرب في 
الحديث كالكالـ، كالتي استطاع النحاة مف خالليا الكصكؿ إلى قكاعدىـ النحكية 
التأصيمية، فكالـ العرب يمثؿ البيئة التي تيستخرج منيا القكاعد المغكية التي تنظـ 

القرآف الكريـ، فيك : العممية الكالمية عندىـ، كىذه المسمكعات مف كالـ العرب ىي
صحيح دكف خالؼ أك شؾ، كىذا عائد إلى طبيعة النقؿ المتكاتر الذم نيقؿ بو القرآف 
الكريـ، ثـ يأتي في الدرجة الثانية القراءات القرآنية، كىذه أيضان ال تقؿ رتبة عف القرآف 

الكريـ، خاصة إذا كانت القراءة سبعية، أما المصدر الثالث فيك الحديث النبكم 
الشريؼ، ثـ يأتي بعد ذلؾ الشعر العربي حتى العصر األمكم، كيميو الكالـ النثرم مف 
خطب كأمثاؿ كأقكاؿ سيمعت عف العرب، فكؿ ىذه المسمكعات مف كالـ العرب تمثؿ 

.  (1)عنصران تقعيديان احتجاجيان في المغة
   كالعكبرم شأنو شأف سائر النحاة كالمغكييف الذيف يعتمدكف اعتمادان كبيران عمى ىذه 

كثيران مف أجؿ " التبياف في إعراب القرآف"األصكؿ السماعية ، إذ يستعمميا في كتابو 
.  بياف مكاطف االحتجاج السميـ، كيؤيد بيا ما ذىب إليو مف اعتراض كترجيح

  كمف بيف ىذه المكاضع السماعية نجد أف العكبرم يتحدث لنا عف سبب جر 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : في قكلو تعالى" المسجد"

 چڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  
(2)  .

                                                 
طو عبد : االقتراح في عمـ أصكؿ النحك كجدلو، تحقيؽ. (ـ 1999 )السيكطي، جالؿ الديف - 1
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معطكفان عمى الضمير دكف إعادة الجار، كمف ىنا فقد " المسجدً "  إذ ال يصح أف يعد 
كيصدكف : كالجيد أف يككف متعمقان بفعؿ محذكؼ دؿ عميو الصد تقديره: "قاؿ العكبرم

، فاآلية أصؿ (1) چٹ   ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ :عف المسجد، كما قاؿ
.  (2)سماعي يدؿ عمى صحة ما رجحو العكبرم

   كمف مكاضع السماع القرآني التي أيد بيا العكبرم ما ذىب إليو مف رأم ما كاف في 
، كذلؾ بكاسطة أداة العطؼ  ، "ثـ"حديثو عف جكاز العطؼ عمى جكاب الشرط بالجـز

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ      چ : إذ إف ناسان لـ يجيزكا ذلؾ، كذلؾ في قكلو تعالى

 چ
(3)  .

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ   چ :   فرد العكبرم عمييـ بأف ىذا خطأ، كأنو كرد في قكلو تعالى

نما استيئنؼ ىاىنا : ، ثـ عٌقب العكبرم عمى ذلؾ بقكلو(4) چىئ  ىئ  ی  ی  ی   كا 
.  (5)"ليدؿ عمى أف اهلل ال ينصرىـ قاتمكا أـ لـ يقاتمكا

   كمف خالؿ اطالع الباحث عمى اعتراضات العكبرم كترجيحاتو في القضايا المغكية 
المختمفة كالمتعددة فإنو يشير إلى أف االعتماد عمى القرآف الكريـ كأصؿ سماعي عند 
العكبرم كاف أظير مف غيره مف األصكؿ السماعية األخرل، مع األخذ بعيف االعتبار 

.  أف العكبرم لـ يعتدَّ كثيران بالسماع في اعتراضاتو كترجيحاتو
   كيستشيد العكبرم أيضان بالشعر، غير أف استشياده بالشعر قميؿ، كمف بيف 

المكاضع التي يستشيد بيا بالشعر ما جاء في حديثو عف أم النكنيف حيذفت تخفيفان، 
:  (6)، كلقد استشيد حذؼ نكف الرفع قكؿ الشاعرالضميرنكف الرفع، أـ نكف 

تىٍقميكنىا   ـٍ كى ًة المًَّو نىٍقًميكي اًحًبًو         ًبًنٍعمى كيؿٌّ لىوي ًنيَّةه ًفي بيٍغًض صى
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تقمكننا، كالنكف ىنا ليست كقاية، بؿ ىي لمضمير، إذ ال يجكز حذؼ بعض :    أم
الضمير، ككذلؾ فإف ىذا التأكيؿ ضعيؼ، ألنو ال يجكز حذؼ نكف الرفع إال 

.  (1)بعامؿ
، عمى اعتبار أف "ىذا حمكه حامضه "  كمف السماع أيضان ما جاء مف قكؿ العرب 

المتكمـ ال يريد أف ينفي عف الشيء الحالكة، كال يريد أف ينفي عنو الحمكضة، فيك 
.  (2)يزعـ أنو قد جمع الطعميف معان 

ٱ  چ :    كلقد أكرد العكبرم ىذا القكؿ عف العرب عند حديثو عف قكلو سبحانو كتعالى

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
عند ربي، كفي : ، فبٌيف العكبرم أف(3)

ىذا حمكه حامضه : كتاب، يصمح أف يككنا خبريف، فيككف الكالـ مف قبيؿ قكليـ
(4)  .

  كمف كالـ العرب الذم جاء بو العكبرم في حديثو عف القضايا المغكية ما كاف مف 
بفتح السيف، إذ " سيناء"، كذلؾ عند حديثو عف "فىٍعالؿ"نفيو لمجيء االسـ عمى زنة 

ٍزعاؿ: نفى قكؿ الفراء عف العرب أنيـ قالكا ، فبيف العكبرم أف ىذا لـ (5)ناقة فييا خى
ف صح فيك شاذ ال يقاس عميو، كبيانو لذلؾ أف ليس في  يصح نقمو عف العرب، كا 

.  (6)بفتح الفاء إال مؤنثان، كاليمزة فيو زائدة لمتأنيث" فىٍعالؿ"الكالـ 
   ىذه ىي أبرز المكاضع التي اعتمد فييا العكبرم عمى السماع كأصؿ لغكم في 

:  اعتراضاتو عمى النحاة كترجيحاتو، كىي كما نرل
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ليست كثيرة بالشكؿ الذم يمكف أف نقكؿ معو إف العكبرم قد اعتمد كثيران عمى  . 1
.  السماع

لـ تكف شاممة ألشكاؿ السماع كافة ، مف قرآف كقراءات، كحديث نبكم، كنثر،  . 2
.  ان فقط كقرآفان  كنثران كشعر، بؿ ما كجدناه شعر

أكرد العكبرم كثيران مف القراءات القرآنية في أثناء تطرقو لقضايا االعتراض  . 3
كالترجيح، غير أف ىذه القراءات لـ تكف داخمة ضمف االعتراض أك ضمف 

نما كانت بمثابة كجو يقرأ بو في اآلية الكريمة .  الترجيح، كا 
  كمف بيف األصكؿ التي اعتمد عمييا العكبرم اعتمادان كبيران في اعتراضاتو كترجيحاتو 
القياس، سكاء أكاف ذلؾ مصرحان بو أـ غير مصرح، فإف العكبرم كاف يستخدـ القياس 

.  ضمنيان في حديثو عف االعتراضات كالترجيحات
   كيشير مفيـك القياس إلى عممية منطقية تقـك عمى أساس الجمع بيف شيئيف، يككف 

ذا انتفى  في حكـ األكؿ حكـ الثاني، فإذا ثبت الحكـ في األكؿ ثبت في الثاني، كا 
الحكـ عف الثاني، فيك بالضركرة منتؼو عف األكؿ، فالطرفاف إذف متشاركاف في ىذه 

.  (1)العممية المنطقية، كليما الحكـ نفسو بناء عمى عناصر مشتركة بينيما
   كىذاف الشيئاف المذاف يقـك القياس بالحكـ عمييما يطمؽ عمييما األصؿ كالفرع، 

فالقياس إلحاؽ ليذا الفرع بذلؾ األصؿ بناء عمى عمة جامعة بينيما، حيث يأخذ الفرع 
.  (2)حكـ األصؿ بناء عمى تمؾ العمة التي تجمعيما معان 

   كال يقؿ القياس أىمية عف السماع كأصؿ مف أصكؿ التقعيد المغكم عمكمان كالنحكم 
خصكصان، إذ إف عمماء العربية لـ يستطيعكا سماع األنماط التركيبية كالبنائية كالصكتية 

كافة عف العرب، بؿ إف ما سمعكه مف كالـ العرب ال يمثؿ إال القميؿ مف كالميـ، 
ساىـ في الكصكؿ إلى القاعدة النحكية، كىذا ما القياس الذم مفاضطركا إلى استخداـ 
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يؤديو القياس، فيناؾ كثير مف مالمح القياس في التقعيد المغكم، إذ قاس العمماء 
.  (1)العرب ما لـ يسمعكه مف كالـ العرب عمى ما سمعكه

   كال يختص القياس بعمـ المغة فحسب، بؿ إف كثيران مف مظاىر العمـك الشرعية تعتمد 
: " أيضان عمى القياس، ىذا ما يكضحو لنا الجرجاني في تعريفو لمقياس، إذ يقكؿ

قست النعؿ بالنعؿ، إذا قدرتو كسكيتو، كىك : في المغة عبارة عف التقدير، يقاؿ: القياس
كفي الشريعة عبارة عف المعنى المستنبط مف النص؛ . عبارة عف رد الشيء إلى نظيره

. لتعديو الحكـ مف المنصكص عميو إلى غيره، كىك الجمع بيف األصؿ كالفرع في الحكـ
العالـ : قكؿ مؤلَّؼ مف قضايا إذا سممت لـز عنيا لذاتيا قكؿ آخر، كقكلنا: القياس

: متغير، ككؿ متغير حادث؛ فإنو قكؿ مركب مف قضيتيف إذا سممتا لـز عنيما لذاتيما
إبانة مثؿ حكـ : القياس: العالـ حادث؛ ىذا عند المنطقييف، كعند أىؿ األصكؿ

المذككريف بمثؿ عمتو في اآلخر، كاختيار لفظ اإلبانة دكف اإلثبات؛ ألف القياس مظير 
لمحكـ ال مثبت، كذكر مثؿ الحكـ، كمثؿ العمة، احتراز عف لزـك القكؿ بانتقاؿ 

. األكصاؼ، كاختيار لفظ المذككريف ليشمؿ القياس بيف المكجكديف كبيف المعدكميف
ما خفي، كىك ما يككف بخالفو،  اعمـ أف القياس إما جمي، كىك ما تسبؽ إليو األفياـ، كا 

االستحساف؛ لكنو أعـ مف القياس الخفي؛ فإف كؿ قياس خفي استحساف، : كيسمى
كليس كؿ استحساف قياسنا خفينا؛ ألف االستحساف قد يطمؽ عمى ما ثبت بالنص 
.  (2)"كباإلجماع كالضركرة، لكف في األغمب إذا ذكر االستحساف يراد بو القياس الخفي

   ىذا ىك مفيـك القياس كطبيعتو، ككما نرل فإف ىذا األصؿ يعتمد عمى ذكاء العالـ، 
كفطنتو، إذ ليس مف السيكلة بمكاف أف يتكصؿ المرء إلى قياس صحيح سميـ، كال نشؾ 
أبدان في مقدرة العكبرم في التكصؿ إلى ىذه النماذج القياسية مف كالـ العرب، كفيما 

.  يمي سنضرب أمثمة عمى القياس عند العكبرم في اعتراضاتو كترجيحاتو
  مف المكاضع التي اعتمد فييا العكبرم عمى القياس في االعتراض ن عمى قضية لغكية 

في " صيِّب: "معينة، كمف ثـ الكصكؿ إلى الراجح مف األقكاؿ ما ذكره في أصؿ كممة
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ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  چ : قكلو تعالى

 چڃچ  چ  چ  چ  ڇ  
(1)  .
ٍيًكب عمى " صيِّب"كأصؿ : "   إذ يقكؿ العكبرم في ذلؾ فأبدلت الكاك ياءن " فىٍيًعؿ"صى
ًكٍيب"أصمو : ميِّت كىيِّف، كقاؿ الككفيكف: كأيدغمت األكلى فييا، كمثمو عمى فىًعٍيؿ " صى

.  (2)"طىًكيؿ كعكيؿ: كىك خطأ؛ ألنو لك كاف كذلؾ لصحت الكاك كما صحت في
   لقد استعمؿ العكبرم القياس مرتيف في ىذه المسألة، أما المرة األكلى فقد استعممو 

: فرعان، ككممتي" صيب"، إذ جعؿ مف "فىٍيًعؿ"عمى " صيِّب"تأييدان لما رجحو مف أف 
ميِّت، كىيِّف، أصالن، فكما أف ىاتيف الكممتيف كقع فييما قمب الكاك ياءن كأدغمت األكلى 

صٌيب، كالعمة : ميت كىيف، كالفرع: ، فاألصؿ" صيِّب"في الثانية، فكذلؾ الحاؿ في 
بمٌيت كىٌيف " صيِّب"إلحاؽ : التشابو بيف األصؿ كالفرع في التركيب الصكتي، كالحكـ

.  فىٍيًعؿ، لمعمة الجامعة بينيما"مف حيث اعتبار أصميا 
   أما المرة الثانية التي استعمؿ فييا العكبرم القياس فتتمثؿ في االعتراض عمى ما 

كيب، ثـ أبدلت : ، فأصميا"فىًعيؿ"عمى زنة " صيب"قالو الككفيكف، فقد اعتبركا أف  صى
الكاك ياءن، كأدغمت في الياء التي بعدىا، غير أف العكبرم استعمؿ القياس في 

لك كاف األمر كذلؾ فمماذا لـ تيبدؿ الكاك ياءن كدغمت في : اعتراضو عمى ذلؾ، كقاؿ
ما داـ األمر عمى ذلؾ، فاعتراض العكبرم " طكيؿ، كعكيؿ: الياء األخرل في كممة

: طكيؿ كعكيؿ، كالفرع: يتمثؿ في عدـ اطراد القاعدة، كاألصؿ أف تطرد، فاألصؿ
عمى صكيب،  (صيب)صٌيب كالعمة، التشابو المفظي التصكيتي في قكؿ الككفييف أف 

بعكيؿ كطكيؿ لعدـ اكتماؿ الشبو بينيما، كعدـ اطراد : عدـ إلحاؽ صٌيب: كالحكـ
.  القاعدة

" آيية"أصميا : كقيؿ": "آيىة"   كفي مكضع آخر يقكؿ العكبرم في بياف أصؿ كممة 
ففت كما خففت في : آٌية، مثؿ: عمى فاعمة، ككاف القياس أف تيدغـ فيقاؿ داٌبة، كلكنيا خي
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، كىذا ضعيؼ ألف التخفيؼ في ذلؾ البناء كاف لطكؿ "كٌينكنة"، كأصميا "كٍينكنة"
.  (1)"الكممة

ف تحدث عف بعض مالمح القياس في الكممة السابقة إال أنو أنيى    إف العكبرم كا 
يختمؼ " كينكنة"كالمو باعتبار أف ىذا القياس خاطئ، كنفاه بعمة متمثمة بأف ما جرل لػ 

.  ، كعمكمان فإنو قد بٌيف احتجاج ىذا القكؿ بطريقة القياس"آية"عما جرل في 
آيىة، كالعمة التشابو في طبيعة المفظ صكتيا، كما أف العمة : ، كالفرع"كٍينكنة:   فاألصؿ

بعد أف كانت مثٌقمة " آية"تخفيؼ ياء : تتمثؿ في إيقاع الحكـ عمى صكت الياء، كالحكـ
ففت في  ".  كٌينكنة"بعد أف كانت مثقمة عمى " كٍينكنة"كما خي

   غير أننا أشرنا مف قبؿ أف العكبرم لـ يأخذ بيذا القياس، كبيف أنو خاطئ، ألف ما 
ففت ياؤىا "آية"يختمؼ عما جرل في " كينكنة"جرل في  ، إذ إف الكممة األكلى خي

".  آية"لطكليا، في حيف أف ىذه العمة ليست مكجكدة في كممة 
  كفي مكضع آخر يستعمؿ فيو العكبرم القياس في بياف اعتراضو كترجيحو، كذلؾ في 

ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸       ﮹  ﮺  ﮻  چ : قكلو تعالى

.  (2) چ
فأمة مبتدأ، كقائمة خبر لو، كالجار قبمو خبره، كيجكز أف : "    يقكؿ العكبرم في ذلؾ

منيـ أمة، : أمة فاعؿ الجار، كقد كيضع الظاىر ىنا مكضع المضمر، كاألصؿتككف 
أمة ريفع بسكاء، كىذا ضعيؼ في المعنى كاإلعراب ألنو منقطع مما قبمو، كال : كقيؿ

أمة اسـ ليس، كالكاك فييا حرؼ يدؿ عمى : يصح أف تككف الجممة خبر ليس، كقيؿ
أكمكني البراغيث، كسكاء الخبر، كىذا ضعيؼ، إذ ليس الغرض بياف : الجمع، كما قالكا

.  (3)"تفاكت األمة التالية آليات اهلل، بؿ الغرض أف مف أىؿ الكتاب مؤمنان ككافران 
   كال يختمؼ ىذا المكضع مف حيث المعالجة عف المكضع الذم سبقو، فقد رفض 

" ليسكا سكاءه أمة"العكبرم االحتجاج بيذه الحجة القياسية التي اتخذىا الفريؽ القائؿ بأف 
                                                 

 . 56: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 1

، لـ يجد الباحث ىذا الرأم في كتب إعراب كمعاني القرآف كالقراءات 113: سكرة آؿ عمراف، آية- 2
 .القرآنية

 . 286: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 3



 
 

37 

ليسكا سكاء : أكمكني البراغيث، كالفرع: ، فاألصؿ"أكمكني البراغيث: "مف قبيؿ استعماؿ
عرابان : الشبو التركيبي بينيما، كالحكـ: أمة، كالعمة إلحاؽ ليسكا سكاءن أمة، تركيبان كا 

ىك " ليس"أكمكني البراغيث، مف حيث إف الكاك حرؼ داؿ عمى الجمع، كاسـ : بجممة
.  أمة، كخبرىا سكاء، كلقد رفض العكبرم ىذا القياس الختالفو مع قصد اآلية الكريمة
:   كفي مكضع آخر يتعرض فيو العكبرم لمقياس في حديثو عف قكلو سبحانو كتعالى

 چ                             

(1)  .
: ىي العميا، مبتدأ كخبر، أك تككف ىي فصالن، كقرئ بالنصب، أم: "   يقكؿ العكبرم

أف فيو كضع الظاىر مكضع : أحدىا: كجعؿ كممةى اهلل، كىك ضعيؼ لثالثة أكجو
أف فيو داللة عمى أف كممة اهلل كانت : كممتو، كالثاني: المضمر، إذ األصؿ أف يقاؿ

بعيد إذ القياس " ىي"أف تككيد مثؿ ذلؾ بػ : سفمى فصارت عميا، كليس كذلؾ، كالثالث
.  (2)إياىا

ىي العميا، عمى ما استقاـ عنده مف كالـ العرب، :    لقد قاس العكبرم قكلو تعالى
فجعؿ مف األصؿ المنقكؿ عف العرب بتككيد المنصكب بضمير منصكب، كىك أصؿ 

ككممةى اهلل : مفترض، أم أنو لك كاف ىذا ىك مكضع اآلية لكاف قياس العربية أف يقاؿ
مما يبعدىا عف " ىي العميا"إياىا العميا، غير أف القرآف الكريـ ذكر ىذه اآلية بمفظ 

.  قراءة النصب
   كمف خالؿ األمثمة كالنماذج السابقة عمى اعتماد العكبرم عمى القياس كأصؿ مف 

:  أصكؿ النحك في االعتراض كالترجيح فإننا يمكننا أف نالحظ ما يأتي
إف العكبرم ال يقصر الحديث عف القياس فقط في المسائؿ التي يريد أف يرجحيا،  . 1

نما يكرد القياس في بعض األحياف كحجة لفريؽ مف الفرقاء المختمفيف، ثـ يرفض  كا 
.  قياسيـ كما رأينا في النماذج السابقة

إف العكبرم مكلع بالقياس، حتى إف كثيران مف اعتراضاتو كترجيحاتو اعتمدت اعتمادان  . 2
.  كبيران عمى القياس
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ال يكتفي العكبرم بإيراد القياس المنطقي القائـ عمى المقيس كالمقيس عميو، كالعمة،  . 3
.  كالحكـ، بؿ يعتمد أيضان عمى القياس المغكم المعتمد عمى االطراد في لغة العرب

   كلك حاكؿ الباحث أف يستقصي مكاضع القياس كافة عند العكبرم لطاؿ بو المقاـ، 
خاصة أف الباحث سيناقش كؿ ىذه المسائؿ في الفصميف المقبميف، لذا فإنو يكتفي 
بإيراد ىذه النماذج القياسية التي اعتمدىا العكبرم كأصؿ مف أصكؿ االعتراض 

.  كالترجيح في كتابو التبياف
   كقد اعتمد العكبرم في اعتراضاتو كترجيحاتو فيك التعميؿ، كيشير الباحث ىنا قبؿ 
الخكض في عرض النماذج التي تؤيد أف العكبرم اعتمد عمى التعميؿ إلى أف التعميؿ  
كاف أكثرالمباحث األصكلية اعتمادان مف قبؿ العكبرم، فأكثر المسائؿ النحكية المشتممة 

.  عمى االعتراض كالترجيح يعتمد فييا العكبرم عمى التعميؿ اعتمادان كاضحان بٌينان 
عبارة عف معنى يحؿ بالمحؿ : لغةن : العمة: "   يقكؿ الجرجاني في بياف معنى العمة

فيتغير بو حاؿ المحؿ بال اختيار، كمنو يسمى المرض عمة؛ ألنو بحمكلو يتغير حاؿ 
عبارة عما يجب الحكـ بو معو، كالعمة في : الشخص مف القكة إلى الضعؼ، كشريعةن 

. التغيير في األجزاء الثمانية، إذا كاف في العركض كالضرب: العركض
ا مؤثرنا فيو: العمة . ىي ما يتكقؼ عميو كجكد الشيء كيككف خارجن

ما تقـك بو الماىية مف : األكؿ: ما يتكقؼ عميو ذلؾ الشيء، كىي قسماف: عمة الشيء
ما يتكقؼ عميو اتصاؼ الماىية المتقكمة : عمة الماىية، كالثاني: أجزائيا، كتسمى

بأجزائيا بالكجكد الخارجي، كتسمى عمة الكجكد، كعمة الماىية؛ إما ألنو ال يجب بيا 
ما ألنو يجب بيا كجكده، كىي  كجكد المعمكؿ بالفعؿ بؿ بالقكة، كىي العمة المادية، كا 
العمة الصكرية؛ كعمة الكجكد إما أف يكجد منيا المعمكؿ، أم يككف مؤثرنا في المعمكؿ 

مكجكدنا لو، كىي العمة الفاعمية، أك ال، كحينئذ إما أف يككف المعمكؿ ألجميا، كىي العمة 
.  1"الغائية، أك ال، كىي الشرط إف كاف كجكدينا، كارتفاع المكانع إف كاف عدمينا

   فالتعميؿ إذف خاص بذكر ىذه العمؿ التي تحكؿ دكف كقكع شيء ما، أك تككف سببان 
في كقكعو، فكما أف العمة تمنع كاقعان معينان، فإنيا في الكقت نفسو تككف سببان في أمر 

. معيف
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 كلقد اعتمد العكبرم في أكثر مسائمو االعتراضية كترجيحاتو عمى التعميؿ اعتمادان 
كبيران، كال يتسع المجاؿ لذكر جميع المالمح التي تيظير التعميؿ عند العكبرم في جانب 
االعتراضات المغكية كالترجيحات، غير أننا نكتفي بإيراد بعض النماذج التعميمية عند 

.  العكبرم في كتابو التبياف
كقيؿ آميف اسماى مف أسماء : "في سكرة الفاتحة" آميف"  يقكؿ العكبرم في بياف معنى 

أف أسماء اهلل تعالى ال : يا آميف، كىذا خطأ لكجييف، أحدىما: اهلل تعالى، كتقديره
أنو لك كاف كذلؾ لبني عمى الضـ ألنو : تيعرؼ إال تمقيان كلـ يرد بيذا سمع، كالثاني

.  (1)"منادل معرفة أك مقصكد
اسـ مف أسماء اهلل " آميف"  لقد استعمؿ العكبرم أصؿ التعميؿ في استبعاد أف يككف 

سبحانو كتعالى، كىذا التعميؿ ظير مف خالؿ بياف أنو لك كاف آميف اسـ مف أسماء اهلل 
تعالى لكجب بناؤه عمى الضـ عمى أساس القاعدة النحكية لممنادل، فمما لـ يبفى عمى 

الضـ ظير أنو ليس باسـ هلل عز كجؿ، فعمة النفي تمثمت في أنو لـ ينادى االسـ بالضـ 
.  كعالمة بناء، مما جعؿ العكبرم يقكؿ بأنو ليس اسمان مف أسماء اهلل سبحانو كتعالى

 چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ :    كقكلو سبحانو كتعالى
(2)  .

فيـ ال : "   يقكؿ العكبرم مكضحان مكضع االعتراض كالترجيح في ىذه اآلية الكريمة
يرجعكف، جممة مستأنفة، كقيؿ مكضعيا حاؿ، كىك خطأ، ألف ما بعد الفاء ال يككف 

.  (3)"حاالن ألف الفاء ترتب كاألحكاؿ ال ترتيب فييا
   فمقد اعترض العكبرم عمى القكؿ الذم يقكؿ بأف ىذه الجممة في مكضع الحاؿ، 
ككاف تعميمو ليذا االعتراض ناشئاى مف طبيعة التقعيد النحكم المرتبط بالحاؿ، إذ إف 
الفاء تحمؿ معنى الترتيب، كالحاؿ ال ترتيب فييا، فمف ىنا أبعد العكبرم احتماؿ أف 

تككف الجممة في مكضع الحاؿ، ليذه العمة كالسبب، كرجح أف تككف في مكضع 
 . استئناؼ
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.  (1) چڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     چ :  فبعد قكلو سبحانو كتعالى
أرئنا، فحيذفت اليمزة التي : األصؿ: "مف اآلية الكريمة" أىًرنا: "   يقكؿ العكبرم في قكلو

ىي عيف الكممة في جميع تصاريؼ الفعؿ المستقبؿ تخفيفان كصارت الراء متحركة 
بحركة اليمزة، كالجميكر عمى كسر الراء، كقرئ باإلسكاف، كىك ضعيؼ ألف الكسرة 
ىنا تدؿ عمى الياء المحذكفة، ككجو اإلسكاف أف يككف شبو بالمتصؿ، فسكف كما 

.  (2)"فًخذ، ككًتؼ: سكف
إلى أف  (3)"أًرنا"   لقد عمؿ العكبرم لما ذىب إليو مف اعتراض عمى إسكاف الراء مف 

ىذه الحركة ػ كىي الكسرة ػ تدؿ عمى الياء المحذكفة، فمما كاف ليا مكقع في المعنى 
كاإلعراب لـ يجز حذفيا، كيظير لنا كيؼ أف العكبرم قد اعتمد عمى التعميؿ في 

.  اعتراضو عمى ىذه القراءة كالكجو المغكم المتعمؽ بيا
  كىكذا فقد ظير لنا مف خالؿ المكاضع السابقة كيؼ أف العكبرم قد اعتمد اعتمادان 
كبيران عمى التعميؿ في التكصؿ إلى ترجيحاتو سكاء في القضايا النحكية، أـ الصرفية، 
أـ الصكتية، كىناؾ مكاضع كثيرة جدان اعتمد فييا العكبرم عمى التعميؿ ال يتسع المقاـ 
ىاىنا لسردىا كميا، فيي ستمر بنا في الفصكؿ المقبمة، كسنفصؿ الحديث فييا عمى 

.  كجييا الصحيح السميـ
   أما األصؿ التالي مف األصكؿ التي اعتمد عمييا العكبرم كثيران في اعتراضاتو 

في : التأكيؿ: " كترجيحاتو فيك التأكيؿ، كيبيف لنا الجرجاني مفيـك التأكيؿ قائالن 
صرؼ المفظ عف معناه الظاىر إلى معنى يحتممو، إذا : كفي الشرع. الترجيع: األصؿ

يَّ ًمفى }: كاف المحتمؿ الذم يراه مكافقنا لمكتاب كالسنة، مثؿ قكلو تعالى ييٍخًرجي اٍلحى
ف أراد بو إخراج المؤمف مف  {اٍلمىيِّتً  إف أراد بو إخراج الطير مف البيضة كاف تفسيرنا، كا 

.  (4)"الكافر، أك العالـ مف الجاىؿ؛ كاف تأكيالن 
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نما    فالتأكيؿ إذف متعمؽ ببعض األمكر الخفية التي ال تظير بشكؿ سطحي لمعياف، كا 
.  ىي تحتاج إلى تدقيؽ كعمؽ في النظر كي يتكصؿ إلييا الناظر المدقؽ

  كالتأكيؿ يعتمد اعتمادان كبيران عمى التفسير كاالستنباط، كلكف ليس كؿ تفسير مرتبط 
نما يتكجب في التأكيؿ أف يككف مكافقان لما قبمو كما بعده مف الكالـ،  بشيء ما تأكيالن، كا 

.  (1)باإلضافة إلى استخداـ أدكات االستنباط السميـ
   كمف ىنا فإف التأكيؿ يختص بإرجاع األشياء إلى الغايات التي تراد منيا، غير أنو 

يتكجب في ىذا اإلرجاع أف يككف معتمدان عمى دليؿ صحيح يقـك عميو، فإف كاف الدليؿ 
ف كاف الدليؿ فاسدان فالتأكيؿ فاسد أيضان  .  (2)صحيحان فالتأكيؿ صحيح أيضان، كا 

  كانطالقان مف ىذا كمو فإف التأكيؿ في عيرؼ أىؿ العمـ يختص ببعض النكاحي الخفية 
التي ال تظير في التركيب الكالمي، بؿ يتكجب عمى العالـ أف يدقؽ النظر في تركيب 
الكالـ كي يصؿ إلييا، غير أف ىذه األشياء التي يتكجب عمى العالـ أف يصؿ إلييا ال 
بد ليا مف أف تكافؽ النص الذم ترد فيو مف نكاحي الداللة كالتركيب، كيتكجب عمى 

ىذه األشياء التي تكصؿ إلييا العالـ أف تككف معتمدة عمى دليؿ قكم، إذ إف االعتماد 
عمى الظف ليس كافيان في التأكيؿ، بؿ يتكجب أف يدعـ التأكيؿ دليؿ قكم يساعد عمى 

.  إثبات ىذا التأكيؿ
   كلقد رأينا في اعتراضات العكبرم كترجيحاتو بعضان مف ىذه التأكيالت التي 
سنضرب ليا أمثمة فيما يمي، مما يقكدنا إلى القكؿ بأف العكبرم قد اعتمد في 

.  اعتراضاتو كترجيحاتو عمى التأكيؿ في بعض األحياف
  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵  ﮶  چ:    كمف ذلؾ ما ذكره العكبرم في قكلو سبحانو كتعالى

 چ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽   ﮾  ﮿  ﯀   ﯁            
(3)  .

ما : في بطكنيـ، في مكضع نصب عمى الحاؿ مف النار، تقديره: "  يقكؿ العكبرم
يأكمكف إال النار ثابتة أك كائنة في بطكنيـ، كاألكلى أف تككف الحاؿ مقدرة ألنيا كقت 
نما يؤكؿ إلى ذلؾ، كالجيد أف تككف ظرفان ليأكمكف، كفيو  األكؿ ليست في بطكنيـ، كا 
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كالقكؿ األكؿ يمـز منو تقديـ الحاؿ عمى . في طريؽ بطكنيـ: تقدير حذؼ مضاؼ، أم
حرؼ االستثناء، كىك ضعيؼ، إال أف ييجعؿ المفعكؿ محذكفان، كفي بطكنيـ حاالن منيـ، 

.  (1)"في بطكنيـ شيئان : أك صفة لو، أم
   لقد استعاف العكبرم في اعتراضو كترجيحو ىاىنا بالتأكيؿ، فأكؿى كجكد الحاؿ 

نما ىي : المقدرة، حيف قاؿ كائنة، أك ثابتة، كىذه الحاؿ ليست في سياؽ الكالـ، كا 
مقدرة اعتمادان عمى تأكيؿ الداللة الذم انتيجو العكبرم في حديثو، ثـ أكؿ كجكد 

في طريؽ بطكنيـ، ككؿ ىذا التقدير كالتفسير ما ىك : المضاؼ المحذكؼ كىك تقدير
.  إال مممح مف مالمح ىذا التأكيؿ النحكم لمتركيب كي تستقيـ الداللة كالتركيب معو

  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  :   كفي قكلو سبحانو كتعالى

 چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ    
(2)  .

ذلؾ ىك خبر مبتدأ محذكؼ، أم ذلؾ األمر ذلؾ، فعمى ىذا يككف : "   يقكؿ العكبرم
: بأنيـ قالكا، في مكضع نصب عمى الحاؿ مما في ذا مف معنى اإلشارة، أم: قكلو

، أم ..ذلؾ األمر مستحقان بقكليـ، كىذا ضعيؼ، كالجيد أف يككف ذلؾ مبتدأ خبره أنيـ
.  (3)"ذلؾ العذاب مستحؽ بقكليـ

   فمقد ظير لنا مف خالؿ الكالـ السابؽ لمعكبرم كيؼ أنو يعتمد عمى التأكيؿ في بياف 
مف اإلعراب، ثـ إنو يذكر الكجكه المحتممة في ىذه اآلية الكريمة، كيبيف " ذلؾ"مكضع 

بعض مالمح فسادىا، كما أنو يبيف تكمؼ التأكيالت عند بعض المتأكليف لآلية 
.  الكريمة

  كفي نياية ىذا الفصؿ فإنو ال يسع الباحث إال أف يسجؿ بعض الممحكظات التي 
:  الحظيا عمى العكبرم فيما اعتمد عميو في منيجو كىي

يعتمد العكبرم في اعتراضاتو كترجيحاتو عمى بعض أقكاؿ النحاة كالمفسريف، غير  . 1
أنو يحاكؿ كثيران استبعاد صاحب القكؿ، كيظف الباحث أف ىذا االستبعاد لصاحب 

محاكلة الختصار الكالـ كىك اليدؼ األساسي : األكؿ: القكؿ ناتج مف أمريف
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أف العكبرم عادة ال يذكر صاحب القكؿ حيف يعارضو، : لمكتاب أصالن، كالثاني
.  كفيو شيء مف االحتراـ لشخصية صاحب القكؿ

ييكًثر العكبرم مف القراءات القرآنية عند تناكلو لمقضايا المغكية، مما يمكننا مف  . 2
القكؿ بأف كتاب التبياف يصمح أف يككف مرجعان لمقراءات القرآنية صحيحيا 

.  كشاذىا
نما يعتمد كثيران  . 3 ال يعتمد العكبرم عمى السماع كثيران في اعتراضاتو كترجيحاتو، كا 

.  عمى التعميؿ، كمف ثـ التأكيؿ، كأخيران القياس
تمثؿ المادة النحكية أكثر مسائؿ االعتراض كالترجيح عند العكبرم في كتابو  . 4

التبياف، في حيف يأتي الصرؼ كالصكت في مسائؿ قميمة إذا قكرنت بمسائؿ 
.  النحك
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الفصل الثاني 
المسائل النحوية التي اعترض فييا العكبري عمى النحاة 

 
   يعد ىذا الفصؿ لب ىذه الدراسة ،كذلؾ ألف المسائؿ النحكية التي اعترض فييا 

العكبرم عمى النحاة مف بيف أكثر المسائؿ كركدان في كتابو التبياف، كالسبب عائد في 
ظف الباحث إلى أف العكبرم ممارس لمنحك أكثر منو لمصرؼ كاألصكات، لذا كاف 
تركيزه عمى القضايا النحكية في اعتراضاتو أكثر مف أم مستكل آخر مف مستكيات 

المغة العربية، كبناء عمى ذلؾ فإف ىذا الفصؿ سيككف أكثر فصكؿ ىذه الدراسة مناقشة 
.  كطكالن 

 
: اعتراضات العكبري في مسائل العالقات اإلسنادية 1.2

    يشير مصطمح العالقات اإلسنادية إلى تمؾ األنماط التركيبية التي تظير في الجمؿ 
المختمفة، كذلؾ كفؽ نظاـ اإلسناد العربي، سكاء أكانت جممة اسمية مككنة مف مبتدأ 
كخبر، أـ جممة فعمية مككنة مف فعؿ كفاعؿ، فإف ىذه الجمؿ كميا تقـك عمى أساس 

مف التعالؽ اإلسنادم المعتمد عمى المسند كالمسند إليو، كالمذيف يحققاف بدكرىما المعنى 
.  (1)كالتركيب ضمف تمؾ الجممة

    كبمقتضى مكضكع ىذه الدراسة فمقد أفرد الباحث مبحثان خاصان لمحديث عف ىذه 
:  العالقات اإلسنادية كاعتراضات العكبرم كترجيحاتو ضمنيا، كذلؾ عمى النحك اآلتي

 
 :الشرطية (إن)إعراب اإلسم المرفوع بعد : 1.1.2

الشرطية، فقد تقرر " إفٍ "   تقصد ىذه المسألة لمحديث عف مجيء االسـ المرفكع بعد 
ذا"عند النحاة مف خالؿ استقرائيـ لنصكص المغة بأف  الشرطيتيف ال يمييما إال " إف، كا 
ف حصؿ أف كلييما اسـ فإنو يككف مرفكع  عمى تقدير فعؿ مضمر، ىذا كالـ ان الفعؿ، كا 
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جميكر النحكييف، كلقد قاؿ بو األخفش كابف مالؾ، غير أنيما قاال زيادة عمى ذلؾ 
ذا"بجكاز أف يككف االسـ المرتفع بعد  .  (1)مبتدأ، كما يميو الخبر" إٍف، كا 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   چ :كفي قكلو تعالى

 چٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
(2) . 

: امرأة مرفكع بفعؿ محذكؼ؛ أم: "مف اإلعراب" امرأةه "   يقكؿ العكبرم مبينان مكضع 
ف خافت امرأة، كاستيغني عنو بػ  ىك مبتدأ، كما بعده : المذككر، كقاؿ الككفيكف" خافت"كا 

الخبر، كىذا عندنا خطأ؛ ألف حرؼ الشرط ال معنى لو في االسـ، فيك مينىاًقضه 
.  (3)"لمفعؿ

   لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ عمى حديث عف مسألة خالفية بيف الككفييف 
الشرطيتيف " إٍف أك إذا"كالبصرييف، كذلؾ أف الككفييف يركف أف االسـ المرتفع بعد 

يصمح أف يككف مبتدأ، كالفعؿ بعده الخبر، في حيف أف البصرييف ال يقكلكف بذلؾ، 
كيعدكف ىذا االسـ المرتفع بعدىما فاعالن لفعؿ محذكؼ يفسره الفعؿ المذككر بعده، 

ألنيـ يركف أف الشرط مف خكاص األفعاؿ كمتناقض مع األسماء، فال يصمح أف يككف 
.  (4)الشرط داخالن عمى الجممة اإلسمية كدخكلو عمى الجممة الفعمية

   كعمكمان فإف جميكر النحكييف يقكلكف بقكؿ البصرييف، أم اعتبار االسـ المرفكع بعد 
ذا" الشرطيتيف فاعالن لفعؿ محذكؼ يفسره الفعؿ المذككر بعده، كىذا بخالؼ قكؿ " إف، كا 

.  (5)الككفييف كاألخفش الذيف يركف أف الفعؿ الذم يمي المرفكع ىك الرافع لو
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   كتتمثؿ حجة البصرييف في عدـ قبكليـ لرأم الككفييف بالحجة التي بٌينيا العكبرم 
نفسو في نصو السابؽ، كذلؾ أف أدكات الشرط تتعمؽ باألفعاؿ كال تعمؽ ليا باألسماء، 
إذ ال ييتصكر الشرط مع االسـ، بؿ إف الشرط يككف في الفعؿ، كذلؾ أمر يجعؿ مف 
أدكات الشرط تمؾ مختصة باألفعاؿ دكف األسماء، األمر الذم يدفع بالبصرييف إلى 

.  (1)عدـ قبكؿ قكؿ الككفييف
   لـ يكتًؼ العكبرم باالعتراض عمى رأم الككفييف في ىذه المسألة فحسب، بؿ إنو 

كصؼ ذلؾ الرأم بأنو خطأ، مما يدلنا أف العكبرم يرفض رأم الككفييف جممة 
.  كتفصيالن، كال يرل لو احتماالن في الدرس النحكم

 
خبر المبتدأ 2.1.2 

   يمثؿ خبر المبتدأ الجزء المكمؿ لمجممة االسمية في العربية، إذ بو يصبح الكالـ تامان 
ذا معنى، كيدٌؿ عمى ذلؾ أف بيذا الخبر يقع التصديؽ أك التكذيب لمجممة، فإذا قاؿ 

عبد "ال عمى " منطمؽ"عبدي اهلًل منطمؽه، فإف التصديؽ أك التكذيب يقع عمى : القائؿ
. (2)، فالخبر ىك مناط اكتماؿ المعنى كالجممة"اهلل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  چ : في قكلو تعالى

 چپ  پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ   ٺ  ٿ  
(3)  .

ىـ التائبكف، : ييقرأ بالرفع، أم: التائبكف: "   يقكؿ العكبرم في تفسير ىذه اآلية الكريمة
.  (4)"اآلمركف بالمعركؼ كما بعده، كىك ضعيؼ: كيجكز أف يككف مبتدأ، كالخبر
مبتدأ كخبره اآلمركف بالمعركؼ كجو ضعيؼ " التائبكف"  لقد بٌيف العكبرم أف اعتبار 

نما الكجو األقكل عنده أف يككف  خبران، كالمبتدأ " التائبكف"في تأكيؿ ىذه اآلية الكريمة، كا 
ىـ، كعمكمان فإف ىذا الكجو ىك الراجح عند جميكر : ضمير محذكؼ تقديره
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" التائبيف"خبر لمبتدأ محذكؼ قراءة مف قرأ " التائبكف"، كالدليؿ عمى أف (1)المفسريف
كىي قراءة عبد اهلل كأيبي، إذ ال تخريج ليذه القراءة إال عمى المدح، لذا فإف تخريج ىذه 

كبيذا القكؿ قاؿ أكثر . (2)في قراءة الرفع خبران " التائبكف"القراءة عمى المدح يؤيد اعتبار 
.  ، كغيرىـ(5) كالنسفي(4)،كالجكزم(3)المفسريف، كمف بينيـ ابف عطية

خبران لممبتدأ قكؿ ضعيؼ، فعالكة عمى ما " اآلمركف بالمعركؼ"    إف القكؿ باعتبار 
ذكره العكبرم مف إضعاؼ ىذا الكجو فإف الباحث يشير إلى تساكم المبتدأ كالخبر في 
ىذه الحالة في التعريؼ كالتنكير، كليس ىناؾ أم قرينة لفظية أك معنكية دالة عمى 

أييما المبتدأ مف الخبر، فالجميع صفات ليؤالء المؤمنيف، كبالتالي فإف المبتدأ يساكم 
.  الخبر تمامان، كمف ىنا فإف ىذا الكجو يضعؼ أكثر مف الكجو السابؽ

  كلكي نؤٌكد ىذا الكجو فال بد لنا مف تحكيـ المعنى في نص اآلية الكريمة، كمف ىنا 
يتكجب عمينا إيراد اآلية السابقة ليذه اآلية الكريمة حتى نتمكف مف خالليا الكصكؿ إلى 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ : المعنى السميـ، إذ يقكؿ سبحانو كتعالى

ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   

                                                 
الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، . (ـ2002)الثعمبي، أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ - 1

نظير الساعدم، دار إحياء التراث العربي، : أبك محمد بف عاشكر، مراجعة كتدقيؽ: تحقيؽ
 . 98: ، ص5: بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج

 . 314: ، ص2: الكشاؼ، ج. الزمخشرم- 2

المحرر الكجيز في تفسير . (ىػ1422)ابف عطية، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي - 3
عبد السالـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، : الكتاب العزيز، تحقيؽ

 . 88: ، ص3: الطبعة األكلى، ج

زاد المسير في عمـ التفسير، . (ىػ1422)الجكزم، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد - 4
: ، ص2: عبد الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج: تحقيؽ
303 . 

