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إهــــدــاء
إلى وءلــــدــاي ءل كـــــــريمين
زوج تي وأولادي
إخوتي وأخوءتي ،وكل أفرءد ءلعائلة
س .بوعبا ءلله

شـكر وعرفان
أتقدم بالشكر والػرفان إلى كل من ظاـهرني على إنجاز
هذا البحث :

الأستاذ المشرف  :أ .د .صالح بلػيد الذي تػهـد هذا
الػمل بالتقويم والتوجيه

أعضاء مخبر الممارسات اللغو ية
زملائي في مهنةالتربية والتػليم.
س .بوعبد الله

مقدّمـــــــــــــــــــة
السالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف ،كبعد:
ّ
الصالة ك ٌ
الرحيـ ،ك ٌ
الرحمف ٌ
مقــــــدمــــــــــة :بسـ اهلل ٌ
كتبيًػ ػيف خصائصيا
لقد نبغ في ًعٍمـ ٌ
ىبكا خدمة لمغة العر ٌبيةٍ ،
بي عمماء أفذاذٌ ،
النحك العر ٌ
مادتػو مػف
النحك األكلى ،كذلؾ بع ػد أف ىج ىم يع ػكا ٌ
األكلػكف لبًنات ٌ
كمػزاياىا؛ فق ػػد كضػع الفػطاحػػؿ ٌ
النحك
ؼ مف بعدىـ خٍم ه
ثـ خمى ى
ضمكا المٌبنة إلى المٌبنة ،حتٌى استحاؿ ٌ
ؼٌ ،
أف ػكاه العرب األقحاحٌ ،

النحك
األكلكف في مؤلٌفاتيـ ،مف أبكاب ٌ
عمما قائما بذاتو .كانبػ ػرل آخركف لشرح ما ٌ
ضمنو ٌ
كعرض حاؿ
تقصي المبادئ التي كاف عمييا ال ًعكؿ في تقعيد ٌ
كمسائمو ،كعكؼ نفى هػر عمى ٌ
النحكٍ ،

النحك ،بعمـ أصكؿ
كسـ ىذا العمـ الذم يبحث في مبادئ ٌ
مستنبطيو ،كلقد جرل اإلجماع عمى ٍ
بعضيـ في الح و
لمناشئة
النحك .كسعى
النحك كتبسيطو ،حتٌى يتػػأتٌى ٌ
ؽ مف العصػكر ،إلى تيسيػر ٌ
ٌ
ي

فيػ يػمو كاستيعابو ،كتمثٌػػمو في كالميـ.

اىتـ بو
يع ىف بو ٌ
أف ٌ
مما يجب أف ييعمـ ،ىك ٌ
ٌ
بي لـ ٍ
إف ٌ
النحاة فحسب ،كاٌنما قد ٌ
النحك العر ٌ
حكية ،كال يتأتٌى ذلؾ
ألف فيـ آم القرآف الكريـ متكقٌؼ عمى إدراؾ المعاني ٌ
الن ٌ
المفسركف؛ ٌ
ٌ

النح ػػك ،م ػم ٌػما بأب ػكابو كف ػػصكل ػػو ،عػػارفا لػػمسائؿ الخػالؼ
لصػػاحبػػو ،إالٌ إذا كػ ػػاف متم ٌك ػػنا مػػف ٌ

األصكليكف ،مف أمث ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
بالنػ ػػحك أيضا ،الف ػػقياء ك
اىتـ ٌ
ٌ
فػػيو ،متح ٌكما في آليات التٌرجيػ ػػح .كلقػ ػ ػػد ٌ
قيـ الجكزٌية (ت815ق)؛ فيؤالء كا ٍف لـ يي ٍف ًردكا
تيمية (ت 827ق) ،كتمميذه اإلماـ ابف ٌ
اإلماـ ابف ٌ
لمنحك مؤلٌ و
كخصكىا
حكية،
فإنيـ تناكلكا في
مصنفاتيـ الكثير مف القضايا ٌ
ٌ
فات تيعنى بمسائموٌ ،
ٌ
الن ٌ
ٌ

بال ٌشرح كالتٌحميؿ ،كالتٌعميؿ كالتٌكجيو.

كتاب
الرئيسة التي اعتمدتيا في بحث الماجستير،
ه
سبب اختيار البحثٌ :
إف مف المراجع ٌ

األصكلييف
النحاة ك
ٌ
لمدكتكر مازف الكعر  -رحمة اهلل عميو – المكسكـ بػ (جممة ال ٌشرط عند ٌ
ٌ
النحك العالمي لتشكمسكي) ،كلقد كاف بحثي حكؿ الجممة ال ٌشرطية في
العرب ،في ضكء نظرية ٌ

السالؼ ال ٌذكر ،قد عقد مقارنة بيػف
الحديث ٌ
النبكم .كجدت ٌ
أف ال ٌدكتكر مازف الكعر في كتابو ٌ
يؽ
النحاة القدامى لم ٌشػرط كالجزاء ،كنظرة
كلئف مثٌؿ سيبكيو الفر ى
نظرة ٌ
ٌ
األصكلييف لممكضكع نفسو؛ ٍ

قيـ الجكزٌية في ال ٌشرط كالجزاء ،قد ش ٌكمت المكقؼ
األكؿ ( ٌ
فإف آراء اإلماـ ابف ٌ
النحاة العرب)ٌ ،
ٌ
القيـ في باب ال ٌشرط كالجزاء ،بسمات ٍأنبأتنا
الثٌاني (
األصكلييف) .كلقد اتٌسمت آراء اإلماـ ابف ٌ
ٌ
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حكية
نحكم ف ػ ٌذ ال
أف ىذا العالـ الفقيوٌ ،إنما ىك أيضا
ٌ
قار ى
ع اآلراء ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
يشؽ لو غبار؛ فالرجؿ ى

خالؼ مذىبيـ ،كقػاؿ
النحك
ى
النحاة ،كشيخو الخميػؿ( ت ػ 581ىػ) ،كذىػب في بعض مسائؿ ٌ
إلماـ ٌ

كعزز بو
غير الذم قالكا ،كاستد ٌؿ بال ٌشكاىد مف
المدكنة العر ٌبية الفصيحة ،كاعتمد القياسٌ ،
ٌ

بد مف استقرائيا ،كمنيجا
النحك كمسائمو ،ال ٌ
لمرجؿ بصمةن في قضايا ٌ
ثـ أيقى ػنا ٌ
ٌ
أف ٌ
السماع .كمف ٌ
أف يستكقفنا بحثا كدراسة.
ٌ
م ٍ
نحكيا في التٌقعيد كاالستشياد ،حر ٌ

النحك التي
إف
قيـ الجكزٌية ،تستكقفو مسائؿ ٌ
المتمعف في آثار اإلماـ ابف ٌ
إشكالية األطروحةٌ :
ٌ

النحك
ضا ،كى ػ ػػك يتناكؿ قضايا التٌفسير ،كالعقيدة ،كالفػ ػ ػػقو ،كاألصكؿ .كا ٌف مسائؿ ٌ
طرحيا ىع ىر ن
عنده ،كا ٍف كانت مبثكثة في ثنايا تمؾ اآلثار التي خمٌفيا ،كلـ يعتمد في عرضيا منيجا ثابتا مف

أف المطٌمع عمى
حيث التٌصنيؼ كالتٌرتيب ،فقد اتٌسمت بشمكليتيا ألبكاب ٌ
النحك كفصكلو .كما ٌ
يعمد
القيـ ،يقؼ عمى ٌ
عينات مف تمؾ المسائؿ التي ناقشيا اإلماـ ابف ٌ
ٌ
جدية الطٌرح عنده؛ فيك ٍ

ػرد منيا
النحاة فييا ،كيػناقش آراءىـ ،فيػ ٌ
أقره ٌ
إلى عرض المسألة ٌ
الن ٌ
ثـ يشير إلى ما ٌ
حكيةٌ ،