مدارؾ التنزيؿ . (ـ1998)النسفي، أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف - 5
محيي الديف ديب : يكسؼ عمي بديكم، راجعو كقدـ لو: كحقائؽ التأكيؿ، حققو كخرج أحاديثو

 . 712: ، ص1: مستك، دار الكمـ الطيب، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج
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وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ   

 چ
(1) . 

    كبناء عمى نص ىذه اآلية الكريمة يمكننا أف نرل أف المعنى العاـ في ىاتيف 
اآليتيف الكريمتيف يتناكؿ الحديث عف المؤمنيف عمكمان، كىذا الحديث العاـ عنيـ يؤيد 

التائبكف، العابدكف، إخبار عف ىؤالء المؤمنيف الذيف تحدثت عنيـ اآلية : أف يككف قكلو
، كالمبتدأ ان خبر" التائبكف"السابقة بأف اهلل اشترل منيـ أنفسيـ، فكاف مف األكلى عٌد 

.   يعكد عمى المؤمنيف الذيف تحدثت عنيـ اآلية السابقةان  مستتران ضمير
 

: اسم كان الداخمة عمى الفعل المضارع3.1.2 
عمى الجممة االسمية ػ كما نعمـ ػ فترفع المبتدأ كيسمى اسميا، كتنصب " كاف"تدخؿ 

مع " كاف"الخبر كيسمى خبرىا، كلكف في بعض الحاالت التركيبية يشكؿ أمر اسـ 
خبرىا، كفقان لما يقتضيو النظاـ التركيبي لمجممة، فقد يككف اسميا متقدمان، كقد يككف 

، كىذا ما سيظير لنا في المسألة (2)ضميران مستتران، كقد يككف ضميران عائدان عمى متقدـ
:  اآلتية

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ : في قكلو تعالى

ۅۅ  ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

 چۆئ  ۈئ  ۈئ   
(3) . 

: كفي اسميا كجياف: ما كاف يصنعي : "في اآلية الكريمة" كاف"   يقكؿ العكبرم في اسـ 
: يصنعو، كالثاني: ىك ضمير ما كخبرىا يصنع فرعكف، كالعائد محذكؼ، أم: أحدىما

ضمير فاعؿ، كىذا ضعيؼ؛ ألف يصنع يصمح أف " يصنع"أف اسـ كاف فرعكف، كفي 
.  (4)"قاـ زيده : يعمؿ في فرعكف، فال ييقدر تأخيره، كما ال ييقدر تأخير الفعؿ في قكلؾ

                                                 
. 111: سكرة التكبة، آية- 1

 . 244: ، ص3: ركح البياف، ج. الخمكتي: انظر- 2

 . 137: سكرة األعراؼ، آية- 3

، لـ يجد الباحث ىذا الرأم في كتب إعراب كمعاني القرآف 592: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 4
 .كالقرا ءات القرآنية
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   إف مما ييمحظ عمى ىذه المسألة التي اعترض فييا العكبرم عمى تكجيو نحكم أنيا 
.  متعمقة بجانب التفسير أكثر مف تعمقيا بجانب التركيب كالنحك

   كفي مكقؼ مغاير تمامان لمكقؼ العكبرم في اآلية الكريمة فإف السميف الحمبي 
ضمير شأف مقدر؛ ألنو يرل أنو ال يجكز الفصؿ بيف " كاف"يضعؼ القكؿ بأف اسـ 

اسـ " فرعكف"كما في حيزىا بضمير الشأف، كيرجح السميف الحمبي أف يككف " كاف"
، كبيذا (1)"كاف"كاف، كالفعؿ متضمنان لضمير عائد عمى فرعكف، كىك في مكضع خبر 

.  (2)القكؿ قاؿ الخمكتي أيضان 
يصمح أف يعمؿ في " يصنع"   كعمكمان فإف العكبرم قد احتج لما ذىب إليو بأف 

فمف ىنا لـ يجز تقديـ فرعكف عميو، كأيان يكف األمر فإف العكبرم لـ ييخٌطئ " فرعكف"
. ىذا القكؿ، بؿ كصفو بالضعؼ فقط 

   كيرل الباحث أف العكبرم لـ يكف مصيبان في تضعيفو ليذا القكؿ، كذلؾ ألنو يجكز 
قاـ زيده، كزيده قاـ، مع االفتراؽ في : التقديـ كالتأخير في مثؿ ىذه الحالة، فيي كقكلنا

الداللة بيف الجممتيف، أما أف نصؼ تكجيو أحد التركيبيف بأنو غير صحيح أك ضعيؼ 
فإف الباحث ال يقكؿ بيذا القكؿ، بؿ يقكؿ بجكاز ذلؾ، مع األخذ بعيف االعتبار أف 

.  المفسريف كما رأينا قالكا بيذا القكؿ أيضان 
 

: خبر الفعل الناسخ4.1.2 
ال يختمؼ األمر كثيران بيف خبر المبتدأ كخبر الفعؿ الناسخ، فما يثبت مف أحكاـ     

ليذا يثبت لذاؾ، غير أف خبر الناسخ قد يحمؿ بعض الحاالت المخصصة، كخبر 
مثالن كاقتراف الباء بو، أك خبر أفعاؿ المقاربة كالرجحاف كالشركع حيث يمـز في " ليس"

، كىكذا، فإف خبر الناسخ ال يختمؼ كثيران (3)بعضيا أف يككف جممة فعمية فعميا مضارع

                                                 
 . 441: ، ص5: الدر المصكف، ج. السميف الحمبي- 1

ركح البياف، دار الفكر، . (ت.د)الخمكتي، أبك الفداء إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستنبكلي - 2
 . 224: ، ص3: بيركت ػ لبناف، ج

 . 11: ، ص2: حاشية الصباف عمى شرح األشمكني، ج. الصباف: انظر مثالن - 3
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عف خبر المبتدأ إال في بعض التفصيالت التي ال تؤدم إلى اختالؿ كبير في طبيعة 
.  التركيب، كىك ما تقصد إليو ىذه المسألة

ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸       ﮹  ﮺  چ : في قكلو تعالى

 چ﮻  
(1) . 

فأمة مبتدأ، كقائمة نعت لو، كالجار : "   يقكؿ العكبرم في تفسير ىذه اآلية الكريمة
قبمو خبره، كيجكز أف تككف أمة فاعؿ الجار، كقد كيضع الظاىر ىنا مكضع المضمر، 

أمة ريًفع بسكاء، كىذا ضعيؼ في المعنى كاإلعراب؛ ألنو : كقيؿ. منيـ أمة: كاألصؿ
منقطع مما قبمو، كال يصح أف تككف الجممة خبر ليس، كقيؿ أمة اسـ ليس، كالكاك فييا 

أكمكني البراغيث، كسكاء الخبر، كىذا ضعيؼ، إذ : حرؼ يدؿ عمى الجمع، كما قالكا
ليس الغرض بياف تفاكت األمة القائمة التالية آليات اهلل، بؿ الغرض أف مف أىؿ 

.  (2)"الكتاب مؤمنان ككافران 
:     لقد اعترض العكبرم في كالمو السابؽ عمى رأييف ىما

ليسكا سكاء "، كسكاء ىي سبب الرفع فييا، فالتقدير "سكاء"عىدُّ أمة خبران لػ :    األكؿ
ال تستكم أمة : ، أم المعنى"ليس"، فتصبح الجممة بناء عمى ذلؾ في مكضع خبر "أمة

.   كىك قكؿ الفراء(3)صالحة كأخرل كافرة
   كقكؿ الفراء ىذا باطؿ، كذلؾ عائد إلى أنو يرفع أمة بسكاء فال يعكد عمى اسـ ليس 

شيء يرفع بما ليس جاريا عمى الفعؿ كيضمر ما ال يحتاج إليو ألنو قد تقدـ ذكر 
 . (4)الكافريف فميس إلضمار ىذا كجو

:     أما العكبرم فقد استند في رده ليذا القكؿ عمى حجتيف ىما

                                                 
. 113: سكرة آؿ عمراف، آية- 1

، لـ يجد الباحث ىذا الرأم في كتب إعراب كمعاني القرآف 286: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 2
 كالقرا ءات القرآنية 

 . 230: ، ص1: معاني القرآف، ج. الفراء- 3

عبد : إعراب القرآف، كضع حكاشيو كعمؽ عميو. (ىػ1421)النحاس، أبك جعفر أحمد بف محمد - 4
المنعـ خميؿ إبراىيـ، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة 

 . 176: ، ص1: األكلى، ج
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.     األكلى، أف ىذا التقدير ضعيؼ في المعنى، كذلؾ ألنو منقطع عما قبمو
أنو ال يمكف أف تككف الجممة االسمية مف سكاء كمرفكعيا في مكضع خبر :    الثانية

".  ليس"
، "ليس"أما الرأم الثاني الذم اعترض عميو العكبرم فيتمثؿ بعىدِّ أمة اسـ :    الثاني

حرؼ داؿ عمى الجمع، أم اعتبار ىذه الجممة مف قبيؿ " ليس"كسكاء خبرىا، كالكاك في 
لغة أكمكني البراغيث، كىي لغة تجعؿ الضمير المتصؿ بالفعؿ حرفان داالن عمى التثنية 

.  (1)أك الجمع، ثـ تجعؿ المرفكع فاعالن 
   كمما يمنع مف اعتبار ىذه الجممة مف قبيؿ أكمكني البراغيث كىك قكؿ ألبي عبيدة 

أكمكني البراغيث، لـ يتقدـ : أنو قد تقدـ ذكر أىؿ الكتاب في اآلية، في حيف أف جممة
ذكر البراغيث، فال يصح عدىا مف قبيؿ أكمكني البراغيث مع عدـ مكافقتيا لنظاـ تمؾ 

.  (2)الجممة
   كمف العمماء الذيف لـ يكافقكا ىذيف الكجييف الزمخشرم الذم رجح أنيا جممة 

، ك أبك (4)، كىذا االستئناؼ جاء لبياف نفي االستكاء، ك بذلؾ قاؿ البيضاكم(3)مستأنفة
.  (5)حياف 

   كعمكمان فإف العكبرم قد بٌيف حجتو في اعتراضو عمى ىذا الكجو في اآلية الكريمة، 
كالحجة متمثمة بناحية تفسيرية معنكية عمى أساس أف الغرض مف اآلية الكريمة بياف 

، كليس الغرض بياف تفاكت األمة التالية آليات اهللكأف مف ق .   مؤمفه كمف ىك كافره

                                                 
. 78: ، ص1: الكتاب، ج. سيبكيو- 1

 . 176: ، ص1: إعراب القرآف، ج. النحاس- 2

الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، دار . (ىػ1407)الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك - 3
 . 402: ، ص1: الكتاب العربي، بيركت ػ لبناف، الطبعة الثالثة، ج

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، . (ىػ1418)البيضاكم، أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد - 4
محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربي، بيركت ػ لبناف، الطبعة : تحقيؽ

 . 34: ، ص2: األكلى، ج

صدقي : البحر المحيط ، تحقيؽ. (ىػ1420)أبك حياف، محمد بف يكسؼ بف عمي األندلسي - 5
 . 308: ، ص3: محمد جميؿ، دار الفكر، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج
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﮷   چ :   كفي قكلو سبحانو كتعالى ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲ ﮳     ﮴  ﮵ ﮶ 

﮸  ﮹       ﮺  ﮻       ﮼  ﮽  ﮾ ﮿   ﯀ ﯁                            

 . (1) چ    
ما كاف اهلل مريدان ألف يذر، كال يجكز أف : خبر كاف محذكؼ تقديره: "   يقكؿ العكبرم

ما كاف اهلل : ، فيصير التقدير"أف"؛ ألف الفعؿ بعد الالـ ينتصب بػ "ليذر"يككف الخبر 
ليترؾ المؤمنيف عمى ما أنتـ عميو، كخبر كاف ىك اسميا في المعنى، كليس الترؾ ىك 

الالـ زائدة، كالخبر ىك الفعؿ، كىذا ضعيؼ؛ ألف ما بعدىا : اهلل تعالى، كقاؿ الككفيكف
ف كاف النصب بػ  .  (2)"فسد بما ذكرنا" أف"قد انتصب بالالـ نفسيا فميست زائدة، كا 

   لقد اعترض العكبرم عمى الككفييف في رأييـ القائؿ بأف الالـ في ىذه الحالة زائدة، 
.  ، فيك يرل أف الخبر ىك اسـ كاف في المعنى"كاف"كالفعؿ خبر 

الـ الجحكد، كالمصدر المؤكؿ منيا كمما " يذر"   إف ىذه الالـ التي اتصمت بالفعؿ 
، (3)بعدىا في مكضع نصب خبر كاف، كىذا ما يفيمو الباحث مف كالـ المبرد

.  (5)، كالمرادم(4)كالزجاجي
" كاف"   كحينما اعترض العكبرم عمى قكؿ الككفييف بٌيف أنيـ حينما جعمكا الفعؿ خبر 

كقعكا في اإلشكاؿ، فإذا كانت الالـ زائدة فكيؼ عممت؟ كىذا صحيح في شقو األكؿ، 
ذا لـ تكف زائدة فإنيا عممت بكساطة  .  كىك قد بٌيف ضعؼ ىذا الكجو" أف"كا 

                                                 
. 179: سكرة آؿ عمراف، آية- 1

 . 314: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 2

محمد عبد الخالؽ عضيمة، دار : المقتضب، تحقيؽ. (ت.د)المبرد، أبك العباس محمد بف يزيد - 3
 . 7: ، ص2: عالـ الكتب، بيركت ػ لبناف، ج

مازف المبارؾ، دار : الالمات، تحقيؽ. (ـ1985)الزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ - 4
 . 69: الفكر، دمشؽ ػ سكريا، الطبعة األكلى، ص

فخر : الجنى الداني في حركؼ المعاني، تحقيؽ. (ـ1993)المرادم، أبك محمد حسف بف قاسـ - 5
: الديف قباكة، كمحمد نديـ فاضؿ، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ص

116 . 
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صحيح، كأف ما ساقو العكبرم " كاف"ىي خبر ..." ليذر"  يرل الباحث أف القكؿ بأف 
مف تعميؿ لعدـ صحة ىذا الكجو لـ يكف مقنعان، خاصة عده أف خبر كاف ىك اسميا في 
المعنى، كال يرل الباحث أف خبر كاف ىك اسميا في المعنى، كبناء عمى ما ذكره النحاة 

فإف " كاف"اآلخركف مف أف المصدر المؤكؿ مف الـ الجحكد كما في حيزىا يقع خبران لػ 
الباحث يقكؿ بيذا القكؿ، كيرد اعتراض العكبرم عمى الككفييف في ما ذىبكا إليو كاهلل 

. أعمـ
 

:  مجيء كان زائدة5.1.2
تزاد في الكالـ بمفظيا الماضي، كقٌمما تيزاد بمفظيا " كاف"    يشير النحاة إلى أف 

ال تصٌح إال في حشك الكالـ، في حيف أف " كاف"المضارع، كىذه الزيادة التي تطرأ عمى 
.  (1)األخفش أجاز زيادتيا في آخر الكالـ

بيف الشيئيف المتالزميف ، كما ىك بيف  (كاف )    كذكرت بعض المظاف النحكية زيادة 
: زيده كاف قائـه، كبيف الفعؿ كمرفكعو ، كسيًمعى في ذلؾ قكليـ : الميبتدأ كخبره ، كما في 

كلدت فاطمة بنتي الخيرشيًب األنماريِّة الكىمىمة مف بني عبس ، كلـ يكجد كاف أفضؿ منيـ 
جاء الذم كاف أكرمتو ، كبيف الصفة كالمكصكؼ :، كبيف الصمة كالمكصكؿ كما في 

: ، كقد سيًمعى في ذلؾ (2)
(   3)فكٍيؼى إذا مررت بدار قٍكـو    كًجيرافو  لنا كىانيكا ًكرىاـ

: كما في قكؿ الشاعر: كمما شذ في زيادتيا ما جاء بيف حرؼ الجر كمجركره 
ًة اٍلًعرابً  مى (   4)سىرىاةي بني أًبي بىٍكًر تسىامىى  عمى كىافى الميسىكَّ

                                                 
 . 501: ، ص1: تكضيح المقاصد كالمسالؾ، ج. المرادم- 1

، شرح ابف عقيؿ  (ىػ 769ت  )ابف عقيؿ ، بياء الديف عبداهلل بف عقيؿ اليمذاني المصرم -  2
 231 =230:  ، ص 1:عمى ألفية ابف مالؾ ، تحقيؽ محمد محي الديف عبدالحميد ، ، ج

،  ( ىػ 761ت ) ابف ىشاـ ، جماؿ الديف أبي محمدعبداهلل بف يكسؼ بف ىشاـ االنصارم  -3
عباس مصطفى الصالحي ،دار الكتاب :تخميص الشكاىد كتمخيص الفكائد ، تحقيؽ كتعميؽ 

 252:،ص 1:،ج1986العربي ، بيركت ، لبناف ، الطبعة األكلى ، 

252:،ص 1:المصدر نفسو ، ج-  4
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: كجاءت شاذة  بزيادتيا بمفظ المضارع ، كما في قكؿ أـ عقيؿ بف أبي طالب 
اًجده نًبيؿي    إذا تىييبُّ شىٍمأؿه بىميؿي  (  1)أىٍنتى تىكيكفي مى

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ : أكرد العكبرم بعد قكلو تعالى

ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  

 چڃ  ڃ  
(2) . 

كاف زائدة، : ىك بمعنى صرتـ، كقيؿ: كنتـ في عممي، كقيؿ: قيؿ: "   إذ يقكؿ
ال تزاد في أكؿ الجممة، كال تعمؿ في " كاف"أنتـ خير، كىذا خطأ؛ ألف : كالتقدير
.  (3)"خير

مف اآلية الكريمة، فذكر " كنتـ"   لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ حديثان عمى مكضع 
زائدة ىاىنا، فقد " كاف""إف : فييا ثالثة أكجو، كاف الكجو المعترض عميو عنده قكلو

كصؼ ىذا القكؿ بأنو خطأ، كلـ يكتًؼ بتضعيفو، فميس األمر عنده ضعيؼ فحسب، 
تزاد في حشك الجممة كال تزاد في أكليا أك " كاف"إذ إف المعركؼ عند النحاة عمكمان بأف 
كاألكثر أف تزاد بمفظ !  ما كافى أحسفى زيدان : آخرىا، كىذا كثير مع ما التعجبية، مثؿ

.  (4).الماضي
كبيانو أف ىذا الكجو ضعيؼ، بٌيف أف سبب " كاف"    كالعكبرم عند حديثو عف زيادة 

ىك مجيئيا في أكؿ الكالـ، كالقاعدة النحكية تقكؿ بأنيا ال تيزاد في " كاف"عدـ زيادة 
(.  5)أكؿ الكالـ، فمف ىنا رأل العكبرم تخطئة ىذا القكؿ

                                                 
 252:،ص 1:ابف ىشاـ ، تخميص الشكاىد كتمخيص الفكائد ، ج-  1

. 110: سكرة آؿ عمراف، آية- 2

 . 284: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 3

شرح الكافية الشافية، . (ت.د)ابف مالؾ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل جماؿ الديف : انظر- 4
حياء التراث : تحقيؽ عبد المنعـ أحمد ىريدم، جامعة أـ القرل، مركز البحث العممي كا 

 . 413 ػ 411: ، ص1: اإلسالمي، كمية الشريعة، مكة المكرمة ػ السعكدية، الطبعة األكلى، ج

في المكح المحفكظ  كمعناه انتـ :  ، قاؿ 229:، ص 1:الفراء ، معاني القرآف ، ج: انظر  - 5
( إذ انتـ قميؿ مستضعفكف في األرض)ك  (ف كنتـ قميالن فكثركـإكاذكركا  )خير أمة ، ككقكلو 

  :، ص1:النحاس ، إعراب القرآف ، ج: فإضمار كاف في مثؿ ىذا كاضمارىا سكاء ، كانظر 
  كيرل أنو يجكز أف تككف كنتـ زائدة أم أنتـ خير أمة 175 
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أف تككف بمفظ : األكؿ: تزاد في الكالـ بشرطيف اثنيف ىما" كاف"  كعمكمان فإف 
أنت تككف ماجده : الماضي، فال يصح أف تككف بمفظ المضارع، كشذ قكؿ مف قالت

أف تككف بيف شيئيف متالزميف ليسا جاران كمجركران، فإذا تكافر ىذاف : نبيؿه، كالثاني
، كىذاف الشرطاف كما نرل لـ يتكافرا في اآلية السابقة حتى (1)"كاف"الشرطاف جاز زيادة 

.  زائدة" كاف"تيعد 
في ىذه اآلية الكريمة، يذكر الباحث منيـ " كاف"   كأكثر أىؿ التفسير لـ يقكلكا بزيادة 

، كعمكمان فإف حجة العكبرم قكية في (3)، كابف عادؿ الحنبمي(2)السميف الحمبي
في ىذا المكضع، إذ تمثمت حجتو بشيئيف " كاف"اعتراضو عمى مف قاؿ بجكاز زيادة 

:  ىما
.  في الدرس النحكم العربي" كاف"أف ىذا المكضع ليس مف مكاضع زيادة :    األكؿ
إذ الصكاب " خيرى "في ىذا المكضع زائدة لما عممت النصب في " كاف"لك أف :    الثاني
.  أال تعمؿ في ما بعدىا، فمما عممت دؿ عمى عدـ زيادتيا" كاف"حيف تزاد 

.     كمف ىنا كاف العكبرم حازمان في رده ليذا الكجو ككصفو بأنو كجو خاطئ
  كيرل الباحث أف الفعؿ كاف ىنا غير عامؿ، كليس المقصكد بو العمؿ الذم يعممو 
نما الغرض منو ىك إعطاء البعد الزماني لمفعؿ المضارع  الفعؿ الناقص كىك النسخ، كا 

بعده ليدؿ عمى الزمف الماضي المستمر، فالفعؿ المضارع ىنا ال يدؿ عمى الزمف 
نما يدؿ عمى الزمف الماضي، كال يدؿ عمى الزمف الماضي  الحاضر أك المستقبؿ، كا 

نما يدؿ عمى الماضي المستمر الذم دؿ عميو باستخداـ الفعؿ كاف،  الذم يدؿ عميو، كا 
                                                 

أكضح . (ت.د)ابف ىشاـ، أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل بف يكسؼ - 1
يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيركت ػ لبناف، : المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، تحقيؽ

 . 250 ػ 248: ، ص1: الطبعة األكلى، ج

الدر المصكف . (ت.د)السميف الحمبي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ - 2
: ، ص3: أحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ ػ سكريا، ج: في عمـك الكتاب المكنكف، تحقيؽ

349 . 

المباب في عمـك الكتاب، . (ـ1998)ابف عادؿ الحنبمي، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي - 3
عادؿ أحمد عبد المكجكد، كعمي محمد معكض، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، : تحقيؽ

 . 464: ، ص3: الطبعة األكلى، ج



 
 

56 

كىذا كؿ فعؿ مضارع يقترف بكاف، إذ يأخذ مف كاف الداللة عمى المضي ، كمف 
.  المضارع عمى االستمرارية

 
: إن واسميا وخبرىا6.1.2 
كأخكاتيا عمى الجممة االسمية فتعمؿ فييا، إذ تنصب المبتدأ كييسمى " إفٌ "   تدخؿ 

كأخكاتيا كسائر األفعاؿ " كاف"اسميا، كترفع الخبر كيسمى خبرىا، كىي بذلؾ بعكس 
 . (1)الناسخة

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     چ :   كفي قكلو تعالى

 . (2) چىئ   ىئ  
بالتشديد، كىذاف باأللؼ، كفيو " إفٌ "كيقرأ : "  يقكؿ العكبرم في تفسير ىذه اآلية الكريمة

أف فييا ضمير الشأف : أنيا بمعنى نعـ، كما بعدىا مبتدأ كخبر، كالثاني: أحدىا: أكجو
محذكؼ، كما بعدىا مبتدأ كخبر أيضان، ككال الكجييف ضعيؼ مف أجؿ الالـ التي في 

نما يجيء ذلؾ في ضركرة الشعر ليما ساحراف، فحذؼ : كقاؿ الزجاج. الخبر، كا 
 ىاىنا عالمة التثنية في كؿ حالة، كىي لغة لبني الحارث، األلؼأف : المبتدأ، كالثالث

.  (3)"كقيؿ لكنانة
   ك قد أشارت المؤلفات المغكية الحديثة إلى ىذه الظاىرة المغكية، ككصفكىا بإجراء 
بعض العرب المثنى باأللؼ دائما كنسبت إلى قبيمة بمحارث بف كعب كخثعـ، كمراد 
كزبيد، كعذره، ككنانة، كىمداف، كمزداه، كجميعيا قبائؿ غربية يمنية، كما اشتركت 
( 4)قبائؿ مف الشرؽ بيذه الظاىرة كما في قبيمة ربيعة، كبكر بف كائؿ، كبني ربيعة 

التي خمفتيا المغات القديمة  (الصرفية ) بالركاسب المغكيِّة ةككصؼ بعضيـ ىذه الظاىر

                                                 
 . 55: ، ص1: األصكؿ في النحك، ج. ابف السراج- 1

 . 63: سكرة طو، آية- 2

 . 895: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 3

 1983ط ، .الجندم ، أحمد عـ الديف ،الميجات العربية في التراث ،الدار العربية لمكتاب ،د - 4
 63-62: ص
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في حيف عدىا آخركف مف قبيؿ األدب  (1)في عصكر غابرة ال يمكف تحديدىا بدقة 
الذم عمى الرغـ مف إىماؿ ركاة المغة القدماء  (أدب القبيمة )الشعبي لمعرب القدماء 

(.  2)لينا بعض شكاىده إلو، إال انو تسربت 
باأللؼ دكف الياء، " ىذاف"لقد اعترض العكبرم عمى الكجييف األكليف مف تأكيؿ مجيء 

مع أنيا في مكضع نصب، كحؽ المثنى في حاؿ النصب أف ينصب بالياء ال باأللؼ، 
، كابف (5)، كالمرادم(4)، كابف الصائغ(3)كقاؿ بذلؾ عمـك النحاة كمنيـ ابف مالؾ

، كغيرىـ، إذ قالكا بأف تأكيؿ ىذه اآلية الكريمة عمى لغة بمحارث بف كعب (6)ىشاـ
:  الذيف يجعمكف المثنى باأللؼ في كافة أحكالو، كمنو قكؿ الراجز

( 7)إفَّ أباىا كىأىبا أىباىا      قىٍد بىمىغا في المىٍجًد غايىتاىا 
بييا قد بمغا في المجد غايتييا، لكنو أجراىا عمى أإف أباىا كأبا :    كاألكلى أف يقكؿ

.  (8)لغة بمحارث بف كعب
   ككما أشار الباحث مف قبؿ فإف أكثر النحاة يرجحكف اعتبار ىذه اآلية الكريمة عمى 

. لغة بمحارث بف كعب

                                                 
استيتيو ، سمير ، المسانيات المجاؿ كالكظيفة كالمنيج ، عالـ الكتب الحديث كجدارا لمكتاب  - 1

 609: ، ص 2008العالمي ، إربد ، الطبعة الثانية ، 

عبدالتكاب ، رمضاف ، فصكؿ في فقو العربية ،مكتبة الخانجي ، القاىرة ، الطبعة السادسة  - 2
 86 ص1999،

 . 188: ، ص1: شرح الكافية الشافية، ج. ابف مالؾ- 3

الممحة في شرح الممحة، . (ـ2004)ابف الصائغ، أبك عبد اهلل محمد بف حسف بف سباع - 4
إبراىيـ بف سالـ الصاعدم، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنكرة ػ : تحقيؽ

 . 195: ، ص1: السعكدية، الطبعة األكلى، ج

 . ، مع اإلشارة إلى أنو قد ذكر سائر األكجو األخرل398: الجنى الداني، ص. المرادم- 5

 . 84: ، ص1: أكضح المسالؾ، ج. ابف ىشاـ- 6

 58ابف ىشاـ ، تمخيص الشكاىد ، ص  - 7

فخر : الجمؿ في النحك، تحقيؽ. (ـ1995)الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد : انظر- 8
 . 364: ، ص2: المقتضب، ج. ، كالمبرد157: الديف قباكة، الطبعة الخامسة، ص
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بمعنى نعـ، " إف"اعتبار :    كلقد اعترض العكبرم كما رأينا عمى الكجييف األكليف
كتقدير ضمير شأف محذكؼ، فكال الكجييف غير جائز عنده، كاحتج ليذا المكقؼ 

إذ ال يستقيـ كجكد ىذه الالـ في الخبر " إف"بحجة تركيبية متمثمة بكجكد الالـ في خبر 
عمى بابيا، فيي في أصميا الـ االبتداء، ثـ صارت الالـ المزحمقة " إف"إذا لـ تكف 
، فكجكد (1)في بداية الجممة كال يصح الجمع بينيما في بداية الجممة" إفٌ "بسبب كجكد 

بمعنى نعـ، أك أف يككف ىناؾ ضمير شأف مقدر " إف"ىذه الالـ ينفي احتماؿ أف تككف 
.  في اآلية الكريمة، كذلؾ ألف الالـ دخمت عمى الخبر كسبقتو باسـ إفَّ 

 
:  العطف عمى اسم إنَّ قبل تمام الخبر7.1.2

   كىذه المسألة إحدل المسائؿ الخالفية بيف النحاة، فقد رأل الكسائي مف نحاة الككفة 
قبؿ مجيء الخبر عمى كؿ حاؿ، سكاء أكاف عمؿ " إف"أنو يجكز العطؼ عمى مكضع 

إنؾ كعمرك : إف زيدان كعمرك قائماف، كقكلنا: ظاىران أـ لـ يظير، فأجاز قكلنا" إف"
نما أجاز العطؼ بالرفع عمى مكضع  قائماف، في حيف أف الفراء لـ يجز كؿ ىذا، كا 

" إف"إنؾ كعمرك قائماف، فإف عمؿ : في حاؿ عدـ ظيكر عمميا، كذلؾ نحك قكلنا" إف"
لـ يظير في مثؿ ىذا المثاؿ، في حيف ذىب البصريكف إلى عدـ جكاز العطؼ عمى 

.  (2)بالرفع قبؿ تماـ الخبر مطمقان " إف"اسـ 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   چ :   في قكلو سبحانو كتعالى

.  (3) چۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
في اآلية الكريمة، كبيف " الصابئكف"   لقد تناكؿ العكبرم الحديث عف سبب ارتفاع 

مجمكعة مف الكجكه كالتأكيالت التي كردت في اآلية الكريمة، كاعترض عمى بعض 
بالرفع قبؿ مجيء الخبر، يقكؿ " إف"ىذه الكجكه، كمف بينيا كجو العطؼ عمى اسـ 

إف زيدان كعمركه قائماف، كىذا : ، كقكلؾ"إف"أنو معطكؼ عمى مكضع : الثاني: "العكبرم
ف جعمتو " إف"خطأ؛ ألف خبر إف لـ يتـ، كقائماف إف جعمتو خبر  لـ يبؽى لعمرك خبر، كا 

                                                 
 . 311: ، ص1: شرح التصريح عمى التكضيح، ج. األزىرم- 1

 . 151: ، ص1: اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ، ج. األنبارم- 2

 . 69: سكرة المائدة، آية- 3
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خبر، ثـ ىك ممتنع مف جية المعنى؛ ألنؾ تخبر بالمثنى " إف"خبران لعمرك لـ يبؽى لػ 
.  (1)"عف المفرد

في اآلية الكريمة، " الصابئكف"   لقد تناكؿ العكبرم في ىذه المسألة حديثان عف ارتفاع 
بالرفع قبؿ " إف"كاشتمؿ الحديث بيانان لقكؿ بعض النحاة بأنو يجكز العطؼ عمى اسـ 

مجيء الخبر، غير أف العكبرم رفض ىذا القكؿ، كبٌيف سبب فساده، كىك أنو فاسد مف 
جيتي التركيب كالمعنى، كلقد رفض جميكر النحاة مف البصرييف ىذا االعتبار في 

قد عممت في زيد كفي " إف"إف زيدان قائـه، يعني أف : ، فإف قكلؾ"إف"العطؼ عمى اسـ 
" إف"إف زيدان كعمركه قائماف، فإف النصب في زيد جاء مف العامؿ : قائـ معان، فإذا قمت

أما عمرك فيك مرفكع، كليس ىناؾ عامؿ لمرفع في مثؿ ىذا المكضع سكل االبتداء، 
.  (2)كاالبتداء" إف: "فيصبح الخبر بذلؾ مرفكعان بعامميف

   كعمكمان فإف مكقؼ الككفييف مف ىذه المسألة لـ يكف كاحدان، فقد ذىب الكسائي إلى 
قبؿ مجيء الخبر دكف شرط أك قيد، كذىب الفراء إلى " إف"أنو يجكز العطؼ عمى اسـ 

في اسميا، " إف"أنو يجكز العطؼ عمى اسميا قبؿ مجيء الخبر بشرط أال يظير عمؿ 
.  (3)أما إذا ظير عمميا فال يجكز العطؼ حينئذ

   كقد تمسؾ البصريكف في حجتيـ مف ناحية تركيبية بحتة متمثمة بفكرة العامؿ 
قبؿ مجيء الخبر، فإذا جاز لنا ذلؾ " إف"كازدكاجيا في حاؿ العطؼ بالرفع عمى اسـ 

إذ " قائماف"إف زيدان كعمرك قائماف، يشتمؿ عمى ازدكاج في عامؿ الرفع في : فإف قكلنا
كعمركه مرفكع باالبتداء، كىنا يتكجب عمى ىذيف العامميف أف " إف"إف زيدان منصكب بػ 

إذ إنو ال مندكحة مف عده خبران لزيد كلعمرك عمى السكاء، كمف " قائماف"يعمال الرفع في 
.  (4)ىنا يظير االزدكاج في العامؿ، مما يضعؼ ىذا القكؿ

                                                 
. 451: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 1

 . 243 ػ 242: عمؿ النحك، ص. ابف الكراؽ- 2

 . 23: ، مسألة151: ، ص1: اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ، ج. األنبارم- 3

ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، . (ت.د)السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف - 4
 . 229: ، ص3: عبد الحميد ىنداكم، المكتبة التكفيقية، القاىرة ػ مصر، ج: تحقيؽ
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م مف ىذه المسألة فإننا رأينا أنو يؤيد قكؿ البصرييف كيرفض قكؿ لعيكبىر   أما مكقؼ ا
الككفييف، بؿ إنو كصؼ قكليـ بأنو خطأ، كعالكة عمى ذلؾ فقد زاد عمى حجة 

خبران لزيد كلعمرك يؤدم إلى " قائماف"البصرييف حجة أخرل متمثمة بالمعنى، فإف عد 
خمؿ في المعنى، كذلؾ ألف الخبر بالمثنى يقع عمى المفرد، كىك أمر مناؼو لممعنى 

.  كمغاير لطبيعة التركيب
 

: إعراب االسم المرفوع الُمفسِّر لضمير الفاعل8.1.2 
    تقـك الجممة الفعمية في العربية عمى الفعؿ كالفاعؿ، كيمثؿ ىذاف العنصراف عمدتي 
ىذه الجممة، كال بد لكؿ جممة مف فاعؿ، كال بد أف يككف الفاعؿ كاحدان، كقد سيمع عف 

، إذ يرد فيو فاعالف، فكاف ال بد مف "أكمكني البراغيث"العرب مجيء نمط تركيبي ىك 
تأكيمو بما يتفؽ مع القاعدة النحكية، فقيؿ إما أف يككف الضمير فاعالن كاالسـ بدالن، أك 
ما أف يككف الضمير  أف يككف الضمير عالمة دالة عمى الجمع كاالسـ ىك الفاعؿ، كا 

 . (1)فاعالن كجممتو خبر مقدـ، كاالسـ المرتفع مبتدأ مؤخر
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   چ :   كفي قكلو سبحانو كتعالى

.  (2) چڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
: كثيره منيـ: "في اآلية الكريمة، فقاؿ" كثير"   لقد تحدث العكبرم عف سبب ارتفاع 

ىك بدؿ مف ضمير الفاعؿ : العمى كالصـ كثير، كقيؿ: ىك خبر مبتدأ محذكؼ، أم
، كىك ...كثيره منيـ عمكا: ىك مبتدأ، كالجممة قبمو خبر عنو، أم: في صمكا، كقيؿ

الكاك عالمة جمع ال : ضعيؼ؛ ألف الفعؿ قد كقع في مكضعو، فال يينكل بو غيره، كقيؿ
.  (3)"اسـ، ككثيره فاعؿ عمكا

                                                 
 . 582: ، ص2: افية، جششرح اؿ. ابف مالؾ- 1

 . 71: سكرة المائدة، آية- 2

 (ىػ215ت)األخفش ،أبا الحسف سعيد بف مسعده : ،انظر453: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 3
، 2:، ج ىدل محمكد قراعو، مكتبة الخانجي بالقاىرة، الطبعة األكلى:القرآف ،تحقيؽإعراب 
ف شئت جعمت الفعؿ لآلخر فجعمتو عمى لغة : ، قاؿ 474:ص  ، كانظر (أكمكني البراغيث)كا 
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مف " كثير"   لقد ذكر العكبرم في نصو السابؽ األكجو اإلعرابية المحتممة في رفع 
اآلية الكريمة، غير أنو اعترض عمى كاحد مف ىذه األكجو فحسب، أال كىك الكجو 

.  مبتدأ، كالجممة الفعمية قبمو خبر لو، ككصؼ ىذا الكجو بأنو ضعيؼ" كثير"الذم يعد 
   لقد جاءت ىذه اآلية الكريمة كفؽ لغة سيمعت عف العرب أال كىي المغة التي سماىا 

سيبكيو بمغة أكمكني البراغيث، كبٌيف أف الكاك فييا عالمة لمجمع، فال يجكز حذفيا، 
ككذلؾ إذا كانت ألؼ االثنيف، أك نكف النسكة، فإف ىذه تككف عالمات لمتثنية كالجمع، 

كاالسـ المرفكع بعدىا ىك الفاعؿ، كقد أجاز أيضان أف يككف بدالن، كلـ يذكر الكجو 
.  (1)الثالث مف ىذه الكجكه

   كلقد قصد العرب الذيف قالكا بيذه المغة بياف أف الفعؿ الثنيف أك لجماعة كليس 
لمكاحد، كما كاف الحاؿ في دخكؿ تاء التأنيث الساكنة عمى الفعؿ لبياف أف ىذا الفعؿ 

.  (2)لممؤنث كليس لممذكر، فما ىذه إال عالمات دالة عمى التثنية كالجمع
   إف ما دفع النحاة إلى إيجاد مثؿ ىذه التأكيالت التركيبية في ىذه المغة المنقكلة عف 
العرب افتراضيـ قكاعديان أف الفعؿ ليس لو إال فاعؿ كاحد، كمف ىنا فال يصح اعتبار 

فاعميف لمفعؿ الكاحد، غير أنيـ حيف الحظكا ىذا النظاـ التركيبي في بعض لغات 
 األكؿ ضمير كالثاني اسـ ظاىر، :العرب كقعكا في إشكاؿ تركيبي متمثؿ بكجكد فاعميف

فكاف أكثر النحاة عمى اعتبار الضمير عالمة لمتثنية أك الجمع، كاالسـ الظاىر ىك 
.  (3)الفاعؿ الحقيقي لمفعؿ

   كيبيف لنا المرادم أف ىذه المغة كثيرة في العربية، إذ نسبت إلى غير قـك مف 
العرب، كقد نسبيا بعض النحكييف إلى قبيمة طيء، كال يصح لنا إنكارىا، كأف مف أنكر 

                                                                                                                                               

النحاس ،إعراب :  الذم ساؽ قكؿ األخفش ، انظر 277: ، ص 1:الفراء، معاني القرآف ، ج:
 . الذم ذكر قكالن مشابيان لقكؿ الفراء317:، ص1:القرآف ، ج

 . 78: ، كص19: ، ص1: الكتاب، ج. سيبكيو- 1

عبد : األصكؿ في النحك، تحقيؽ. (ت.د)ابف السراج، أبك بكر محمد بف السرم بف سيؿ - 2
 . 172: ، ص1: الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيركت ػ لبناف، ج

نتائج الفكر في النحك، دار . (ـ1992)السييمي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد - 3
 . 128: الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ص
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ىذه المغة فميس بمصيب، بؿ ىك مخطئ، كجميع التأكيالت التي ذكرىا العكبرم أكردىا 
.  (1)المرادم ككصفيا بأنيا مقبكلة عنده، كلـ يضعؼ أيان منيا  
 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ : كقد ذكرت شكاىد عديدة عمى ىذه المغة كما في قكلو تعالى 

يتعاقبكف فيكـ  مالئكة بالميؿ كمالئكة ))– صمى اهلل عميو كسمـ – ، كقكلو  (2)
( 3( )(بالنيار

:  كذلؾ قكؿ الفرزدؽ 
ًميىط أقاربيو  ( 4)كلكف دىيىاًفيُّ أبكه كأمو   ًبحٍكرىافى يىٍعًصرف السَّ

الذم  (5)عمماء المغة الحديث ىذه الظاىرة المغكيِّة بالركاـ المغكم بعض كقد كصؼ 
. تبقى في العربيِّة مف المغات القديمة 

   أما العكبرم فإنو لـ يرفض ىذا الكجو في تأكيؿ اآلية القرآنية الكريمة، بؿ إنو كصفو 
بالضعؼ، كبٌيف حجتو في تضعيؼ ىذا الكجو بكصفو أف مكضع الفعؿ ىاىنا ال ينكل 

فيو غيره، فكيؼ يمكنا أف نقكؿ إف الفعؿ كما في حيزه خبر، كاالسـ المرتفع بعده 
مبتدأ، إنو يرل أف مثؿ ىذا التأكيؿ يخرج الفعؿ عما نيكم لو، لذا لـ يستقـ األمر عنده، 

.  كبذلؾ اعترض عمى مف قاؿ بيذا القكؿ
   كفي نياية الحديث عف اعتراضات العكبرم عمى النحاة في باب المرفكعات يشير 

:  الباحث إلى النتائج اآلتية
إف أكثر اعتراضات العكبرم تأتي دكف إشارة إلى صاحب القكؿ أك الرأم، بؿ  . 1

".  كىكذا... قيؿ، كقيؿ، كقيؿ"يكتفي العكبرم بذكر 

                                                 
. 171 ػ 170: الجنى الداني، ص. المرادم- 1

 3سكرة االنبياء ، آية رقـ  - 2

، صحيح البخارم  (ىػ 256ت )البخارم ، أبك عبداهلل محمد بف اسماعيؿ البخارم الجعفي  - 3
 ، 9: زىير بف ناصر الناصر ، دار طكؽ النجاة ، الطبعة األكلى ، ج: ،ت(ىػ 1422)

142:ص

الفرزدؽ ، ىماـ بف غالب بف صعصعة أبك فراس ، ديكانو ،دار الكتب العممية ، بيركت ،  - 4
 44: ، ص 1987الطبعة األكلى ، 

 67عبدالتكاب ، بحكث ك مقاالت في المغة ، ص - 5



 
 

63 

إف مف أشار إلييـ العكبرم في اعتراضاتو عمكمان الككفيكف، كلكف دكف ذكر  . 2
.  ألسماء بعضيـ أك أحدىـ

كثيران ما يصؼ العكبرم الكجو النحكم بأنو خاطئ، كىذا يدلنا عمى أف العكبرم  . 3
يرفض ذلؾ الكجو جممة كتفصيالن، في حيف أنو في بعض األحياف يصؼ الكجو 

النحكم بأنو ضعيؼ، أك ما شابو ذلؾ مف األكصاؼ، مما يدلنا عمى أف ىذا الكجو 
.  مقبكؿ في العربية، أك لو كجو نحكم مستصاغ في المغة

 
:  اعتراضات العكبري في المنصوبات2.2 

   لقد درج النحاة األكائؿ عمى تسمية مجمكعة مف عناصر الكالـ التركيبية 
بالمنصكبات، ككذلؾ فإنيا سيميت بالفضالت عمى أساس أنيا فضمة عف النظاـ 
التركيبي اإلسنادم، مع عدـ إغفاؿ دكرىا في تشكيؿ المعنى لمجممة، كتتككف ىذه 