اقؼ
القيـ مك ى
آنية كالقياس ٌ
إف لإلماـ ابف ٌ
كيختار ،معتمدا ال ٌشكاىد القر ٌ
حكم .كنشير أيضا إلى ٌ
الن ٌ

آنية ،كاستشيد بالحديث
مف قضايا أصػ ػػكؿ ٌ
النحك؛ إ ٍذ كػ ػاف لػ ػو حػ ػديث ع ػف القراءات القر ٌ
حكية ،كاحتكـ إلى القياس في ما خالؼ فيو
النثر ما يدعـ آراءه ٌ
ال ٌشريؼ ،كانتقى مف ال ٌشعر ك ٌ
الن ٌ
النحاة.
ٌ

نحكيا؟
قيـ الجكزٌية
بعد الذم ٌ
ٌ
م :ىؿ كاف اإلماـ ابف ٌ
تقدـ ،يتبادر إلى األذىاف سؤاؿ جكىر ٌ

ممف سبقو ،أك
حكية التي تناكليا في
مصنفاتو؟ كما مكقفو مف ٌ
ٌ
أىـ المسائؿ ٌ
الن ٌ
النحاة ٌ
كما ىي ٌ
خاصة بو؟ كىؿ كاف
أف لو اجتيادات
أقره ىؤالء ،أـ ٌ
ٌ
عاصره ،أىتيىراه كاف ناقال مستشيدا بما ٌ

حكية أثر في مريديو؟
الجتياداتو ٌ
الن ٌ

النحػك كقضاياه حقيقة ثابتة ،ال خالؼ
القيـ بمسائؿ ٌ
الفرضيات :إذا كػاف اىتماـ اإلماـ ابف ٌ

أم مدل يمكف أف نعتبره
أئمتيا ،فإلى ٌ
حكليا ،مثمو مثؿ الكثيريف مف عمماء ال ٌشريعة ٌ
السمحاء ك ٌ

ػكم ،مػف حيػػث تػممٌػػكو لػناصية الػ ٌػنحك ،كفى ػ ٍػريو لػػقضايا
ٌ
نحكيا ،اجػتمعت لػديو مق ػ ٌػكمات ال ٌػنحػ ٌ
ً
كفركعيا؟
النحك ،أصكلًيا
ٌ
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أىـ المسائؿ
القيـ إسيامات في ٌ
أف لإلماـ ابف ٌ
كاذا أشرنا سمفا إلى ٌ
النحك ،فما ىي ٌ

ػكية التي تػكٌالىا بالتٌػكضيح كالتٌٍب ػػييػػف؟ ىػؿ اكتػػفى بمػػا لػػو عالقػػة بالتٌفسيػػر ،كالفػقػو ،كأصكلو
ٌ
النح ٌ

امتدت لتشمؿ ك ٌؿ المسائؿ التي أثارىا ال ٌنحاة مف قبمو؟
النحكية ٌ
أف جيكده ٌ
فحسب ،أـ ٌ



أىـ اآلثار التي
إذا كاف لإلماـ زخـ مف المؤلٌفات في عمكـ ال ٌشريعة ٌ
الغراء ،فما ىي ٌ



النحاة
حكية ،أتيراه اعتمد آراء ٌ
النحاة الذيف استأنس بيـ في طرحو لمقضايا ٌ
مف ىـ ٌ
الن ٌ



مما ذىبكا إليو؟ ىؿ
القيـ قد اعتمد آراء أعالـ ٌ
إذا كاف اإلماـ ابف ٌ
النحاة ،فما مكقفو ٌ

حكية ،ككيؼ كاف تصنيفو كترتيبو ليا؟
ضمنيا آراءه ٌ
الن ٌ
ٌ

ني ىج إحداىما؟
األعالـ مف
ٍ
ٍ
المدرستيف المشيكر ٍتيف ،أـ ٌأنو سمؾ ٍ

الرأم في مسائؿ ،كاستق ٌؿ باجتيادات
اعتبر آراءىـ ٌ
الن ٌ
حكية مسمٌمةن مف المسمٌمات ،أـ ٌأنو خالفيـ ٌ

خاصة بو؟
ٌ


النحكم
النحك؟ ىؿ اعتمد في تقعيده ٌ
القيـ مف قضايا أصكؿ ٌ
كيؼ كاف مكقؼ اإلماـ ابف ٌ

(السماع ،القياس ،اإلجماع ،)...أـ ٌأنو غمٌب أصال مف األصكؿ؟ كما ىك مكقفو
األصكؿ كمٌيا ٌ

آنية ،عصر الفصاحة
مف القضايا
الخالفية في أصكؿ ٌ
النحك :االستشياد بالحديث ،القراءات القر ٌ
ٌ

كمكانيا؟

الفرضيات المقدمة آنفا ،اقتضت طبيعة البحث
اإلشكالية المطركحة ،ك
منهج البحث :لدراسة
ٌ
ٌ

حميمي ،الذم ينطمؽ مػف كاقع الظٌاىرة ،فيدرسيا في ذاتيا
االعتماد عمى المنيج
الكصفي التٌ ٌ
ٌ
ثـ يمي
كلذاتيا،
كييتـ بكصفيا كصفا دقيقا؛ إ ٍذ يعتمد المالحظةى المباشرة لمظٌاىرة مح ٌؿ ٌ
الدراسةٌ ،
ٌ

القيـ بالقراءة
دكنػة اإلم ػػاـ ابف ٌ
ذلؾ استقر ه
اء ،فتحميؿ ،كتصنيؼٌ ،
ثـ حػػكـ .فنحف إ ٍذ ت ػػكلٌينا مػ ػ ٌ
ثـ حاكلنا شرحيا كتحميميا
حكية التي
التمعف ،فقد سعينا إلى استقراء المسائؿ ٌ
الن ٌ
ك ٌ
ٌ
تضمنتياٌ ،
المتأخريف ،كالمعاصريف .كلـ
النحك مف المتق ٌدميف ،ك ٌ
كتفسير ما كرد فييا ،مستأنسيف بكتب أعالـ ٌ
مما ذىب إليو اإلماـ في
نكتؼ بيذا فحسب ،كاٌنما نقدنا الظٌكاىر المدركسة ،كأبرزنا مكقفنا ٌ

حكية التي عرضيا.
مختمؼ المسائؿ ٌ
الن ٌ
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تتضمف
نصب متنو في بنية
لمدكنة البحث كتحميميا ،بدا لنا أف
ٌ
ٌ
بنية البحث :بعد قراءاتنا ٌ

النحك اآلتي:
فصكلو كمباحثو ،كقد ارتسمت عمى ٌ

أىـ
مقدمة:
ّ -1
ضمنا المق ػ ػػدمةى ٌ
ٌ
السيػ ػػاؽ العػاـ لمبحث ،كح ٌػددنا فييا إشكاليتو ،كعرضنا ٌ

ػديث عػف المػنيج المعتمد في إنجاز
الفرضيات المنبثقة عنيا (عف اإلشكالية) .ككػاف لنا فيػيا ح ه
ٌ

الدراسات
تضمنت
البحث ،كعرضنا فييا عرضا مكج از لمبًنية التي تىيى ٍيكؿ فييا .كما
المقدمة ٌ
ٌ
ٌ

الصعكبات التي كاجيتنا في مختمؼ مراحمو.
السابقة لممكضكع ،ك ٌ
ٌ

سياسية
كخصصناه لمحاكر ثالثة :عرضنا ٌأكال عصر اإلماـ ،كما طبعو مف أحداث
 -2تمهيد:
ٌ
ٌ

القيـ؛ فعرضنا مكلده ،كنشأتو ،كمكانتو العممية
اجتماعية
ك
ثـ ٌ
قدمنا ترجمة لإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ
كعمميةٌ ،
العممية.
أىـ اآلثار التي خمٌفيا ،كأبرز تالميذتو الذيف اختمفكا إلى حمقاتو
ٌ
أىـ شيكخو ،كسردنا ٌ
ك ٌ

القيـ ،التٌبياف في أقساـ
كما قدمنا كصفا كتحميال لمدكنة البحث( :بدائع الفكائد ،التٌفسير ٌ

الػػقرآف).