الفضالت مف المفاعيؿ الخمسة ػ المفعكؿ بو كقد يتعدد كالمفعكؿ المطمؽ، كالمفعكؿ 
ألجمو، كالمفعكؿ فيو، كالمفعكؿ معو ػ مزيدان إلييا الحاؿ كالتمييز كالمستثنى، فكؿ ىذه 

.  (1)فضالت أك منصكبات ليست مف ضمف العالقات اإلسنادية
   في حيف أننا نجد كصفان جديدان ليذه المنصكبات أك الفضالت عند عمماء المغة 

المعاصريف، كذلؾ أنيـ يسمكنيا بتكابع العممية اإلسنادية، كذلؾ عمى أساس أنيا ذات 
.  (2)عالقة تابعية لممسند كالمسند إليو، كليا أثرىا في تشكيؿ معنى الجممة كتركيبيا

   كفيما يمي سيعرض الباحث لعدد مف ىذه المسائؿ التي اعترض فييا العكبرم عمى 
:  النحاة ضمف ىذا الباب النحكم

 
: المفعول بو  1.2.2

   كالمفعكؿ بو ىك الذم يقع عميو فعؿ الفاعؿ، كيككف منصكبان بعامؿ مقدر أك ظاىر، 
كىذا العنصر التركيبي مف عناصر الكالـ يمثؿ الفارؽ بيف الفعؿ الالـز كالفعؿ 

                                                 
 . 81: ، ص1: ىمع اليكامع، ج. السيكطي: انظر- 1

المغة كعمـ المغة، دار النيضة العربية، القاىرة ػ مصر، الطبعة . (ت.د)ليكنز، جكف : انظر- 2
 . 165: األكلى، ص
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المتعدم، فإف الفعؿ الالـز ال يأخذ مفعكالن بو، في حيف أف الفعؿ المتعدم يأخذ مفعكالن 
 . (1)أك اثنيف أك ثالثة

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   چ :في قكلو سبحانو كتعالىو

 . (2) چڃ  ڃ  چ  چ   چ  
منصكب بػ : إال دعاءن : "مف اآلية القرآنية الكريمة" دعاءن "   يقكؿ العكبرم مبينان مكضع 

ال قد فرغ قبميا العامؿ مف المفعكؿ" يسمع" إال زائدة؛ ألف المعنى بما ال يسمع : كقيؿ. كا 
.  (3)"دعاءن، كىك ضعيؼ، ألف المعنى بما ال يسمع إال صكتان 
مف المعنى كليس مف " دعاء"   لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ عمى بياف لمكضع 

اإلعراب، فيي في كؿ حاؿ في مكضع نصب مفعكؿ بو، غير أف المعنى يختمؼ إذا 
.  زائدة، أك اعتيبرت غير زائدة كأنيا داخمة ضمف إطار االستثناء المفرغ" إال"اعتيبرت 

قد سيبقت " دعاء"   كمما يؤيد احتماؿ أف يككف االستثناء مفرغان في اآلية الكريمة أف 
" إال"بفعؿ لـ يستكًؼ مفعكلو، لذا فمف األكلى اعتبار االستثناء مفرغان، أما القكؿ بأف 

زائدة في ىذه اآلية الكريمة، كأف المعنى مقصكد بنفي سماع الدعاء كنفي سماع النداء 
.  (4)فيك قكؿ مردكد؛ كذلؾ ألنو بال دليؿ

مفرغان لمعمؿ فيما بعدىا، مع األخذ  (إال)   كاالستثناء المفرغ يعني أف يككف ما قبؿ 
صالحان لمعمؿ في ما بعدىا، ففي ىذه الحالة تعد  (إال)بعيف االعتبار أف يككف ما قبؿ 

كأنيا ليست مكجكدة في نظـ الكالـ، كيصبح العامؿ الذم يسبقيا مفرغان لمعمؿ  (إال)
، كلك أردنا أف نقيس ىذا الكالـ عمى اآلية الكريمة فإنو يظير لنا بكؿ (5)في ما بعدىا
دعاء، كنداء، فإف ىاتيف الكممتيف تصمحاف لمسمع، : لمعمؿ في" يسمع"جالء صالح 

                                                 
 . 58: المفصؿ في صنعة اإلعراب، ص. الزمخشرم: انظر- 1

 . 171: سكرة البقرة، آية- 2

، لـ يجد الباحث ىذا الرأم في كتب إعراب كمعاني القرآف  140: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 3
 أك القراءات 

 . 108: ، ص2: البحر المحيط، ج. أبك حياف- 4

شرح األشمكني عمى ألفية . (ـ1998)األشمكني، أبك الحسف عمي بف محمد بف عيسى : انظر- 5
 . 509: ، ص1: ابف مالؾ، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج
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زائدة " إال"كمف ىنا فال يمكف نفي ىذا االحتماؿ أك تضعيفو، كالذىاب إلى القكؿ بأف 
.  في اآلية الكريمة، كالمفعكؿ بو عمى حالو دكف تفرغ في االستثناء

   كيمكننا أف نرل كيؼ أف العكبرم قد اعترض عمى القائميف بيذا القكؿ مف كجية 
نظر داللية بحتة، كلـ يكف لو حجة تركيبية، إذ ليس ىناؾ أم إشكاؿ في التركيب 

النحكم في الجممة، فإف الجممة صحيحة تركيبيان، كال سبيؿ إلى تضعيؼ القكؿ بيا، أما 
مف الناحية المعنكية فيناؾ فرؽ كبير بيف القكليف، فالقكؿ باالستثناء المفرغ يعني أف 

يعني أف السامع ال يسمع الدعاء كال " إال"السامع يسمع الدعاء كالنداء، كالقكؿ بزيادة 
النداء، فالفرؽ بيف القكليف كبير جدان، كالمعنى يصؿ إلى حد التناقض بيف القكليف، 
كىذا ما اعتمده العكبرم في اعتراضو عمى القكؿ الثاني، ىذا عمى الرغـ مف أف 

نما اكتفى بكصفو بالضعؼ فحسب  العكبرم لـ يصؼ ىذا القكؿ بالخطأ، كا 
 

 حذف مفعولي حسب 2.2.2
مفعكليف أصميما مبتدأ كخبر، كذلؾ انطالقان مف معناىا المشتمؿ " حسب"      تنصب 

عمى معنى الظف، كىذاف المفعكالف فضمة، كالفضمة قد ييستغنى عنيا في الكالـ 
 . ، كىك مدار الحديث في المسألة اآلتية(1)فتيحذىؼ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : كفي قكلو سبحانو كتعالى

 چڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  
(2)  .
كفاعؿ األكؿ الذيف يفرحكف، كأما مفعكاله : "   يقكؿ العكبرم مكضحان مفعكلي تحسبنيـ

فمحذكفاف اكتفاء بمفعكلي تحسبنيـ؛ ألف الفاعؿ فييما كاحد، فالفعؿ الثاني تكرير 
لؤلكؿ، كحسف لما طاؿ الكالـ المتصؿ باألكؿ، كالفاء زائدة، فميس لمعطؼ كال لمجكاب، 

بمفازة، ىك مفعكؿ حسب األكؿ، كمفعكلو الثاني محذكؼ، دؿ عميو : كقاؿ بعضيـ
ال يحسبف الذيف يفرحكف أنفسيـ بمفازة، كىـ في : مفعكؿ حسب الثاني؛ ألف التقدير

فال يحسبف أنفسيـ، كأغنى بمفازة الذم ىك مفعكؿ األكؿ : ىـ أنفسيـ، أم" تحسبنيـ"
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عف ذكره لحسب الثاني، كىذا كجو ضعيؼ متعسؼ، عنو مندكحة بما ذكرنا في الكجو 
.  (1)"األكؿ

الثاني ىما نفسيما " حسب"   إف العكبرم في نصو السابؽ يرجح أف يككف مفعكال 
مفعكال حسب األكؿ، كيضعؼ القكؿ بأف مفعكلي حسب األكؿ محذكفاف دؿ عمييما 

مفعكال حسب الثاني لتعسؼ ىذا الكجو، ىذا بالرغـ أف بعض النحكييف قد قاؿ بالقكؿ 
، كىذا ىك التقدير (2)ال يحسبف أنفسيـ بمفازة: الثاني، إذ بيف ابف ىشاـ أف التقدير
.  الثاني الذم قاؿ بو العكبرم كضعفو

   إف التقدير الثاني الذم رده العكبرم متمثؿ بأف كؿ فعؿ قد حذؼ منو أحد مفعكليو، 
الذم يدؿ عمييـ " ىـ"فحسب األكؿ حذؼ منو بمفازة، كحسب الثاني حذؼ منو 

أنفسيـ، معنى ذلؾ أف الفعميف متساكياف في التركيب غير أف كالن منيما يدؿ عمى أحد 
.  (3)مفعكلي اآلخر

حذؼ مفعكؿ مف المفعكليف مف كؿ فعؿ في مقابؿ :    كبناء عمى ىذا التقدير، أم
نظيره في المفعكؿ الثاني، فالفعؿ األكؿ حيذؼ منو مفعكلو الثاني، كالفعؿ الثاني حيذؼ 

.  (4)منو مفعكلو األكؿ، فبناء عمى ىذا التقدير فإف الفعؿ الثاني تككيد لمفعؿ األكؿ
:    كيرل الباحث ما يأتي

نما ضٌعفو: أكالن  .  إف العكبرم لـ يرفض ىذا الكجو الثاني، كا 
إف القكؿ الثاني أرجح عندم مف قكؿ العكبرم كىك القكؿ األكؿ، ألف معنى اآلية : ثانيان 

الكريمة يؤيد أف يككف الفعؿ الثاني تككيدان لمفعؿ األكؿ، كبناء عميو فإف التقدير 
.  الثاني الذم ذكره العكبرم ىك األرجح

                                                 
 242: ، ص1:معاني القرآف ، جاألخفش ، : ، انظر319: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 1

 193: ، ص 1:جالنحاس ، إعراب القرآف ،: اآلخرة بدؿ مف األكلى ، كالفاء زائدة ،انظر:قاؿ 
ال تحسب زيدان  إذا جاءؾ ككممؾ : نو يراد األكؿ كما تقكؿ أكرر تحسبف لطكؿ الكالـ ليعمـ : ذكر 

.ال تحسبو مناصحان 
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إف مما يؤيد القكؿ بالتقدير الثاني أف ابف ىشاـ قاؿ بو، كقاؿ بو المفسركف : ثالثان 
.  أيضان 

إف القكؿ بقكؿ العكبرم يقتضي طمب معمكؿ كاحد لعامميف اثنيف، فيك قد بٌيف : رابعان 
أف الفعميف في اآلية الكريمة بمنزلة فعؿ كاحد، كأف مفعكلي الفعؿ األكؿ ىما 
نفسيما مفعكال الفعؿ الثاني، كىذا اقتضاء عامميف لمعمكؿ كاحد، كذلؾ مناؼو 

.  ألصكؿ القكاعد النحكية
 

: عمل المصدر المنتصب لفعل محذوف 3.2.2
:  في بعض األحياف لفعؿ محذكؼ مف الكالـ، نحكصريح     ينتصب المصدر اؿ

حقان، فإذا كاف القصد مف ىذا المصدر التأكيد فإنو ال يعمؿ، أما إذا كاف المصدر 
 .  (1)المطمؽ نائبان عف فعمو فإنو يعمؿ

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ : كفي قكلو سبحانو كتعالى

.  (2چې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
كعمى المتقيف صفة لحؽ، : "مف اإلعراب" عمى المتقيف"  يقكؿ العكبرم مبينان مكضع 

نما : كقيؿ ىك متعمؽ بنفس المصدر، كىك ضعيؼ؛ ألف المصدر المؤكِّد ال يعمؿ، كا 
: ضربان زيدان، أم: يعمؿ المصدر المنتصب بالفعؿ المحذكؼ إذا ناب عنو، كقكلؾ

.  (3)"اضربٍ 
   فاعتراض العكبرم في ىذه المسألة النحكية متعمؽ بجكاز عمؿ المصدر المنتصب، 
كىؿ يصمح أف تككف شبو الجممة في مكضع تعمؽ بيذا المصدر أـ ال، كالكاقع أنو ال 
يجكز عمؿ المصدر المؤكد إذا لـ يصمح تقديره بالفعؿ، ألف العمؿ في أصمو لمفعؿ، 

.  (4)فمما كاف المصدر المؤكد ال يصمح تقديره بالفعؿ لـ يجز عممو

                                                 
 . 518: ، ص1: شرح التصريح عمى التكضيح، ج. األزىرم: انظر- 1

 . 180: سكرة البقرة، آية- 2

 ،لـ يجد الباحث ىذا الرأم في كتب إعراب كمعاني القرآف  147: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 3
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   كمسألة عمؿ المصدر المؤكد ليست منتفية عند النحاة، بؿ إف المصدر المؤكد 
، فقد عمؿ المصدر : يعمؿ، كال يجكز حذؼ معمكلو، مثؿ قكلنا ندالن زريؽي الماؿى

.  (1)، كمف ىنا يتضح أف المصدر المؤكد يعمؿ فيما بعده"الماؿ"النصب في 
   غير أف عمؿ ىذا المصدر المؤكد يككف كفؽ شركط معينة يبينيا النحاة في كتبيـ، 

كأف يككف مسمكعان عف العرب ذلؾ العمؿ، أك أف يككف داخالن ضمف أسمكب 
االستفياـ، أك أف يككف مكرران، كفي غير ىذه الحاالت فال يصح عمؿ المصدر 

.  ، فربما ىذا ما قصده العكبرم في نصو السابؽ(2)المؤكد
   كلقد اعتمد العكبرم في احتجاجو لرأيو في تضعيؼ القكؿ بعمؿ ىذا المصدر 

المؤكد بحجة نحكية تركيبية تمثمت بافتراض أف المصدر المؤكد إذا لـ تتكافر فيو شرط 
العمؿ فال يعمؿ، كمف ىنا كانت حجة العكبرم نحكية بحتة، كال يرل الباحث القكؿ 

:  بقكؿ العكبرم ىذا لما يأتي
" عمى المتقيف"ألنو يصح عمؿ المصدر المؤكد، كبناء عميو فيصح اعتبار :    أكالن 

".  حقان "متعمؽ بػ 
ألف الداللة السياقية العامة لآلية الكريمة تؤيد ىذا المعنى كال تنفيو، فما داـ :     ثانيان 

السياؽ ال يتناقض مع ىذا التقدير فال سبب لرفضو أك تضعيفو، فالمعنى بناء عمى 
حؽٌّ عمٌي كذا، كىذا : يككف الحؽ عمى المتقيف، كأف يقاؿ" حقان "بػ " عمى المتقيف"تعمؽ 

معنى السياؽ في اآلية الكريمة، فحؽ عمى المتقيف كذا ككذا، كمف ىنا تظير الداللة 
.  السياقية ليذا التركيب

 
:  المنادى4.2.2

    كالمنادل اسـ منصكب مسبكؽ بحرؼ نداء، كىك منتصب بفعؿ محذكؼ أك بحرؼ 
النداء عمى خالؼ بيف النحكييف، كىذا االنتصاب لممنادل يككف كفقان لشبيو بالمفعكؿ 

 . (3)بو، كقد ييبنى عمى الضـ في حاؿ ككنو معرفة، أك نكرة مقصكدة
                                                 

 . 658: ، ص2: شرح الكافية الشافية، ج. ابف مالؾ- 1

 . 193 ػ 188: ، ص2: أكضح المسالؾ، ج. ابف ىشاـ- 2
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آميف اسـ مف : كقيؿ: "في نياية الفاتحة، قكلو" آميفى " كرد في حديث لو عف كممة 
أف أسماء اهلل تعالى : أحدىما: يا آميف، كىذا خطأ لكجييف: أسماء اهلل تعالى، كتقديره

أنو لك كاف كذلؾ لبيني عمى الضـ ألنو : كالثاني. ال تيعرؼ إال تمقيان كلـ يرد بذلؾ سمع
.  (1)"منادل معرفة أك مقصكد

إلى الحسف البصرم رحمو اهلل تعالى ككذلؾ قاؿ " آميف"   ينسب ىذا الرأم في كممة 
، كلقد (2)بو مجاىد، فإنيما كانا يرياف أف ىذه الكممة اسـ مف أسماء اهلل سبحانو كتعالى

نما خٌطأ ىذا  كصؼ العكبرم ىذا القكؿ بأنو خاطئ، فمـ يكتًؼ باالعتراض فحسب، كا 
.  القكؿ جممة كتفصيالن 

ف أصكب األقكاؿ في ىذه الكممة ما ذكره أكثر النحاة كىك أف  اسـ فعؿ " آميف"   كا 
أمر بمعنى استجب، كفيو لغات أخرل ال حاجة بنا لذكرىا ىاىنا، إذ إف ما ييمنا 

.  (3)اعتبار ىذه الكممة اسـ فعؿ أمر ال اسمان مف أسماء اهلل سبحانو كتعالى
" آميف"   كلـ يكف المفسركف ليرجحكا أيان مف األقكاؿ التي نيقمت عف معنى كممة 

كنجدىـ يفيضكف في الحديث عف معناىا، فيشيركف أنيا بمعنى استجب، أكأنيا ليست 
عربية، أكأنيا اسـ مف أسماء اهلل سبحانو كتعالى، كال يرجحكف في أكثر األحياف بيف 

.  (4)ىذه كتمؾ
  كلقد استطاع العكبرم الكصكؿ إلى نتيجة تؤيد ما ذىب إليو مف تخطئة ىذا القكؿ 

اسـ مف أسماء اهلل الحسنى كسيبؽ بأداة نداء " آميف"تمثمت بالقياس النحكم، فمك أف 
؛ ألف حكمو في ىذه الحالة حكـ المنادل ـمقدرة، لكجب أف يككف مبنيان عمى الضن 

                                                 
. 11: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 1

 . 125: ، ص3: الخصائص، ج. ابف جني- 2

شرح المفصؿ، دار عالـ الكتب، بيركت ػ لبناف، مكتبة . (ت.د)ابف يعيش، يعيش بف عمي - 3
 . 34: ، ص4: المتنبي، القاىرة ػ مصر، ج

، ك الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف 125: ، ص1: الكشؼ كالبياف، ج. الثعمبي: انظر- 4
السيد بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار : النكت كالعيكف، تحقيؽ. (ت.د)محمد بف حبيب 
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، ىذه ىي الحجة (1)المعرفة أك المفرد، فيككف مبنيان عمى الضـ في مثؿ ىذه الحالة
األكلى التي أيد بيا العكبرم رأيو برفض القكؿ بأف آميف اسـ مف أسماء اهلل تعالى، أما 
الحجة الثانية فيي القكؿ بأف أسماء اهلل تعالى تؤخذ تمقيان عف الرسكؿ الكريـ ػ صمى اهلل 

اسـ " آميف"عميو كسمـ ػ كلـ يرد نص بيذا، فمما لـ يرد نص بذلؾ لـ يصح القكؿ بأف 
.  مف أسماء اهلل سبحانو كتعالى

 
: الظرفية (إذا)عامل نصب 5.2.2

كاحدان مف ظركؼ الزماف، كىي لما ييستقبؿ مف الزماف، كتضاؼ إلى " إذا"      تمثؿ 
، كىك مكضع االعتراض عند (2)فعميا، كتينصىب بجكابيا عمى قكؿ جميكر النحكييف

 . العكبرم في المسألة اآلتية
.  (3)" چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ : في قكلو سبحانو كتعالى

: فييا ، كذلؾ إذ يقكؿ" إذا"اعترض العكبرم في ىذه اآلية الكريمة عمى القكؿ بناصب 
: قالكا، كقاؿ قـك: إذا في مكضع نصب عمى الظرؼ، كالعامؿ فييا جكابيا، كىك قكلو"

العامؿ فييا قيؿ، كىك خطأ؛ ألنو في مكضع جر بإضافة إذا إليو، كالمضاؼ إليو ال 
.  (4)"يعمؿ في المضاؼ

" إذا"   لقد بٌيف العكبرم في نصو السابؽ قكليف في عامؿ النصب في ظرؼ الزماف 
أنو فعميا، كالكاقع أف جميكر النحاة قالكا : أنو جكابيا، كالثاني: في اآلية الكريمة، األكؿ

خافضة لشرطيا، منصكبة بجكابيا، أم أف عامؿ النصب فييا ىك جكابيا " إذا"بأف 

                                                 
شرح ابف عقيؿ عمى ألفية . (ـ1980)ابف عقيؿ، عبد اهلل بف عبد الرحمف اليمداني المصرم - 1

محمد محيي الديف عبد الحميد، دار التراث، كدار مصر لمطباعة، سعيد : ابف مالؾ، تحقيؽ
 . 258: ، ص3: جكدت السحار كشركاؤه، القاىرة ػ مصر، الطبعة العشركف، ج
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؛ "إذا"في اآلية الكريمة ىك الناصب لػ " قيؿ"كليس شرطيا، كمف ىنا ينتفي القكؿ بأف 
.  (1)ألنو شرطيا كليس جكابيا

ذا نظرنا إلى المسألة مف ناحية تركيبية بحتة فإننا نجد أف  ما ىي إال ظرؼ " إذا"  كا 
لمزماف، كالظرؼ ال بد لو مف مضاؼ إليو، فأيف المضاؼ إليو لك قمنا بأف عامؿ 

، إذ ال يصح أف يككف المضاؼ إليو عامالن في المضاؼ، كمف ىنا "قيؿ"النصب فييا 
ىك عامؿ النصب فييا، ألنو ال مكضع لو في الكالـ سكل " قيؿ"يضعؼ القكؿ بأف 

التي ىي أصالن ظرؼ، كال بد ليا مف مضاؼ إليو " إذا"مضاؼ إليو، نتيجة مجيئو بعد 
، كمف "قالكا"سكل " إذا"بعدىا، كمف ثـ ال يبقى في اآلية الكريمة ما يعمؿ النصب في 

.  (2)"إذا"ىي عامؿ النصب في " قالكا"ىنا يظير لنا أف الصكاب اعتبار 
جكابيا، ىكذا قاؿ النحاة، أما إذا كاف جكابيا غير صالح لمعمؿ " إذا"   إف العامؿ في 

، كلـ يقؿ أحد بجكاز (3)فييا، كإذا الفجائية، فإف العامؿ فييا مقدر يدؿ عميو جكابيا
".  إذا"عمؿ فعؿ الشرط في 

:     كيتبيف لنا مما سبؽ ما يمي
لقد كصؼ العكبرم ىذا الرأم بأنو خطأ، ىذا يعني أنو لـ يكتًؼ باالعتراض عميو : أكالن 

.  فحسب، بؿ خٌطأه
تيضاؼ إلى فعميا، فيككف " إذا"لقد بٌيف العكبرم حجتو في تخطئة ىذا القكؿ بأف : ثانيان 

مكضع فعؿ الشرط منيا مضافان إليو، فكيؼ يستقيـ أف يعمؿ المضاؼ إليو في 
كيؤكد عمؿ الجكاب " إذا" الشرط في  فعؿالمضاؼ؟ ىذا ما ينفي احتماؿ عمؿ

.  فييا
كليس " إذا"مضافان إلى " قيؿ"أما مف ناحية المعنى فإف المعنى يؤيد أف يككف : ثالثان 

، ألف "إذا"عاممة في " قيؿ"عامالن فييا، ألف المعنى يصبح متناقضان إذا اعتبرنا 

                                                 
. 854: مغني المبيب، ص. ابف ىشاـ- 1

شرح األزىرية، المطبعة الكبرل ببكالؽ، . (ت.دػ)األزىرم، خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر : انظر- 2
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ىي العاممة كاف لكانت في " قيؿ"الجكاب ىك العامؿ في الظرؼ، فمك اعتبرنا أف 
.  مكضع الجكاب، كىك ما يتناقض مع المعنى العاـ في اآلية الكريمة

 
: العامل في الحال  6.2.2

       كالحاؿ فضمة منصكبة، كالعامؿ فييا قد يككف متصرفان فعالن أك شبيو، كقد يككف 
 . (1)جامدان 
ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ                 چ : في قكلو سبحانو كتعالى  و

 چھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲﮳  ﮴          ﮵   ﮶  ﮷  ﮸        ﮹  ﮺  
(2) . 

لجنبو، في مكضع الحاؿ، أم : "مف اإلعراب" لجنبو"   يقكؿ العكبرم مبينان مكضع 
العامؿ في ىذه األحكاؿ مس، كىك : قاعدان، أك قائمان، كقيؿ: كمثمو. دعانا مضطجعان 
أف الحاؿ عمى ىذا كاقعة بعد جكاب إذا كليس بالكجو، : أحدىما: ضعيؼ ألمريف

أف المعنى كثرة دعائو في كؿ أحكالو، ال عمى أف الضر يصيبو في كؿ : كالثاني
.  (3)"أحكالو

    لقد كاف مكضع االعتراض عند العكبرم في اآلية السابقة متمثالن بالقكؿ في أف 
دعانا، فبٌيف العكبرم أف : مس، كليس: عامؿ النصب في ىذه األحكاؿ الثالثة ىك
.  العامؿ دعانا كليس مس، كقدـ لذلؾ حجتو

  كيصمح عطؼ الجممة كشبو الجممة الحاليتيف عمى المفرد، كما يصمح عطؼ الحاؿ 
المفردة عمى الجممة الحالية كشبو الجممة، كىذه اآلية الكريمة شاىد كاضح عمى ذلؾ، 

.  (4)كىي شبو جممة" لجنبو"المفرديف عمى " قاعدان، كقائمان "إذ عطؼ 
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   كلما صح عطؼ الحاؿ المفرد عمى الحاؿ الجممة في اآلية الكريمة كفي غيرىا مف 
في " لجنبو"المكاضع األخرل دؿ عمى أف الحاؿ الجممة في مكضع تأكيؿ مفرد، فكممة 

.  ، كىك ما أكلو العكبرم في نصو السابؽ(1)مكضع تأكيؿ مفرد، أم مضطجعان 
   كعمكمان فقد قاؿ بيذا التأكيؿ في اآلية القرآنية الكريمة أكثر المفسريف، كمف بينيـ 

، كغيرىـ، كلقد اشار ىؤالء المفسركف إلى أف (4)، كأبك حياف(3)، كالبيضاكم(2)الكاحدم
".  مس"كليس " دعانا"عامؿ الحاؿ 

  كحيف نعمف النظر في نص العكبرم السابؽ نجد أنو قد اعتمد في حجتو عمى 
" إذا"تركيبي تمثؿ بما حكمو مف أف ىذه الحاؿ قد جاءت بعد جكاب : األكؿ: دليميف

كاألصكب أف تأتي " إذا"كقد جاء جكاب " مس"فكيؼ يمكف القكؿ بأف العامؿ فييا 
الحاؿ قبؿ مجيء جكابيا، أما الدليؿ الثاني الذم اعتمد عميو العكبرم في اعتراضو 

السابؽ فتمثؿ بالجانب الداللي المعنكم، فقد أكضح أف ىذه األحكاؿ جاءت لتبيف كيفية 
الدعاء الذم يككف عميو اإلنساف حيف يمسو الضر، فيك يدعك مضطجعان، كقاعدان، 
كقائمان، كلـ تأًت ىذه األحكاؿ لتبيف كيفية مسو الضر، فال يعقؿ أف يمسو الضر في 
أحكالو الثالثة ىذه، مضطجعان، كقائمان، كقاعدان، فمف ىنا استطاع العكبرم بالحجة 

، كىك "مس"كليس " دعانا"التركيبية، كاألخرل الداللية إثبات أف العامؿ في ىذه الحاؿ 
.  ما عميو الباحث
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 :جممة الحال 7.2.2
ذا كانت إ      تأتي الحاؿ مفردة كتأتي جممة، أما الجممة فتأتي فعمية أك اسمية، ؼ

.  (1)الحاؿ جممة فال بد مف رابط يعكد عمى معنى الحاؿ، كالكاك أك الضمير
 چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : في قكلو سبحانو كتعالى

(2)  .
جممة مستأنفة : "مف اإلعراب" فيـ ال يرجعكف"   يقكؿ العكبرم مبينان مكضع جممة 

كقيؿ مكضعيا حاؿ، كىك خطأ؛ ألف ما بعد الفاء ال يككف حاالن؛ ألف الفاء ترتب، 
.  (3)"كاألحكاؿ ال ترتيب فييا

   يشتمؿ نص العكبرم السابؽ عمى حديث عف الحاؿ، كبالتحديد الحديث عف الحاؿ 
الجممة، إذ إف الجممة يصمح أف تككف حاالن، كيصمح أف تككف في مكاضع أخرل غير 

الحاؿ، كفي ىذه اآلية الكريمة ال يصمح أف نجعؿ ىذه الجممة حاالن، كذلؾ ألنيا 
مفتتحة بالفاء، كالفاء تفيد الترتيب، كال يستقيـ معنى الترتيب مع معنى الحاؿ؛ ألف 

.  (4)الحاؿ ال ترتيب فييا
   كما داـ أف الجممة ال يصمح أف تككف حاالن بسبب كجكد الفاء في أكليا فال يبقى 

سكل أف تككف جممة مستأنفة، إذ بيذا التقدير يستقيـ المعنى في اآلية القرآنية 
.  (5)الكريمة

نما الرابط في الجممة الحالية  دَّر بالفاء، كا    كلـ يرد عف النحاة أف جممة الحاؿ قد تيصى
أف تككف مصدرة بالكاك، أك أف تككف مشتممة عمى الضمير، كلـ يصرح النحاة بجكاز 

؛ ألنيا تفيد الترتيب كما أشار العكبرم (6)مجيء الفاء مصدرة في بداية جممة الحاؿ
.  سابقان 
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  ككجكد الكاك في الجممة الحالية يحمؿ رابطان بيف الجممة الحالية كصاحب الحاؿ، إذ 
ال بد مف ىذا الرابط كي تستقيـ جممة الحاؿ، فقد يككف الرابط ضميران، كقد يككف حرؼ 
الكاك، كال يصمح أف يككف فاءنأك سيف االستقباؿ، أك حتى، أك غيرىما مف الحركؼ التي 

.  (1)قد تدخؿ عمى األفعاؿ
في اآلية القرآنية الكريمة " فيـ ال يرجعكف"    لقد خٌطأ العكبرم ىذا القكؿ بأف جممة 

ٌدرت بالفاء، كال يصمح أف تككف الفاء  في مكضع حاؿ، كبٌيف أف ىذه الجممة قد صي
عنصران رابطان بيف الجممة الحالية كصاحب الحاؿ، إذ إف الفاء حرؼ يفيد الترتيب، أما 
الحاؿ فال ترتيب فييا، كمف ىنا يضعؼ اعتبارىا حاالن، كىذه الحجة التي بٌينيا العكبرم 

في كالمو السابؽ اعتمد فييا عمى العناصر التركيبية التي تككف جممة الحاؿ، كىي 
.  عناصر نحكية تركيبية، كلـ يعتمد عمى عنصر داللي يفيده النص القرآني

    
: تقدم الحال عمى صاحبيا المجرور8.2.2 

   األصؿ في الترتيب التركيبي لجممة الحاؿ أف تتأخر الحاؿ عف صاحبيا، كلكف 
يجكز تقدميا عميو، أما إذا كاف صاحبيا مجركران بحرؼ جر فإف جميكر النحكييف ال 

.  (2)يجيزكف ذلؾ، كأجازه ابف كيساف كابف مالؾ
ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے        چ : كفي قكلو سبحانو كتعالى

 . (3) چے  ۓ  ۓ   
إال كافة، ىك حاؿ مف المفعكؿ في : "مف اإلعراب" كافة"  يقكؿ العكبرم مبينان مكضع 

كما أرسمناؾ إال كافة لمناس عف : أرسمناؾ، كالياء زائدة لممبالغة، كلمناس متعمؽ بو، أم
ىك حاؿ مف الناس، إال أنو ضعيؼ عند األكثريف، ألف : الكفر كالمعاصي، كقيؿ
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صاحب الحاؿ مجركر، كيضعؼ ىنا مف كجو آخر، كذاؾ أف الالـ عمى ىذا تككف 
.  (1)"بمعنى إلى، إذ المعنى أرسمناؾ إلى الناس كافة

في اآلية الكريمة حاؿ مف ضمير " كافة"   إف نص العكبرم السابؽ يشير إلى أف 
كىك المفعكؿ بو، كال يصمح أف يككف حاالنمف الناس ، ألف الحاؿ " ارسمناؾ"النصب في 

ال يجكز أف تتقدـ عمى صاحبيا المجركر عند أكثر النحكييف، في حيف أف الككفييف 
بٌينكا أنيا تتقدـ في حاؿ ككف حرؼ الجر غير زائد، أما إذا كاف حرؼ الجر زائدان فال 

حاالن مف " كافة"يصح تقدميا، كبناء عمى مكقؼ الككفييف ىذا فإنو يصح أف تككف 
.  (2 )لمناس

ال تككف حاالن مف الناس بأف الالـ في " كافة"    كلقد احتج العكبرم لرأيو القائؿ بأف 
إلى الناس كافة، كبذا يضعؼ الكجو القائؿ بأف : أم" إلى"ىذه اآلية الكريمة بمعنى 

.  حاؿ مف الناس" كافة"
   كمف ناحية أخرل فإف ابف ىشاـ قد أشار إلى أف ابف مالؾ قد أجاز تقدـ الحاؿ عمى 

صاحبيا المجركر، سكاء أكاف جره باإلضافة، أـ بحرؼ جر، كبيف أنو الصحيح 
.  (7)، كالصباف(6)، كالسيكطي(5)، كاألزىرم(4)، كبذلؾ قاؿ األشمكني(3)الصكاب

   كعمكمان فإف منيج العكبرم في اعتراضو عمى اآلراء النحكية لـ يختمؼ عف سابقو 
الحجة الداللية التي يعتمد فييا عمى : مف المكاضع، فقد اعتمد عمى حجتيو، األكلى

التركيبية، التي يعتمد فييا عمى : المعنى كالسياؽ العاـ لآلية الكريمة، كالحجة الثانية
.  األركاف التركيبية كالقكاعد التي كضعيا النحاة لمثؿ ىذه الجمؿ كالشكاىد

                                                 
، لـ يجد الباحث ىذا الرام في كتب غعراب كمعاني 1029: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 1

 القرآف أك القراءات القرآنية

 . 705: ، ص2: تكضيح المقاصد كالمسالؾ، ج. المرادم- 2

 . 267: ، ص2: أكضح المسالؾ، ج. ابف ىشاـ- 3

 . 15: ، ص2: شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، ج. األشمكني- 4

 . 590: ، ص1: شرح التصريح عمى التكضيح، ج. األزىرم- 5

 . 307: ، ص2: ىمع اليكامع، ج. السيكطي- 6

 . 263: ، ص2: حاشية الصباف عمى شرح األشمكني، ج. الصباف- 7



 
 

77 

   غير أف الباحث ال يقكؿ بقكؿ العكبرم في المكضع السابؽ، إذ ليس ىناؾ ما يمنع 
مف مجيء الحاؿ مف الناس، كليس ىناؾ ما يمنع مف تقدميا عمى صاحبيا المجركر 

:  لما يأتي
ألف الخالؼ عند النحكييف كاف في أكثره متعمقان بحرؼ الجر الزائد أك غير الزائد، : أكالن 

حاالن مف " كافة"ليس بزائد فال داعي لعدـ اعتبار " لمناس"فما داـ حرؼ الجر في 
.  الناس

ألف أكثر النحكييف كما رأينا يقكلكف بجكاز تقدـ الحاؿ عمى صاحبيا المجركر، : ثانيان 
.  كاستشيدكا بيذه اآلية دكف غيرىا مف اآليات األخرل

 
: مجيء المصدر المؤول حاالً  9.2.2

   يأخذ المصدر المؤكؿ مكاف المصدر الصريح في النظاـ التركيبي العربي، كما يأخذ 
إعرابو، فالمصدر المؤكؿ يأتي مرفكعان عمى المبتدأ كالخبر، كالفاعؿ، كنائب الفاعؿ، 

.  (1)كما يأتي منصكبان عمى المفعكلية، كما يأتي مجركران بحرؼ جر، كىكذا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ :كفي قكلو سبحانو كتعالى

.  (2) چٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ          ٹ      ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   
كأال تأكمكا، : "مف اإلعراب (أاٌل تأكمكا )   يقكؿ العكبرم مبينان مكضع المصدرالمؤكؿ 

في أال تأكمكا، كلما حيذؼ حرؼ : حرؼ الجر مراد معو، كالتقدير: أحدىما: فيو كجياف
الجر كاف في مكضع نصب، أك في مكضع جر عمى اختالفيـ في ذلؾ، كقد ذيكر في 

كأم شيء لكـ تاركيف األكؿ، كىك : أنو في مكضع الحاؿ، أم: كالثاني. غير مكضع
ضعيؼ؛ ألف أف تميد الفعؿ لالستقباؿ، كتجعمو مصدران، فيمتنع الحاؿ إال أف تقدر 

.  (3)"كما لكـ ذكم أف ال تأكمكا: حذؼ مضاؼ تقديره
  لقد تبيف في النص السابؽ اعتراض العكبرم عمى اعتبار ىذا المصدر المؤكؿ في 

مكضع الحاؿ، كبٌيف حجتو في ذلؾ، فالمسألة تتعمؽ بأف المصدر المؤكؿ ال يصمح أف 
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تنقؿ " أف"يقع حاالن في ىذه اآلية الكريمة، فعالكة عمى ما ذكره العكبرم مف اعتبار أف 
الفعؿ لمداللة عمى االستقباؿ، كىذه الداللة ال تستقيـ مع داللة الحاؿ، فإف ابف عادؿ 
الحنبمي قد أشار إلى أف المصدر المؤكؿ أشبو بالمضمرات، كىذه المضمرات معرفة، 

.  (1)كالحاؿ نكرة، فال يصمح تقدير المصدر المؤكؿ في مكضع الحاؿ
   كالداللة عمى االستقباؿ تنافي الداللة العامة لمحاؿ، فإف الحاؿ كصؼ فضمة يدؿ 

عمى ىيئة الفاعؿ، أك المفعكؿ، أك كمييما، كالداللة عمى الييئة ال يصمح أف تككف مف 
قبيؿ االستقباؿ، بؿ ال بد ليا مف أف تككف مف قبيؿ الحاؿ، أم الكصؼ الحالي دكف 

.  (2)االستقباؿ
تخمص الفعؿ المضارع لالستقباؿ، فيقاؿ فعؿ مضارع " أف"   كمف ناحية ثانية فإف 
، كلما كاف األمر عمى ذلؾ فال يمكف أف يستقيـ معنياف (3)منصكب، يفيد االستقباؿ

يكاداف يصالف إلى مستكل التضاد بينيما، فال يمكف الجمع بيف الداللة الحالية في 
فمف ىنا انطمؽ العكبرم في تضعيفو " أف"الحاؿ، كالداللة االستقبالية في حرؼ النصب 

.  لمقكؿ الثاني
 

: االستثناء المنقطع 10.2.2
ما جاءني القـك : في الكالـ، كقكلؾ" لكف"كىك االستثناء الذم يككف عمى تقدير 

.  (4)لكف زيدان جاء، كقد يككف مرفكعان عمى بعض لغات العرب: إال زيدان، أم
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ :في قكلو سبحانو كتعالىو

.  (5) چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  
إال أف تككف : "يقكؿ العكبرم مبينان مكضع االستثناء في اآلية القرآنية الكريمة

ال تأكمكىا : متصؿ، كالتقدير: تجارة، االستثناء منقطع ليس مف جنس األكؿ، كقيؿ
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بسبب إال أف تككف تجارة، كىذا ضعيؼ؛ ألنو قاؿ بالباطؿ، كالتجارة ليست مف جنس 
.  (1)"الباطؿ

   ال خالؼ عند العكبرم أف اآلية الكريمة شاىد عمى االستثناء، غير أف القضية 
عنده متمثمة بككف ىذا االستثناء منقطعان أـ متصالن، كلقد بٌيف سيبكيو أف العرب يأتكف 

تامة " كاف"بالرفع عمى اعتبار أف " تجارة"باالستثناء عمى ىذا النمط، كقد يأتكف بكممة 
.  (2)ىاىنا

د أكؿ التجارة عف تراضو بأنو أكؿ بالباطؿ، أح   كىذا االستثناء منقطع، إذ ال يتصكر 
فإف شرط أف يككف المستثنى جزءان مف المستثنى منو منتؼو ىاىنا، إذ إف أكؿ التجارة 

عف تراضو نقيض أكميا بالباطؿ، لذا ينتفي أف يككف االستثناء متصالن في ىذا 
.  (3)المكضع

   كعمكمان فقد رفض أكثر المفسريف القكؿ بأف االستثناء في اآلية الكريمة مف قبيؿ 
االستثناء المتصؿ، ككانت حجتيـ كحجة العكبرم في ذلؾ، كمف بينيـ السميف 

.  ، كغيرىـ(6)، كالسيكطي(5)، كابف عادؿ الحنبمي(4)الحمبي
  لقد اعتمد العكبرم في حجتو السابقة عمى الدليؿ المعنكم الداللي المرتبط باالستثناء، 

كىك دليؿ كضعو النحاة كي يفرقكا بيف االستثناء المتصؿ، كاالستثناء المنقطع، فإذا 
ذا كاف المستثنى  كاف المستثنى جزءان حقيقيان مف المستثنى منو كاف االستثناء متصالن، كا 

جزءان غير حقيقي بؿ يرتبط بسبب مف األسباب بالمستثنى منو فيك استثناء منقطع، 
                                                 

، لـ يجد الباحث ىذا الرأم في كتب إعراب كمعاني القرآف 351: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 1
 أك القراءات القرآنية  

 . 349: ، ص2: الكتاب، ج. سيبكيو- 2

حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف . (ـ1997)الصباف، أبك العرفاف محمد بف عمي - 3
 . 210: ، ص2: مالؾ، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج

 . 663: ، ص3: الدر المصكف، ج. السميف الحمبي- 4

 . 337: ، ص6: المباب في عمـك الكتاب، ج. ابف عادؿ الحنبمي- 5

نكاىد األبكار كشكارد األفكار، . (ـ2005)السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف - 6
حاشية السيكطي عمى تفسير البيضاكم، جامعة أـ القرل، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، مكة 

 . 149: ، ص3: المكرمة ػ السعكدية، الطبعة األكلى، ج
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كىذا ما جرل في اآلية الكريمة، فإف االستثناء منقطع ألف التجارة ليست جنسان مف 
.  أجناس الباطؿ، فال يصح اعتبارىا استثناءن متصالن 

 
: امتناع االستثناء بإال 11.2.2

، كال يككف "مثؿ، أك غير"    يككف ىذا االستثناء عمى تقدير الكصؼ، كأف ييقدَّر 
بمعنى االستثناء الداللي، ألنو إذا اعتبر االستثناء بمعناه الحقيقي ألدل ذلؾ إلى 

 .(1)اختالؿ في المعنى كالداللة، فمف ىنا ييقدر كصؼ مناسب لتركيب الكالـ
ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  چ :    كفي قكلو سبحانو كتعالى

 چەئ  
(2) . 