النحك كمسائمو عند اإلماـ ابف
أما متػػف البحث ،كما تعمٌؽ بصمػػيـ قضايا ٌ
 -3فصول البحثٌ :

القيـ ،فقد تناكلناىا في أربعة فصكؿ:
ٌ

النحكية
أىـ المسائؿ ٌ
األول( :آراء ابن ّ
 الفصل ّ
القيم في مسائل األسماء) :كتناكلنا فيو ٌ
لحد االسـ كعالماتو
تطرؽ إلييا اإلماـ في باب األسماء ،كجعػمناه مباحث :مػبحث ٌ
التي ٌ

القيـ ،كمبحث لممبتدأ كالخبر ،كمبحث ألقساـ المعارؼ ،كمبحث
عند اإلماـ ابف ٌ

لممنصكبات ،كمبحث لمتٌكابع.

تطرؽ إليو اإلماـ ابف
القيم في مسائل األفعـال):
ٌ
 الفصل الثّـاني( :آراء ابن ّ
كضمناه ما ٌ

لحد الفعؿ
القيـ مف مسائؿ
كقسمناه أيضا إلى مبػ ػػاحث :مبحث ٌ
ٌ
ٌ
نحكية متعمٌقة باألفعاؿٌ ،
المتعدم ،كمبحث لًما يعمؿ عمؿ الفعؿ ،كمبحث
كعالماتو كأقػسامو ،كمبحث لالزـ ك ٌ
لتأنيث الفعؿ كتثنيتو كجمعو.

القيم في مسائل الحروف) :كفيو حديث عف المسائؿ المتعمٌقة
 الفصل الثّالث( :آراء ابن ّ
لحد حركؼ المعاني كعمميا
القيـ ،كمف مباحثو :مبحث ٌ
بالحركؼ عند اإلماـ ابف ٌ
7
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الجر ،كمبحث لحركؼ العطؼ ،كمبحث لمحركؼ
كالحركؼ ٌ
الزكائد ،كمبحث لحركؼ ٌ

المختصة باألفعاؿ.
المشبية بالفعؿ ،كمبحث لمحركؼ
ٌ
ٌ

كخصصناه لتبييف المنيج
القيم):
حوي لإلمام ابن ّ
ٌ
الرابع( :المنهج ال ّن ّ
 الفصل ّ
كضمناه خمسة مباحث :مبحث
النحكية،
ٌ
القيـ في تناكلو لممسائؿ ٌ
ٌ
النحكم لإلماـ ابف ٌ
النحكم عند
حكية ،كمبحث إلرىاصات التٌيسير ٌ
القيـ بالمعاني ٌ
الن ٌ
الىتماـ اإلماـ ابف ٌ

الرابع
القيـ ،كمبحث لقضايا أصكؿ ٌ
اإلماـ ابف ٌ
أما المبحث ٌ
النحك عند اإلماـٌ ،
الفراء (ت 218ىػ)
فخصصناه لتأثٌر اإلماـ بأعالـ ٌ
ٌ
النحك :سيبكيو (ت571ىػ)ٌ ،

القيـ في مف
السييمي (ت175ىػ)،
كخصصنا المبحث الخامس ألثر اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ك ٌ
بعده.

تكصمنا إلييا مف
النتائج التي
 -4خاتمـة :كىي المحطٌة األخيرة مف ىذا البحث،
أىـ ٌ
ٌ
ٌ
كضمناىا ٌ

القيـ.
خالؿ بحث المسائؿ ٌ
حكية في آثار اإلماـ ابف ٌ
الن ٌ

خاصة ما تعمٌؽ
لمدراسة،
مادة دسمة ٌ
القيـ ٌ
ّ
مدكنة اإلماـ ابف ٌ
ٌ
الدراسات ّ
السابقة :لقد ش ٌكمت ٌ

غكية
اىتـ بالمسائؿ المٌ ٌ
بمسائؿ أصكؿ الفقو ،كالعقيدة كالتٌفسير ،غير ٌ
أف قميال مف البحثيف مف ٌ