كال يجكز النصب : "مف اآلية الكريمة" اهلل"   يقكؿ العكبرم مبينان مكضع لفظ الجاللة 
لك جاءني : أنو فاسد في المعنى، كذلؾ لك أنؾ قمت: أحدىما: عمى االستثناء لكجييف

، فمك نصبت في اآلية لكاف المعنى  القـك إال زيدان لقتمتيـ، كاف القتؿ لككف زيد مع القـك
إف فساد السماكات كاألرض امتنع لكجكد اهلل مع اآللية، كفي ذلؾ إثبات إلو مع اهلل، 
ذا رفعت عمى الكصؼ ال يمـز مثؿ ذلؾ ألف المعنى لك كاف فييما غير اهلل لفسدتا،  كا 

أف آلية ىنا نكرة كالجمع إذا كاف نكرة لـ يستثفى منو عند جماعة مف : كالكجو الثاني
.  (3)"المحققيف ألنو ال عمـك لو بحيث يدخؿ فيو المستثنى
ال يمكف أف تأتي منصكبان " اهللي "   لقد بٌيف العكبرم في نصو السابؽ أف لفظ الجاللة 

.  عمى االستثناء، كذلؾ لمحجة التي بٌينيا، كالصكاب في ذلؾ أف تأتي كصفان 
بمنزلة مثؿ، كغير، . باب ما يككف فيو إال كما بعده كصفان : "    يقكؿ سيبكيو في ذلؾ

لك : كالدليؿ عمى أنو كصؼ أنؾ لك قمتلك كاف معنا رجؿ إال زيده لغمبنا، : كذلؾ قكلؾ

                                                 
 . 331: ، ص2: الكتاب، ج. سيبكيو: انظر- 1

. 22: سكرة األنبياء، آية- 2

 ذكر أنو 200:، ص2:الفراء ، معاني القرآف ،ج:، انظر 915: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 3
، كذكر انيا ىنا بمعني 48:  ، ص3:النحاس ، إعراب القرآف ، ج:يقصد ىنا سكل ، انظر 

غير
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كنظير ذلؾ قكلو عز . كاف معنا إال زيده ليمٍكنا كأنت تريد االستثناء لكنت قد أحمتى 
.  (1)"لك كاف فييما آلية إال اهللي لفسدىتا: " كجؿ

   فإف كالـ سيبكيو السابؽ يبيف أف مثؿ ىذا التركيب يمتنع معو االستثناء، ألنو لك 
كاف ىناؾ استثناء لكانت اآللية في حكـ اهلل سبحانو كتعالى، كلكاف امتناع فساد 

السماكات كاألرض بسبب كجكد اهلل ككجكد اآللية معو، كىك محاؿ، فالتقدير الصكاب 
كصفان لما قبمو، بذا يستقيـ المعنى عمى كجيو " إال اهلل"في ىذه اآلية الكريمة أف يككف 

.  (2)السميـ، مع األخذ بعيف االعتبار أف لفظ الجاللة رفع في اآلية الكريمة
   لك افتراضنا أف لفظ الجاللة في اآلية القرآنية الكريمة كاف منصكبان لكاف ذلؾ مخالفان 
لطبيعة السياؽ القرآني لآلية الكريمة، كلكاف المعنى مختمفان تمامان عف المعنى المقصكد 

في اآلية، لذا فإف التقدير الذم بٌينو العكبرم كاف متكافقان مع طبيعة السياؽ القرآني 
.  (3)الذم يؤيد أف يككف لفظ الجاللة في مكضع الكصؼ ال في مكضع االستثناء

   إف العكبرم حيف اعترض عمى ىذا الكجو النحكم في اآلية الكريمة اعتمد في حجتو 
عنصر داللي أك ما يمكف أف نسميو بالحجة الداللية، : األكؿ: عمى عنصريف اثنيف

يؤدم إلى فساد " اهلل"كذلؾ أف العكبرم قد أثبت بالمعنى كالداللة أف نصب لفظ الجاللة 
فيك : الداللة التي يقصدىا السياؽ العاـ لآلية القرآنية الكريمة، أما العنصر الثاني

العنصر التركيبي، كذلؾ أف القاعدة التركيبية التي كضعيا النحاة تقكؿ بأف الجمع إذا 
، فيذه القاعدة التركيبية التي جاء بيا (4)كاف نكرة فإنو ال يستثنى منو عند بعض النحاة

                                                 
 . 333 ػ 331: ، ص2: الكتاب، ج. سيبكيو- 1

 . 331: ، ص1: األصكؿ في النحك، ج. ابف السراج- 2

: البرىاف في عمـك القرآف، تحقيؽ. (ـ1957)الزركشي، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف بيادر - 3
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة، مصكرة عف طبعة دار إحياء الكتب العربية، بيركت ػ 

 . 169: ، ص3: لبناف، الطبعة األكلى، ج

عبد : شرح تسييؿ الفكائد، تحقيؽ. (ـ1990)ابف مالؾ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل : انظر- 4
: ، ص2: الرحمف السيد، كمحمد بدكم المختكف، دار ىجر لمطباعة كالنشر، الطبعة األكلى، ج

269 . 
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العكبرم أيد مف خالليا ما ذىب إليو مف تضعيؼ كجو نصب لفظ الجاللة في اآلية 
. الكريمة

:     كفي نياية ىذا المبحث يشير الباحث إلى ما يأتي
: لقد اعتمد العكبرم في اعتراضاتو عمى جانبيف اثنيف لالحتجاج لرأيو، األكؿ: أكالن 

الجانب المعنكم الداللي، الذم يتكئ فيو غالبان عمى السياؽ العاـ لآلية، كالمعنى 
الجانب التركيبي، الذم يعتمد فيو عمى القكاعد النحكية : التفسيرم ليا، كالثاني

.  التي مف شأنيا أف تؤيد ما ذىب إليو
إف أكثر المسائؿ النحكية المتعمقة بالمنصكبات التي اعترض فييا العكبرم لـ : ثانيان 

يخطئيا العكبرم تخطيئان صريحان، بؿ كاف أكثر كصفو لتمؾ المسائؿ بأف القكؿ 
.  بيا ضعيؼ

ال يدع العكبرم مسألة يعترض فييا دكف أف يكضح كجو اعتراضو، كدليمو عمى : ثالثان 
.  صحة ما يذىب إليو

 
: اعتراضات العكبري في المجرورات  3.2

    يمثؿ ىذا العنكاف بابان مف أبكاب النحك التي درج النحاة عمى تقسيميا لممرفكعات 
كالمنصكبات كالمجركرات، كىذه المجركرات تمثؿ عناصر زائدة في الكالـ مف الناحية 

كدىا مف أجؿ تكممة المعنى عمى الكجو رالتركيبية، أما مف الناحية الداللية فال بد مف ك
المجركر بحرؼ الجر، كالمجركر : الصحيح، كتنقسـ المجركرات إلى ثالثة أقساـ ىي

باإلضافة، كالمجركر بمجاكرة مجركر آخر، ىكذا عٌبر عنيا ابف ىشاـ في شرح شذكر 
.  (1)الذىب

   كفيما يمي سيعرض الباحث لتمؾ المسائؿ التي تحدث عنيا العكبرم ضمف باب 
 : المجركرات كىي كما يمي

 
 

                                                 
. 408: شرح شذكر الذىب، ص. ابف ىشاـ- 1
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 :تعمق الجار والمجرور 1.3.2
       إف الجار كالمجركر تركيب نحكم بنائي، يقـك عمى أساس عالقة تشاركية في 
الداللة بيف الجار كالمجركر كلكف ال بد ليذا التركيب مف تعٌمؽ بشيء قبمو أك بعده، 

 . (1)كىذا الحكـ خاٌص بحرؼ الجر األصمي، أما الزائد فميس شرطان أف يتعمؽ بشيء
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ :  كفي قكلو سبحانو كتعالى

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ    

.  (2) چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
يتعمؽ بيفتيكـ، : في الكاللة، في: "بأم الفعميف" في الكاللة"   يقكؿ العكبرم مبينان تعمؽ 

يفتيكـ فييا، في : بيستفتكنؾ، كىذا ضعيؼ، ألنو لك كاف كذلؾ لقاؿ: كقاؿ الككفيكف
.  (3)"الكاللة، كما لك تقدمت

بيفتيكـ أك " في الكاللة"   لقد اشتمؿ نص العكبرم السابؽ عمى حديثو عف تعمؽ 
ف كاف  بيستفتكنؾ، كذلؾ تبعان لممعنى كالتركيب، كبيف ضعؼ أحد ىذيف الكجييف، كا 

العكبرم قد ضٌعؼ كجيان مف الكجكه، كبيف أنو الكجو الذم قاؿ بو الككفيكف، فال بد لنا 
مف اإلشارة إلى أف الكجييف محتمالف في اآلية الكريمة، فعمى إعماؿ يستفتكنؾ يككف 

متعمقان بيذا الفعؿ، " في الكاللة"متعمقان بيا، كعمى إعماؿ يفتيكـ، يصبح " في الكاللة"
.  (4)فأم الفعميف تعمؽ بو ىذا الجار كالمجركر، كليس األمر قسران عمى فعؿ مف الفعميف

   كعمكمان فإف الناظر إلى إعماؿ األكؿ يقدر في الثاني معمكالن لو، كالناظر في إعماؿ 
الثاني يقدر في األكؿ معمكالن لو، كذلؾ كفؽ سياؽ اآليات، ككفؽ التركيب النحكم 

في : تقديره" يستفتكنؾ"يكجب تقدير معمكؿ لػ " يفتيكـ"السميـ، كمف ىنا فإف إعماؿ 

                                                 
 . 307: ، ص2: حاشية الصباف عمى شرح األشمكني، ج. الصباف: انظر- 1

 . 176: سكرة النساء، آية- 2

. 413: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 3

إعراب القرآف كبيانو، دار اإلرشاد . (ىػ1415)دركيش، محيي الديف بف أحمد مصطفى : انظر- 4
لمشؤكف الجامعية، حمص ػ سكريا، كدار اليمامة، دمشؽ ػ سكريا، كبيركت ػ لبناف، كدار ابف 

 . 396: ، ص2: كثير، دمشؽ ػ سكريا، كبيركت ػ لبناف، الطبعة الرابعة، ج
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الكاللة، أك في أم شيء بدا ليـ، كىكذا يستقيـ التركيب عمى كجيو الكاضح 
.  (1)المفيـك

، (3)، كاألنجرم(2)   كمف القائميف بإعماؿ الثاني مف المفسريف أبك حياف األندلسي
".  يستفتكنؾ"أكلى في المعنى مف " يفتيكـ"كسبب قكليما بيذا القكؿ أف 
ألف " يستفتكنؾ"ال بػ " يفتيكـ"متعمؽ بػ " في الكاللة"  لقد رجح العكبرم القكؿ بأف 
متعمقان " في الكاللة"إذ لك اعتمد عمى أف يككف " يفتيكـ"المعنى يؤيد أف يككف متعمقان بػ 

فييا، كذلؾ إيجادان لمعمكليا،ألف المعمكؿ : بيستفتكنؾ لكجب أف يقكؿ بعد يفتيكـ
غير أنو ضٌعؼ ىذا القكؿ كلـ يخٌطئو، كبيف كجو " يستفتكنؾ"المذككر إنما ىك معمكؿ 

ضعفو، ككانت حجتو في التضعيؼ تعتمد بالدرجة األكلى عمى حجة تركيبية نحكية 
".  يستفتكنؾ"متعمقان بػ " في الكاللة"متمثمة بتقدير المتعمؽ المحذكؼ لك جاز اعتبار 

    كىذا المكضع القرآني الكريـ يرتبط بظاىرة التنازع في العربية إذ ذىب الككفيكف إلى 
إعماؿ الفعؿ األكؿ، كذىب البصريكف إلى إعماؿ الفعؿ الثاني، كالراجح عند أكثر 
، (4)النحاة إعماؿ الثاني ألنو أكثر في الكالـ، كمكافقة األكثر أكلى مف مكافقة األقؿ

متعمؽ بػ " في الكاللة"كبناء عمى الراجح مف أقكاؿ النحكييف في التنازع يظير أف 
".  يستفتكنؾ"كليس بػ " يفتيكـ"

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  چ :    كفي قكلو سبحانو كتعالى

 . (5) چڇ  

                                                 
بصائر ذكم التمييز في . (ـ1996)الفيركزآبادم، أبك طاىر مجد الديف محمد بف يعقكب - 1

محمد عمي النجار، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية، لجنة : لطائؼ الكتاب العزيز، تحقيؽ
 . 177: ، ص1: إحياء التراث اإلسالمي، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى، ج

 . 150: ، ص4: البحر المحيط، ج. أبك حياف األندلسي- 2

البحر المديد في تفسير القرآف . (ىػ1419)األنجرم، أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم - 3
: حسف عباس زكي، القاىرة ػ مصر، ج: أحمد عبد اهلل القرشي رسالف، الناشر: المجيد، تحقيؽ

 . 600: ، ص1

 . 167: ، ص2: شرح تسييؿ الفكائد، ج. ابف مالؾ- 4

 . 3: سكرة األنعاـ، آية- 5
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كفي األرض يتعمؽ بػ : "في اآلية الكريمة" في األرض"   يقكؿ العكبرم مبينان تعمؽ 
، كىذا ضعيؼ، ألنو سبحانو كتعالى معبكد في السماكات كفي األرض، كيعمـ ما "يعمـ"

.  (1)"في السماء كاألرض، فال اختصاص إلحدل الصفتيف بأحد الظرفيف
بػ " في األرض"   لقد اشتمؿ نص العكبرم السابؽ عمى حديث عف تعمؽ الظرؼ 

دكف " يعمـ"بػ " في األرض"كبيف العكبرم أنو ييضعؼ ىذا القكؿ، إذ إف تعمؽ " يعمـ"
السماء يؤدم إلى خمؿ في المعنى كما نرل، فال يمكننا كصؼ اهلل سبحانو كتعالى أنو 
يعمـ ما في األرض، دكف أف نصفو بأنو يعمـ ما في السماء أيضان، فياتاف الصفتاف 

.  (2)مالزمتاف هلل سبحانو كتعالى كال يصح الفصؿ بينيما
   كما قاـ بو العكبرم سابقان يتمثؿ بالقياس الداللي، فقد قاس عبادة اهلل سبحانو كتعالى 

في السماء كاألرض، بعممو سبحانو كتعالى في السماء كاألرض، فكما أنو سبحانو 
كتعالى معبكد في السماء كاألرض، فيك يعمـ ما في السماء كاألرض، كال يمكف فصؿ 
إحدل ىاتيف الصفتيف عف األخرل، بؿ إنيما متالزمتاف في المعنى كالداللة، لذا فإف 

.  (3)" يعمـ"متعمقاف بػ  ((في السماء كاألرض))
، (6)، كالسنيكي(5)، كالسيكطي(4)أبك حياف األندلسي:    كممف قاؿ بقكؿ العكبرم السابؽ

.  ، كغيرىـ(6)كالسنيكي
  إف العكبرم في نصو السابؽ قد اعتمد عمى حجة معنكية داللية، كابتعد عف الحجة 

التركيبية، كربما كاف ىذا األمر مف العكبرم حيف تككف الداللة كالمعنى أقكل مف 
التركيب كاإلعراب، فإنو لك أراد أف يحكـ عمى ىذا القكؿ كفؽ أحكاـ القكاعد النحكية 

                                                 
. 480: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 1

 . 532: ، ص4: الدر المصكف، ج. السميف الحمبي- 2

 . 22: ، ص8: المباب في عمـك الكتاب، ج. ابف عادؿ الحنبمي- 3

 . 434: ، ص4: البحر المحيط، ج. أبك حياف األندلسي- 4

: اإلتقاف في عمـك القرآف، تحقيؽ. (ـ1974)السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف - 5
 . 24: ، ص3: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ػ مصر، ج

إعراب القرآف العظيـ، . (ـ2001)السنيكي، أبك يحيى زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا - 6
 . 251: مكسى عمي مكسى مسعكد، رسالة ماجستير، الطبعة األكلى، ص: تحقيؽ
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التركيبية فإنو ميما قاؿ كميما بٌيف مف حجة فميس بإمكانو أف يقدـ حجة قكية بمثؿ 
الحجة التي أمكنو تقديميا حيف اعتمد فييا عمى المعنى كالداللة، فميس ىناؾ أحد ينكر 
بأف اهلل سبحانو كتعالى ىك المعبكد في السماكات كاألرض، كمف ىنا انطمؽ العكبرم 

في تفكيره، فقد قاس ىذا المعنى عمى معنى عممو سبحانو كتعالى بكؿ شيء في 
السماكات كاألرض، فميس مف الممكف قصر التعمؽ عمى صفة دكف أخرل، فإف 

الظرفيف متعمقاف بالصفتيف معان، كمف ىنا برزت تمؾ القكة الداللية لحجة العكبرم، كلـ 
.  يكف محتاجان ألم حجة تركيبية أخرل تؤيد كالمو

 
زيادة من الجارة  2.3.2
الجارة في الكالـ بكجكد شرطيف أساسييف عند جميكر النحاة، أال كىما " مف"  تيزاد 

ك شبيو، كأف يككف مجركرىا نكرة، كأجاز بعض النحكييف عدـ اشتراط أسبقيا بنفي 
.  (1)ىذيف الشرطيف، غير أف الجميكر عمى اشتراطيما

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : في قكلو سبحانو كتعالى

ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  

 چڦ  ڦ                 ڦ  ڦ  
(2) . 

كمف أخباركـ، : " مف أخباركـ، ليست زائدة: في قكلو" مف"  يقكؿ العكبرم مبينان أف 
تنبيو عمى المحذكؼ، كليست مف زائدة، إذ لك كانت زائدة لكانت مفعكالن ثانيان، كالمفعكؿ 
الثالث محذكؼ، كىك خطأ؛ ألف المفعكؿ الثاني إذا ذيكر في مثؿ ىذا الباب لـز ذكر 

.  (3)"الثالث
في اآلية الكريمة زائدة، " مف"   لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ عمى نفيو لمقكؿ بأف 

نما ىي حرؼ جر جاء لمعنى في الكالـ، كبيف في كتابو المباب، أف سيبكيو ىك مف  كا 
في ىذه اآلية الكريمة ليست زائدة، في حيف أف األخفش ىك مف " مف"ذىب إلى اعتبار 

                                                 
 . 77: ، ص5: شرح المفصؿ، ج. ابف يعيش: انظر- 1

 . 94: سكرة التكبة، آية- 2

 كمعاني  القرآف، لـ يجد الباحث ىذا الرأم في كتب إعراب655: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 3
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ذىب إلى زيادتيا، كىذا حكـ بزيادة الحرؼ ػ حرؼ الجر ػ مف غير ضركرة تمـز إلى 
في الكاجب كجكدىا فيو، كليس ىناؾ ما يدعك " مف"ذلؾ، ىذا عالكة عمى الحكـ بزيادة 

.  (1)إلى ذلؾ
الثاني كالثالث جائز في مثؿ ىذا التركيب، في حيف اعتبار أف " نبأ"   كحذؼ مفاعيؿ 

مف : المفعكؿ األكؿ مقدر، فرغـ كجكد ىذا الحذؼ فإف ىناؾ ما يدؿ عميو، كىك قكلو
، كلقد قاؿ بيذا القكؿ (2)أخباركـ، فيذا نعت لممفعكؿ الثاني المحذكؼ في اآلية الكريمة

.  (4)، كابف عادؿ الحنبمي(3)مفسركف آخركف مف بينيـ السميف الحمبي
الذم " مف"   كبناء عمى سياؽ اآلية الكريمة، كالطبيعة الداللية التي يفيدىا حرؼ الجر 

في ىذه اآلية الكريمة لـ تكف زائدة، " مف"، فإنو يمكننا القكؿ بأف (5)يدؿ عمى التبعيض
نما ىي في مكضعيا، لؤلسباب اآلتية :  كا 

: في الكالـ لكف بشرطيف" مف"ألف ىذا ليس مكضع زيادة حركؼ الجر، إذ تيزاد : أكالن 
، كىذا ما ال (6)أف تيسبؽ بنفي أك شبيو: أف يككف مجركرىا نكرة، كالثاني: األكؿ

.  نراه في اآلية الكريمة
".  عف"بعض، أك بمعنى "ألف المعنى يؤيد أف تككف مف ىاىنا بمعنى : ثانيان 
.  ألف أكثر المفسريف قالكا بيذا القكؿ: ثالثان 

   ككما رأينا فقد اعتمد العكبرم في حجتو السابقة عمى الجانب المغكم التركيبي أكثر 
مف اعتماده عمى الجانب المعنكم الداللي، كذلؾ لقكة الحجة التركيبية في ىذه اآلية 

.  الكريمة، حتى إنو كصؿ إلى حد أف يصؼ ىذا القكؿ بالخطأ
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 :مجيء حاشا حرف جر 3.3.2
ـى القكـي حاشا : ، فيقاؿ (خال )كىك مف الكجكه الجائزة في العربية، إذ تجر كػ  قا

، فإذا جرت، فيي حرؼ  ( ييستثنى بحاشا كخال كعدا: ) ، كقاؿ فييا ابف مالؾ(1)زيدو
، كىي عند سيبكيو كأكثر البصرييف حرؼ (2)فيجررف المستثنى أحرفان كينصبنو أفعاالن 

، كقد التـز سيبكيو فييا الحرفية فقط، كمعو في ذلؾ (3)يجر ما بعده  (إال )استثناء كػ 
. كىك الكثير الراجح فييا (4)اكثر البصرييف 
غير النصب، ألنو رأل أنيا  (بعدا)كلـ يجكز سيبكيو في المستثنى : " كقاؿ ابف ىشاـ 

نيا ال تككف  ال أغير الجر ، ألنو ر (بحاشا)ال تككف إال فعالن ،كال في المستثنى 
(. 5)إال حرفان 

( 6)"كال يجيز سيبكيو النصب بيا ، ألنو لـ يبمغو: "كقاؿ المرادم 
كالثالث مجركران :" كذىب الزمخشرم كذلؾ إلى ما ذىب إليو سيبكيو ،إذ قاؿ 

، فيي حرؼه يجر ما بعده ، (7) (بغير ، حاشا ،سكل ، سكاء )أبدان ، كىك ما استثنى 
تاني القكـي أ: كىك مابعده في مكضع نصب بما قبمو، كفيو معنى االستثناء إذ نقكؿ

( 8). تاني القكـي حاشا زيدو ، أم سكل زيدو أحاشا زيدو ، كما 
: كمف الشكاىد عمى جرىا لؤلسماء بعدىا ، قكؿ الجيميح بف منقذ الطماح 

( 9)  حاشا أبي ثكباف أفَّ بو    ضنا عمى الممحاة كالشتـ 

                                                 
 69:ابف جني ، الممع في المغة العربية ،ص-  1
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  چ :    كفي قكلو سبحانو كتعالى

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ  

(1) . 
هلل " حشا" كقرئ في الشكاذ: "في اآلية الكريمة" حاشا"يقكؿ العكبرم متحدثان عف 

ىي حرؼ جر، كالالـ زائدة، : بغير ألؼ بعد الحاء، كىك مخفؼ منو، كقاؿ بعضيـ
.  (2)"كىك ضعيؼ ألف مثؿ ىذا مكضع ضركرة الشعر

التي تأتي في االستثناء، " حاشا"لقد تضمف كالـ العكبرم السابؽ حديثان عف 
كأنيا قد تأتي بغير ألؼ بعد الحاء، كبٌيف النحاة أف األظير في ىذه أنيا لالستثناء، 

حكميا في ذلؾ كحكـ سائر المغات التي كردت فييا، كمف ىنا فإنيا ليست حرؼ جر 
.  (3 )كال ما يشبيو

كعمكمان فإف العكبرم قد جاء بيذه المسألة النحكية عند حديثو عف تمؾ القراءة 
التي تنسب لمحسف البصرم، فقد قرأىا بغير ألؼ بعد الحاء كىي مف القراءات 

.  (4)الشكاذ
كمف ناحية أخرل فقد بٌيف أبك حياف األندلسي أف ىذه القراءة ما ىي إال لغة مف 
لغات العرب تنسب ألىؿ الحجاز، إذ يحذفكف األلؼ األكلى منيا، كلكف ىذا ال يمس 

.  (7)، كابف عادؿ الحنبمي(6)، كبيذا القكؿ قاؿ السميف الحمبي(5)معناىا، أك كظيفتيا
" حشا"كضمف ما عاد إليو الباحث مف كتب كمراجع فإنو لـ يجد مف ذكر أف 

ىي مكضع ضركرة الشعر، بؿ ذكر جميعيـ أنيا لغة مف لغات العرب، إال ما كجده 

                                                 
. 31: سكرة يكسؼ، آية- 1
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الباحث عند العكبرم، فقد كصفيا بأنيا ضركرة الشعر، كلذلؾ فإف الباحث ال يكافقو في 
تعميميا كبياف حجتو في تضعيفيا بأنيا مف ضركرة الشعر، بؿ كاف مف الكاجب عمى 

.  كىي لغة مف لغات العرب، غير أنيا لغة ضعيفة: العكبرم أف يقكؿ
 
: الجر بحرف الجر المحذوف 4.3.2 

ف كاف بعض النحاة قد  قد ييحذؼ حرؼ الجر مف الكالـ، فال يبقى لو عمؿ، كا 
، عمى ما سنبيف (1)قتاؿو فيو، كالتقدير عف قتاؿ فيو: أشار إلى جكاز بقاء عممو، نحك

.  في المسألة اآلتية
ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ : في قكلو سبحانو كتعالى

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  

ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 چڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  
(2)  .

ىك بدؿ مف : قتاؿو فيو: "في اآلية الكريمة" قتاؿ"يقكؿ العكبرم عف سبب جر 
ىك مخفكض عمى : الشير بدؿ االشتماؿ؛ ألف القتاؿ يقع في الشير، كقاؿ الكسائي

ىك مخفكض بػ : عف قتاؿ فيو، كىك معنى قكؿ الفراء، قاؿ: التكرير، يريد أف التقدير
مضمرة، كىذا ضعيؼ جدان؛ ألف حرؼ الجر ال يبقى عممو بعد حذفو في " عف"

ىك مجركر عمى الجكار، كىك أبعد مف قكليما؛ ألف الجكار : كقاؿ أبك عبيدة. االختيار
.  (3)"مف مكاضع الضركرة كالشذكذ كال ييحمؿ عميو ما كيجدت عنو مندكحة
قكؿ الكسائي : إف العكبرم في نصو السابؽ اعترض عمى قكليف اثنيف ىما

قكؿ أبي عبيدة الذم يرل بأنو : محذكفة، كالثاني" عف"مجركر بػ " قتاؿ"القائؿ بأف 
.  مجركر عمى الجكار

                                                 
. 207: الجمؿ في النحك، ص. الفراىيدم- 1

 . 217: سكرة البقرة، آية- 2

كمعاني القرآف ، لـ يجد الباحث ىذا الرأم في كتب إعراب 174: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 3
 .القرآف كالقرا ءات القرآنية



 
 

91 

مضمرة فيك قكؿ لمكسائي كصرح بو أيضان " عف"مجركرة بػ " قتاؿ"أما القكؿ بأف 
، كقد قرأ عبد اهلل ىذا (1)الفراء، غير أف الفراء قد حمؿ قكلو ىذا عمى قراءة عبد اهلل 

.  (2)، فمف ىنا حمؿ الفراء قكلو"عف قتاؿ"
كعمكمان فإف الخميؿ بف أحمد قد كازف في نظر الباحث بيف القكليف، فكاف رأيو 

عف قتاؿ : مجركر عمى البدؿ، كأنو قاؿ" قتاؿو "ال إلى ذاؾ كال إلى ذاؾ، إذ قاؿ إف 
فيو، فقدر حرؼ الجر، كالكاقع أف حرؼ الجر ييفترض أال ييقدر في ىذا التركيب حتى 

.  (3)يستقيـ المعنى، كال يظف القارئ أف المقصكد حرؼ جر محذكؼ كبقي عممو
كلقد بٌيف المبرد أف المقصكد مف ىذه اآلية الكريمة بدؿ االشتماؿ، فإف القائؿ لك 

سيمب زيده ثكبيو، لكاف المعنى أف الثكب ىك المسمكب منو، غير أنو بٌيف أف زيدان : قاؿ
يسألكنؾ عف الشير الحراـ قتاؿ فيو، فإف : ىك مف سيمب منو، ككذلؾ الحاؿ في قكلو

.  (4)بدؿ مف الشير" قتاؿ"الغاية التي ييسأؿ مف أجميا تتمثؿ بالقتاؿ، كمف ىنا فإف 
فالمعنى إذف في اآلية الكريمة يختص بالسؤاؿ عف القتاؿ في الشير الحراـ، 
كمف ىنا جاءت اآلية الكريمة بذكر سبب ىذا القتاؿ مف الناحية المغكية، فإف الشير 
سبب في القتاؿ، كمف ىنا بٌيف سبحانو كتعالى قبؿ القتاؿ أف المسألة مختصة بالشير 
الحراـ، ثـ بيف المسبب عف ىذا الشير الحراـ كىك القتاؿ فيو، فالمعنى قتاؿ الشير، 

.     (5)سيمب ثكب زيد: سيمب زيده ثكبو، كالمعنى: كما يقاؿ

                                                 
ابف أبي داكد، أبك بكر عبد اهلل بف سميماف : الراجح عند الباحث أنو عبد اهلل بف عباس، انظر- 1

محمد بف عبده، دار الفاركؽ الحديثة، القاىرة ػ : المصاحؼ، تحقيؽ. (ـ2002)بف األشعث 
. 174: مصر، الطبعة األكلى، ص
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في اآلية الكريمة مف قبيؿ بدؿ " قتاؿ"كعمكمان فإف أكثر النحاة قالكا بأف 
، كابف (2)، كالسييمي(1)االشتماؿ ال مخفكضة بحرؼ جر محذكؼ، كمنيـ ابف جني

.  ، كغيرىـ مف النحاة(4)، كابف ىشاـ(3)مالؾ
كلقد كاف فحكل اعتراض العكبرم عمى ىذا الرأم لمكسائي كالفراء أف حرؼ 
الجر ال يعمؿ مقدران، في حيف أف قكؿ أبي عبيدة كيصؼ بأنو أكثر شذكذان مف القكؿ 

قد انخفضت عمى الجكار، غير أف العكبرم قد بٌيف أف ىذا " قتاؿ"األكؿ، فيك بٌيف أف 
.  القكؿ ال يككف إال في ضركرة الشعر، كال سبيؿ إليو إذا كاف عنو مندكحة

كيظير لنا مف خالؿ كالـ العكبرم السابؽ أنو اعتمد في رأيو كاعتراضو عمى 
المسألة النحكية عمى كجية نظر تركيبية نحكية بالدرجة األكلى، كأكضح أف ىذه 

المسألة ذات كجو في العربية متمثؿ بأف الجر بحرؼ الجر المحذكؼ أمر مرفكض 
بسبب أف حرؼ الجر ال يعمؿ محذكفان، أما القكؿ بالجر عمى الجكار فيك شاذ كاألكلى 

أال ييقاؿ بو، فيذه الحجج ما ىي إال حجج تركيبية نحكية ليس ليا ارتباط مباشر 
نما األمر مرتبط بالتركيب ارتباطان كثيقان مباشران  .  بالداللة، كا 

 
: معجإضافة مائة إلى ال 5.3.2

فإف " مائة"كما يمييا يمحقيا تمييزىا مجركران، أما إذا نيكِّرت " مائة"إف األعداد 
 : ، كما سيظير في المسألة اآلتية(5)تمييزىا يأتي منصكبان عمى األصؿ

.  (6) چڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ :    في قكؿ سبحانو كتعالى

                                                 
فائز فارس، دار الكتب الثقافية، : الممع في العربية، تحقيؽ. (ت.د)ابف جني، أبك الفتح عثماف - 1

 . 39: الككيت، ص

 . 243: نتائج الفكر، ص. السييمي- 2

 . 1277: ، ص3: شرح الكافية الشافية، ج. ابف مالؾ- 3

 . 366: ، ص3: أكضح المسالؾ، ج. ابف ىشاـ- 4

 . 14: ، ص4: شرح المفصؿ، ج. ابف يعيش: انظر- 5

. 25: سكرة الكيؼ، آية- 6
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مائة سنيف، ييقرأ بتنكيف : "، إذ يقكؿ"مائةو سنيف: يتحدث العكبرم عف التركيب
مائة، كسنيف عمى ىذا بدؿ مف ثالث، كأجاز قـك أف تككف بدالن مف مائة ألف مائة 
عمى معنى مئات، كييقرأ باإلضافة كىك ضعيؼ في االستعماؿ ألف مائة تضاؼ إلى 
المفرد، كلكنو حممو عمى األصؿ إذ األصؿ إضافة العدد إلى الجمع، كيقكم ذلؾ ىنا 

.  (1)"أف عالمة الجمع جبر لما دخؿ السنة مف الحذؼ فكأنيا تتمة الكاحد
مضافة إلى " مائة"لقد ارتبط كالـ العكبرم السابؽ بقراءة قرآنية جعمت مف 

مضافان، كالسنيف مضافان إلييا، كىي قراءة " مائة"السنيف، فحذفت التنكيف، كبذلؾ تككف 
.  (2)حمزة الزيات كالكسائي

كعمكمان فقد أجاز النحاة إضافة العدد إلى المفرد أك إلى الجمع، غير أف الراجح 
عندىـ إضافتو إلى المفرد، ألف اإلضافة إلى الجمع قد يفيد الجماعات، كذلؾ أنؾ لك 

عندم عشركف رجاالن، لكاف المعنى أف عندؾ عشريف جماعة مف الرجاؿ، كليس : قمت
المقصكد عشريف رجالن، مع األخذ بعيف االعتبار أف بعض النحاة كالفراء قد أجاز 

.  (3)ذلؾ
كلك كاف جائزان إضافة المائة إلى الجمع لكانكا قد لبثكا في كيفيـ تسع مائة 

.  (4)بدالن مف ثالث" سنيف"سنة، كالكاقع أنيـ لـ يمبثكا ذلؾ، لذا فإف مف الراجح أف تككف 
.  (4)ثالث

كنجد ابف مالؾ يجيز إضافة المائة إلى الجمع، كاستدؿ بقراءة حمزة كالكسائي  
في اآلية السابقة، مع األخذ بعيف االعتبار أنو أشار إلى أف ىذا الجمع الحاصؿ في 

                                                 
 293: ،ص 2:النحاس ، إعراب القرآف ، ج: ، انظر 844: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 1

 الذم كاف رأيو مكافؽ لما قاؿ بو العكبرم 

: السبعة في القراءات، تحقيؽ. (ىػ1400)ابف مجاىد، أبك بكر أحمد بف مكسى بف العباس - 2
 . 390: شكقي ضيؼ، دار المعارؼ، القاىرة ػ مصر، الطبعة الثانية، ص

 . 517 ػ 516: عمؿ النحك، ص. ابف الكراؽ: انظر- 3

عبد اهلل بف : العدد في المغة، تحقيؽ. (ـ1993)ابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ - 4
 . 35: الحسيف الناصر، كعدناف محمد الظاىر، الطبعة األكلى، ص
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، (2)، كبيذا قاؿ ابف ىشاـ(1)"سنة"إنما كاف تعكيضان لما فقدتو مف الحذؼ في " سنيف"
.  (3)كابف عقيؿ

كعند النظر في كالـ العكبرم السابؽ فإننا نجده محيران، إذ لـ يبدي العكبرم محيران 
فيما سبؽ كما ىك في  مثؿ ىذا المكضع، فيك بعد أف ضٌعؼ القكؿ بجكاز إضافة 

المائة إلى الجمع، بحث عما يؤيد ذلؾ القكؿ بأف أكضح أف ما يسكغ إضافة المائة إلى 
مف حذؼ في مفردىا، مما أدل إلى تعكيضيا بأف أضيفت " سنيف"الجمع ما حصؿ في 

.  إلى المائة جمعان 
:    كفي نياية ىذا المبحث يشير الباحث إلى ما يأتي

لـ يختمؼ العكبرم في اعتراضاتو في باب المجركرات عنو في باب المرفكعات : أكالن 
كالمنصكبات، بؿ إف طريقتو ما زالت كما ىي في العرض، كفي االحتجاج لما 

.  يذىب إليو مف مذىب
عندما تككف الحجة المعنكية الداللية قكية بالقدر المطمكب فإف العكبرم يستغني : ثانيان 

. عف الحجة التركيبية النحكية
 

:  اعتراضات العكبري في التوابع4.2
النعت، كالتككيد، كالبدؿ، كعطؼ البياف، كعطؼ : كالتكابع في العربية خمسة

النسؽ، كبعضيـ يجركنيا أربعة فيجعؿ العطؼ كاحدان كيدمج تحتو عطؼ البياف، 
اإلعراب، كالتذكير كالتأنيث، كاإلفراد : كعطؼ النسؽ، كالتابع اسـ يأخذ حكـ ما قبمو في

.  (4)كالتثنية كالجمع، كالتعريؼ كالتنكير، كمف ىنا سيمي تابعان لتبعيتو ما قبمو تبعية كاممة
كفيما يمي سيبيف الباحث عددان مف ىذه المسائؿ التي اعترض فييا العكبرم 

:  عمى النحاة ضمف باب التكابع، كىي عمى النحك اآلتي
 

                                                 
 . 1667: ، ص3: شرح الكافية الشافية، ج. ابف مالؾ- 1

 . 696: مغني المبيب، ص. ابف ىشاـ- 2

 . 69: ، ص4شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، ج . ابف عقيؿ- 3

 . 1146: ، ص2: شرح الكافية، ج. ابف مالؾ- 4
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 :عطف المضارع عمى الماضي 1.4.2
كاألصؿ في المتعاطفيف إذا كانا فعميف أف يتساكيا في الزمف، فيعطؼ الماضي 

عمى الماضي، كالمضارع عمى المضارع، غير أف بعض النحاة أجازكا عطؼ 
المضارع عمى الماضي، كبعضيـ أكؿ ما كرد مف ذلؾ بمعنى الماضي حتى يحصؿ 

 . (1)التكافؽ بيف الفعميف
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ     چ : كفي قكلو سبحانو كتعالى

 چڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
(2)  .

ىك معطكؼ عمى كسبكا كىك ضعيؼ ألف : قيؿ: كترىقيـ ذلة: "يقكؿ العكبرم
ف قيؿ ىك بمعنى الماضي فضعيؼ أيضان  .  (3)"المستقبؿ ال ييعطؼ عمى الماضي، كا 

كالكاقع أف " كسبكا"عمى  (كترىقيـ ذلة) لقد بيف العكبرم أنو ال يجكز عطؼ 
بعض النحكييف قد أجاز ذلؾ، إذ إف األمر متعمؽ بجانب عطؼ الجمؿ كليس بجانب 

: ترىقيـ ذلة، جممة كاممة، كىي معطكفة عمى: عطؼ المفرد عمى المفرد، فإف قكلو
.  (4)كسبكا السيئات بأكمميا أيضان، لذا فإنو يجكز عند ابف ىشاـ مثالن ىذا العطؼ

لقد عد الكرماني ىذا النمط مف العطؼ عطفان غريبان في القرآف الكريـ، كذلؾ 
أنو مف باب عطؼ المستقبؿ عمى الماضي كىك غير جائز، : األكؿ: لسببيف ىما

أف ىناؾ فاصالن بيف المتعاطفيف، كاألكلى أال يككف ىذا الفصؿ؛ ألف : كالثاني
المتعاطفيف في تقدير اسـ كاحد، فمف ىنا عد ىذا التعاطؼ بيف ىاتيف الجممتيف مف 

 . (5)قبيؿ الغريب القرآني

                                                 
 . 279: ، ص2: حاشية الصباف عمى شرح األشمكني، ج. الصباف: انظر- 1

 . 27: سكرة يكنس، آية- 2

لـ يجد الباحث ىذا الرأم في كتب إعراب كمعاني القرآف ،  672: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 3
 . كالقرا ءات القرآنية

 . 511: مغني المبيب، ص. ابف ىشاـ- 4

غرائب التفسير كعجائب التأكيؿ، دار . (ت.د)الكرماني، أبك القاسـ محمكد بف حمزة بف نصر - 5
: ، ص1: القبمة لمثقافة اإلسالمية، جدة ػ السعكدية، كمؤسسة عمـك القرآف، بيركت ػ لبناف، ج

481 . 
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غير أف الراجح مف أقكاؿ أىؿ المغة كالنحك أنو ال يجكز عطؼ المستقبؿ عمى 
الماضي، كال عطؼ الماضي عمى المستقبؿ، لذا فإف ىذه القاعدة تيضعؼ ما ذىب 

، إذ ال يصح "كسبكا"معطكفة عمى جممة " ترىقيـ ذلة"إليو بعضيـ مف اعتبار جممة 
.  (1)العطؼ بيف ىذيف الفعميف

جممة معطكفة عمى " ترىقيـ ذلة"إف العكبرم في نصو السابؽ ضٌعؼ اعتبار 
ف كاف بعض النحاة كالمفسريف قد عدكىا مف قبيؿ عطؼ الجمؿ، إال " كسبكا"جممة  كا 

أف العكبرم بٌيف أف ذلؾ ال يصح، ألف فيو اختالالن تركيبيان، إذ كيؼ يمكف القكؿ 
بعطؼ معنى المستقبؿ عمى معنى الماضي، كمف ناحية أخرل فقد أكجد العكبرم حجة 

بمعنى الماضي، فبٌيف أنو لك قيؿ بأف ىذا " ترىقيـ"أخرل لمف يقكؿ إف ىذا الفعؿ 
الفعؿ بمعنى الماضي فإف ذلؾ غير جائز كغير صحيح، فأكجد العكبرم حجة لمقكؿ 

ف لـ يكف مكجكدان  .  بيذا الرأم حتى كا 
 

: العطف عمى الموضع 2.4.2
       يأخذ العطؼ عمى المكضع جانب التأكيؿ في العربية، إذ تظير حركة إعرابية 

لسنا بجباؿ كال حديدان، فإف : عمى اسـ مف األسماء دكف ظيكر العامؿ فييا، كأف يقاؿ
ال تأكيؿ لو إال بالعطؼ عمى مكضع الخبر الذم ىك في أصمو " الحديد"النصب في 

.  (2)منصكب
ېئ  ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ : كفي قكلو سبحانو كتعالى

.  (3) چحب   خب  مب  ىب   يب  جتحت  خت     مت  ىت  يت   
، فمف نصب فمعطكؼ عمى مكضع : "يقكؿ العكبرم : ، أم"كحيان "كأما أك يرسؿى
بأف يرسؿ، كقيؿ في مكضع نصب عمى : في مكضع جر، أم: يبعث إليو ممكان، كقيؿ

                                                 
 . 1023: ، ص2: تكضيح المقاصد كالمسالؾ، ج. المرادم- 1

 . 586: ، ص2: الممحة في شرح الممحة، ج. ابف الصائغ- 2

 . 51: سكرة الشكرل، آية- 3
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ما كاف لبشر : ؛ ألنو يصير معناه"أف يكممو"الحاؿ، كال يجكز أف يككف معطكفان عمى 
.  (1)"أف يكممو اهلل، كال أف يرسؿ إليو رسكالن، كىذا فاسد

في " أك يرسؿ"لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ عمى اعتراضو عمى جعؿ 
، كبيف فساد ىذا القكؿ، إذ إف القكؿ بو يؤدم إلى اختالؿ "يكممو" مكضع العطؼ عمى 

ما كاف اهلل ليكمـ بشران، كال : في المعنى، كذلؾ أنو لك اعتبر ذلؾ، فإف المعنى يصير
ليرسؿ إليو ممكان، كالكاقع في حياتنا الدنيا أف اهلل سبحانو كتعالى قد أرسؿ الرسؿ، 

كأرسؿ إلييـ المالئكة، كجعميـ لمناس نذراء بيف يدم رحمة اهلل سبحانو كتعالى، فال 
.  (2)"أف يكممو"يجكز القكؿ بالعطؼ عمى 

مرتبط " أف يكممو"معطكفان عمى " أك يرسؿ"إذف فإف المانع الرئيس مف جعؿ 
بالمعنى ارتباطان مباشران ككثيقان، إذ إف الجانب التركيبي ال دخؿ لو في مثؿ ىذه الحالة، 

ففي جميع األحكاؿ يتفؽ التركيب مع القاعدة، أما الجانب المعنكم كالداللي فميس 
متفقان، إذ يؤدم ىذا االعتبار إلى التناقض كالخمؿ في المعنى، لذا فإنو ال يجكز القكؿ 

.  (3)بو أيان كاف الحاؿ
كيزداد المعنى فسادان حيف نرل أف الشربيني قد بٌيف أف ىذا االعتبار ال يؤدم 
إلى نفي الرسؿ فحسب، بؿ يؤدم أيضان إلى نفي المرسؿ إلييـ، كىك مناؼو لممعنى 

.  (4)المقصكد تمامان، لذا فال يصح ىذا االعتبار بأم حاؿ مف األحكاؿ
فكما نرل فإف األمر قد كصؿ ببعض المفسريف العمماء إلى القطع بعدـ جكاز 
ىذا الكجو، كىك أمر متكقع مف أىؿ التفسير، ألف األساس في تفسير المعاني القرآنية 
استقامتيا، كمجيئيا كفؽ ما يقتضيو الكاقع، كليس تناقضيا، كىذا االعتبار بالعطؼ 

                                                 
. 1136: ، ص2: التبياف، ج. العبكرم- 1

: الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيؽ. (ـ1964)القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر - 2
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية، القاىرة ػ مصر، الطبعة الثانية، ج : أحمد البردكني، كا 

 . 54: ، ص16

 . 350: ، ص9: البحر المحيط، ج. أبك حياف األندلسي- 3

السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالـ . (ىػ1285)الشربيني، أحمد بف محمد - 4
 . 551: ، ص3: ربنا الحكيـ الخبير، مطبعة بكالؽ األميرية، القاىرة ػ مصر، ج
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يؤدم إلى تناقض المعاني، كاختالؿ التراكيب، لذا لـ يقؿ بو ىؤالء " أف يكممو"عمى 
.  العمماء

.  ، كغيرىما(2)، كالقنكجي(1)كممف قاؿ بيذا القكؿ أيضان الشككاني
كىذا التركيب النحكم المعتمد عمى العطؼ تركيب يؤدم إلى فساد المعنى، 

كيؤدم إلى اختالؼ الداللة، كالصكاب أف يككف المعنى أف اهلل سبحانو كتعالى ال يكمـ 
أحدان إال مف خالؿ رسكؿ يرسمو إليو، أك يكحي إليو كحيان مف عنده، فإف ىذا المعنى 

تقدير " يكمـ"عمى " يرسؿ"ىك المقصكد في اآلية الكريمة، كبناء عميو فإف تقدير عطؼ 
.  (3)فاسد ال صحة فيو

لقد اعتمد كؿ ىؤالء النحاة كالمفسريف كمف بينيـ العكبرم عمى الناحية الداللية 
كذلؾ ألف الداللة ىي المقصكد " يكمـ"عمى " يرسؿ"المعنكية في رفض القكؿ بعطؼ 

إلييا في مثؿ ىذه التراكيب، كال يمثؿ شرط استقامة التركيب الشرط الكحيد في المغة، 
بؿ ال بد مف مكافقة المعنى كالداللة لمتركيب المذككر في الكالـ، فيدؼ اإلعراب  بياف 
المعنى المقصكد، كمف ىنا اعتمد العكبرم عمى الجانب الداللي المعنكم دكف الجانب 
التركيبي المفظي، ألف األخير يجيز ىذا التركيب غير أف المعنى يصبح فاسدان، كىك ما 

.  أشار إليو أكثر المفسريف
أك " كحيان "أما الرأم الراجح عند العكبرم فيك أف يككف معطكفان عمى مكضع 

، كىك القكؿ الراجح عند (4)بأف يكحى، أك بأف يرسؿ: بتقدير حرؼ الجر، كالتقدير
.  (5)العكبرم، كالقكؿ بتقدير حرؼ الجر ىك األكثر عند أىؿ التفسير

                                                 
فتح القدير، دار ابف كثير، كدار . (ىػ1414)الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل - 1

 . 624: ، ص4: الكمـ الطيب، دمشؽ ػ سكريا، كبيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج

فتح البياف في مقاصد القرآف، عني بطبعو . (ـ1992)القنكجي، أبك الطيب محمد صديؽ خاف - 2
عبد اهلل بف إبراىيـ األنصارم، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، صيدا ػ : كقدـ لو كراجعو

. 321: ، ص12: بيركت، ج

 . 34: ، ص2: المقتضب، ج. المبرد- 3

 . 233: ، ص4: الكشاؼ، ج. الزمخشرم- 4

 . 53: ، ص16: الجامع ألحكاـ القرآف، ج. القرطبي- 5
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: عطف االسم الظاىر عمى الضمير المجرور 3.4.2
كىذه مسألة خالفية بيف النحاة، فقد ذىب الككفيكف إلى أنو يجكز العطؼ عمى 

الضمير المخفكض مف غير إعادة الخافض، في حيف لـ يجز البصريكف ذلؾ إال 
.  (1)بإعادة الخافض

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ :  كفي قكلو سبحانو كتعالى

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  

ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

 چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  
(2)  .

مف اإلعراب، " المسجدً "يبيف العكبرم في حديثو عف ىذه اآلية الكريمة مكضع 
، كىذا ال يجكز عند البصرييف، إال أف "بو"ىك معطكؼ عمى الياء في : كقيؿ: "إذ يقكؿ

ىك معطكؼ عمى السبيؿ، كىذا ال يجكز ألنو معمكؿ المصدر : ييعاد الجار، كقيؿ
ككفر بو يفرؽ بيف الصمة كالمكصكؿ، كالجيد أف يككف متعمقان بفعؿ : كالعطؼ بقكلو

.  (3)"كيصدكف عف المسجد: محذكؼ دؿ عميو الصد، كالتقدير
عمى الياء في " المسجد"لقد بيف العكبرم في نصو السابؽ أنو ال يجكز عطؼ 

. بو، لخمؿ تركيبي"
 

: بعد الشرط  (ثم )االستئناف بـ  4.4.2
أك " ثـ"كفي حاؿ ككف الشرط جازمان فإف المتكمـ عمى الخيار في االستئناؼ بػ 
.  (4)الكاك أك الفاء، فإما أف يجـز عطفان عمى الشرط، أك يرفع عمى معنى االستئناؼ

 
 

                                                 
 . 379: ، ص2: اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ، ج. األنبارم- 1

 . 217: سكرة البقرة، آية- 2

لـ يجد الباحث ىذا الرأم في كتب إعراب كمعاني القرآف ، 175: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 3
 .كالقرا ءات القرآنية

 . 336: المفصؿ في صنعة اإلعراب، ص. الزمخشرم- 4
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ڃ  ڃ  چ   چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ : كفي قكلو سبحانو كتعالى

 چڍ    ڌ  
(1) . 

ثـ ال ": "ثـ ال ينصركف: "يقكؿ العكبرم مبينان سبب عدـ العطؼ في قكلو
مستأنؼ، كال يجكز الجـز عند بعضيـ عطفان عمى جكاب الشرط؛ ألف جكاب : يينصركف

الشرط يقع عقب المشركط كثـ لمتراخي، كلذلؾ لـ تصمح في جكاب الشرط، كالمعطكؼ 
ىئ  ی  ی  چ: عمى الجكاب كالجكاب، كىذا خطأ؛ ألف الجـز في مثمو قد جاء في قكلو

 چی  
نما استينئنؼ ىنا ليدؿ عمى أف اهلل ال ينصرىـ قاتمكا أـ لـ يقاتمكا(2) .  (3)"، كا 

مف " ثـ ال ينصركف"لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ عمى حديث عف مكضع 
اإلعراب، كبٌيف أنيا لالستئناؼ كليست لمعطؼ، ألنيا لك كانت لمعطؼ لكاف حقيا 
الجـز بحذؼ النكف عطفان عمى جكاب الشرط، ألف المعطكؼ يأخذ حكـ المعطكؼ 

عميو، كعمكمان فإف ىذا المكضع قد أشار إليو سيبكيو، كبٌيف أف مثؿ ىذه الحالة يجكز 
، كاستشيد بيذه اآلية الكريمة، فكال  فييا الرفع عمى االستئناؼ، كالعطؼ بالجـز

.  (4)الكجييف جائز عنده
مف حيث قابميتيا ليذه " ثـ"كال فرؽ بيف حركؼ العطؼ الثالثة الكاك كالفاء ك

، كما يجكز فييا الرفع  القاعدة، فإف ىذه الحركؼ الثالثة يجكز معيا العطؼ بالجـز
.  (5)عمى االبتداء، كىك ما أكضحو العكبرم مف أنو استئناؼ

كىذه القاعدة قد أشار ليا العكبرم أصالن في حديثو عف إعراب ما يشكؿ مف 
ألفاظ الحديث النبكم، فبٌيف أنو يجكز في حالة العطؼ عمى جكاب الشرط أف يككف 
، أك ابتداء جديد لمعنى جديد، فالقصد ىاىنا أنيـ ال ينصركف  عطفان عمى المجزـك

                                                 
 . 111: سكرة آؿ عمراف، آية- 1

 . 38: سكرة محمد، آية- 2

 إذ    229:،ص  1:جالفراء ، معاني القرآف ، : ، انظر 285: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 3
   .ثـ ال ينصركف مرفكع عمى االئتناؼ : قاؿ 

. 90: ، ص3: الكتاب، ج. سيبكيو- 4

 . 336: المفصؿ في صنعة اإلعراب، ص. الزمخشرم- 5



 
 

101 

.  (1)أتحقؽ الشرط أـ لـ يتحقؽ، ألنو لك جـز لربط معنى النصر بتحقؽ الشرط أك عدمو
إذف فإف مسألة العطؼ عمى جكاب الشرط جائزة في مثؿ ىذا التركيب، غير أف 

نما امتنع العطؼ فييا ألف نص اآلية  اآلية الكريمة لـ تأًت كفؽ نظاـ العطؼ، كا 
جاءت " ثـ ال يينصركف"الكريمة جاء بالرفع، فال سبيؿ إال إلى القكؿ بأف ىذه الجممة 

.  (2)مستأنفة في مكضع االبتداء
معطكفة " ينصركف" لقد بٌيف العكبرم في نصو السابؽ أنو يعد مف الخطأ جعؿ 

عمى جكاب الشرط، إذ لك أنيا كانت كذلؾ فال بد أف تككف مجزكمة كليست مرفكعة، 
، كال سبيؿ إلى القكؿ بغير ىذا، فالمعطكؼ يتبع  ألف العطؼ عمى الجـز جـز
" ينصركف"المعطكؼ عميو في مكضعو اإلعرابي ، كمف ىنا رفض العكبرم القكؿ بأف 

:  معطكؼ عمى جكاب الشرط، كبٌيف ذلؾ مف خالؿ حجتيف
الحجة التركيبية المتمثمة بالحديث عف عدـ جكاز العطؼ بالرفع عمى جكاب : األكلى

.  الشرط الذم ىك في أصمو مجزـك
أف ىذا االبتداء كاالستئناؼ الظاىر في اآلية الكريمة إنما جاء لبياف أف اهلل : الثانية

سبحانو كتعالى ال ينصرىـ سكاء قاتمكا أـ لـ يقاتمكا، كىك دليؿ معنكم داللي 
.  عمى صحة اعتراضو

   إف ما يقكم حجة العكبرم أف الرسـ القرآني يؤيد ما ذىب إليو، فالنكف ثابتة في 
القراءة، فال سبيؿ إلى القكؿ بالعطؼ؛ ألنو لك قيؿ بو الحتيج إلى حذؼ النكف مف أجؿ 

.  استقامة العالمة اإلعرابية في اآلية الكريمة
 

: الفصل بين البدل والمبدل منو بخبر العامل في المبدل 5.4.2

                                                 
إعراب ما يشكؿ مف ألفاظ . (ـ1999)العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل - 1

عبد الحميد ىنداكم، دار المختار لمطباعة : الحديث النبكم، حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو
 . 68: كالنشر، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى، ص

شرح شذكر . (ت.د)ابف ىشاـ، أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل بف يكسؼ - 2
عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة لمتكزيع، دمشؽ ػ : الذىب في معرفة كالـ العرب، تحقيؽ

 . 456: سكريا، الطبعة األكلى، ص
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   يجكز الفصؿ بيف البدؿ كالمبدؿ منو بشيء مف متعمقاتيما، أما أف يفصؿ بيف البدؿ 
 . (1)كالمبدؿ منو بشيء أجنبي عنيما فيذا غير جائز

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ :في قكلو  سبحانو كتعالى

﮿   ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹﮺  ﮻ ﮼   ﮽   ﮾ 

﯀  ﯁                               

 . (2) چ
في كتاب اهلل بدؿ : كقيؿ: "مف اإلعراب" في كتاب اهلل"   يقكؿ العكبرم مبينان مكضع 

مف عند، كىك ضعيؼ؛ ألنؾ قد فصمت بيف البدؿ كالمبدؿ منو بخبر العامؿ في 
.  (3)"المبدؿ

مف اإلعراب، " في كتاب اهلل"لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ عمى بياف مكضع 
فبٌيف أنو ال يمكف أف يككف بدالن، كىذا الكجو ػ كجو البدؿ ػ آتو مف طبيعة المعنى، فإف 

" عند"أم في كتاب اهلل، فكما أف المعنى يؤيد أف يككف المقصكد بػ " عند"المقصكد بػ 
.  (4)"عند"أم في كتاب اهلل تعالى، كافؽ أف تككف بدالن مف 

إف الفصؿ بيف البدؿ كالمبدؿ منو بأم شيء كاف في الجممة يؤدم إلى تضعيؼ 
التشاكؿ بينيما، كبالتالي ابتعاد كجو البدلية عنيما، كىك ما حصؿ في ىذه اآلية 

الكريمة، فقد فيصؿ بيف البدؿ كالمبدؿ منو حتى صار األمر بعيدان، مما يضعؼ القكؿ 
.  (5)"عند"بدالن مف " في كتاب اهلل"بجكاز اعتبار 

كعمكمان فميس مسألة الفصؿ بيف البدؿ كالمبدؿ منو مسألة قطعية ال سبيؿ إلى 
ردىا، بؿ إف النحاة يجيزكف في بعض األحكاؿ الفصؿ بيف البدؿ كالمبدؿ منو، فقد 

                                                 
 . 185: ، ص3: حاشية الصباف عمى شرح األشمكني، ج. الصباف- 1

 . 36: سكرة التكبة، آية- 2

لـ يجد الباحث ىذا الرأم في كتب إعراب كمعاني القرآف . 642: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 3
 . كالقرا ءات القرآنية

بساـ عبد الكىاب : عمدة الكتاب، تحقيؽ. (ـ2004)النحاس، أبك جعفر أحمد بف محمد - 4
، كدار الجفاف كالجابي، الطبعة األكلى، ص  . 95: الجابي، دار ابف حـز

 . 254: ، ص2: ىمع اليكامع، ج. السيكطي: انظر- 5
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يفصؿ بينيما بالخبر أك بالمبتدأ، كيبقى البدؿ كالمبدؿ منو عمى حاليما، كلكف عمينا أف 
.  (1)نعمـ أف مثؿ ىذه الحالة ال تككف إال في بعض األحكاؿ كليست دائمة

بدؿ مف " في كتاب اهلل"لقد اعتمد العكبرم في تضعيفو كاعتراضو لمقكؿ بأف 
، عمى حجة تركيبية بحتة، كلـ يمزج ىذه الحجة بشيء مف المعنى أك الداللة، "عند"

كذلؾ أنو أكضح أنو ال ييفصؿ بيف البدؿ كالمبدؿ منو ، ألف ىذا الفصؿ يضعؼ القكؿ 
بالبدلية، كمف ىنا ضعؼ القكؿ، غير أنو يمكننا أف نبيف أف العكبرم لـ يرفض القكؿ 

نما ضعؼ القكؿ بو، كىذا ناتج عف الفصؿ بينيما، إذ حيف ال تقتضي  بالبدلية، كا 
الضركرة الفصؿ بينيما فال داعي لذلؾ، كىك ما فكر بو العكبرم حيف أضعؼ القكؿ 

.  بالبدلية
 

: الفصل بين التابع والمتبوع بالفاء 6.4.2
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ               چ :  في قكلو سبحانو كتعالى

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ                 چ  چ  چ  چ  ڇ  

 چڇ   
(2) . 

كيقرأ بالفتح، كىك تكرير لؤلكلى عمى قراءة مف فتح األكلى، أك : "يقكؿ العكبرم
، ككالىما ضعيؼ لكجييف أف البدؿ ال يصحبو حرؼ : أحدىما: بدؿ منيا، عند قـك

أف ذلؾ يؤدم إلى أال يبقى لػ : معنى إال أف تجعؿ الفاء زائدة، كىك ضعيؼ، كالثاني
.  (3)"خبر كال جكاب إف جعمتيا شرطان "مف "

كجممتو مف ..." فأنو"لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ عمى حديث عف مكضع 
اإلعراب، فبٌيف أنيا قد تقع بدالن، كقد تككف تكريران لما قبميا، كىذا عنده ضعيؼ، لمكجكه 

تقع في الجزاء، أم أنيا تأتي بعد فاء الجزاء، كلـ يذكر " أف"التي ذكرىا، كعمكمان فإف 

                                                 
 . 437: ، ص2: حاشية الصباف عمى شرح األشمكني، ج. الصباف- 1

 . 54: سكرة األنعاـ، آية- 2

  300:، ص 1:جإعراب القرآف ، األخفش ،:، انظر 500: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 3
 .كتب أنو مف عىًمؿى : م أ (الرحمة )إنو بدؿ مف قكلو : كقاؿ 
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سيبكيو كال المبرد أنيا تأتي في البدؿ، بؿ ال بد ليا إذا اقترنت بالفاء أف تككف في 
.  (1)مكضع الجزاء

مفتكحة اليمزة، بؿ قد تأتي مكسكرة اليمزة أيضان " أف"كليس األمر مقصكران عمى 
مع فاء الجزاء، كلكؿ منيما معنى يختص بيا، فمفتكحة اليمزة تعني أف الغفراف 

كالرحمة حاصالف، أك فالحاصؿ الغفراف كالرحمة، أما مكسكرة اليمزة فعمى معنى ىك 
كقعت ىاىنا بعد فاء الجزاء، كلـ تأًت في " أف"الغفكر الرحيـ، كعمى كال الكجييف فإف 

.  (2)مكضع البدؿ
كمعنى ىذا أف التقديريف جائزاف سكاء أكانت اليمزة مفتكحة أـ مكسكرة، ألف فتح 

يأتي بعد فاء الجزاء، ىذا أحد مكاضعو التي يختص بيا، لذا فإف اآلية " أف"ىمزة 
.  (3)الكريمة إما أف تككف مبتدأ كالخبر محذكؼ، أك خبران لمبتدأ محذكؼ

في حاؿ اعتبارىا " مف"في ىذا التركيب المغكم اعتمد عمى كجكد " أف"ككقكع 
في الكالـ أف تككف بعد فاء الجزاء كما أشرنا مف " أف"شرطية، إذ إف مف مكاضع كقكع 

 . (4)قبؿ، لذا فإف ىذا المكضع التركيبي مكضع لجكاب الشرط كليس لمبدؿ أك ما شابيو
.  (8)، كالسيكطي(7)، كاألزىرم(6)، كاألشمكني(5)  كبيذا القكؿ قاؿ ابف عقيؿ

الثانية مف اآلية الكريمة عمى " أف"لقد اعتمد العكبرم في حديثو عف مكضع 
الجانب النحكم التركيبي مف جية، كالجانب الداللي مف جية أخرل، إذ بٌيف أف البدؿ 

أك التكرير ال يجكزاف في ىذا المكضع، ألف البدؿ في عمكمو ال يدخمو حرؼ مف 
حركؼ المعاني، كالفاء حرؼ معنى، كمف ىنا فال يمكف تأكيؿ كجكد ىذا الحرؼ إال 

                                                 
 . 357: ، ص2: المقتضب، ج. ، كالمبرد134: ، ص3: الكتاب، ج. سيبكيو- 1

 . 555: ، ص2: الممحة في شرح الممحة، ج. ابف الصائغ- 2

 . 412: الجنى الداني، ص. المرادم- 3

 . 326: ، ص1: أكضح المسالؾ، ج. ابف ىشاـ- 4

 . 361: ، ص1: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، ج. ابف عقيؿ- 5

 . 304: ، ص1: شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، ج. األشمكني- 6

 . 304: ، ص1: شرح التصريح عمى التكضيح، ج. األزىرم- 7

 . 501: ، ص1: ىمع اليكامع، ج. السيكطي- 8
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إذا عيدَّ زائدان، كىذا بعيد في التقدير، كالناحية األخرل أنو لك قمنا بأف مكضع المصدر 
ذا " مف"المؤكؿ في ىذه اآلية الكريمة مكضع بدؿ، فأيف خبر  إذا لـ تكف شرطية؟ كا 

كانت شرطية فأيف جكابيا؟ فعمى كال الحاليف ال يمكف اعتبار المصدر المؤكؿ إال في 
.  مكضع الجزاء، كالفاء التي دخمتو فاء الجزاء، كليس بدالن أك تكريران 

ٺ  ٺ  چ : كما قيؿ في المكضع السابؽ يقاؿ مثمو في قكلو سبحانو كتعالى

 چٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
(1)  .

كمف شرطية مكضع : "إذ يقكؿ العكبرم مبينان مكضع المصدر المؤكؿ مف الكالـ
أنيا : أحدىا: الثانية فالمشيكر فتحيا، كفييا أكجو" أف"مبتدأ، كالفاء جكاب الشرط، فأما 

أف الفاء التي معيا تمنع مف ذلؾ، : أحدىما: بدؿ مف األكلى، كىذا ضعيؼ لكجييف
مف " مف"أف جعميا بدالن يكجب سقكط جكاب : كالحكـ بزيادتيا ضعيؼ، كالثاني

.  (2)"الكالـ
فإف كالـ العكبرم السابؽ شبيو بكالمو في المكضع السابؽ نفسو، فقد بيف أف 
اعتبار المصدر المؤكؿ في مكضع البدؿ يؤدم إلى خمؿ تركيبي متمثؿ بعدـ كجكد 

جكاب لمشرط، ألف البدؿ ال يقع جكابان لمشرط، كبناء عميو يبقى ىذا الشرط بال جكاب، 
كىك أمر مرفكض، كمف ناحية ثانية فإف اعتبار المصدر في مكضع البدؿ يؤدم إلى 
خمؿ في المعنى، فإف الفاء حرؼ معنى، كال يصمح اتصاليا بالبدؿ، فمف ىنا إذا قيؿ 

بكجو البدلية ال بد مف اعتبار الفاء زائدة، كىذا بعيد في التقدير، كمف ىنا ضٌعؼ 
العكبرم كجو اعتبار المصدر المؤكؿ في مكضع البدؿ، كبيف أنو في مكضع جكاب 

.  الشرط
 
 

 :تقدم معمول التابع عميو7.4.2 
                                                 

. 63: سكرة التكبة، آية- 1
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       يختمؼ النحاة في جكاز تقديـ معمكؿ النعت عمى المنعكت، فذىب الككفيكف إلى 
 . (1)جكاز ذلؾ كتابعيـ الزمخشرم، كذىب البصريكف إلى عدـ جكاز ذلؾ

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ :  كفي قكلو سبحانو كتعالى

 چڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  
(2) . 
: ، كقيؿ"قؿ ليـ"في أنفسيـ يتعمؽ بػ : "فيقكؿ" في أنفسيـ"   يتحدث العكبرم عف تعمؽ 

يبمغ في أنفسيـ، كىك ضعيؼ؛ ألف الصفة ال تعمؿ في ما : ، أم"بميغان "يتعمؽ بػ 
.  (3)"قبميا

   إف العكبرم في نصو السابؽ يتكمـ بمساف البصرييف الذيف ال يقكلكف بجكاز تقديـ 
معمكؿ الصفة ػ القصد بالصفة ىاىنا الصفة المشبية ػ عمى الصفة نفسيا، في حيف أف 

الككفييف قالكا بجكاز ذلؾ، كاستدلكا بيذه اآلية الكريمة، كلقد تابعيـ في ذلؾ 
، كاألصح مذىبان في ىذا أال يتقدـ معمكؿ الصفة عمييا، فالتابع ال يتقدـ (4)الزمخشرم

.  (5)عمى المتبكع، فمف باب أكلى أال يتقدـ معمكؿ التابع عمى التابع نفسو
نما أجازكا     كعمكمان فإف الككفييف لـ يكتفكا بتجكيز تقدـ معمكؿ التابع عمى التابع، كا 
عمكمان تقدـ التابع عمى المتبكع، كىك ما لـ يجزه البصريكف، إذ ال ييتصكر تقديـ ما حقو 

.  (6)التأخير، كتأخير ما حقو التقديـ كىكذا
فسيككف " بميغان "إذا عددناه معمكالن لػ " في أنفسيـ"   كمعمكؿ التابع في اآلية الكريمة 

متقدمان عميو، كالزمخشرم حيف أجاز ذلؾ أجازه في ىذه اآلية فحسب دكف أف يجيزه في 

                                                 
 . 288: ، ص3: شرح تسييؿ المقاصد، ج. ابف مالؾ: انظر- 1

 . 63: سكرة النساء، آية- 2
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كافة األحكاؿ كالتراكيب األخرل، بؿ ربما نظر الزمخشرم في المعنى حيف أجاز أف 
.  (1)"بميغان "معمكالن لػ " في أنفسيـ"يككف 

" في أنفسيـ"   كحيف ننظر في نص العكبرم السابؽ نجد أنو لـ يخطئ القكؿ بأف 
بؿ كصؼ ىذا القكؿ بأنو ضعيؼ، كالضعؼ ال يعني الخطأ، ثـ إف " بميغان "متعمؽ بػ 

العكبرم لـ يكتًؼ بيذا الكصؼ لكجو الضعؼ في ىذا القكؿ فحسب، بؿ كما عكدنا 
سابقان اعتمد في تضعيفو لمقكؿ عمى حجة تركيبية نحكية ثابتة في عرؼ النحاة، أال 
كىي عدـ جكاز تقدـ معمكؿ الصفة عمى المكصكؼ، كىي قاعدة منبثقة مف قاعدة 

، كبذا يظير لنا مكقؼ (2)أساسية في ذلؾ متمثمة بعدـ جكاز تقدـ التابع عمى المتبكع
.  العكبرم كحجتو مف ذلؾ االعتراض

:  كفي نياية ىذا المبحث يشير الباحث إلى النتائج اآلتية
لـ يختمؼ أسمكب العكبرم كثيران في اعتراضو عمى المسائؿ النحكية المتعمقة : أكالن 

بالتكابع عنو في المسائؿ السابقة، فما زاؿ يبيف ضعؼ الكجو، كيرده بالحجة 
.  كالبرىاف، كقميالن ما كاف يخطئ الكجو

يعتمد العكبرم كثيران في اعتراضاتو ضمف باب التكابع عمى الجانب المعنكم : ثانيان 
الداللي، كذلؾ ألف الجانب التركيبي ال يقدـ لو حجة كافية، إذ إف التركيب عمكمان 
قد يجيز الكجو، لكف المعنى يختمؼ، لذا كاف العكبرم كثيران ما يتكئ عمى الجانب 

.  الداللي في بياف فساد أم كجو مف الكجكه
تختمط مسائؿ االعتراض ضمف باب التكابع ببعض الجكانب اإلعرابية األخرل، : ثالثان 

كىك أمر متكقع في مثؿ ىذه األحكاؿ، ألف التكابع ذات ارتباط كثيؽ بكافة أشكاؿ 
التراكيب النحكية، سكاء ضمف باب المرفكعات، أـ المنصكبات، أـ المجركرات، أـ 

.  حتى ضمف األساليب النحكية المختمفة
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: اعتراضات العكبري في األساليب النحوية 5.2 
   يقصد باألسمكب النحكم تمؾ الطريقة التركيبية التي يأتي عمييا الكالـ، كىذه الطريقة 

أسمكب االستفياـ، : تمثؿ عنصران شكميان يحدد نظاـ ذلؾ األسمكب، فيقكؿ النحكيكف مثالن 
كأسمكب التعجب، كأسمكب االستثناء، كىكذا مف األنظمة األسمكبية في النحك، كىذا 
األسمكب النحكم ال بد مف أف يتككف مف مجمكعة مف العناصر، فأسمكب االستفياـ 

يتككف مف أداة االستفياـ، كما ييستفيىـ عنو، كبقية الجممة، كبكجكد ىذه المككنات جميعان 
.  (1)يتشكؿ لدينا ىذا األسمكب، كمثمو سائر األساليب النحكية األخرل

  كبناء عمى ما سبؽ فإف ىذا المبحث يرتكز في حديثو عمى تمؾ األساليب النحكية 
:  المخصصة، كذلؾ عمى النحك اآلتي

 
: الشرط ببين  1.5.2

كىذه األساليب النحكية قد ترتبط ىي األخرل بجكانب اإلعراب المتعددة، رفعان 
كنصبان كجران، غير أف الباحث أفرد ليا مبحثان خاصان ضمف ىذه الدراسة كي يككف 

تركيز البحث عمييا أكثر كضكحان مما لك ذكرت ضمف باب المرفكعات أك المنصكبات 
گ  چ : أك المجركرات، كىكذا، كأكؿ ىذه المكاضع ما جاء في قكلو سبحانو كتعالى

 چگ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   
(2)  .

كال يككف أيف شرطان في المفظ، بؿ : "مف اإلعراب" أينما"   يقكؿ العكبرم مبينان مكضع 
، إذا أردت الماضي، كىذا ضعيؼ؛ ألف أيف : في المعنى، كما تقكؿ ما صنعتى صنعتي

ما شرط، كليس ليا معنى ثالث .  (3)"إما استفياـ، كا 
في اآلية الكريمة، فقد " أينما"   لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ عمى حديث لمكقع 

تككف شرطان في المعنى ال في المفظ، كبٌيف أنيا تأتي إما  " أيف"أضعؼ الرأم القائؿ بأف 

                                                 
سر صناعة اإلعراب، دار الكتب العممية، . (ـ2000)ابف جني، أبك الفتح عثماف : انظر مثالن - 1
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ما استفيامان كليس ىناؾ كجو ثالث ليا .  (1). شرطان كا 
   كحيف ننظر في ىذه العبارات التي ذكرىا العكبرم فإننا نجده يبتعد بنا عف المعاني، 
كال نجد تفسيران لما يقكلو، كال كيفية اعتراضو عمى أم شيء، كىك األمر الذم كصفو 

كىك : السميف الحمبي في تفسيره بأنو غير كاضح، فعقب عمى قكؿ العكبرم ىذا بقكلو
.  (2)غير كاضح

تأتي لمشرط " أيف"   إف ما يمكف لنا أف نراه في كالـ العكبرم السابؽ أنو يشير إلى أف 
أك االستفياـ، كىي تككف شرطية في لفظيا، كفي معناىا، كليس كما قيؿ بأنيا شرطية 
في معناىا فحسب دكف لفظيا، فإف الدافع إلى القكؿ بيذا القكؿ كجكد الفعؿ المضارع 

بعدىا في اآلية الكريمة، إذا أراد القائؿ بيذا الرأم أف يبيف أف المفظ لفظ مضارع، 
.  (3)كالمعنى معنى الماضي، كىذا أيضان كالـ غير كاضح

كاضح الحديث كبٌيف الكالـ حكؿ " التبياف"  لـ يكف العكبرم كلممرة األكلى في كتابو 
مكضع االعتراض ضمف اآلية القرآنية الكريمة، فقد تحدث عف فكرة غير كاضحة، 
ككانت حجتو غير كاضحة المعالـ أيضان، كىك ما الحظو بعض المفسريف مف بعده 

أمثاؿ السميف الحمبي كابف عادؿ الحنبمي، فإنيما ذكرا أف ما يقكلو العكبرم غير كاضح 
عمى كجو التخصيص، كىك أمر مغاير لمنيج " أينما"في بيانو لآلية الكريمة، كلػ 

العكبرم الذم تعكدنا عميو في المسائؿ النحكية السابقة، فقد كاف كاضح االعتراض، 
.  ككاضح الحجة

 

: نصب المضارع بعد الفاء في جواب األمر  2.5.2
   يجكز أف يعطؼ بالفاء كنصب المضارع في جكاب األمر، عمى أف ذلؾ ليس كثيران 
في كالـ العرب، فمـ يرد بو نقؿ كثير، كربما عده أناس ػكابف مالؾ شاذان كال يككف إال 

 . (4)في ضركرة الشعر
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چڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ :في قكلو سبحانو كتعالى
 

(1)  .
: فيككفي : "في اآلية الكريمة" يككفي "   يقكؿ العكبرم متحدثان عف الحالة اإلعرابية ؿ

، كقرئ : الجميكر عمى الرفع عطفان عمى يقكؿ، أك عمى االستئناؼ، أم فيك يككفي
أف كف ليس بأمر : أحدىما: بالنصب عمى جكاب لفظ األمر، كىك ضعيؼ لكجييف

نما المعنى عمى سرعة التككف، يدؿ عمى  عمى الحقيقة، إذ ليس ىناؾ مخاطب بو، كا 
ذلؾ أف الخطاب بالتككف ال يرد عمى المكجكد، ألف المكجكد متككف، كال يرد عمى 
المعدـك ألنو ليس بشيء ال يبقى إال لفظ األمر، كلفظ األمر يرد كال يراد بو حقيقة 

.  (2)"األمر
   ترتبط ىذه المسألة االعتراضية عند العكبرم بأسمكب األمر، إذ تمثؿ القراءة القرآنية 

بالنصب في حيف أف الجميكر قد قرأكا بالرفع، " فيككفى "محكر ىذه المسألة، كىي قراءة 
كىي قراءة تنسب البف عامر الشامي كحده، كلقد كصؼ أبك بكر ىذه القراءة بأنيا 

، ىذا يعني أف اعتراض العكبرم في النص السابؽ عمى القراءة نفسيا كليس (3)كىـ
عمى الكجو النحكم الذم كيجِّيت بو القراءة القرآنية نفسيا، فالتكجيو النحكم سميـ، غير 

.  أف االعتراض يظير عمى القراءة الكريمة
في اآلية الكريمة ألنو ليس بجكاب، كال مجازاة، لذا مف الغمط أف " فيككف"  كلقد ارتفع 

.  (4)يككف منصكبان أك مجزكمان، فيك ابتداء، كأنؾ تبدأ كالمان جديدان 
   أما سيبكيو فقد أجاز نصب الفعؿ المضارع بعد الفاء في جكاب األمر إذا كاف في 

ضركرة الشعر، كلـ يجزه في اختيار الكالـ، كمف ىنا فيظير لنا أنو يرفض القكؿ 
.  (5)بجكازه في اآلية الكريمة

                                                 
 . 117: سكرة البقرة، آية- 1

 . 109: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 2

 . 207 ػ 206: السبعة في القراءات، ص. ابف مجاىد- 3

 . 319: الجمؿ في النحك، ص. الخميؿ بف أحمد- 4

 . 39: ، ص3: الكتاب، ج. سيبكيو: انظر- 5



 
 

111 

   كمف ناحية أخرل فإف المبرد قد كصؼ النصب في ىذه اآلية الكريمة بأنو محاؿ، 
كذلؾ ألف ىذا المكضع ليس مكضع الشرط كالجزاء، كال األمر كالجكاب، بؿ ىك مكضع 

في اآلية الكريمة " كف"فإنو يقكؿ لو كف فيككف، ك: اإلخبار، فكأنو سبحانو كتعالى قاؿ
نما ىي حكاية عف األمر .  (1)ليست أمران محضان، كا 
في اآلية الكريمة، كذلؾ ألنيا " فيككف"   كعمكمان فإف الككفييف قد أجازكا النصب في 

ف كانت "إنما: قد سيبقت بحصر، قكلو ، كىك مرفكض عند جميكر العمماء كما رأينا، كا 
.  (2)عميو قراءة ابف عامر

، كجميعيـ أشاركا إلى أف (5)، كالصباف(4)، كالسيكطي(3)   كبيذا القكؿ قاؿ ابف ىشاـ
.  ىذا المكضع مكضع ابتداء كاستئناؼ كليس مكضع عطؼ عمى األمر

   لقد مزج العكبرم في ىذا المكضع حجتو النحكية التركيبية بتمؾ الحجة الداللية التي 
اعتدنا عمييما في احتجاج العكبرم، غير أنو لـ يفصؿ فصالن حاسمان بيف الحجتيف، إذ 
أكضح أف مثؿ ىذا المكضع ليس مكضع األمر كجكابو، بؿ ىك إشارة إلى األمر، فيك 

فيك يككف، كبالتالي فال سبيؿ إلى نصب : ليس أمران عمى سبيؿ الحقيقة، فإف المقصكد
في اآلية الكريمة، بؿ إف ىذا التركيب عمى سبيؿ األمر غير الحقيقي، كال " يككف"

.  يصمح النصب فيو، كالرفع كاجب في ىذه الحالة
  كلقد احتج العكبرم في قكلو ىذا لبياف صحة ما يذىب إليو بأف ىذه الجممة مف اآلية 
نما جيء بيا مف أجؿ بياف سرعة  الكريمة ليست عمى سبيؿ التركيب النحكم المعتاد، كا 
تحقؽ ما يريده اهلل سبحانو كتعالى، فمف ناحية فإف المخاطب إذا كاف معدكمان فال فائدة 
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ف كاف مكجكدان فميس ىناؾ دافع لمجكاب، كال يبقى سكل اعتبار سرعة  مف مخاطبتو، كا 
.  (1)التككف التي أشارت إلييا اآلية الكريمة

 

: الحصر بإن والالم 3.5.2
" إفٍ "اختمؼ النحاة في ىذه الحالة، فذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز عٌد 

كذىب البصريكف إلى جكاز ذلؾ عمى ما سيتبيف " إال"كالالـ بمعنى " ما"الخفيفة بمعنى 
.  (2)في اآلية الكريمة

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ : في قكلو سبحانو كتعالىو

ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    

 چڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
(3)  .

ف كانت لكبيرة"   يقكؿ العكبرم مبينان معنى  إٍف : كقاؿ الككفيكف: "في اآلية الكريمة" كا 
بمعنى ما، كالالـ بمعنى إال، كىك ضعيؼ جدان مف جية أف كقكع الالـ بمعنى إال ال 

ف كانت التكلية : مضمر دؿ عميو الكالـ، تقديره" كاف"يشيد لو سماع كال قياس، كاسـ  كا 
.  (4)"أك الصالة أك القبمة

تدخؿ ضمف باب الحصر " كما كانت إال كبيرة"   إف ىذه اآلية الكريمة حيف تيقدر بػ 
كالقصر، كىك أسمكب نحكم معركؼ، لذا جعميا الباحث ىاىنا، كقد أشار العكبرم إلى 

مخففة مف " إفٍ "ضعؼ كالـ الككفييف في مثؿ ىذه المسألة، كبيف أف الصكاب فييا أف 
، كمف ىنا ...إنيا كانت: الثقيمة، كالالـ جاءت عكضان عما لحقيا مف الحذؼ، فالتقدير

.  (5)"كاف"اتصمت الالـ بخبر 
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في اآلية الكريمة تسمى بالالـ الفارقة، " لكبيرة"   إف ىذه الالـ التي اتصمت بكممة 
ف كانت لكبيرة " كىي الكاقعة بعد إف المخففة، في نحك  ف "كا  ، فارقة بيف إف المذككرة كا 

ىذا . مخففة مف الثقيمة، كالالـ بعدىا فارقة (إف)إٍف زيد لقائـ، فػ : النافية، فإذا قمت
.  (1)نافية، كالالـ بمعنى إال (إف)كذىب الككفيكف إلى أف . مذىب البصرييف

في مثؿ ىذا التركيب تفيد التككيد، " كاف"   إذف فإف ىذه الالـ التي تدخؿ في خبر 
.  (2)نافية، كىك ما عميو مذىب جميكر النحكييف" إفٍ "كتبعد اعتبار أف تككف 

نافية بمعنى " إفٍ "   لقد أضعؼ العكبرم رأم الككفييف في نصو السابؽ مف اعتبار أف 
، كىذا الضعؼ أتى مف ككف أف الالـ ال يشيد ليا سماع كال "إال"كالالـ بمعنى " ما"

، كبناء عميو فال يمكف اعتبارىا بمعنى إال دكف أف يككف "إال"قياس في مجيئيا بمعنى 
فيك أمر غير " إال"ليا شاىد سماعي أك قياسي في المغة، أما أف تعد ىكذا بمعنى 

 . مقبكؿ، كىذا قكؿ البصرييف، فيـ ال يركف ما قالو الككفيكف صحيحان ضمف ىذا الباب

 

رت قبل مجيئيا 4.5.2 : جواب لّما األولى إذا ُكرِّ
الثانية بالفاء، كجكابيا حينئذ مختمؼ " لٌما"قبؿ مجيء جكابيا، فتقترف " لما"قد تتكرر    

جكاب األكلى محذكؼ، كقيؿ جكاب : فيو، فقيؿ جكاب األكلى لما الثانية كجكابيا، كقيؿ
.  (3)فااألكلى ىك نفسو جكاب الثانية ألنيما مكررت

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ : في قكلو سبحانو كتعالى

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
(4)  .

أتى بمما بعد لما مف : فمما جاءىـ: "في المكضعيف" لما"   يقكؿ العكبرم عف جكاب 
جكابيا لما الثانية كجكابيا، : أحدىما: قبؿ جكاب األكلى، كفي جكاب األكلى كجياف

كىذا ضعيؼ، ألف الفاء مع لما الثانية، كلما ال تيجاب بالفاء إال أف يعتقد زيادة الفاء، 
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أف كفركا جكاب األكلى كالثانية، ألف مقتضاىما : عمى ما يجيزه األخفش، كالثاني
.  (1)"كاحد

في اآلية الكريمة، " لما"بعد " لما"   لقد تحدث العكبرم في نصو السابؽ عف مجيء 
الثانية تحتاج إلى جكاب ىي األخرل، " لما"األكلى تحتاج إلى جكاب، كما أف " فإف لما

قكؿ يرل بأف : كمف ىنا فقد أخذ النحاة بتقدير ذلؾ الجكاب، فكاف عمى ثالثة أقكاؿ
قكؿ : جكاب لما األكلى لما الثانية، كىك الرأم الذم اعترض عميو العكبرم، كالثاني

قكؿ يرل بأف : كفركا بو، إذ إنيما بمعنى كاحد، كالثالث: يرل بأف جكابيما معان ىك قكلو
جكاب لما األكلى محذكؼ تقديره أنكركه، فيذه ىي األجكبة الثالثة عف ىذا اإلشكاؿ 

.  (2)التركيبي الظاىر في ىذه اآلية الكريمة
األكلى أف الثانية قد " لما"الثانية جكاب لػ " لما"   إف مناط اإلشكاؿ في اعتبار أف 

بالفاء، لذا فميس " لما"اقترنت بالفاء، كالقاعدة النحكية تقكؿ بأنو ال يصمح اقتراف جكاب 
جكابان عف لما األكلى لدخكؿ الفاء فييا، كىك ما " فمما جاءىـ: "مف الصكاب جعؿ قكلو

.  (3)أكده العكبرم حيف اعترض عمى ىذا القكؿ
  لقد ذكر أىؿ التفسير ىذه اآلية الكريمة، كبينكا ما فييا مف إشكاؿ تركيبي متمثؿ 

بجكاب لما األكلى، فذكركا األكجو الثالثة، كقميالن ما رجحكا شيئان منيا، فابف عطية مثالن 
، كىك القكؿ الذم (4)يرجح أف يككف جكاب لما األكلى محذكؼ، كجكاب الثانية كفركا بو

، كابف عادؿ (6)، كالسميف الحمبي(5)تبناه أكثر المفسريف، كمف بينيـ أبك حياف األندلسي
.  ، كغيرىـ مف المفسريف(8)، كالخفاجي(7)عادؿ الحنبمي
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   كبعد أف بٌينا مكقؼ النحكييف كالمفسريف مف ىذا الشكؿ التركيبي الكاقع ضمف 
أسمكب الشرط في اآلية الكريمة، فإنو يظير لنا أف العكبرم يؤيد القكؿ بأف جكاب لما 

، أم أف جكابيما كاحد، ألنيما بمعنى كاحد، ىذا مف "كفركا بو"األكلى كلما الثانية 
األكلى، أضؼ إلى " لما"الثانية في حكـ المكررة لػ " لما"جانب، كمف جانب آخر فإف 

" لما"ذلؾ أف سبب اإلشكاؿ ىذا كمو عائد إلى أف القاعدة النحكية التي كضعيا النحاة لػ 
" لما"جكابان لػ " فمما جاءىـ"ال تجيز مجيء جكابيا مقترنان بالفاء، لذا لـ يصمح أف يككف 

الثانية، فيما في حكـ الكاحدة، لذا " لما"األكلى، كصمح أف يككف ليا جكاب مشترؾ مع 
.  صمح أف يككف ذلؾ

    كبناء عمى ما سبؽ فإنو يظير لنا كيؼ أف العكبرم قد اعتمد عمى حجة تركيبية 
ٍعؼى آتو  نحكية بحتة في رده عمى ىذا القكؿ كبياف ضعفو عنده، كأكضح أف ىذا الضَّ
مف الطبيعة القكاعدية التي كضعيا النحاة ليذا العنصر الشرطي ػ لما ػ كلـ نجده قد 

تطرؽ لشيء مف المعنى، بؿ كاف جيؿ حديثو عف التركيب المتمثؿ بتمؾ الناحية 
.  القكاعدية التركيبية التي تظير في ىذه اآلية الكريمة

 
: حذف حرف المضارعة 5.5.2

إف األصؿ في حرؼ المضارعة أنو جاء لمعنى، كمف ىنا فإف جميكر النحكييف ال     
يجيزكف حذؼ ىذا الحرؼ، النتفاء المعنى المنكط بحذفو، فاألكلى التأكيؿ بعدـ 

.  (1)الحذؼ
 چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ : في قكلو سبحانو كتعالى

(2)  .
يجكز أف يككف المفظ ماضيان كيجكز ": "تكلكا"   يقكؿ العكبرم متحدثان عف فعؿ الشرط 

يتكلكا، ذكره النحاس، كىك ضعيؼ؛ ألف حرؼ المضارعة ال : أف يككف مستقبالن، تقديره
 . (3)"يحذؼ
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في اآلية " تكلكا"   لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ عمى حديث عف فعؿ الشرط 
الكريمة، كبٌيف أنو يصمح أف يككف ماضيان، كما يصمح أف يككف مضارعان، لكنو إذا عيد 
مف باب المضارع فال بد مف القكؿ بأف حرؼ المضارعة قد حيذؼ، كلكف ابف ىشاـ 

يعارض العكبرم فيما ذىب إليو مف أف المحذكؼ ىك حرؼ المضارعة، كبيف أف التاء 
الثانية ىي المحذكفة كليست حرؼ المضارعة، كذلؾ ألف حرؼ المضارعة جاء لمعنى، 

.  (1)كمف ىنا فإف غيره أكلى بالحذؼ، كىك ما عميو جميكر النحاة
   كلـ يكف األمر عند السميف الحمبي مختمفان عما رأيناه عند ابف ىشاـ، فقد أشار إلى 

أف قكؿ العكبرم ىذا ليس بشيء، إذ إف حذؼ حرؼ المضارعة جائز عند جميع 
ٿ  ٿ  ٹ    چ :النحكييف، كمف بيف تمؾ المكاضع ما جاء في قكلو سبحانو كتعالى

چٹ  
، فكما حيذؼ حرؼ المضارعة في ىذه اآلية حذؼ في غيرىا، كىذا الحذؼ (2)

.  (3)كما أشرنا جائز عند سائر النحكييف، كليس فيو خالؼ
عمى " تكلكا"   لقد اعتمد العكبرم في اعتراضو عمى حذؼ حرؼ المضارعة مف قكلو 

حجة نحكية داللية، تشير في مبدئيا إلى أف حرؼ المضارعة ال ييحذؼ لسبب كىك أنو 
قد جاء لمعنى، كمف ىنا فميس مف المعقكؿ حذفو بعد أف كاف مكضكعان لممعنى، غير 
أف العكبرم لـ يتنبو إلى فكرة تنبو إلييا سكاه مف العمماء كالمفسريف، كىي أنو ليس 

مف " تفعؿ"بالضركرة أف يككف حرؼ المضارعة ىك المحذكؼ؛ بؿ إف المحذكؼ تاء 
الفعؿ أساسان، كذلؾ ألف حرؼ المضارعة قد جاء لمعنى، كمف ىنا فإف حذؼ تاء 
الفعؿ أكلى مف حذؼ تاء المضارعة، كبيذا ضعيؼ كالـ العكبرم في اعتراضو 

 . السابؽ
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:  الجزم بجواب الطمب المقدِّر6.5.2
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  چ : في قكلو تعالى   

 چ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  
(1)  .

: كالقكؿ الثاني: " في اآلية الكريمة" يقيمكا:    يقكؿ العكبرم عف جـز الفعؿ المضارع
قؿ ليـ أقيمكا، يقيمكا، فيقيمكا، المصرح جكاب أقيمكا : حكي عف المبرد، كىك أف التقدير

أف جكاب : المحذكؼ، كحكاه جماعة كلـ يتعرضكا إلفساده، كىك فاسد لكجييف، أحدىما
الشرط يخالؼ الشرط، إما في الفعؿ، أك في الفاعؿ، أك فييما، فأما إذا كاف مثمو في 

إٍف : قـ تقـ، كالتقدير عمى ما ذيًكر في ىذا الكجو: الفعؿ كالفاعؿ فيك خطأ، كقكلؾ
أف األمر المقدر لممكاجية، كيقيمكا عمى لفظ الغيبة، كىك خطأ : يقيمكا يقيمكا، كالثاني
.  (2)"إذا كاف الفاعؿ كاحدان 

مف اإلعراب، فبٌيف أف " يقيمكا"   لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ حديثان عف مكضع 
جماعة مف النحكييف قد تعرضكا لمقكؿ بأنو كاقع في جكاب األمر، كالتقدير، قؿ ليـ 
أقيمكا فيقيمكا الصالة، كىذا مف طاعتيـ لمرسكؿ الكريـ، فالفعؿ المضارع ىاىنا في 

.  (3)مكضع جـز لجكاب األمر
   كىذا التركيب عند ىؤالء النحاة شبيو بتركيب الشرط كالجكاب، فيك عمى معنى إف 

ـز : تقؿ ليـ يقيمكا الصالة يقيمكىا، أم لك أمرتيـ أف يفعمكا ذلؾ لفعمكا، كمف ىنا جي
. (4)الفعؿ

ال بد لو مف مخالفة الفعؿ في كاحد مف - كمثمو جكاب الطمب –    إف جكاب الشرط 
ثالثة أمكر عمى األقؿ، إما في الفاعؿ، نحك إف تقـ أقـ، أك في الفعؿ كالفاعؿ معان، 
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، كىذا ما ال نجده (1)إف تسمـ تدخؿ الجنة: إف تقـ أذىب معؾ، أك في الفعؿ مثؿ: مثؿ
.  في المكضع السابؽ كفؽ تقدير جكاب األمر

   كالعكبرم قد رفض القكؿ بيذا القكؿ كفقان لمحجة السابقة، غير أف الباحث ال يرل 
إف أمرتيـ أف : في مكضع جكاب األمر ألف المعنى عمى" يقيمكا"ضيران مف اعتبار 

، فيذا التركيب شبيو بتركيب الشرط كالجزاء، فال ضير مف (2)يقيمكا الصالة أقامكىا
.  جـز الفعؿ بناء عمى ذلؾ

 
: التضمين النحوي 7.5.2

   يصمح عند الككفييف أف يتضمف بعض عناصر الكالـ معنى عناصر أخرل، كأف 
كىك اسـ مكصكؿ، كىذا ما ال يجكز عند " الذيف"اسـ اإلشارة معنى " ىؤالء"يتضمف 
 . (3)البصرييف

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ :  كفي قكلو تعالى

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  

 چڑ  ڑ   ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  
(4)  .

: أحدىا: أنتـ مبتدأ كفي خبره ثالثة أكجو: "   يقكؿ العكبرم في ىذه اآلية الكريمة
ىك : ، كالثاني"أعني"في مكضع نصب بػ : فعمى ىذا في ىؤالء كجياف أحدىما: تقتمكف

يا ىؤالء، إال أف ىذا ال يجكز عند سيبكيو؛ ألف أكالء مبيـ، كال ييحذؼ : منادل، أم
حرؼ النداء مع المبيـ، كالكجو الثاني أف الخبر ىؤالء عمى أف يككف بمعنى الذيف، 

كتقتمكف صمتو، كىذا ضعيؼ أيضان؛ ألف مذىب البصرييف أف أكالء ىذا ال يككف بمنزلة 

                                                 
 . 1569: ، ص3: شرح الكافية الشافية، ج. ، كابف مالؾ299: مغني المبيب، ص. ابف ىشاـ -1

 . 84: ، ص2: المقتضب، ج. المبرد- 2

 . 430: ، ص2: شرح المفصؿ، ج. ابف يعيش- 3

 . 85: سكرة البقرة، آية- 4
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أف الخبر ىؤالء عمى تقدير حذؼ مضاؼ : الذيف، كأجازه الككفيكف، كالكجو الثالث
.  (1)"أبك يكسؼ أبك حنيفة: ثـ أنتـ مثؿ ىؤالء، كقكلؾ: تقديره

   لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ عمى اعتراض نحكم يتمثؿ باعتراضو عمى قكؿ مف 
تأتي بمعنى الذيف، كبيف أف ىذا مف مذىب الككفييف، كليس مف " ىؤالء"قاؿ بأف 

كي ال يختمط " ىؤالء"مذىب البصرييف، فقد يككف العكبرم قد دقؽ عمى ىذه المفظة 
التي ىي " أيلى"التي ىي اسـ إشارة، ك" ىؤالء"األمر عمى بعض القائميف بيذا القكؿ بيف 

ىذه ليست التي بمعنى " أكالء"فكاف تأكيد العكبرم عمى أف " الذيف"اسـ مكصكؿ بمعنى 
.  (2)كىك تأكيد منو عمى اعتراضو" الذيف"

بمعنى الذيف، كىك كارد في لساف العرب، فالذم " األيلى"   لقد عيد النحاة أف يجعمكا 
التي ىي " األيلى"بمعنى الذيف مف الككفييف قاسكىا عمى " ىؤالء"حصؿ أف القائؿ بأف 

.  (3)أينما كردت في كالـ العرب" الذيف"فعالن بمعنى 
   كعمكمان فإف بعض النحاة قد اعتمد مثؿ ىذا التأكيؿ أف تككف ىؤالء بمعنى الذيف ػ 
حتى ممف تبع المذىب البصرم في مؤلفاتو النحكية، كبيف أنيا ليست مف قبيؿ حذؼ 

.  (4)أداة النداء، كمف ىؤالء المرادم
 
 
 

                                                 
 . 86: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 1

المباب في عمؿ البناء . (ـ1995)العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل - 2
: ، ص2: عبد اإللو النبياف، دار الفكر، دمشؽ ػ سكريا، الطبعة األكلى، ج: كاإلعراب، تحقيؽ

119 . 

االنتخاب لكشؼ األبيات مشكمة . (ـ1985)الربعي، عمي بف عدالف بف حماد بف عمي - 3
: حاتـ صالح الضامف، مؤسسة الرسالة، بيركت ػ لبناف، الطبعة الثانية، ص: اإلعراب، تحقيؽ

72 . 
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   أما مف احتج ليذا القكؿ فبيف أنو قد سيمع مف كالـ العرب مجيء اسـ اإلشارة 
(:  1)بمعنى المكصكؿ، كمنو قكؿ الشاعر

ٍكًت كىذا تىٍحًمميفى طىًمٍيؽي  مىٍيًؾ ًإمارةه        نىجى عىدىٍس ما ًلعىبَّادو عى
   غير أف ىذا البيت شاذ عند البصرييف، كلـ يحتج بو إال الككفيكف، كالتقدير عند 

.  (2)محمكالن عميؾ طميؽ: البصرييف متمثؿ بتقديـ الحاؿ، فالتقدير
جاءت بمعنى الذيف عمى " ىؤالء"   كعمكمان فإف العكبرم قد اعترض عمى مف قاؿ بأف 

أساس ضعيؼ مصرح بو، كآخر قكم غير مصرح بو، أما الضعيؼ فيك ذكره أف ىذا 
التقدير مف تقديرات أىؿ الككفة كليس مف تقديرات أىؿ البصرة، كال شيء يمنع مف 
تقديراتيـ في نظر الباحث، أما األساس القكم غير المصرح بو أف مف قاؿ بجكاز 

فمف ىنا قاؿ بجكاز " األيلى"بمعنى الذيف في اآلية الكريمة قاسيا عمى " ىؤالء"مجيء 
مجيئيا، كيرل الباحث أف العكبرم محؽ في اعتراضو، كيميؿ إلى قكؿ البصرييف ألف 

.  ما احتج بو الككفيكف يعد مف قبيؿ الشذكذ كال حجة فيو
 

: عودة الضمير 8.5.2
       ال بد لمضمير مف عائد يعكد عميو، فال يصمح أف يككف ضمير دكف عائد، كال 
يمكف أف يأتي ضمير عائد عمى متأخر ػ إال في حاالت التقديـ كالتأخير  كيككف معيا 

 عمى متقدـ رتبة ػ كما ال يصمح أف يعكد الضمير عمى شيء مذككر، ان الضمير عائد
 . (3)جاءا الزيداف، فميس ىناؾ مذككر يعكد عميو الضمير: مثؿ

                                                 
عبدالقدكس أبك صالح، مؤسسة : ، ديكانو ،جمعو كحققو(1982 )الحميرم ، يزيد بف مىفرىغ ، - 1

 170:الرسالة ، الطبعة الثاتية ،ص

المفصؿ في صنعة اإلعراب، . (ـ1993)الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك جار اهلل - 2
 . 190: عمي بك ممحـ، مكتبة اليالؿ، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ص: تحقيؽ

 . 312: ، ص1: الممحة في شرح الممحة، ج. ابف الصائغ: انظر- 3
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ : كفي قكلو تعالى

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  

 چڑ            ک  ک  ک   ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
(1)  .

كنكحان : "   يقكؿ العكبرم مبينان مكضع عكدة الضمير المنتصب في اآلية الكريمة
كىدينا نكحان، كالياء في ذريتو تعكد عمى نكح، كالمذككر بعده مف األنبياء : ىدينا، أم

كىدينا مف ذريتو ىؤالء، كقيؿ تعكد عمى إبراىيـ، كىذا ضعيؼ؛ : ذرية نكح، كالتقدير
".  ألف مف جممتيـ لكطان، كليس مف ذرية إبراىيـ

   لقد ارتبط المكضع السابؽ الذم اعترض فيو العكبرم بعكدة الضمير عمى 
لبياف " نكح"في اآلية الكريمة، ثـ إف ىذا الضمير يعكد عمى " نكحان "المنصكب، كىك 

ذريتو، كلقد أجاز بعض المفسريف أف يككف الضمير عائدان عمى إبراىيـ، غير أنيـ بٌينكا 
أف عكدة الضمير عمى نكح أظير مف عكدتو عمى إبراىيـ، ألف لكطان كيكنس ليسا مف 
ذرية إبراىيـ، كىما مف ذرية نكح، لذا يترجح أف يككف الضمير عائدان عمى نكح كليس 

.  (2)عائدان عمى إبراىيـ
.  (4)، كالشنقيطي(3)   كلقد قاؿ بيذا القكؿ بعض المفسريف، كمف بينيـ ابف عطية

   أما حجة مف أجاز أف يككف الضمير عائدان عمى إبراىيـ فإنو ذكر أف لكطان مف ذرية 
إبراىيـ، كذلؾ ألنو ابف أخيو، كالعرب تسمي العـ أبان، فكأف لكطان صار مف ذرية إبراىيـ 

.  (5)حيف كاف بمثابة كالده

                                                 
 . 86 ػ 84: سكرة األنعاـ، آية- 1

 . 519: ، ص1: مدارؾ التنزيؿ، ج. النسفي- 2

 . 316: ، ص2: المحرر الكجيز، ج. ابف عطية- 3

العذب النمير مف مجالس الشنقيطي في . (ىػ1426)الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار - 4
بكر بف عبد اهلل أبك زيد، دار عالـ الفكائد، : خالد بف عثماف السبت، إشراؼ: التفسير، تحقيؽ

 . 455: ، ص1: مكة المكرمة ػ السعكدية، الطبعة الثانية، ج

محمد باسؿ : محاسف التأكيؿ، تحقيؽ. (ىػ1418)القاسمي، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد - 5
 . 418: ، ص4: عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج
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   لقد اعتمد العكبرم عمى الحجة المعنكية الداللية في إثبات رأيو كتضعيؼ الرأم 
القائؿ بأف المقصكد بالذرية في اآلية الكريمة ذرية إبراىيـ، غير أنو لـ يتطرؽ لحجة 
تركيبية ميمة كىي حجة عكدة الضمير، إذ تقكؿ القاعدة النحكية بأف الضمير يعكد 

.  (1)عمى أقرب مذككر لو في السياؽ
   كبناء عمى ىذه القاعدة فإنو يمكننا النظر في القكليف، فإف القكؿ بعكدة الضمير 

عمى نكح ينطبؽ عمى القاعدة التي تقكؿ بعكدة الضمير عمى أقرب مذككر، أما القكؿ 
بأف الضمير عائد عمى إبراىيـ فإنو ال ينطبؽ عمى القاعدة القائمة بعكدة الضمير، فإف 
ذكر نكح أقرب لمضمير مف ذكر إبراىيـ، كىذه حجة إضافية تؤيد القكؿ بأف الضمير 

.  عائد عمى نكح ال عمى إبراىيـ
 

: (وي )التعجب بـ 9.5.2
في كتاب اهلل تعالى في مكضعيف مف سكرة القصص، كقد فٌسرىا " كم"ذيكرت 

النحاة تفسيران متناسبان مع طبيعة التركيب، إذ تدٌؿ ىذه المفظة عمى معنى التعجب، فكاف 
.  (2)المعنى مرتبطان بيذا التركيب كفقان لداللة ىذه الكممة

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ : في قكلو سبحانو كتعالىو

 چ﮲    ﮳      ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿﯀   ﯁            
(3)  .

:    إف ىذه اآلية الكريمة تدخؿ ضمف أسمكب التعجب كما بٌيف العكبرم كذلؾ إذ يقكؿ
: ، كمعنى"أف"كٍم عند البصرييف منفصمة عف الكاؼ، كالكاؼ متصمة بػ : كيكأف اهلل"

كم كأف األمر كذا ككذا، كلذلؾ فيتحت : كم، تعجب، ككأف القـك نيبيكا فتنبيكا، فقالكا
كيؾ اعمـ بأف اهلل يبسط، : ، أم"كم"الكاؼ مكصكلة بػ : ، كقاؿ الفراء"أف"اليمزة مف 

كم : أف تقدير: أف معنى الخطاب ىنا بعيد، كالثاني: أحدىما: كىك ضعيؼ لكجييف
.  (4)"اعمـ، ال نضير لو، كىك غير سائغ في كؿ مكضع

                                                 
 . 200: ، ص1: شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، ج. األشمكني: انظر- 1

 . 251: ، ص1: األصكؿ في النحك، ج. ابف السراج: انظر- 2
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: بمعنى" كيكأف"   لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ عمى اعتراض عمى قكؿ الفراء بأف 
.  (1)أما عممت: ، كفي ىذا التركيب تقرير، أم"كم"اعمـ، كالكاؼ متصمة بػ : كم

كأف القـك تنبيكا :    كلقد بٌيف سيبكيو أنو قد سأؿ الخميؿ بف أحمد عف ىذه المفظة فقاؿ
اسـ فعؿ مضارع بمعنى أتعجب، كما بعدىا " كم"كذا ككذا، فجعؿ مف : فقالكا

، (4)، كالزجاجي(3)ابف السراج: ،، كلقد قاؿ بيذا القكؿ أكثر النحكييف، كمف ىـ(2)لمتشبيو
.  (7)، كابف مالؾ(6)، كابف يعيش(5)كالسيرافي

   كمف ىنا فإف العكبرم قد اعترض عمى قكؿ الفراء مف ىذه الناحية، كبيف أنو ال 
، فإف سياؽ اآلية الكريمة ال يؤيد ذلؾ، في حيف "كيكأف"معنى لػ" اعمـ أف"يمكف أف يعد 

أف السياؽ يؤيد أف يككف المعنى مرتبطان بالتعجب، فإف القـك قد تعجبكا بما حصؿ 
.  لقاركف كجنكده، لذا قالكا ىذه الكممة تعجبان منيـ

 
: إجراء الوصل مجرى الوقف 10.5.2

    كالمقصكد بذلؾ أف ييسكف ككأنو يريد الكقؼ إال أنو ال يقؼ ، فينطؽ النص كما لك 
كاف مكقكفان عميو، كألف الكممة تيسىٌكف عند الكقؼ فإف تفسير قراءة التسكيف في التاء 

.  كالفاء يككف مف منطمؽ أنو أجرل الكصؿ مجرل الكقؼ
ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   چ :   في قكلو تعالى

.  (8) چڃ  
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الجميكر عمى كسر : "في اآلية الكريمة" ثالثًة آالؼو "   يقكؿ العكبرم متحدثان عف 
قؼ  التاء، كقد أيسكنت في الشكاذ عمى أنو أجرل الكصؿ مجرل الكقؼ، كىذه التاء إذا كي

عمييا كانت بدالن مف الياء التي يكقؼ عمييا، كمنيـ مف يقكؿ إف تاء التأنيث ىي 
المكقكؼ عمييا كىي لغة كقرئ شاذان بياء ساكنة كىك أيضان إجراء الكصؿ مجرل 

.  (1)"الكقؼ، ككالىما ضعيؼ؛ ألف المضاؼ كالمضاؼ إليو كالشيء الكاحد
   لقد اشتمؿ حديث العكبرم السابؽ عف حالة مف حاالت المضاؼ كالمضاؼ إليو، 

، كتجرم ىاتاف "آالؼ"كالفاء مف " ثالثةً "كذلؾ تبعان لمقراءة القرآنية التي تيسكف التاء مف 
ككممة " ثالثة"الكممتاف في الكصؿ مجرل الكقؼ، فكأف القارئ قد كقؼ عمى كممة 

.  (2)كمف ىنا سكف، كىي قراءة شاذة تينسب لمحسف البصرم" آالؼ"
   كلقد بٌيف العكبرم في نصو السابؽ أف القارئ في ىذه القراءة الكريمة قد أجرل 
الكصؿ مجرل الكقؼ، كيعنكف بيذا المصطمح أف المتكمـ ينطؽ بالكممة في حاؿ 

أعطني أبيضو، : الكصؿ ككأنو قد كقؼ عمييا، فقد يأتي بياء السكت كقكؿ مف قاؿ
، فأجرل الكصؿ مجرل الكقؼ، كجاء بياء السكت في نياية الكممة، أم أف  يريد أبيضى

المتكمـ يتعامؿ مع الكممة عمى أنيا مكقكؼ عمييا، كىك عمكمان كجو ضعيؼ في 
.  (3)العربية

   كىذه الحالة التي ينطؽ بيا المتكمـ تؤدم إلى ضياع اإلعراب، فال تعكد الحركة 
اإلعرابية ظاىرة في الكالـ، كىك ما يؤدم إلى إسكاف حرؼ اإلعراب في الكممة، كىي 

                                                 
 . 290: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 1

المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح . (ـ1999)ابف جني، أبك الفتح عثماف - 2
 . 165: ، ص1: عنيا، كزارة األكقاؼ، المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية، الطبعة األكلى، ج
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حالة تركيبية شبيية بحالة الكقؼ عمى الكالـ، لذا قالكا فييا إنيا إجراء لمكصؿ مجرل 
.  (1)الكقؼ

مف اآلية الكريمة، " ثالثة آالؼ"   لقد اعترض العكبرم عمى مف أسكف التاء كالفاء في 
مضاؼ كمضاؼ إليو، كىما " ثالثة آالؼ"كبٌيف أف سبب االعتراض عائد إلى أف 

كالشيء الكاحد، فال يجكز أف يقع عمييما مثؿ ىذا التسكيف المؤدم إلى ضياع 
اإلعراب، كالمؤدم إلى الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالتسكيف ، كعمكمان فإف 
العكبرم حيف أراد الحديث عف ىذه القراءة بٌيف بدءان أنيا مف القراءات الشكاذ، مما 

.  يضعؼ االحتجاج بيا ضمف العالقات النحكية
كبعد أف اختتـ الباحث حديثو عف مكاضع اعتراضات العكبرم عمى النحكييف 

:  ضمف األبكاب النحكية فإنو يخمص إلى النتائج اآلتية
تعد االعتراضات النحكية عند العكبرم مف أكثر مستكيات المغة كقكعان في كتابو  . 1

التبياف، كذلؾ حيف تقاس باالعتراضات الصرفية كالصكتية، فقد ظير لنا العكبرم 
.  نحكيان حاذقان عارفان لما يقكلو ضمف ىذه االعتراضات

لـ يكف اعتراض العكبرم لمجرد االعتراض فحسب، بؿ إنو كاف يدعـ كالمو في  . 2
كؿ مسألة يعترض فييا بحجة نحكية مقنعة، أك دليؿ معنكم داللي يؤكد ما ذىب 

.  إليو، أك تعميؿ سميـ يجعؿ مف مكقفو أكثر حزمان 
يغمب عمى منيج العكبرم في اعتراضاتو أف يبدأ بالحجة األقكل، بصرؼ النظر  . 3

أىي حجة تركيبية أـ داللية، فالميـ عنده أف يقدـ األىـ عمى الميـ، كأف يصؿ إلى 
المراد مف ىذه الحجة ، كربما استغنى في بعض األحياف عف الحجة التركيبية 

.  لضعفيا، أك الحجة الداللية لبعدىا
إف أكثر المصطمحات التي استعمميا العكبرم في اعتراضو عمى المسائؿ النحكية  . 4

كىك لفظ ال يفيد الرفض القاطع، أك التخطئة الصريحة، بؿ يفيد " ضعيؼ"مصطمح 
                                                 

شرح شذكر الذىب في . (ـ2004)الجكجرم، شمس الديف محمد بف عبد المنعـ بف محمد - 1
نكاؼ بف جزاء الحارثي، عمادة البحث العممي بالجامعة : معرفة كالـ العرب، تحقيؽ

: ، ص1: اإلسالمية، المدينة المنكرة ػ السعكدية، أصؿ الكتاب رسالة ماجستير لممحقؽ، ج
214 . 
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كىك قميؿ الكركد " خطأ"أف العكبرم ال يرل القكؿ بو، ثـ يأتي بعد ذلؾ مصطمح 
جماع  في مسائمو النحكية، كال يأتي بو العكبرم إال إذا كاف متأكدان مف قكة حجتو، كا 

.  النحاة عميو
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الفصل الثالث 
المسائل الصرفية والصوتية التي اعترض فييا العكبري عمى النحاة 

 
   ينيض ىذا الفصؿ بالحديث عف المسائؿ الصرفية كالصكتية التي اعترض فييا 

العكبرم عمى النحاة كالمغكييف في كتابو التبياف، كذلؾ بيانان لمكقفو مف تمؾ المسائؿ، 
كلقد أجمؿ الباحث حديثو عف المكاضع الصرفية كالصكتية معان ضمف ىذا الفصؿ لشدة 
التقارب بيف ىذيف المستكييف المغكييف في العربية كفي سكاىا مف المغات األخرل، فإف 

األسس الصكتية تسير جنبان إلى جنب مع النكاحي الصرفية ضمف البكتقة المغكية 
الكاحدة، مما يطبع تمؾ المغة أك الميجة بمزيد مف االمتياز ضمف إطارىا المغكم 

.  (1)كالجغرافي
االعتراضات ضمف الجانب :    كمف ىنا سيقسـ الباحث حديثو إلى قسميف ىما

:  الصرفي، كاالعتراضات ضمف الجانب الصكتي، كما يمي
 

:  اعتراضات العكبري عمى النحاة ضمن المستوى الصرفي 1.3
   لـ تحظى الخالفات الصرفية بمصنفات خاصة بيا عند القدماء، فقد كانت تمؾ 

المسائؿ الخالفية الصرفية تيقدـ لمدرس المغكم ضمف الحديث عف الخالفات النحكية 
ذاتيا، كال ييخصص ليذه الخالفات مصنفان خاصان بيا،كىك ما نراه مثالن في مسائؿ 

.  األنبارم، فقد أكرد في جزء كتابو الثاني عددان مف المسائؿ الخالفية الصرفية
 

:  في مسائل االشتقاق 1.1.3
  المغة العربية مف المغات االشتقاقية، فيي تعتمد جذكران معينة لمكممات، يتغير معنى 
ىذا الجذر بتغير المكاحؽ كالسكابؽ كالمدخالت ضمف جسـ ذلؾ الجذر المغكم، فتأخذ 

الكممة الجديدة معنى ذلؾ الجذر المغكم مضافان إليو معنى جديده آتو مف طبيعة 

                                                 
أحمد مختار عمر ،دار عالـ الكتب، القاىرة : أسس عمـ المغة، ، ترجمة . (ـ1998)ماريك بام - 1

 .211: ، صػ مصر، الطبعة الثامنة
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االشتقاؽ الجديد لمكممة، كليست جميع كممات العربية مشتقة، بؿ منيا ما ىك مشتؽ 
.  (1)كمنيا ما ىك جامد ليس بمشتؽ

   كأكؿ ىذه المسائؿ التي تتعمؽ بجانب االشتقاؽ ما كرد عند العكبرم مف حديث عف 
؛ فقد رأيت كيؼ : "أصؿ اشتقاؽ االسـ، فقاؿ اسمو كاسمؾ، كالفعؿ منو سمٍيتي كأسميتي

أصمو كسـ، ألنو مف الكسـ كىك العالمة، : رجع المحذكؼ إلى آخره، كقاؿ الككفيكف
.  (2)"كىذا صحيح في المعنى فاسد اشتقاقان 

   تعد ىذه المسألة الخالفية في الصرؼ مف بيف أبرز المسائؿ التي اختمؼ فييا 
الككفيكف كالبصريكف، فقد جعميا األنبارم في طميعة مسائمو الخالفية، إذ يرل الككفيكف 
أف أصؿ اشتقاؽ االسـ مف الكسـ، كىك العالمة عمى الشيء، كيرل البصريكف أنو مف 

.  (3)السمك، كيعني العمك، ألف االسـ يعمك عمى سائر أقساـ الكالـ األخرل
   كيبيف لنا العكبرم في مصنؼ آخر مف مصنفاتو أف فساد االشتقاؽ الظاىر لنا في 

كالـ الككفييف يتمثؿ في طبيعة ردىـ االسـ إلى العالمة، فإنيـ بٌينكا أف الكسـ ىك 
العالمة، كلما كاف االسـ عالمة عمى المسمى لـز أف يككف مشتقان مف العالمة، كىك 
الكسـ، كىذا فاسد في طبيعة االشتقاؽ، إذ كثيران ما نجد مف ألفاظ المغة ما يتكافؽ في 

معناه كال يتفؽ في اشتقاقو، فاألسد كالميث يدالف عمى معنى كاحد، كلكنيما ليسا 
.  (4)مشتقيف مف أصؿ اشتقاقي كاحد، فمف ىنا يظير لنا فساد ما ذىب إليو الككفيكف

كسمتيو، : أسميتيوي، كال ييقاؿ:    كمما ييضعؼ مذىب الككفييف في ىذه المسألة أنو يقاؿ
كسمتيوي، كيجكز في ىذه الحالة ىمز الكاك أك : إذ لك كاف االسـ مشتقان مف الكسـ لقيؿ

                                                 
مناىج البحث في المغة، مكتبة اإلنجرك المصرية، القاىرة ػ مصر، الطبعة . (ت.د)حساف، تماـ - 1

 . 182: األكلى، ص

 . 3: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 2

اإلنصاؼ في مسائؿ . (ـ2003)األنبارم، أبك البركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد - 3
البصرييف كالككفييف، المكتبة العصرية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، : الخالؼ بيف النحكييف

 . 8: ، ص1: ج

مسائؿ خالفية في النحك، . (ـ1992)العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل - 4
 . 65: محمد خير الحمكاني، دار الشرؽ العربي، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ص: تحقيؽ
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أيٌقتت، ككٌقتت، فيذا الدليؿ يؤيد ما ذىب إليو البصريكف كييضعؼ : بقاؤىا كاكان عمى حد
.  (1)قكؿ الككفييف

يتعارض مع طبيعة التصريؼ " الكسـ"    كقكؿ الككفييف بأف االسـ مشتؽ مف 
االشتقاقي العربي، كذلؾ أف المعٌكض يككف في مكضع المعكض منو، كاألصؿ أال 

كالتعكيض عنيا باأللؼ أمر يتنافى مع " الكسـ"يككف في مكضعو، فإف حذؼ فاء 
الطبيعة االشتقاقية العربية، فإف العرب درجت عمى أف يككف التعكيض مف الفاء في 

نياية الكممة ال في أكليا، كالتعكيض مف الالـ في أكؿ الكممة ال في آخرىا، كمف ذلؾ 
بنك، فمما حيذفت الكاك عٌكض عنيا : عكض مف الكاك في آخره، فأصمو" ابف"ىمزة 

كلـ ييعٌكض عنيا " ًعدة"عٌكض عنيا بالتاء في آخر االسـ " كعد"باأللؼ في أكلو، ككاك 
في أكؿ االسـ، كقكؿ الككفييف في اشتقاؽ االسـ مف الكسـ يتناقض مع الطبيعة 

.  (2)االشتقاقية في العربية
   كالحالة االشتقاقية التي قاؿ بيا البصريكف ليا نظير في الصرؼ العربي، فمنو 

حمك، بدليؿ حمكؾ، كابف أصمو بنك، مف : يدك، كحـه، كأصمو: يد، كأصميا: قكليـ
فيك مف السمك، لما لو مف نظير في كالـ العرب كلما " اسـ"البنكة، ككذلؾ الحاؿ في 

.  (3)نظير في الحذؼ" الكسـ"لـ يكف لػ 
أف االسـ مشتؽ مف السمك :    كلقد احتج البصريكف لمذىبيـ بحجج كثيرة، مف بينيا

أنو يعمك عمى المسمى، فمف ىنا كاف : ألنو يعمك عمى سائر أقساـ الكالـ األخرل، كمنو
، كييجمع : مشتقان مف السمك، كىناؾ دليؿ آخر بنائي يتمثؿ في أنو يقاؿ ، كأسميتي سمٍيتي

.  (4)عمى أسماء، مف ىنا دٌؿ عمى أنو مشتؽ مف السمك ال مف الكسـ
   كالدليؿ الثاني مرتبط بالحالة التصريفية لمكممة، فإف األصؿ في القاعدة الصرفية أف 

الكممة إذا خضعت لمتصريؼ عاد المحذكؼ إلى مكضعو فييا، فإف كاف المحذكؼ 
                                                 

 . 83: ، ص1: شرح المفصؿ، ج. ابف يعيش- 1

 . 1553: ، ص3: تكضيح المقاصد كالمسالؾ، ج. المرادم: ينظر- 2

الممتع . (ـ1996)ابف عصفكر، أبك الحسف عمي بف مؤمف بف محمد الحضرمي اإلشبيمي - 3
 . 396: الكبير في التصريؼ، مكتبة لبناف، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ص

 . 1553: ، ص3: تكضيح المقاصد كالمسالؾ، ج. المرادم: انظر- 4
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: فإف القائؿ يقكؿ" االسـ"الالـ عادت إلى مكضعيا، كىك ما نراه في اشتقاؽ كممة 
أسمٍيت، كسٌميت، فعادت الالـ المحذكفة إلى مكضعيا مف الكممة، كلك كاف المحذكؼ 

، لكي يرجع المحذكؼ إلى مكضعو مف الكممة: فاء الكممة لقيؿ .  (1)كسمتي
    كمجيء االسـ عمى ىذا التصريؼ داؿ عمى أنو مشتؽ مف السمك ال مف الكسـ، 

: سٌميت كأسميت، كال يقاؿ"فقد أكضح أصحاب المعاجـ أيضان أنو يقاؿ في االسـ 
كسمت، مما يؤكد مجيء االسـ مف السمك ال مف الكسـ، كىك ما يؤيد قكؿ البصرييف، 

.  (2)كييضعؼ قكؿ الككفييف
   لقد أكضح العكبرم في نصو السابؽ صراحة أنو ال يقكؿ بقكؿ الككفييف، كاعترض 
ف كاف سميمان في معناه، كلكف فساد اشتقاقو  عمييـ بأف قكليـ ذاؾ فاسد في االشتقاؽ كا 

.  يمنعو مف األخذ بو
   كلما كاف معترضان عمى قكؿ الككفييف فإنو مف ناحية أخرل يقكؿ بقكؿ البصرييف، 

سميت، كاسميت، : كيحتج ليـ بالقكؿ بأف أصؿ اشتقاؽ االسـ مف السمك ألنؾ تقكؿ
.  كىذا دليؿ عمى عكدة المحذكؼ إلى الكالـ، مما يؤكد صحة ما ذىب إليو العكبرم

 
:  ضمن المصادر 2.1.3

   يرد في كتاب التبياف لمعكبرم بعض الخالفات الصرفية في جكانب المصادر 
الصريحة، كذلؾ مف ناحية لفظيا، أك بنائيا، أك بعض النكاحي المتعمقة بيا، كيمكف 

:  إجماؿ ىذه المسائؿ بما يمي
:  أثر الكسرة في قمب الم الكممة ياًء في حال كونيا واواً  - 
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ : في قكلو سبحانو كتعالى" الربا"يتحدث العكبرم عف    

پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

                                                 
التبييف عف مذاىب النحكييف . (ـ1986)العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل - 1

عبد الرحمف العثيميف، دار الغرب اإلسالمي، بيركت ػ لبناف، : البصرييف كالككفييف، تحقيؽ
 . 133: الطبعة األكلى، ص

خميؿ إبراىيـ جفاؿ، : المخصص، تحقيؽ. (ـ1996)ابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ - 2
 . 215: ، ص5: دار إحياء التراث العربي، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ج
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ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   

 چڍ  ڍ  
(1)  .

كالـ الربا كاك؛ ألنو مف ربا يربك، كتثنيتو ربكاف، كيكتب باأللؼ، كأجاز : "   يقكؿ
.  (2)"الككفيكف كتبو كتثنيتو بالياء، قالكا ألجؿ الكسرة التي في أكلو، كىك خطأ عندنا

    لقد تضمف كالـ العكبرم السابؽ اعتراضان عمى قكؿ الككفييف بجكاز كتابة الربا 
بالياء كتثنيتو بالياء تأثران بالكسرة التي في أكلو، غير أف العكبرم بٌيف أف ذلؾ خطأ، 

.  كأف قكؿ البصرييف ىك األكلى
ـٌ أكلو أك كيسر    ييعزل ىذا القكؿ لمكسائي كالفراء مف الككفييف، فإنيـ كتبكا كؿ ما ضي
بالياء، ككانت تثنيتو بناء عمى ذلؾ بالياء، كاحتجكا لذلؾ بأنو مسمكع مف كالـ العرب، 

التي كيًتبت بالياء، مع " الضحى"فكاف السماع كالنقؿ عف العرب حجتيـ، فقد قاسكه بػ 
.  (3)العمـ أنيا مف ضحا يضحك

   كالعمة التي استند إلييا الككفيكف في كتابة الربا بالياء ىي كسرة الراء، فإنيـ رأكا أف 
كسرة الراء قد أثرت كثيران في نياية المصدر حتى كيتب بالياء دكف األلؼ مع أنو مأخكذ 

.  (4)"ربا يربك"مف 
مأخكذ مف " الربا"   أما العكبرم فإنو كصؼ ىذا القكؿ لمككفييف بأنو خطأ، كبٌيف أف 

كمف ىنا فإف حؽ ىذا المصدر أف ييكتب باأللؼ كليس بالياء، كذلؾ ألنو " ربا يربك"
منقمب عف الكاك، ككفؽ النظاـ التقعيدم لمصرؼ العربي فال بد مف كتابة الربا باأللؼ 

.  (5)دكف الياء
   كنمحظ أف العكبرم قد اعترض اعتراضان شديدان عمى الككفييف في مذىبيـ السابؽ، 
حتى بمغ بو األمر إلى أف يصفو بأنو خطأ، كىذا يعني ترجيحو لمقكؿ اآلخر كىك قكؿ 

                                                 
 . 275: سكرة البقرة، آية- 1

 . 223: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 2

 . 161: عمدة الكتاب، ص. النحاس- 3

 . 26: ، ص4: شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، ج. األشمكني- 4

اإلمالء كالترقيـ في الكتابة العربية، مكتبة غريب، القاىرة ػ مصر، . (ت.د)إبراىيـ، عبد العميـ - 5
 . 71: الطبعة األكلى، ص
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باأللؼ كليس بالياء كما يقكؿ " الربا"البصرييف، الذيف يركف بأف الصكاب كتابة 
الككفيكف، مع األخذ بعيف االعتبار أف الككفييف أنفسيـ قالكا بأف الربا مأخكذ مف الفعؿ 

.  ، غير أف ما دفعيـ إلى القكؿ بكتابتو بالياء أثر كسرة الراء فيو"ربا يربك"
:  صيغة فعالن- 

   كمف بيف المسائؿ الصرفية التي تناكليا العكبرم في كتابو ما كاف عمى صمة بعيدة 
: إلى حد ما بالمصادر، غير أف الباحث يكردىا ىاىنا، إذ جاء في تبيينو لقكلو تعالى

ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی    ی  جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  چ 

 چخب  مب  ىب    
(1)  .

نما يجيء : "   يقكؿ العكبرم كييقرأ بفتح الفاء كىك شاذ؛ ألف فىعىالف شاذ في األسماء، كا 
كاف: الغمياف، كالصفات مثؿ: في المصادر مثؿ حى .  (2)"يـك صى

   لقد كاف حديث العكبرم السابؽ مرتبطان بقراءة قرآنية كريمة تنسب لمزىرم كسعيد بف 
فىكاف"المسيب، حيث قرئ فييا  ، كىك بنفس معنى القراءة األكلى، (3) بفتح الفاء" صى

.  (4)غير أف ىذه األخيرة لغة أخرل مف لغات العرب في مثؿ ىذه الكممة
   كلقد بيف أبك حياف أف ىذه القراءة القرآنية التي تنسب لمزىرم كسعيد بف المسيب 
نما سيمعت  شاذة في السماع، فمـ ييسمع عف العرب مثؿ ىذه الصيغة في األسماء، كا 
عنيـ في صيغ المصادر كالصفات كما بٌيف العكبرم سابقان، فيذا يدؿ عمى شذكذ ىذه 

بفتح العيف يكثر مجيئيا مع " فىعىالف"كىذه الصيغة الصرفية . (5)القراءة سماعيان 
الغمياف، كالييجاف، كالثكراف، كغيرىا مف : المصادر كالصفات كما بٌيف العكبرم، مثؿ

.  (6)المصادر كالصفات، فميس مطردان مجيئيا مع غير المصادر كالصفات
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ذا ثيني قيؿ فيو :    كفي لساف العرب الصفا، ىك األممس مف الحجارة العريض، كا 
.  (1)صٍفكاف، بتسكيف الفاء

   إف اعتراض العكبرم السابؽ تمثؿ بقراءة قرآنية جاءت شاذة عمى غير ما ىك 
مألكؼ مف صيغ األسماء، إذ إف صيغ األسماء ال تأتي بفتح الفاء كما ىي القراءة 

.  القرآنية الكريمة، فاعترض العكبرم عمى ذلؾ
نما أضاؼ إلى     كلـ يدع العكبرم قكلو دكف دليؿ أك حجة كما عيدناه في ذلؾ، كا 

تكثر في المصادر كالصفات كال تأتي في " فىعىالف"قكلو دليالن متمثالن بأف ىذه الصيغة 
.  األسماء، كمف ىنا كاف سبب تضعيؼ العكبرم لمقكؿ بيذه القراءة القرآنية

   كمف ناحية ثانية فإف الراجح عند العكبرم مجيء ىذه القراءة بتسكيف الفاء كما قرأىا 
.  الجميكر

 
:  األفعال 3.1.3

   ىناؾ بعض المسائؿ الصرفية التي اعترض فييا العكبرم عمى النحاة تدخؿ في 
:  باب األفعاؿ بكافة أحكاليا، كفيما يمي تمؾ المسائؿ

:  المبني لممجيول من األجوف- 
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   چ :في قكلو سبحانو كتعالى" قيؿ"  يتحدث العكبرم عف الفعؿ 

.  (2) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
كمنيـ مف يقكؿ نقمكا كسرة الكاك إلى القاؼ، كىذا ضعيؼ ألنؾ ال تنقؿ : "   فيقكؿ

إلييا الحركة إال بعد تقدير سككنيا، فيحتاج في ىذا إلى حذؼ ضمة القاؼ، كىذا عمؿ 
.  (3)"كثير
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   لقد أضعؼ العكبرم القكؿ بأف حركة عيف الكممة قد نيقمت إلى فائيا، مع أف ىذا 
ذا قمت فعؿ مف ىذه األشياء كسرت الفاء كحكلت عمييا : " القكؿ لسيبكيو، إذ يقكؿ كا 

حركة العيف كما فعمت ذلؾ في فعمت لتغير حركة األصؿ لك لـ تعتؿ، كما كسرت 
.  (1)"خيؼ، كبيع، كىيب، كقيؿ: كذلؾ قكلؾ. الفاء حيث كانت العيف منكسرة لالعتالؿ

   فالظاىر مف كالـ سيبكيو أنو يقكؿ بأف الكسرة التي تظير عمى فاء الكممة إنما ىي 
.  الكسرة التي كانت في عينيا، غير أنيا نيقمت إلييا، كبناء عميو تسكف عيف الكممة
  كبٌيف ابف السراج أف ىذا الفعؿ في حاؿ بنائو لممجيكؿ ال تأخذ فاؤه الحركة 

نما تأخذ حركة عيف الفعؿ بعد تسكينيا،  المخصصة لممبني لممجيكؿ كىي الضمة، كا 
.  (2)فتككف بذلؾ كسرة كليست ضمة، كىك نفسو كالـ سيبكيو

   في حيف أف مف يرفض ىذا القكؿ يرل أف حركة الفاء ػ فاء الكممة ػ قد قمبت كسرة 
لئال ييحتاج إلى قمب الياء كاكان في حاؿ بنائيا لممجيكؿ، كىك ما ال يتفؽ مع الطبيعة 

.  (3)التحميمية التي سبقت عند سيبكيو كابف السراج
، (5)، كالرضي االستراباذم(4)   كمف القائميف بقكؿ سيبكيو أيضان ابف عصفكر

.  (6)كالحمالكم
   لقد اعتمد العكبرم في اعتراضو السابؽ عمى جانب الجيد المبذكؿ في الكصكؿ إلى 

الحالة البنائية التي قاؿ بيا النحاة، كىي أف كسرة العيف نيقمت إلى فاء الكممة، ثـ 
سكنت العيف، كبٌيف اف أف الكصكؿ إلى ىذه الحالة يحتاج جيدان كبيران، كيمـز معو 
إسكاف الحرؼ قبؿ نقؿ حركتو، غير أف ىذه الحجة في نظر الباحث ليست كافية 

لمتضعيؼ ىذا القكؿ، كذلؾ أف أكثر النحاة كمنيـ سيبكيو قد قاؿ بيذا القكؿ، كأما مف 
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لـ يقؿ بو فقد كاف تحميمو قريبان مف ىذا التحميؿ كما رأينا في كالـ ابف جني السابؽ، 
كمف ىنا فمف األكلى القكؿ بقكؿ سيبكيو كجميكر النحاة ، كالكاقع الذم نجده في 

الدراسات الصكتية الحديثة مختمؼ عما يقكؿ بو القدماء إذ أصؿ الفعؿ قيؿ ىك قيًكؿ، 
، ثـ تحدث مماثمة بيف الضمة   شبو الحركة كالياءحذؼفيتشكؿ المزدكج الحركي فت

 فأصبحتا كسرة طكيمة كذلؾ كالكسرة ، فتتحكؿ الضمة إلى الكسرة ،فتمتقي الكسرتاف،
 :عمى النحك التالي

 uwila     ķ            األصؿ                      
   

 ķīla            اندماج الكسرتيف في كسرة طكيمة             
:  حركة عين المضارع- 

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  چ :    كفي مكضع آخر يقكؿ سبحانو كتعالى

 چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  
(1)  .

رًكف بكسرىا، كىي : ييقرأ بفتح الكاؼ، كماضيو عمى ىذا: كال تركنكا: "   يقكؿ العكبرم
يفعىؿ، بالفتح فييما، : ماضيو عمى ىذا بفتح الكاؼ، كلكنو جاء عمى فعىؿ: لغة، كقيؿ
.  (2)"كىك شاذ

بفتح العيف في الماضي " ركىف، يركىف"   لقد اعترض العكبرم عمى مف قاؿ بأف 
كالمضارع، كبٌيف أف ىذا الفعؿ كفؽ ىذه الصيغة الصرفية شاذ ككجو الشذكذ اف فىعىؿى 

.  يىٍفعىؿ ال يككف فيما تككف عينو أك المو حرفان حمقيان 
   كالكاقع أف الصرفييف يركف أف ىذا الفعؿ قد جاء كفؽ تداخؿ لغتيف، إذ صحيح أنو 
ليس مف صيغ األفعاؿ أف تككف عيف الفعؿ مفتكحة في الماضي كالمضارع إال مع 
حركؼ الحمؽ، بؿ ال بد مف تغير إحدل الحركتيف، كىك ما يجرم في كافة أفعاؿ 
العربية، إال أننا قد نجد بعض األفعاؿ التي تداخمت فييا لغتاف، فجاء الفتح في 

جاءت " يركىف: ركىف"الماضي مف لغة، كجاء الفتح في المضارع مف لغة أخرل، فإف 
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رًكف يركىف، فأيخذ الماضي : جاءت مف ركىف يركيف، كيركىف جاء مف: مف لغتيف، ركىف
.  (1)مف لغة، كأيخذ المضارع مف لغة أخرل

   كىذا الفعؿ كفؽ صيغتو الصرفية مسمكع عف العرب، كلكف مستكل السماع فيو ليس 
يزكىف، ىذا ما بٌينو : زكىف: مشيكران، بؿ ىك قميؿ في لساف العرب، كمف أمثمتو أيضان 

.  (2)الرضي االستراباذم
   إذف فما دامت ىذه المغة مؤكلة عند النحاة فميس ىناؾ حاجة في نظر الباحث إلى 
.  كصفيا بالشذكذ، فقد تكصؼ بالقمة كما فعؿ الرضي االستراباذم كال تكصؼ بالشذكذ

بفتح الكاؼ مأخكذ مف الفعؿ " تركنكا"   لقد اعترض العكبرم عمى قكؿ مف قاؿ بأف 
بفتح الكاؼ أيضان، ألنو ليس مف أمثمة األفعاؿ أف تأتي بفتح العيف في الماضي " ركىف"

كالمضارع مشركطة بحركؼ الحمؽ، غير أنو في اعتراضو ذاؾ لـ يكرد حجة مقنعة في 
سبب اعتراضو، أك تضعيفو ليذا القكؿ، بؿ اكتفى بكصؼ ىذا االستعماؿ بالشذكذ 

.  فحسب
   غير أف الباحث يقكؿ بتداخؿ المغات في ىذه القراءة القرآنية، كىك قكؿ النحاة سابقي 
الذكر في ىذه المسألة، كما أف تداخؿ المغات ىذا معركؼ في كالـ العرب، فميس مف 

.  ضرر مف تأكيؿ ىذه القراءة الكريمة كفؽ ىذا النمط التداخمي في كالـ العرب
 : جّن وأجنّ - 

 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ :    في قكلو سبحانو كتعالى
(3) .

.  (4)"جنو عمى أنو فعؿ، كىك شاذ، كالمستعمؿ أجنو: كييقرأ: "   يقكؿ العكبرم
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   كلقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ عمى حديث عف قراءة قرآنية كريمة تيعزل لعبد اهلل 
، كيبيف أىؿ القراءات أف بعض القراء يقرؤكف بيا عمى أنو فعؿ، كبٌيف أف (1)ابف الزبير

.  (2)عمى ما ذكر العكبرم سابقان " أجنو"الصكاب في ىذا الفعؿ أف يككف 
جٌنو الميؿ، فالمسمكع مف كالـ العرب : أجنو الميؿ، كال يقاؿ:    إذ يقاؿ في العربية
.  (3)"جفٌ "كليس عمى " أجفٌ "مجيء الفعؿ عمى 

أفعمتيو فيك : ليس في كالـ العرب: "   كيقكؿ ابف خالكيو في ىذا الفعؿ خصكصان 
، كأحزنتو فيك محزكف، كأحببتو  نَّوي اهلل فيك مجنكف، كأزكمو اهلل فيك مزكـك مفعكؿ إال أجى

.  (4)"فيك محبكب
كما ىك الحاؿ في القراءة " جفٌ "ال يأتي عمى " أجف"   كمعنى ىذا الكالـ أف الفعؿ 

القرآنية التي كيصفت بالشذكذ، كىك ما اعترض عميو العكبرم في نصو السابؽ، كبٌيف 
.  أف ىذا الفعؿ ال يأتي إال كفؽ صيغة الزيادة باليمزة، ككافقو في ىذا آراء النحاة

   كمف ناحية ثانية فإف العكبرم يرجح القراءة بالتاء المربكطة التي ىي مفرد الجنات 
.  أك الجناف، كليست فعالن كما ىك الحاؿ في القراءة القرآنية السابقة

 
:   المشتقات4.1.3

   يطمؽ ىذا المصطمح عمى الصيغ الصرفية المشتقة التي تدؿ عمى معافو أخرل فييا 
مضافان إلييا معنى آخر آتو مف طبيعة الصيغة كالجذر المغكم الذم أيًخذت منو، كىذه 
الصيغ المشتقة يطمؽ عمييا أىؿ المغة االشتقاؽ األصغر، كال ييشترط في كؿ فعؿ مف 
أفعاؿ المغة اشتمالو عمى كافة المشتقات، بؿ ربما ال ييشتؽ مف فعؿ ما اسـ فاعؿ، أك 

اسـ مفعكؿ، أك أم مف تمؾ المشتقات، فميس مف الضركرة بمكاف اشتقاؽ جميع الصيغ  
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.  (1)المشتقة مف فعؿ ما، بؿ قد ييشتؽ منو بعض المشتقات كال ييشتؽ منو بعضيا اآلخر
   كلقد تناكؿ العكبرم بعضان مف ىذه المشتقات في مسائمو الصرفية التي تناكليا في 

:  كفيما يمي عرض ليا" التبياف"كتابو 
:  فيعل أم فعيل في الصفة المشبية- 

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  چ :    يقكؿ العكبرم مفسران قكلو سبحانو كتعالى

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  
(2)  .

: ، عمى فيعؿ؛ فأيبدلت الكاك ياءن، كأيدغمت األكلى فييا، كمثمو"صٍيًكب"كأصؿ صٌيب : "
أصمو صًكٍيب، عمى فعيؿ، كىك خطأ؛ ألنو لك كاف كذلؾ : مٌيت، كىٌيف، كقاؿ الككفيكف

.  (3)"لصحت الكاك كما صحت في طكيؿ كعكيؿ
   لقد اشتمؿ كالـ العكبرم السابؽ اعتراضان عمى كالـ الككفييف، بؿ إنو بمغ بو األمر 
أف كصؼ قكؿ الككفييف بالخطأ، كىك كصؼ قٌمما نجده عند العكبرم، كلكف حيف ننظر 

نجدىما " صٌيب"في الصيغتيف المتيف أرجع إلييما الككفيكف كالبصريكف أصؿ 
ىٌيف، : مستعممتاف في كالـ العرب، كمنو" كفيعؿ" فعيؿ"مستعممتيف في الصفات، فإف 

.  (4)كمٌيت، كغيرىا
: كنحكه" صٌيب"   كىذه المسألة خالفية بيف النحاة، فقد ذىب البصريكف إلى أف كزف 

فىٍيًعؿ، ألف ىذا ىك الظاىر في بنائو الصكتي، كالمسير إلى الظاىر أكلى مف المسير 
فعيؿ، كلكف جرل بعض " صيب"إلى غير الظاىر، أما الككفيكف فقالكا إف كزف 

اإلعالؿ كاإلبداؿ في تككيف الكممة الصكتي مما أدل إلى ظيكرىا كفؽ ىذه الصكرة، 
صكيب، ثـ أبدلت الكاك ياء ثـ أيدًغمت الياء األكلى في الثانية، : فقد كانت الكممة

.  (5)صيِّب: فصارت عمى ذلؾ

                                                 
بحكث كمقاالت في المغة، مكتبة الخانجي، القاىرة ػ مصر، . (ـ1995)عبد التكاب، رمضاف - 1

 . 181: الطبعة الثالثة، ص

 . 19: سكرة البقرة، آية- 2

 . 35: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 3

 . 266: ، ص4: الكتاب، ج. سيبكيو: انظر- 4

 . 657 ػ 656: ، ص2: اإلنصاؼ، ج. األنبارم- 5
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   غير أف البصرييف ردكا كالـ الككفييف ىذا بأف أكضحكا أف ىناؾ مف الصفات 
كلـ تيقمب الكاك " فعيؿ"كاألسماء ما اجتمع فييا الكاك كالياء ككانت الياء ساكنة عمى زنة 

طكيؿ، كعكيؿ، ككضيع، كغيرىا مف الصفات، فمك صٌح ما قالو : ياء، كمف ذلؾ
دغاميا في التي بعدىا، كلما لـ يصح  الككفيكف لكجب قمب الكاك ياء في ىذه الصيغ كا 

.  (1)ذلؾ دٌؿ ذلؾ عمى بطالف ما ذىب إليو الككفيكف
   أما العكبرم فقد رفض كالـ الككفييف ىذا، كبٌيف فساده كما فعؿ البصريكف، فإنو لك 

طكيؿ، كعكيؿ، كلكف العرب لـ تقمب الكاك : صح كالميـ لكجب قمب الكاك ياء في مثؿ
.  في مثؿ ىذه الكممات، فيذا يدؿ عمى بطالف ما ذىبكا إليو

   كمف ناحية ثانية فإف العكبرم يرجح قكؿ البصرييف ألنو أكرده كبٌينو دكف أف يرفضو 
أك يضعفو، كما أنو ذكر مذىبيـ كاحتج ليـ ضد الككفييف، فالراجح إذف عند العكبرم 
قكؿ البصرييف ال قكؿ الككفييف، كيمكف القكؿ إف ما حدث في كممة صيب كأمثاليا ىك 
مف قبيؿ المماثمة، كذلؾ أف الكاك كالياء اجتمعتا دكف كجكد فاصؿ بينيما فقمبت الكاك 

 :ياءن لممماثمة كذلؾ كاآلتي
 śaywib            األصؿ                                 

 śayyib         كتبت الكاك ياءن لممماثمة                     
 ": أفعال"جمع التكسير - 

ائ  ەئ   ەئ   چ :    كفي مكضع آخر يقكؿ العكبرم في تفسير قكلو سبحانو كتعالى

وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

 چجئ  حئ   
(2)  .

ىك جمع نصر، كىك : ىك جمع نصير كشريؼ كأشراؼ، كقاؿ قـك: أنصارم  "
مف صاحب نصرم، أك تجعمو مصدران : ضعيؼ، إال أف تيقدر فيو حذؼ مضاؼ، أم

.  (3)"كيصؼ بو

                                                 
 . 321: الممتع الكبير في التصريؼ، ص. ابف عصفكر- 1

 . 52: سكرة آؿ عمراف، آية- 2

 . 240: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 3
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، كىك ما كاف فعمو سكاه مف " أنصار"   لقد عزا العكبرم القكؿ بأف  جمع نصر إلى قـك
جمع نصير، غير أف " أنصار"أىؿ التفسير كعمـك القرآف فقد بٌيف السميف الحمبي أف 

ىناؾ قكمان قالكا بأنو جمع نصر، كىك قكؿ ضعيؼ إال بتقدير المضاؼ، كىذا نفسو 
.  (3)، كاأللكسي(2)، كبو قاؿ ابف عادؿ الحنبمي(1)كالـ العكبرم

   كلـ يكف أصحاب المعاجـ المغكية ببعيديف عف أصحاب كتب التفسير كالنحك، فقد 
جمع نصير كشريؼ كأشراؼ، كىك ما أشار إليو العكبرم " أنصار"بٌيف ابف منظكر أف 

.  (4)مف قبؿ
   كبناء عمى ىذا فإف العكبرم كمف تابعو في قكلو ىذا لـ يكضح مف ىك صاحب ىذا 
القكؿ، كمف ىـ القـك الذيف نقؿ عنيـ ىذا القكؿ، ككذلؾ الحاؿ عند السميف كابف عادؿ 

.  كاأللكسي
شريؼ : مثؿ" أفعاؿ"في المغة تيجمع عمى " فعيؿ"   كلقد اشار النحاة إلى أف صيغة 

كىك ما " أفعاؿ"تيجمع عمى صيغة " فعيؿ"كأشراؼ، كيتيـ كأيتاـ، كىكذا، فإف صيغة 
.  (5)ينطبؽ مع طبيعة القاعدة التي ذكرىا العكبرم سابقان 

   إف العكبرم في نصو السابؽ قد اعترض عمى مجيء المصدر مجمكعان عمى 
كفؽ ما ذكره قـك مف النحكييف، كبٌيف أف ىذه الصيغة ال تككف جمعان لممصدر " أفعاؿ"

صاحب نصر، أما أف ييجمع المصدر ىذا الجمع : إال عمى تقدير مضاؼ، كأف يقاؿ
.  فإف ذلؾ ال يتفؽ مع طبيعة المغة العربية

                                                 
 . 207: ، ص3: الدر المصكف، ج. السميف الحمبي- 1

 . 258: ، ص5: المباب في عمـك الكتاب، ج. ابف عادؿ الحنبمي- 2

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ . (ىػ1415)األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل - 3
عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة : كالسبع المثاني، تحقيؽ

 . 264: ، ص1: األكلى، ج

 . 210: ، ص5: لساف العرب، ج. ابف منظكر- 4

 . 55: ، ص3: الخصائص، ج. ابف جني: انظر مثالن - 5
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جمع " أنصار"   كمف ناحية ثانية فإنو حيف أضعؼ ىذا القكؿ قٌكل القكؿ اآلخر بأف 
فمما كاف مفرد " أشراؼ"عمى " أنصار"كمٌثؿ لذلؾ بشريؼ كأشراؼ، فقاس " نصير"
.  (نصير)" أنصار"، كاف مفرد (شريؼ)" أشراؼ"

":  فعالل"وزن - 
ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ :    كفي مكضع آخر يقكؿ سبحانو كتعالى

 چڃ  ڃ  
(1)  .

كيقرأ بفتح السيف، كاليمزة عمى ىذا لمتأنيث إذ ": "سيناء"   يقكؿ العكبرم متحدثان عف 
ناقة فييا خزعاؿ، ال يثبت : بالفتح، كما حكى الفراء مف قكليـ" فىٍعالؿ"ليس في الكالـ 

ف ثبت فيك شاذ ال ييحمؿ عميو .  (2)"كا 
   لقد اعترض العكبرم في نصو السابؽ عمى قكؿ لمفراء قاؿ فيو أنو سيمع عف العرب 

، كلكف العكبرم لـ يأبو بيذا القكؿ (4)، كىك داء يصيب اإلبؿ(3)ناقة فييا خزعاؿ: قكليـ
.  عف الفراء

سبب عدـ ككف الياء أصالن في ىذه الكممة، كذلؾ " المباب"   كلقد أكضح العكبرم في 
" فعالؿ"أف الياء ال تككف أصالن مع ثالثة حركؼ أصكؿ أخرل، كما أف ىذا الكزف 
.  (5)ليس في كالـ العرب، كال يثبت عند البصرييف، كلك أثبتكه فإنو يككف شاذان 

ال يثبت في الكالـ إال إذا كانت الكممة مف " فىعالؿ"  إف ىذا الكزف الصرفي 
الصمصاؿ، أما : المضعؼ، أم أف الحرفيف األخيريف مف جنس الحرفيف األكليف، مثؿ

                                                 
 . 20: سكرة المؤمنكف، آية- 1

 . 952: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 2

، كلـ يعثر الباحث عمى قكؿ 316: ، ص2: الخصائص، ج. ابف جني: انظر قكؿ الفراء في- 3
 . الفراء ىذا في معانيو

الحميرم، نشكاف بف : ظىمىع، انظر: أم: ناقة فييا خزعاؿ: داء يصيب اإلبؿ، إذ ييقاؿ: الخزعاؿ- 4
حسيف بف عبد اهلل : شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمكـ، تحقيؽ. (ـ1999)سعيد 

العمرم، كمطير بف عمي اإلرياني، كيكسؼ محمد عبد اهلل، دار الفكر المعاصر، بيركت ػ 
 . 1788: ، ص3: لبناف، كدار الفكر، دمشؽ ػ سكريا، الطبعة األكلى، ج

 . 244: ، ص2: المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، ج. العكبرم- 5



 
 

142 

ف كرد بعض الكممات  إذا لـ يككنا كذلؾ فال يثبت عف العرب أنيـ قالكا بو، كا 
.  (1)كالخزعاؿ، فإنيا مف الشاذ الذم ال يقاس عميو، كقكؿ الفراء ضعيؼ في ذلؾ

مف غير المضاعؼ، أما مف " الفعالؿ"   كالكاقع أف أكثر النحاة ينكركف مجيء 
الصمصاؿ، كالزلزاؿ، كخمخاؿ، كبمباؿ، كغيره : المضاعؼ فكثير في كالـ العرب، كمنو

.  (2)الكثير
   لقد أضعؼ العكبرم قكؿ الفراء السابؽ، ككانت حجتو في تضعيؼ قكلو ناشئة مف 

ف قكؿ الفراء ىذا " فعالؿ"أف الكزف الصرفي  بفتح الفاء ال يأتي في غير المضعؼ، كا 
ف صٌح نقمو عف العرب فال يصح القياس عميو، فيك مف الشاذ .  ال يصح عف العرب، كا 
   كمف خالؿ كالـ العكبرم السابؽ يتضح لنا أنو يعد اليمزة زائدة لمتأنيث، كال يرجح 
أنيا أصالن مف أصكؿ الكممة، فمك عدىا كذلؾ الختمؼ كالمو، إال أنو يعدىا زائدة 

.  لمتأنيث، كىك القكؿ الراجح عنده
   كبعد أف أكرد الباحث المسائؿ الصرفية التي اعترض فييا العكبرم عمى المغكييف 

:  كالنحاة فإنو يسجؿ النتائج اآلتية
لقد دٌعـ العكبرم اعتراضو بحجة مقنعة في أكثر األحياف حيف يعترض عمى : أكالن 

مسألة صرفية أك قكؿ صرفي ألحد المغكييف، كقميالن ما كاف يعترض دكف إيراد 
.  حجة العتراضو

صٌرح العكبرم في بعض المسائؿ بشخصية النحكم المعترض عميو، كىك ما لـ : ثانيان 
نعيده منو في المسائؿ سابقة الذكر، إال أننا كجدنا بعض المسائؿ التي صٌرح فييا 

.  باسـ المعترض عميو، كالفراء مثالن 
أغمب حجج العكبرم تتمثؿ بجانب التأكيؿ المغكم القائـ عمى أسس التقعيد : ثالثان 

النحكم كالصرفي، كال تكثر عنده الحجج األصكلية كالسماع مثالن، أك القياس، مع 
.  األخذ بعيف االعتبار أنو استعمؿ القياس في بعض المسائؿ

 
 

                                                 
 . 106: الممتع الكبير في التصريؼ، ص. ابف عصفكر- 1
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:  اعتراضات العكبري عمى النحاة ضمن المستوى الصوتي 2.3
   يمثؿ المستكل الصكتي في المغة ذلؾ المستكل الذم تيدرس عنده األصكات المغكية 

بنكعييا التركيبية كفكؽ التركيبية، كتدرس خاللو صفات تمؾ األصكات كمخارجيا، 
كخصائصيا، ككافة األمكر المتعمقة بيا، كال بد أف تدرس تمؾ األصكات ضمف لغة 

كاحدة كي تتسـ بسمات تمؾ المغة، كذلؾ ضمف إطار الدراسة الفكنالكجية، أما الدراسة 
.  (1)الفكناتيكية فال نحدد لغة كاحدة بعينيا

   إف العالقات التركيبية كالبنائية بيف أصكات المغة المختمفة يمكف دراستيا ضمف ىذا 
المستكل الصكتي، كما يمكف تحميؿ تمؾ الحاالت كالعالقات البنيكية التي تقع بيف تمؾ 
األصكات كفؽ منظكمة األصكات المغكية العربية في إطار المستكل الصكتي الناظـ 
ليذه األصكات المغكية في إطارىا المغكم العاـ، أم أف المستكل الصكتي ىك المسبار 

الذم يمكف مف خاللو دراسة ما يجرم ألصكات المغة مف تحكالت كعالقات بنيكية 
عامة، ككفؽ قكانيف النظاـ الصكتي المغكم يمكف الكصكؿ إلى بياف كاضح لتمؾ 

.  (2)التحكالت الصكتية القائمة ضمف النظاـ الصكتي العاـ
   كلقد تناكؿ العكبرم حديثان عف بعض المسائؿ المغكية التي تدخؿ ضمف العالقات 
الصكتية بيف عناصر الكالـ المختمفة، كاعترض ضمنيا عمى بعض النحكييف، كفيما 

:  يمي تكضيح ذلؾ
 

:  اإلدغام1.2.3 
   يختص اإلدغاـ بحالة صكتية في المغة العربية تتمثؿ بمككث المساف في مكضع 

الحرؼ مدة أطكؿ مف المدة التي يمكثيا في حاؿ نطقو لصكت كاحد فحسب، لذا فإف 
الصكت المدغـ مككف مف صكتيف اثنيف كليس مف صكت كاحد فحسب، كقد عٌد عمماء 

                                                 
 . 33: المغة العربية معناىا كمبناىا، ص. حساف- 1

عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاىرة ػ . (ـ1997)السعراف، محمكد : انظر- 2
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العربية الصكت المشدد مف قبيؿ اإلدغاـ، كذلؾ إلحساسيـ بأف ىذا الصكت المشدد 
.  (1)يساكم صكتيف اثنيف، فمف ىنا عٌدكه صكتان مدغمان 

":  آية"أصل - 
، إذ "آية"   كأكؿ المسائؿ التي تناكليا العكبرم ضمف باب اإلدغاـ حديثو عف لفظ 

داٌبة، : آٌية، مثؿ: أصميا آيية عمى فاعمة؛ ككاف القياس أف تيدغـ فيقاؿ: كقيؿ: "يقكؿ
ففت كتخفيؼ كٍينكنة في كٌينكنة، كىذا ضعيؼ، ألف التخفيؼ في ذلؾ البناء  إال أنيا خي

.  (2)"كاف لطكؿ الكممة
عمى زنة " آيية"أصميا " آية"  لقد اعترض العكبرم في نصو السابؽ عمى مف قاؿ بأف 

، فقد سكنت الياء (3)فاعمة، كىك قكؿ يعزكه ابف جني إلى الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
ففت الياء عمى ما بٌيف العكبرم" آٌية"األكلى، ثـ أدغمت في الثانية، فصارت  ، (4)ثـ خي
، (5)أف صاحب ىذا القكؿ ىك الكسائي" المباب"غير أف العكبرم نفسو يبيف في كتاب 

كمذىب : " كىك الراجح ألف أكثر النحاة قالكا بذلؾ، كمف بينيـ ابف عصفكر، حيث قاؿ
ذفىًت استثقاالن الجتماع الياءيف"آًييىة"كاألصؿ " فاًعمة"الكسائيِّ أفَّ كزنيا  .  (6)"، فحي

                                                 
المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، مكتبة . (ـ1997)عبد التكاب، رمضاف : انظر- 1

 . 99: الخانجي، القاىرة ػ مصر، الطبعة الثالثة، ص

 . 56: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 2

إف األلؼ التي في كسط اآلية مف :"، إذ قاؿ441:،ص8:الفراىيدم ، العيف ، ج:  انظر = 3
ياء،ككذلؾ ما جاء مف بناتيا عمى بنائيا :القرآف، كاآليات العالمات ىي في األصؿ

عمى قياس عالمة معممة (اآلية)فمك تكمفت اشتقاقيا مف ..الغاية كالراية كأشباه ذلؾ :،نحك
 "آية مأياة قد أييِّيت:لقمت

المنصؼ، شرح كتاب التصريؼ ألبي عثماف المازني، . (ـ1954)ابف جني، أبك الفتح عثماف - 4
 . 203: دار إحياء التراث القديـ، الطبعة األكلى، ص

 . 423: ، ص2: المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، ج. العكبرم- 5
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: أصميا" آية"   أما المذىب الذم عميو الجميكر كيعزل لمخميؿ بف أحمد أيضان فيك أف 
آية، كىذا ما عميو جميكر : أيية، مثؿ شجرة، ثـ قمبت إحدل اليائيف ألفان، فصارت

.  (1)النحاة
   كيظير لنا مف خالؿ كالـ العكبرم السابؽ أف اعتراضو لـ يكف صريحان عمى 

نما كاف اعتراضو عمى تشبيييا بػ : أصميا" آية"المذىب القائؿ بأف  " كينكنة"آيية، كا 
ففت لطكؿ الكممة، في حيف أف آية ليست بحاجة إلى ذاؾ  فبٌيف أف ياء كينكنة خي

.  الحذؼ، فإف الكممة خفيفة بذاتيا، كال داعي لمحذؼ، كمف ىنا كاف اعتراض العكبرم
ممت بو  حتى كصمت " آيية"   كالكاقع أف العكبرم يعترض عمى طبيعة التحميؿ الذم حي

إلى شكميا النيائي، فإف الحذؼ ال داعي لو كفؽ ما يشير ابف عصفكر، كما بٌيف أف 
إعالؿ العيف في مثؿ ىذه الحالة قميؿ في كالـ العرب، مما ييضعؼ قكؿ الكسائي كمف 

.  (2)قاؿ بو
   فيذه الحجة التي بٌينيا ابف عصفكر ىي التي تؤيد كالـ العكبرم، كمف ناحية ثانية 

" أيية"جاءت مف " آية"فالظاىر مف كالـ العكبرم أنو يقكؿ بقكؿ جميكر النحاة مف أف 
، ذلؾ أنو يحذؼ شبو الحركة ثـ يحدث مماثمة بيف آية: ثـ أيبدلت الياء ألفان، فصارت

ككزنيا  (آية)الفتحة كالياء ، فتقمب الكسرة فتحة ثـ تمتقي فتحتاف فتصبحاف فتحة طكيمة 
: ، كتمثيؿ ذلؾ صكتيان (فاًعمة )كليس  (فالة )الصرفي 

>ayiyah                   >īyah              
:  إدغام الراء في الالم- 

كالجميكر عمى إظيار الراء عند الالـ، كقد : "   كفي مكضع آخر يقكؿ العكبرم
، كىك ضعيؼ؛ ألف الراء مكررة، فيي في تقدير حرفيف، فإذا أيدغمت ذىب  أدغميا قـك

.  (3)"أحدىما، كالالـ المشددة ال تكرير فييا، فعند ذلؾ يذىب التكرير القائـ مقاـ حرؼ
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   لقد اعترض العكبرم في نصو السابؽ عمى مف أدغـ الراء في الالـ، كبٌيف حجتو 
في ذلؾ، كالكاقع أف سيبكيو بٌيف أف الراء ال تيدغـ في الالـ، كالنكف كثيران، فيذا مذىبو 

.  ، كالذم عميو العكبرم كما يظير لنا(1)في ذلؾ
كال يجكز إدغاـ الراء في : "    كيقكؿ الزجاجي مبٌينان عدـ جكاز إدغاـ الراء في الالـ

الالـ نحك قكلكؾ ميٍر لبيدا ال يككف في ىذا إال اإلظيار كذلؾ أف في الراء تكريرا فمك 
أدغمت في الالـ ذىب التكرير فال يجكز إدغاـ حرؼ فيو مزية كفضؿ عمى مقاربو فيو 

.  (2)"في ىذا المكضع كفي جميع العربية ألنو لك أدغـ فيو ذىب الفضؿ الذم لو
   إف صكت الراء يشتمؿ عمى مزية تتفكؽ عمى صكت الالـ، مما ييضعؼ القكؿ 

بإدغاـ الراء في الالـ، كذلؾ أف الصكت األكؿ ييدخؿ في الصكت الثاني، كال يجكز 
إدخاؿ القكم في الضعيؼ، غير أف الضعيؼ ييدخؿ في القكم، فإذا أيدًغمت الراء في 
الالـ ذىب ما فييا مف صفة التكرير التي تتفكؽ بيا عمى صكت الالـ، كىذا شيء قد 
يؤثر في طبيعة المعنى كالمفظ عمى حٌد سكاء، كمف ىنا لـ ييجٍزه سيبكيو كال جميكر 

.  (3)النحاة
   أما ابف مالؾ فإنو يجيز اإلدغاـ عمى ضعؼ، كلقد أشار إلى أف جميكر النحكييف 

، أما مف اشتيير عنيـ إجازة ىذا اإلدغاـ بيف الراء كالالـ فيـ (4)ال يجيزكف ىذا اإلدغاـ
.  (5)الكسائي كالفراء

   إف المغة تجيز إدغاـ الالـ في الراء كال تجيز العكس، كذلؾ ألف الراء أكثر تمكنان 
بصفاتيا مف الالـ، كمف ىنا فال يصمح ذىاب صكت الراء في صكت الالـ، أما 

بؿ راف، فالراء : العكس فيك جائز في العربية، إذ يصمح إدغاـ الالـ في الراء، مثؿ

                                                 
 . 412: ، ص2: الكتاب، ج. سيبكيو- 1
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تشتمؿ عمى صفة التكرير التي ليست في الالـ، مما يؤدم إلى تفكقيا عمى صكت 
.  (1)الالـ بيذه الصفة، فال يصمح إدخاؿ ىذا الصكت في ذاؾ، لقكة صكت الراء

   كتجدر اإلشارة ىاىنا إلى أف إدغاـ الراء في الالـ لو ما ييستشيد بو في العربية، 
، كيرل األنبارم أف ىذا (2)، بإدغاـ الراء في الالـ((يغفر لكـ)):كىي قراءة أبي عمرك

أنو كصفت ىذه القراءة بأنيا غمط مف الراكم، : األكؿ: الشاىد ضعيؼ ألمكر منيا
ربما كاف أبك عمرك قد : أنو نيقؿ عف أبي عمرك القراءة باإلظيار، الثالث: الثاني

اختمس الراء فظف الراكم أنو أدغميا، فيذا كمو يؤدم إلى إضعاؼ االحتجاج بيذه 
.  (3)القراءة

   لقد تبيف لنا مما سبؽ أف العكبرم ال يجيز إدغاـ الراء في الالـ، كذلؾ ألف الراء 
تتميز بصفة تتفكؽ بيا عف الالـ، أال كىي صفة التكرير، فإذا أيدًغمت الراء في الالـ 
ذىبت صفة التكرير تمؾ، كذىب التميز الظاىر في صكت الراء، كىك ما قاؿ بو أكثر 
النحكييف، في حيف أف اعتراض العكبرم ذاؾ كاف عمى الكسائي كالفراء كنيقؿ بضعؼ 

.  عف ابف مالؾ
 

:  إشباع الحركات 2.2.3
    ىذه ظاىرة صكتية تكجد في المغة العربية، كالقصد منيا مطؿ الحركة حتى تغدك 
صكتان صائتان طكيالن، فتنتج األلؼ عف الفتحة، كالكاك عف الضمة، كالياء عف الكسرة، 
كبناء عميو تتغير معاني الكممات كفقان ليذا اإلشباع، أم أف قيمة اإلشباع ذاؾ تصبح 

كيًتب، ككيكًتب، فإف إشباع الحركة أدل إلى قيمة : قيمة داللية في بعض األحياف، مثؿ
.  (4)داللية عالكة عمى القيمة الصكتية البنائية

                                                 
 . 149: بحكث كمقاالت في المغة، ص. عبد التكاب: ينظر- 1

 . 80: الحجة في القراءات السبع، ص. ابف خالكيو: انظر- 2
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:    كأشباع الحركات ىذا كثير في العربية، كلقد كرد في الشعر كثيران، فقالكا
(: 1)، في قكؿ الشاعر الصياًرؼ: الصياريؼ، في

تنفي يداه الحصى في كؿ ىاجرة     نفي الدنانير تنقاد الصياريًؼ 
، في: كقالكا ،في قكؿ الشاعر: فأنظكري  :(2)فأنظيري

ثما يثني اليكل بصرم     مف حكثما سمككا أدنك فأنظكر  كانني حكي
كغيرىما كثيران، غير أف كثيران مف النحاة عٌد ىذه الظاىرة مف ضركرات الشعر، كال 

ييحتاج إلييا في اختيار الكالـ، ألف إشباع الحركة يأتي غالبان مف أجؿ الكصكؿ إلى 
الكزف الشعرم، كىك ما ال يحتاج إليو المتكمـ في اختيار الكالـ، لذا نيًعت ىذا 

.  (3)االستعماؿ المغكم بالضركرة في أكثر األحياف
   ككما عرؼ القدماء ىذه الظاىرة عرفيا أيضان المحدثكف، غير أف أكثرىـ يطمؽ عمى 

أم أف ارتكاز المساف أك عضك النطؽ في مكضع " مطؿ الحركات"ىذه الظاىرة اسـ 
الحرؼ مدة أطكؿ مف المدة المخصصة لنطؽ الكسرة أك الضمة أك الفتحة ينشأ عنو 
صكت فكنيمي أطكؿ، فتنشأ األلؼ أك الكاك أك الياء، كىذا المطؿ يرتبط بظاىرة النبر 
في العربية، كمنو نشأت كثير مف االستعماالت المغكية العربية في عصرنا الحالي 

، كغيرىما مف مكاضع إشباع الحركة في عصرنا "أنتى : "، كفتحة"أنتً "كإشباع كسرة 
.  (4)الحالي

استفعمكا مف : كاستكانكا: "   يرد الحديث عند العكبرم عف إشباع الحركات في قكلو
، أيشبعت الفتحة فنشأت "استىكىنكا"الككف، كىك مف الذٌؿ، كحيكي عف الفراء أف أصميا 

استكاف، : األلؼ، كىذا خطأ؛ ألف الكممة في جميع تصاريفيا ثبتت عينيا، تقكؿ
.  (5)"يستكيف، استكانة، فيك مستكيف كمستكاف لو، كاإلشباع ال يككف عمى ىذا الحد

                                                 
 169:صابف ىشاـ ، تخميص الشكاىد ، -1
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   لقد صٌرح العكبرم في نصو السابؽ بالنحكم الذم يعترض عميو اال كىك الفراء، 
كقميالن ما كنا نرل العكبرم يصرح باسـ مف يعترض عميو، كلكف في ىذا المكطف صٌرح 

: مف" استكاف"بالفراء ألف في رأيو عمى ما يظير لنا شيئان مف الشذكذ، كىك أنو عٌد 
.  (1)استكىف، كنشأت األلؼ مف إشباع حركة الكاؼ

" استكاف"   غير أف كالن مف المفظتيف ذات معنى مختمؼ عف األخرل، فمف قاؿ بأنيا 
عمى " استكف"أما مف قاؿ بأنيا " ككف"فقد جعؿ الكممة مف الجذر " استفعؿ"عمى كزف 

كمف ىنا فقد أكرد القرطبي الكجييف معان، " سكف: "فقد جعميا مف الجذر" افتعؿ"كزف 
.  (2)كبيف كجية نظر كؿ مف الطرفيف، ككال الكجييف ال يناقض معنى اآلية الكريمة

بأف العرب يشبعكف " استكف"   كلقد ظيرت حجة مف قاؿ بأف أصؿ ىذه الكممة 
:  (3 )الحركات في بعض األحياف، كمف ذلؾ ما جاء في قكؿ الشاعر

ِـّ الرجاًؿ بميٍنتىزاًح   ًمٍف ذى كىأىنتى ًمفى الغىكائًؿ ًحيفى تيٍرمى      كى
منتزىح، غير أف الشاعر أشبع الفتحة : منتزاح، إذ األصؿ أف يقاؿ:    فالشاىد فيو قكلو

.  (4)فنشأت األلؼ، فكذلؾ الحاؿ في ىذه اآلية الكريمة
   غير أف ما نجده عند العكبرم صريح الداللة عمى أنو يرفض كالـ الفراء رفضان 

تامان، فقد كصؼ رأيو بالخطأ، كىذا يعني أنو ليس ىناؾ احتماؿ لمصحة عنده، بؿ إنو 
:  يعد ىذا الكجو خاطئان، كاستدؿ لذلؾ بدليميف ىما
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كأف األلؼ أصمية " استفعؿ"عمى زنة " استكاف"أف المعنى يؤيد أف يككف الفعؿ : األكؿ
.  كليست زائدة باإلشباع، كذلؾ ألف معنى ىذا الفعؿ الذؿٌ 

استكاف، : حجة بنيكية متمثمة بظيكر ىذه األلؼ في كافة تصاريؼ الفعؿ: ثانيان 
 .يستكيف، استكانة، كىذا دليؿ عمى أنيا أصمية كليست زائدة

 
:  الحذف لتوالي األمثال 3.2.3

    إف مف طبيعة المغة العربية حذؼ أحد المقطعيف أك الصكتيف المتماثميف في 
الكالـ، كذلؾ لالرتباط الذىني بيف ىذيف المقطعيف، فييكتفى بكاحد منيما دكف اآلخر 

تخفيفان، كال تقتصر ىذه الظاىرة عمى أكؿ الكممة فحسب، بؿ قد يحصؿ الحذؼ لتكالي 
األمثاؿ في كسط الكممة أك آخرىا، كىذه الظاىرة معركفة عند المغكييف المحدثيف كما 

.  (1)كانت معركفة عند المغكييف العرب القدماء
    كظاىرة تكالي األمثاؿ ظاىرة كبيرة ككاسعة في العربية ال تنحصر مظاىرىا في 
الحذؼ فحسب، بؿ تدخؿ ضمف أطر صكتية أخرل كإدغاـ المتقاربيف كالمتماثميف، 
شباع األصكات أك تخفيفيا، كالنبر كالتنغيـ، فإف ظاىرة تكالي  سكاف الحركات، كا  كا 

األمثاؿ تؤدم إلى جميع ىذه المظاىر الصكتية التي تحٌدث عنيا عمماء العربية خاصة 
.  (2)المحدثيف منيـ

   كمف مكاضع الحذؼ لتكالي األمثاؿ ما جاء في حديث العكبرم عف كممة 
ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ : مف قكلو سبحانو كتعالى" تحاجكٌني"

 چۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ     ۇئ  ۇئ  
(3)  .

كاألصؿ تحاجكنني، كييقرأ بالتخفيؼ عمى حذؼ إحدل النكنيف، كفي : "  إذ يقكؿ
أنيا نكف الكقاية؛ ألنيا الزائدة التي حصؿ بيا االستثقاؿ، : أحدىما: المحذكفة كجياف

                                                 
 . 27: بحكث كمقاالت في المغة، ص. عبد التكاب- 1

 . 264: المغة العربية معناىا كمبناىا، ص. حساف: ينظر- 2

 . 80: سكرة األنعاـ، آية- 3



 
 

151 

أنيا نكف الرفع؛ ألف الحاجة دعت إلى نكف مكسكرة : كقد جاء ذلؾ في الشعر، كالثاني
:  (1)مف أجؿ الياء، كنكف الرفع ال تيكسر، كقد جاء ذلؾ في الشعر كثيران، قاؿ الشاعر

تىٍقميكنىا   ـٍ كى ًة المًَّو نىٍقًميكي اًحًبًو         ًبًنٍعمى كيؿٌّ لىوي ًنيَّةه ًفي بيٍغًض صى
تقمكننا، كالنكف الثانية ىنا ليست كقاية، بؿ ىي مف الضمير، كحذؼ بعض :    أم

.  (2)"الضمير ال يجكز، كىك ضعيؼ أيضان ألف عالمة الرفع ال تيحذؼ إال بعامؿ
   لقد تضمف كالـ العكبرم السابؽ حديثان عف القراءة القرآنية التي قرئت فييا 

بالتخفيؼ كليس بالتشديد، كلقد كيٌجيت عمى أنيا جاءت عمى حذؼ إحدل " أتحاجكٌني"
ًذفت، فحجة مف قاؿ بحذؼ نكف  النكنيف، كلكف الخالؼ كقع في أم ىاتيف النكنيف حي
الكقاية أنيا أضعؼ مف نكف الرفع، كحجة مف قاؿ إنيا نكف الرفع أف ذلؾ كثير في 
كالـ العرب، كال يمكف كسر نكف اإلعراب، لذا حيذفت، كفي كال الحاليف فإف حذؼ 

.  (3)إحدل النكنيف كاف اكتفاء بإحداىما عف األخرل
  كالعرب تحذؼ نكف اإلعراب إذا اجتمعت مع النكف الثقيمة، كذلؾ استثقاالن لمتشديد في 

ىذه النكف، بؿ إف األشد مف ذلؾ أف تيحذؼ نكف اإلعراب مع نكف الكقاية، إذ أشار 
.  (4)سيبكيو إلى ذلؾ في قراءة أىؿ المدينة

   إذف فإف سيبكيو مف بيف النحاة القائميف بأف النكف المحذكفة في ىذه القراءة القرآنية 
ىي نكف الرفع ال نكف الكقاية، كذلؾ ألف نكف الكقاية قد جاءت لمعنى، كمف ىنا فميس 

.  (5)باإلمكاف حذفيا

                                                 
شرح ديكاف . (ـ2003)المرزكقي، أبك عمي أحمد بف محمد بف الحسف : البيت بال نسبة في- 1

إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب العممية، : تغريد الشيخ، كضع فيارسو العامة: الحماسة، تحقيؽ
 . 165: بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى، ص

 . 513: ، ص1: التبياف، ج. العكبرم- 2

عبد : الحجة في القراءات السبع، تحقيؽ. (ىػ1401)ابف خالكيو، أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد - 3
، دار الشركؽ، بيركت ػ لبناف، الطبعة الرابعة، ص  . 143: العاؿ سالـ مكـر

 . 520 ػ 519: ، ص3: الكتاب، ج. سيبكيو- 4

: شرح أبيات سيبكيو، ج. ، كالسيرافي201: ، ص2: األصكؿ في النحك، ج. ابف السراج: انظر- 5
 . 264: ، ص2
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   كالكاقع أف ىذه الحالة اإلعرابية يصمح فييا القكؿ بأف المحذكؼ نكف الكقاية، كما 
يصمح فييا القكؿ إف المحذكؼ نكف الرفع، فكال الكجييف قاؿ بو النحاة، غير أف 

األكلى في مثؿ ىذه الحالة أف يقاؿ بأف النكف الثانية ىي المحذكفة، كىك األكلى عند 
.  (1)ابف ىشاـ

   فالحجة لمف قاؿ بأف نكف الرفع ىي المحذكفة ألنيا معيكد حذفيا في الكالـ، كألنيا 
بعض الكممة، في حيف أف نكف الكقاية كممة بذاتيا، فكاف بعض الكممة أكلى بالحذؼ 

 أكثر المتأخريف بأف النكف ق قاؿمف الكممة بذاتيا، كىك مذىب سيبكيو، غير أف
المحذكفة في مثؿ ىذه الحالة ىي نكف الكقاية، كذلؾ ألنيا ال تدؿ عمى إعراب، فكانت 
أكلى بالحذؼ، كألنيا إنما جيء بيا لتقي الفعؿ مف الكسر، لذلؾ كاف حذفيا أكلى، فإف 
الفعؿ تتحصؿ لو الكقاية بنكف الرفع، كألنيا مف ناحية أخرل دخمت بال عامؿ، في حيف 

أف نكف الرفع دخمت بعامؿ، كلك قيؿ بحذؼ نكف الرفع لكاف كجكد عامؿ بال 
.  (2)معمكؿ

   كمف خالؿ ما سبؽ يمكننا القكؿ بأنو ليس ىناؾ قكؿ راجح بيف النحاة في أم 
النكنيف حيذفت، لكف كالـ العكبرم السابؽ أضعؼ القكؿ بأف نكف اإلعراب ىي 
.  المحذكفة، كذلؾ ألنيا لـ ييعيد حذفيا بال عامؿ، كمف ىنا فميس باإلمكاف حذفيا

نما ىك تضعيؼ    كىذا الكالـ مف العكبرم ال يعني نفي الكجو الثاني نفيان قاطعان، كا 
لمقكؿ في مقابؿ القكؿ اآلخر، كتقكية لمقكؿ بأف كجو حذؼ نكف الكقاية أكلى مف حذؼ 

.  نكف الرفع
" ننجي"   كفي مكضع آخر يتحدث فيو العكبرم عف حذؼ نكف المضارع مف كممة 

 چہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     ے  چ : مف قكلو سبحانو كتعالى

(3)  .
ًذفت كما حيذفت التاء " ننجي"أف أصمو : كالثالث: "   يقكؿ بفتح النكف الثانية، كلكنيا حي

أف النكف الثانية اصؿ : أحدىما: ، كىذا ضعيؼ أيضان لكجييف"تظاىركف"الثانية في 
                                                 

 . 808: مغني المبيب، ص. ابف ىشاـ- 1

 . 202 ػ 201: ، ص1: ىمع اليكامع، ج. السيكطي- 2

 . 88: سكرة األنبياء، آية- 3
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أف حركتيا غير حركة النكف األكلى، فال : كىي فاء الكممة، فحذفيا يبعد جدان، كالثاني
تيتىحامى المظالـ، لـ : أال ترل أنؾ لك قمت" تظاىركف"ييستثقؿ الجمع بينيما بخالؼ 

.  (1)"ييسغ حذؼ الثانية
   لقد كاف كالـ العكبرم السابؽ معتمدان عمى قراءة قرآنية تيعزل لعاصـ، كىي قراءة 

، فكاف (2)بنكف كاحدة كليس بنكنيف، كىي عنده عمى ما لـ يسَـّ فاعمو" ننجي"ىذا الفعؿ 
" تظاىركف"مف بعض التأكيالت أف قيؿ بأف النكف حيذفت كحذؼ التاء الثانية مف 

.  تتظاىركف، كىك ما لـ يقبمو العكبرم: كاألصؿ
، كلكف الفراء عٌمؽ عمييا كبٌيف أنيا ال كجو (3)   كما تيركل ىذه القراءة عف ابف عامر

.  (4)ليا في العربية، فمع أنيا مكتكبة بنكف كاحدة بخط المصحؼ إال أنيا تيقرأ بنكنيف
   كيشير المرادم إلى أف مثؿ ىذا الحذؼ جائز في العربية، فكما أف التاء الثانية 

تيحذؼ مف المضارع فإف النكف تيحذؼ أيضان، كىذا التأكيؿ إنما جاء بو النحاة مف أجؿ 
التكصؿ إلى تكجيو القراءة القرآنية التي تيركل عف أحد القراء السبعة، فال سبيؿ إلى 
تخطئة تمؾ القراءة، بؿ يتكجب عمى المغة أف تستكعب القراءة كأف يجد ليا النحاة 

.  (5)تكجييان لغكيان سميمان يتكافؽ مع أسس القكاعد العربية كمبادئيا
   كلقد لجأ النحاة إلى مثؿ ىذا التأكيؿ بسبب سككف الياء في نياية الفعؿ، فمك كاف 
الفعؿ متحرؾ الياء لما اضطركا إلى ىذا التأكيؿ، إذ إف القراءة بفتح الياء تيخرج عمى 

.  (6)أنو فعؿ مبني لممجيكؿ، أما ىذه القراءة فتخرج عمى حذؼ إحدل النكنيف
   كيبيف رمضاف عبد التكاب أف القكؿ بالحذؼ لتكالي األمثاؿ ىك األسمـ في تخريج 
ىذه القراءة، كذلؾ أنو لك قيؿ بعدـ ذلؾ لكاف مف الكاجب المجكء إلى نائب فاعؿ ػ 

نائبان " المؤمنيف"نيجي نجاء المؤمنيف، إذ األكلى إقامة : المؤمنيف ػ كلما استسيغ القكؿ

                                                 
 . 925: ، ص2: التبياف، ج. العكبرم- 1

 . ، كىي في ركاية عنو ألبي بكر430: السبعة في القراءات، ص. ابف مجاىد- 2

 . 170: ، ص2: معاني القراءات، ج. األزىرم- 3

 . 210: ، ص2: معاني القرآف، ج. الفراء- 4

 . 1647: ، ص3: تكضيح المقاصد كالمسالؾ، ج. المرادم- 5

 . 160: ، ص4: شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، ج. األشمكني- 6
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كاف مف األكلى اعتبار ىذا " المؤمنيف"لمفاعؿ، فمما لـ يجز ذاؾ، كلـ ييقرأ بغير 
.  (1)المكضع مف نماذج الحذؼ لتكالي األمثاؿ

    لقد اعتمد العكبرم في اعتراضو السابؽ عمى طبيعة التقعيد المغكم النحكم، كذلؾ 
حيف رفض القكؿ بحذؼ النكف الثانية، فيي فاء الكممة، كال يمكف حذفيا، كمف ناحية 
ثانية فال يحصؿ استثقاؿ في الكالـ إذا نيطؽ بيا، كما يحصؿ االستثقاؿ حيف ينطؽ 
بالتاءيف، فمف ىنا فإف العكبرم اعترض عمى ىذا القكؿ، كبٌيف فساده مف الناحيتيف 

 .السابقتيف
:     كأخيران يمكننا أف نشير إلى ما يمي

.  لـ تكف المسائؿ الصكتية بالكثرة المطمكبة في كتاب التبياف لمعكبرم:    أكالن 
إف ىذه المسائؿ الصكتية التي كردت في كتاب التبياف لمعكبرم تدخؿ في :    ثانيان 

أكثرىا بجانب اإلدغاـ، خاصة بما يتعمؽ بنكاحي أحكاـ قراءة القرآف كخط المصحؼ 
 . الشريؼ

  
 
 
 

 

                                                 
 . 50 ػ 49: بحكث كمقاالت في المغة، ص. عبد التكاب: انظر- 1
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الخاتمة 
    كلما كانت مجمكعة النتائج التي يتكصؿ إلييا الباحث مكازية لمجيد المبذكؿ في 
الدراسة، فإف ىذه الدراسة قد تكٌصمت إلى مجمكعة مف النتائج كاالستنتاجات، كىي 

:  عمى النحك اآلتي
يمثؿ المنيج الككفي نقطة االعتراض عند العكبرم في مسائمو النحكية التي - 1 

، كذلؾ أف أكثر االعتراضات كانت عمى نحاة "التبياف"أكردىا ضمف كتابو 
الككفة، سكاء إذا نظرنا إلييـ مف ناحية فردية، كالكسائي كالفراء كغيرىما، أـ 

نظرنا إلييـ مف ناحية جماعية كما أكضحنا سابقان مف ذكر االعتراض عمى رأم 
.  الككفييف

كعمى النقيض تمامان كبصكرة مقابمة لممذىب الككفي فإف العكبرم قد كقؼ كثيران 
إلى جانب المذىب البصرم، كأثبت أقكاليـ في ذلؾ، كماؿ مع آرائيـ في مكاجية آراء 

.  الككفييف عمكمان 
لقد ارتكز العكبرم في إيراد آراء النحاة عمى المسائؿ النحكية أكثر مف إيراده - 2 

لممسائؿ الصرفية أك الصكتية، كيمكننا أف نرد ذلؾ إلى طبيعة الكتاب الذم 
كردت فيو ىذه المسائؿ، فقد كصفو العكبرم بأنو تبياف إلعراب القرآف، كمف ىنا 

فإنو يركز عمى الجكانب النحكية أكثر مف سكاىا مف المستكيات المغكية 
.  األخرل

 يكثر في كتاب التبياف إيراد الكجو النحكم، أك القكؿ، دكف عزكه لناقؿ معيف، -3 
نما يكتفي العكبرم بالقكؿ قيؿ، كقيؿ، كىكذا، : كدكف نسبتو إلى نحكم بعينو، كا 
.  ثـ ينفي كيبقي ما يريد كما يخدـ فكره النحكم الذم يتبناه

أما بالنسبة لؤلصكؿ التي اعتمد عمييا العكبرم في اعتراضاتو كترجيحاتو فإنو قد - 4 
اتكأ عمى السماع، كلكنو لـ يعتمد عميو كثيران، كما أنو لـ يكرد كافة األشكاؿ 

السماعية عف العرب، فما عثر عميو الباحث يتعمؽ فقط بالشعر كالنثر 
كالقراءات، ككثيران ما كاف يكرد حديثان عف القراءات، كلكف ذلؾ الحديث ال يككف 

ذا اتصاؿ مباشر باالعتراض أك الترجيح، كمف بيف األصكؿ التي اعتمدىا 
أيضان القياس، فإف العكبرم لـ يتكئ عمى القياس المنطقي فحسب المعتمد عمى 
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المقيس كالمقيس عميو كالعمة كالحكـ، بؿ اعتمد أيضان عمى القياس المغكم 
المرتبط بجانب الشيكع كاالطراد في كالـ العرب، كما ال يفكتنا أف نشير إلى أف 

العكبرم يعتمد في اعتراضاتو كترجيحاتو عمى التعميؿ كالتأكيؿ في بعض 
.  المسائؿ النحكية

يعتمد العكبرم في اعتراضاتو كترجيحاتو عمى بعض أقكاؿ لمنحاة كالمفسريف، - 5 
غير أنو يحاكؿ كثيران استبعاد صاحب القكؿ، كيظف الباحث أف ىذا االستبعاد 

محاكلة الختصار الكالـ كىك اليدؼ : األكؿ: لصاحب القكؿ ناتج مف أمريف
أف العكبرم عادة ال يذكر صاحب القكؿ حيف : األساسي لمكتاب أصالن، كالثاني

.  يعارضو، كفيو شيء مف االحتراـ لشخصية صاحب القكؿ
ييكًثر العكبرم مف القراءات القرآنية عند تناكلو لمقضايا المغكية، مما يمكننا مف - 6 

القكؿ بأف كتاب التبياف يصمح أف يككف مرجعان لمقراءات القرآنية صحيحيا 
. كشاذىا

كلمعكبرم بعض المصطمحات التي تخٌص االعتراض عمى الكجكه النحكية 
المختمفة، كأف يصؼ الكجو النحكم بأنو خاطئ، كىذا يدلنا عمى أف العكبرم يرفض 
ذلؾ الكجو جممة كتفصيالن، في حيف أنو في بعض األحياف يصؼ الكجو النحكم بأنو 

ضعيؼ، أك ما شابو ذلؾ مف األكصاؼ، مما يدلنا عمى أف ىذا الكجو مقبكؿ في 
.  العربية، أك لو كجو نحكم مستساغ في المغة

: لقد اعتمد العكبرم في اعتراضاتو عمى جانبيف اثنيف في االحتجاج لرأيو، األكؿ- 7 
الجانب المعنكم الداللي، الذم يتكئ فيو غالبان عمى السياؽ العاـ لآلية، كالمعنى 

الجانب التركيبي، الذم يعتمد فيو عمى القكاعد النحكية : التفسيرم ليا، كالثاني
. التي مف شأنيا أف تؤيد ما ذىب إليو

يغمب عمى منيج العكبرم في اعتراضاتو أف يبدأ بالحجة األقكل، بصرؼ النظر - 8 
أىي حجة تركيبية أـ داللية، فالميـ عنده أف يقدـ األىـ عمى الميـ، كأف يصؿ 

إلى المراد مف ىذه الحجة بأسرع كقت كأقؿ جيد، كربما استغنى في بعض 
. األحياف عف الحجة التركيبية لضعفيا، أك الحجة الداللية لبعدىا
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إف المسائؿ الصكتية التي كردت في كتاب التبياف لمعكبرم تدخؿ في أكثرىا - 9 
بجانب اإلدغاـ، خاصة بما يتعمؽ بنكاحي أحكاـ قراءة القرآف كخط المصحؼ 

 .الشريؼ
 
 



 
 

158 

المصادر والمراجع 
، مكتبة غريب، القاىرة ػ اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية. (ت.د)إبراىيـ، عبد العميـ 

. مصر، الطبعة األكلى
ىدل :  ، تحقيؽ معاني القرآن،  (1990)االخفش ،أبك الحسف سعيد بف مسعده 

محمكد قراعة ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، الطبعة االكلى  
شرح التصريح عمى التوضيح أو . (ـ2000)األزىرم، خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر 

دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، التصريح بمضمون التوضيح في النحو، 
.  الطبعة األكلى

المطبعة الكبرل شرح األزىرية، . (ت.دػ)األزىرم، خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر 
.  ببكالؽ، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى
مركز معاني القراءات، . (ـ1991)األزىرم، أبك منصكر محمد بف أحمد اليركم 

البحكث في كمية اآلداب بجامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية، 
. الطبعة األكلى

شرح شافية ابن الحاجب، . (ـ1975)االستراباذم، رضي الديف محمد بف الحسف 
محمد نكر الحسف، كمحمد الزفزاؼ، كمحمد محيي الديف عبد الحميد، : تحقيؽ

. دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف
 ، عالـ الكتب الحديث والمنيج المسانيات المجال والوظيفة (2008)استيتيو ، سمير 

. كجدارا لمكتاب العالمي ، إربد ، الطبعة الثانية 
أمالي . (ـ1991)ابف الشجرم، ضياء الديف أبك السعادات ىبة اهلل بف عمي بف حمزة 

محمكد محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاىرة ػ مصر، : ، تحقيؽابن الشجري
. الطبعة األكلى

شرح األشموني عمى . (ـ1998) األشمكني، أبك الحسف عمي بف محمد بف عيسى 
. دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلىألفية ابن مالك، 

تقديـ إعراب القرآن، . (ـ1995)األصبياني، أبك القاسـ إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ 
.  فائزة بنت عمر المؤيد، الرياض ػ السعكدية، الطبعة األكلى: كتكثيؽ
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روح المعاني في تفسير القرآن . (ىػ1415)األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل 
عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية، : تحقيؽالعظيم والسبع المثاني، 

.  بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى
اإلغراب في جدل . (ـ1971)األنبارم، أبك البركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد 

. سعيد األفغاني، بيركت ػ لبناف، الطبعة الثانية: تحقيؽاإلعراب ولمع األدلة، 
اإلنصاف في . (ـ2003)األنبارم، أبك البركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد 

المكتبة العصرية، بيركت البصريين والكوفيين، : مسائل الخالف بين النحويين
.  ػ لبناف، الطبعة األكلى

، أسرار العربية. (ـ1999)األنبارم، أبك البركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد 
 دار األرقـ بف أبي األرقـ، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى

البحر المديد في تفسير . (ىػ1419)األنجرم، أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم 
حسف عباس : أحمد عبد اهلل القرشي رسالف، الناشر: تحقيؽالقرآن المجيد، 

. زكي، القاىرة ػ مصر
. الطبعة الثالثة ، مكتبة األنجمك المصرية ،في الميجات العربية (ت.د)أنيس ، ابراىيـ 

صحيح ،  (ىػ 1422)البخارم ، أبك عبداهلل محمد بف اسماعيؿ البخارم الجعفي 
 زىير بف ناصر الناصر ، دار طكؽ النجاة ، الطبعة األكلى:   تالبخاري

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، . (ـ1997)البغدادم، عبد القادر بف عمر 
عبد السالـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة ػ مصر، الطبعة : تحقيؽ
.  الرابعة

أنوار التنزيل وأسرار . (ىػ1418)البيضاكم، أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد 
محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربي، : تحقيؽالتبويل، 

.  بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى
دار القمـ، شرح ديوان الحماسة، . (ت.د)التبريزم، أبك زكريا يحيى بف عمي بف محمد 

.  بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى
تقديـ كشاف اصطالحات الفنون والعموم، . (ـ1996)التيانكم، محمد بف عمي 

شراؼ عبد اهلل : عمي دحركج، نقؿ النص الفارسي: رفيؽ العجـ، تحقيؽ: كا 
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جكرج زيناني، مكتبة لبناف ناشركف، بيركت ػ لبناف، : الخالدم، الترجمة األجنبية
. الطبعة األكلى

الكشف والبيان عن تفسير . (ـ2002)الثعمبي، أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ 
نظير الساعدم، دار : أبك محمد بف عاشكر، مراجعة كتدقيؽ: تحقيؽالقرآن، 

. إحياء التراث العربي، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى
المفتاح في الصرف، . (ـ1987)الجرجاني، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف 

.  عمي تكفيؽ الحمد، مؤسسة الرسالة، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى: تحقيؽ
: ضبطو كصححوكتاب التعريفات، . (ـ1983)الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي 

مجمكعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، 
. الطبعة األكلى

 ،الدار العربية لمكتاب الميجات العربية في التراث،(1983)الجندم ، أحمد عـ الديف 
 1983ط ، .،د

، دار الكتب العممية، سر صناعة اإلعراب. (ـ2000)ابف جني، أبك الفتح عثماف 
.  بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات . (ـ1999)ابف جني، أبك الفتح عثماف 
كزارة األكقاؼ، المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية، الطبعة واإليضاح عنيا، 

.  األكلى
المنصف، شرح كتاب التصريف ألبي عثمان . (ـ1954)ابف جني، أبك الفتح عثماف 

. دار إحياء التراث القديـ، الطبعة األكلىالمازني، 
الييئة المصرية العامة لمكتاب، الخصائص، . (ت.د)ابف جني، أبك الفتح عثماف 

.  القاىرة ػ مصر، الطبعة الرابعة
فائز فارس، دار الكتب : تحقيؽالممع في العربية، . (ت.د)ابف جني، أبك الفتح عثماف 

. الثقافية، الككيت
شرح شذور الذىب . (ـ2004)الجكجرم، شمس الديف محمد بف عبد المنعـ بف محمد 

نكاؼ بف جزاء الحارثي، عمادة البحث العممي : تحقيؽفي معرفة كالم العرب، 
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بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنكرة ػ السعكدية، أصؿ الكتاب رسالة ماجستير 
.  لممحقؽ

زاد المسير في عمم . (ىػ1422)الجكزم، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد 
عبد الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي، بيركت ػ لبناف، : تحقيؽالتفسير، 

. الطبعة األكلى
كشف الظنون عن أسامي الكتب . (ـ1941)حاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل 

. مكتبة المثنى، بغداد ػ العراؽ، الطبعة األكلىوالفنون، 
دار عالـ الكتب، القاىرة ػ المغة العربية معناىا ومبناىا، . (ـ2006)حساف، تماـ 

.  مصر، الطبعة الخامسة
مكتبة اإلنجرك المصرية، القاىرة ػ مناىج البحث في المغة، . (ت.د)حساف، تماـ 

.  مصر، الطبعة األكلى
نصر اهلل عبد : تحقيؽشذا العرف في فن الصرف، . (ت.د)الحمالكم، أحمد بف محمد 

.  الرحمف نصر اهلل، مكتبة الرشد، الرياض ػ السعكدية، الطبعة األكلى
الحميرم ، يزيد ، ديكانو ، 
، شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم. (ـ1999)الحميرم، نشكاف بف سعيد 

حسيف بف عبد اهلل العمرم، كمطير بف عمي اإلرياني، كيكسؼ محمد : تحقيؽ
عبد اهلل، دار الفكر المعاصر، بيركت ػ لبناف، كدار الفكر، دمشؽ ػ سكريا، 

 الطبعة األكلى
إرشاد األريب إلى : معجم األدباء. (ـ1993)الحمكم، أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل 

إحساف عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيركت ػ لبناف، : تحقيؽمعرفة األديب، 
.  الطبعة األكلى

: تحقيؽالبحر المحيط، . (ىػ1420)أبك حياف، محمد بف يكسؼ بف عمي األندلسي 
. صدقي محمد جميؿ، دار الفكر، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى

الحجة في القراءات السبع، . (ىػ1401)ابف خالكيو، أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد 
، دار الشركؽ، بيركت ػ لبناف، الطبعة الرابعة: تحقيؽ .  عبد العاؿ سالـ مكـر
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: تحقيؽليس في كالم العرب، . (ـ1979)ابف خالكيو، أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد 
.  أحمد عبد الغفكر عطار، مكة المكرمة السعكدية، الطبعة الثانية

حاشية الشياب عمى تفسير . (ت.د)الخفاجي، شياب الديف أحمد بف محمد بف عمر 
عناية القاضي وكفاية الراضي عمى تفسير البيضاوي، : البيضاوي المسماة

. دار صادر، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى
دار روح البيان، . (ت.د)الخمكتي، أبك الفداء إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستنبكلي 

. الفكر، بيركت ػ لبناف
فيارس عموم القرآن لمخطوطات دار الكتب . (ـ1983)الخيمى، صالح محمد 

.  مجمع المغة العربية، دمشؽ ػ سكريا، الطبعة األكلىالظاىرية، 
المصاحف، . (ـ2002)ابف أبي داكد، أبك بكر عبد اهلل بف سميماف بف األشعث 

.  محمد بف عبده، دار الفاركؽ الحديثة، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى: تحقيؽ
راجعو طبقات المفسرين، . (ت.د)الداككدم، شمس الديف محمد بف عمي بف أحمد 

مجمكعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية، : كضبط أعالمو
.  بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى

دار إعراب القرآن وبيانو، . (ىػ1415)دركيش، محيي الديف بف أحمد مصطفى 
اإلرشاد لمشؤكف الجامعية، حمص ػ سكريا، كدار اليمامة، دمشؽ ػ سكريا، 
كبيركت ػ لبناف، كدار ابف كثير، دمشؽ ػ سكريا، كبيركت ػ لبناف، الطبعة 

.  الرابعة
تاريخ اإلسالم . (ـ2003)الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف 

بشار عكاد معركؼ، دار الغرب : تحقيؽووفيات المشاىير واألعالم، 
. اإلسالمي، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى

مفاتيح الغيب، . (ىػ1420)الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف 
. دار إحياء التراث العربي، بيركت ػ لبناف، الطبعة الثالثة

االنتخاب لكشف األبيات . (ـ1985)الربعي، عمي بف عدالف بف حماد بف عمي 
حاتـ صالح الضامف، مؤسسة الرسالة، بيركت ػ لبناف، : تحقيؽمشكمة اإلعراب، 

.  الطبعة الثانية
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إبراىيـ : تحقيؽرسالتان في المغة، . (ـ1984)الرماني، أبك الحسف عمي بف عيسى 
. السامرائي، عماف ػ األردف

حروف المعاني والصفات، . (ـ1984)الزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ 
.  عمي تكفيؽ الحمد، مؤسسة الرسالة، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى: تحقيؽ

مازف : تحقيؽالالمات، . (ـ1985)الزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ 
.  المبارؾ، دار الفكر، دمشؽ ػ سكريا، الطبعة األكلى

البرىان في عموم . (ـ1957)الزركشي، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف بيادر 
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة، مصكرة عف طبعة دار : تحقيؽالقرآن، 

. إحياء الكتب العربية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى
دار العمـ لممالييف، األعالم، . (ـ2002)الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد 

.  بيركت ػ لبناف، الطبعة الخامسة عشرة
الكشاف عن حقائق غوامض . (ىػ1407)الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك 

. دار الكتاب العربي، بيركت ػ لبناف، الطبعة الثالثةالتنزيل، 
المفصل في صنعة . (ـ1993)الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك جار اهلل 

.  عمي بك ممحـ، مكتبة اليالؿ، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى: تحقيؽاإلعراب، 
: تحقيؽاألصول في النحو، . (ت.د)ابف السراج، أبك بكر محمد بف السرم بف سيؿ 

. عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيركت ػ لبناف
دار الفكر العربي، عمم المغة مقدمة لمقارئ العربي، . (ـ1997)السعراف، محمكد 

. القاىرة ػ مصر، الطبعة الثانية
الدر . (ت.د)السميف الحمبي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ 

أحمد محمد الخراط، دار القمـ، : تحقيؽالمصون في عموم الكتاب المكنون، 
. دمشؽ ػ سكريا

إعراب القرآن . (ـ2001)السنيكي، أبك يحيى زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا 
.  مكسى عمي مكسى مسعكد، رسالة ماجستير، الطبعة األكلى: تحقيؽالعظيم، 
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الحدود األنيقة . (ىػ1411)السنيكي، أبك يحيى زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا 
مازف المبارؾ، دار الفكر المعاصر، بيركت ػ : تحقيؽوالتعريفات الدقيقة، 
.  لبناف، الطبعة األكلى

نتائج الفكر في . (ـ1992)السييمي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد 
. دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلىالنحو، 

الثقات ممن لم يقع في . (ـ2011)السكدكني، أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف قطمكبغا 
شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف، مركز : دراسة كتحقيؽالكتب الستة، 

النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسالمية كتحقيؽ التراث كالترجمة، صنعاء ػ اليمف، 
.  الطبعة األكلى

عبد السالـ : تحقيؽالكتاب، . (ـ1988)سيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر 
. محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة ػ مصر، الطبعة الثالثة

خميؿ إبراىيـ : ، تحقيؽالمخصص. (ـ1996)ابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ 
 جفاؿ، دار إحياء التراث العربي، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى

عبد اهلل : تحقيؽالعدد في المغة، . (ـ1993)ابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ 
.  بف الحسيف الناصر، كعدناف محمد الظاىر، الطبعة األكلى

شرح أبيات سيبويو، . (ـ1974)السيرافي، أبك محمد الحسف بف عبد اهلل بف المرزباني 
طو عبد الرؤكؼ سعد، مكتبة الكميات : محمد عمي الريح ىاشـ، مراجعة: تحقيؽ

.  األزىرية، دار الفكر لمطباعة كالنشر، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى
: تحقيؽبغية الوعاة، . (ـ 1964)السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف 

محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، مطبعة عيسى البابي الحمبي، القاىرة ػ مصر، الطبعة 
. األكلى

اإلتقان في عموم القرآن، . (ـ1974)السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف 
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ػ : تحقيؽ
.  مصر

االقتراح في عمم أصول . (ـ 1999 )السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف 
. طو عبد الرءكؼ سعد، مكتبة الصفا، القاىرة ػ مصر: تحقيؽالنحو وجدلو، 
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معجم مقاليد العموم في . (ـ2004)السيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر 
محمد إبراىيـ عبادة، مكتبة اآلداب، القاىرة ػ مصر، : تحقيؽالحدود والرسوم، 

.  الطبعة األكلى
نواىد األبكار وشوارد . (ـ2005)السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف 

جامعة أـ القرل، كمية األفكار، حاشية السيوطي عمى تفسير البيضاوي، 
األ . الدعكة كأصكؿ الديف، مكة المكرمة ػ السعكدية، الطبعة األكلى

ىمع اليوامع في شرح جمع . (ت.د)السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف 
. عبد الحميد ىنداكم، المكتبة التكفيقية، القاىرة ػ مصر: تحقيؽالجوامع، 

أمالي . (ـ1991)ابف الشجرم، ضياء الديف أبك السعادات ىبة اهلل بف عمي بف حمزة 
محمكد محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاىرة ػ مصر، : تحقيؽابن الشجري، 
.  الطبعة األكلى

السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض . (ىػ1285)الشربيني، أحمد بف محمد 
.  مطبعة بكالؽ األميرية، القاىرة ػ مصرمعاني كالم ربنا الحكيم الخبير، 

العذب النمير من مجالس . (ىػ1426)الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار 
بكر بف عبد : خالد بف عثماف السبت، إشراؼ: تحقيؽالشنقيطي في التفسير، 

.  اهلل أبك زيد، دار عالـ الفكائد، مكة المكرمة ػ السعكدية، الطبعة الثانية
دار ابف فتح القدير، . (ىػ1414)الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل 

. كثير، كدار الكمـ الطيب، دمشؽ ػ سكريا، كبيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى
الممحة في شرح . (ـ2004)ابف الصائغ، أبك عبد اهلل محمد بف حسف بف سباع 

إبراىيـ بف سالـ الصاعدم، عمادة البحث العممي بالجامعة : تحقيؽالممحة، 
.  اإلسالمية، المدينة المنكرة ػ السعكدية، الطبعة األكلى

دار العمـ لممالييف، بيركت ػ دراسات في فقو المغة، . (ـ1960)الصالح، صبحي 
.  لبناف، الطبعة األكلى

حاشية الصبان عمى شرح األشموني . (ـ1997)الصباف، أبك العرفاف محمد بف عمي 
. دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلىأللفية ابن مالك، 
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أحمد : تحقيؽالوافي بالوفيات، . (ـ2000)الصفدم، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ 
األرناؤكط، كتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيركت ػ لبناف، الطبعة 

. األكلى
نقعة الصدياف فيما . (ـ1981)الصيغاني، رضي الديف الحسف بف محمد بف الحسف 

عمي حسين البواب، مكتبة المعارف، الرياض ـ : تحقيقجاء عمى الفعالف، 
.  السعودية، الطبعة األولى

المباب في عموم . (ـ1998)حفص سراج الديف عمر بف عمي ابف عادؿ الحنبمي، أبك 
عادؿ أحمد عبد المكجكد، كعمي محمد معكض، دار الكتب : تحقيؽالكتاب، 

 . العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى
مكتبة المدخل إلى عمم المغة ومناىج البحث المغوي، . (ـ1997)عبد التكاب، رمضاف 

. الخانجي، القاىرة ػ مصر، الطبعة الثالثة
مكتبة الخانجي، القاىرة ػ بحوث ومقاالت في المغة، . (ـ1995)عبد التكاب، رمضاف 

.  مصر، الطبعة الثالثة
 ،مكتبة الخانجي ، القاىرة ، فصول في فقو العربية ، (1999)عبدالتكاب ، رمضاف

 .الطبعة السادسة 
. (ـ1996)ابف عصفكر، أبك الحسف عمي بف مؤمف بف محمد الحضرمي اإلشبيمي 

.  مكتبة لبناف، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلىالممتع الكبير في التصريف، 
المحرر الوجيز في . (ىػ1422)ابف عطية، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي 

عبد السالـ عبد الشافي محمد، دار الكتب : تحقيؽتفسير الكتاب العزيز، 
. العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى

شرح ابن عقيل . (ـ1980)ابف عقيؿ، عبد اهلل بف عبد الرحمف اليمداني المصرم 
محمد محيي الديف عبد الحميد، دار التراث، : تحقيؽعمى ألفية ابن مالك، 

كدار مصر لمطباعة، سعيد جكدت السحار كشركاؤه، القاىرة ػ مصر، الطبعة 
.  العشركف
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إعراب ما يشكل من . (ـ1999)العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل 
عبد الحميد ىنداكم، : حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميوألفاظ الحديث النبوي، 

.  دار المختار لمطباعة كالنشر، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى
المباب في عمل البناء . (ـ1995)العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل 

عبد اإللو النبياف، دار الفكر، دمشؽ ػ سكريا، الطبعة : تحقيؽواإلعراب، 
.  األكلى

مسائل خالفية في . (ـ1992)العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل 
محمد خير الحمكاني، دار الشرؽ العربي، بيركت ػ لبناف، : تحقيؽالنحو، 

.  الطبعة األكلى
التبيان في إعراب القرآن، . (ت.د)العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل 

.  عمي محمد البجاكم، الناشر عيسى البابي الحمبي، القاىرة ػ مصر: تحقيؽ
التبيين عن مذاىب . (ـ1986)العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل 

عبد الرحمف العثيميف، دار الغرب : ، تحقيؽالنحويين البصريين والكوفيين
 اإلسالمي، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى

الحجة لمقراء السبعة، . (ـ1993)الفارسي، أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار 
عبد العزيز رباح، : بدر الديف قيكجي، كبشير جكيجابي، راجعو كدققو: تحقيؽ

كأحمد يكسؼ الدقاؽ، دار المأمكف، دمشؽ ػ سكريا، كبيركت ػ لبناف، الطبعة 
.  الثانية

: صححو كزاد عميواكتفاء القنوع بما ىو مطبوع، . (ـ1896)فانديؾ، ادكارد كرنيميكس 
.  محمد عمي الببالكم، مطبعة التأليؼ، اليالؿ ػ مصر، الطبعة األكلى

أحمد يكسؼ النجاتي، : تحقيؽمعاني القرآن، . (ت.د)الفراء، أبك زكريا يحيى بف زياد 
كمحمد عمي النجار، كعبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، دار المصرية لمتأليؼ 

. كالترجمة، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى
: تحقيؽالجمل في النحو، . (ـ1995)الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد 

. فخر الديف قباكة، الطبعة الخامسة
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ميدم : تحقيؽالعين، . (ت.د)الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك 
براىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ، بيركت ػ لبناف، الطبعة  المخزكمي، كا 

.  األكلى
 ،دار الكتب ديوانو ، 1996))الفرزدؽ ، ىماـ بف غالب بف صعصعة أبك فراس

 العممية ، بيركت ، الطبعة األكلى 
بصائر ذوي التمييز . (ـ1996)الفيركزآبادم، أبك طاىر مجد الديف محمد بف يعقكب 

محمد عمي النجار، المجمس األعمى لمشؤكف : تحقيؽفي لطائف الكتاب العزيز، 
.  اإلسالمية، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى

:  تحقيؽمحاسن التبويل،. (ىػ1418)القاسمي، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد 
. محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى

الجامع ألحكام القرآن، . (ـ1964)القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر 
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية، القاىرة ػ مصر، : تحقيؽ أحمد البردكني، كا 

.  الطبعة الثانية
، فتح البيان في مقاصد القرآن. (ـ1992)القنكجي، أبك الطيب محمد صديؽ خاف 

عبد اهلل بف إبراىيـ األنصارم، المكتبة العصرية : عني بطبعو كقدـ لو كراجعو
. لمطباعة كالنشر، صيدا ػ بيركت
دار المثنى، بيركت ػ معجم المؤلفين، . (ت.د)كحالة، عمر بف رضا بف محمد راغب 

.  لبناف، كدار إحياء الكتب العربية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى
غرائب التفسير وعجائب . (ت.د)الكرماني، أبك القاسـ محمكد بف حمزة بف نصر 

دار القبمة لمثقافة اإلسالمية، جدة ػ السعكدية، كمؤسسة عمـك القرآف، التبويل، 
.  بيركت ػ لبناف

الكميات معجم في المصطمحات والفروق . (ت.د)الكفكم، أبك البقاء أيكب بف مكسى 
عدناف دركيش، كمحمد المصرم، مؤسسة الرسالة، بيركت ػ : ، تحقيؽالمغوية
. لبناف
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غاية األماني في تفسير الكالم . (ـ2007)الككراني، أحمد بف إسماعيؿ بف عثماف 
محمد مصطفي كككصك، رسالة دكتكراه، جامعة : دراسة كتحقيؽالرباني، 

.  صاقريا، كمية العمـك اإلنسانية، تركيا، الطبعة األكلى
دار النيضة العربية، القاىرة ػ مصر، الطبعة المغة وعمم المغة، . (ت.د)ليكنز، جكف 
.  األكلى

: تحقيؽشرح تسييل الفوائد، . (ـ1990)ابف مالؾ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل 
عبد الرحمف السيد، كمحمد بدكم المختكف، دار ىجر لمطباعة كالنشر، الطبعة 

.  األكلى
، ترجمة أحمد مختار عمر، دار عالـ الكتب، أسس عمم المغة. (ـ1998)ماريك بام  

 . القاىرة ػ مصر، الطبعة الثامنة
شرح الكافية الشافية، . (ت.د)ابف مالؾ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل جماؿ الديف 

عبد المنعـ أحمد ىريدم، جامعة أـ القرل، كمية الشريعة كالدراسات : تحقيؽ
حياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة ػ  اإلسالمية، مركز البحث العممي كا 

.  السعكدية، الطبعة األكلى
النكت والعيون، . (ت.د)الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب 

السيد بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية، بيركت ػ : تحقيؽ
. لبناف،

محمد عبد الخالؽ : تحقيؽالمقتضب، . (ت.د)المبرد، أبك العباس محمد بف يزيد 
. عضيمة، دار عالـ الكتب، بيركت ػ لبناف
السبعة في القراءات، . (ىػ1400)ابف مجاىد، أبك بكر أحمد بف مكسى بف العباس 

. شكقي ضيؼ، دار المعارؼ، القاىرة ػ مصر، الطبعة الثانية: تحقيؽ
دار معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ، . (ـ1992)محيسف، محمد محمد محمد سالـ 

.  الجيؿ، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى
الجنى الداني في حروف المعاني، . (ـ1993)المرادم، أبك محمد حسف بف قاسـ 

فخر الديف قباكة، كمحمد نديـ فاضؿ، دار الكتب العممية، بيركت ػ : تحقيؽ
. لبناف، الطبعة األكلى
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توضيح المقاصد . (ـ2008)المرادم، أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد اهلل 
عبد الرحمف عمي سميماف، دار الفكر : تحقيؽوالمسالك بشرح ألفية ابن مالك، 

.  العربي، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى
شرح ديوان الحماسة، . (ـ2003)المرزكقي، أبك عمي أحمد بف محمد بف الحسف 

إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب : تغريد الشيخ، كضع فيارسو العامة: تحقيؽ
.  العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى

التوقيف عمى ميمات التعاريف، . (ـ1990)المناكم، عبد الرءكؼ بف تاج العارفيف 
. دار عالـ الكتب، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى

لسان . (ىػ1414)ابف منظكر، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف عمي 
.  دار صادر، بيركت ػ لبناف، الطبعة الثالثةالعرب، 

بساـ عبد : تحقيؽعمدة الكتاب، . (ـ2004)النحاس، أبك جعفر أحمد بف محمد 
، كدار الجفاف كالجابي، الطبعة األكلى .  الكىاب الجابي، دار ابف حـز

كضع حكاشيو كعمؽ إعراب القرآن، . (ىػ1421)النحاس، أبك جعفر أحمد بف محمد 
عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب : عميو

. العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى
مدارك . (ـ1998)النسفي، أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف 

يكسؼ عمي بديكم، راجعو كقدـ : حققو كخرج أحاديثوالتنزيل وحقائق التبويل، 
. محيي الديف ديب مستك، دار الكمـ الطيب، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى: لو

المبسوط في القراءات العشر، . (ـ1981)النيسابكرم، أبك بكر أحمد بف الحسيف 
سبيع حمزة حاكيمي، مجمع المغة العربية، دمشؽ ػ سكريا، الطبعة : تحقيؽ
. األكلى

مغني المبيب عن كتب . (ـ1985)ابف ىشاـ، أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد 
مازف المبارؾ، كمحمد عمي حمد اهلل، دار الفكر، دمشؽ ػ : تحقيؽاألعاريب، 

. سكريا، الطبعة السادسة
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رسالة المباحث . (ـ1987)ابف ىشاـ، أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد 
مازف المبارؾ، دار ابف كثير، دمشؽ : تحقيؽالمرضية المتعمقة بمن الشرطية، 

.  ػ سكريا، كبيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى
. (ت.د)ابف ىشاـ، أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل بف يكسؼ 

يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، دار : تحقيؽأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، 
.  الفكر، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى

شرح . (ت.د)ابف ىشاـ، أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل بف يكسؼ 
عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة : تحقيؽشذور الذىب في معرفة كالم العرب، 
.  لمتكزيع، دمشؽ ػ سكريا، الطبعة األكلى

،  (ػ1986)ابف ىشاـ ، جماؿ الديف أبي محمدعبداهلل بف يكسؼ بف ىشاـ االنصارم 
عباس مصطفى الصالحي :، تحقيؽ كتعميؽ تخميص الشواىد وتمخيص الفوائد 

 . العربي ، بيركت ، لبناف ، الطبعة األكلى ،دار الكتاب
الوسيط في تفسير القرآن . (ـ1994)الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد 

عادؿ أحمد عبد المكجكد، كعمي محمد معكض، كأحمد محمد : تحقيؽالمجيد، 
عبد : صيرا، كأحمد عبد الغني الجمؿ، كعبد الرحمف عكيس، قدمو كقرضو
. الحي الفرماكم، دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف، الطبعة األكلى

: تحقيؽعمل النحو، . (ـ1999)ابف الكراؽ، أبك الحسف محمد بف عبد اهلل بف العباس 
محمكد جاسـ محمد الدركيش، مكتبة الرشد، الرياض ػ السعكدية، الطبعة 

. األكلى
، دار عالـ الكتب، بيركت ػ لبناف، شرح المفصل. (ت.د)ابف يعيش، يعيش بف عمي 

 .مكتبة المتنبي، القاىرة ػ مصر
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فيرس اآليات الكريمة 
الصفحة نص اآلية الكريمة السكرة كاآلية الرقـ 

 البقرة،  1
216 .

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ 

ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  

 ٢١٦:  البقرةچڤ  ڤ     ڤ  ڤ  

17 

 البقرة،  2
130 .

ڎ  ڎ      ڈ                  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کک  ک  چ 

:  البقرةچک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

١٣٠ 

19 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   ڀ  ڀڀ   چ . 35 الرعد،  3
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 ٣٥:  الرعدچٹ  ٹ  

20 

 القصص،  4
82 .
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 ٨٢:  القصصچ﮾  ﮿﯀   ﯁            

21 

 إبراىيـ،  5
31 .

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

 چھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  

 ٣١: إبراهيم

21 

 آؿ عمراف،  6
85 .

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 

 ٨٥:  آل عمرانچچ  چ   

22 

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ . 19 البقرة،  7

 چڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  

 ١٩: البقرة

23 

 البقرة،  8
143 .

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    

ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  

 ١٤٣:  البقرةچڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

24 
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 ١:  النساءچڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
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 األنعاـ،  12
84 .

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  چ 

ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

 ٨٤:  األنعامچڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   
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217 .
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 ٢١٧: البقرة

30 
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ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇڇ   ڍ    ڍ  
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 ٢٥:  الفتحچک  ک  
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 آؿ عمراف،  16
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 ١١١:  آل عمرانچڍ    ڌ  

31 
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ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ . 38 محمد،  17

ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
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