طرؽ
السبؽ في بحثيا؛ إ ٍذ عثرنا عمى أعماؿ
حاكلت أف ت ٍ
النحكية عنده ،كلسنا ٌ
ٍ
كٌ
ندعي ىاىنا ٌ
المكضكع ،كتستقرئ قضاياه ،نذكر منيا:

العالمي
النحك
النحاة ك
األصكلييف العرب في ضكء نظرية ٌ
( جممة ال ٌشرط عند ٌ
ٌ
ٌ
خصصو لدراسة
لتشكمسكي) ،كىك ٌ
كتيب ألٌػػفو الدكتكر مازف الكعر -رحمة اهلل عميوٌ -
اىتـ
األصكلييف ،كاختار مف
النحاة ك
رطية عند ٌ
األصكلييف اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ
الجممة ال ٌش ٌ
القيـ ،ك ٌ

اعتمد في ذلؾ كتاب (بدائع
النحك ،كىك باب ال ٌشرط كالجزاء ،ك ٌ
بباب كاحد مف أبكاب ٌ
القيـ إحدل عشرة
خصصيا لجيكد اإلماـ ابف ٌ
الصفحات الٌتي ٌ
الفكائد) ،كلـ يتجاكز عدد ٌ

النحك ،التي بحثيا
( )55صفحة .كلـ
يتطرؽ صاحب الكتاب إلى الكثير مف أبكاب ٌ
ٌ
القيـ في آثاره.
اإلماـ ابف ٌ
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الدرس المغكم) لػػ :د .طاىر سميماف حمكدة ،كىك كتاب
قيـ الجكزية ،جيكده في ٌ
( ابف ٌ
القيـ ،كقد أغفؿ معظـ
ٌ
تحدث فيو صاحبو عف بعض المباحث ٌ
حكية عند اإلماـ ابف ٌ
الن ٌ

النحكية التي تناكليا اإلماـ.
األبكاب ٌ

القيـ المغكية في كتابو بدائع الفكائد) لػً :أ .عبد اهلل عبد ربو ال ٌذنيبات ،كىك
( آراء ابف ٌ

مقدـ لجامعة مؤتة ،تناكؿ فييا صاحبو الجيكد المٌغكية لإلماـ؛ إذ أشار
بحث ماجستير ٌ
حكية ،كلـ ًيفد إالٌ مف كتاب البدائع ،كما
الصرفية ،كبعض المسائؿ ٌ
الن ٌ
الص ٌ
كتية ك ٌ
لممسائؿ ٌ
طحية ،فقد اكتفى صاحبو بتحديد مكضعيا
أف إشاراتو لممسائؿ ٌ
بالس ٌ
الن ٌ
ٌ
حكية اتٌسمت ٌ

النحك.
النحاة في ك ٌؿ باب مف أبكاب ٌ
أقره ٌ
كنقميا دكف شرحيا كتحميميا ،كمقارنتيا بما ٌ

القيـ ،كتكضيح قيمة جيكده
كقد أغفمت تمؾ ٌ
الدراسات إبراز المنيج ٌ
حكم لإلماـ ابف ٌ
الن ٌ

ث
أما بحثنا،
بح ى
فيتميز عنيا ٌ
يميزه عف غيره مف ٌ
ٌ
ٌ
حكية ،كما ٌ
الن ٌ
السابقة) ٍ
بأف ى
(الدراسات ٌ
النحاة؛ ٌ

النقد كالتٌقعيد ،كما
تطرؽ إلييا اإلماـ ،كاعتمد في عرضيا التٌحميؿ ك ٌ
ك ٌؿ المسائؿ ال ٌن ٌ
حكية التي ٌ
النحك ،كتأثيره في مف بعده مف
كبيف مكقفو مف أعالـ ٌ
ٌأنو استنبط المنيج ٌ
حكم لإلماـٌ ،
الن ٌ
مكسعة ،كلـ يكتؼ بمصدر كاحد.
مدكنة ٌ
المريديف ،كقد اعتمد البحث عمى ٌ

دي ىدف البحث العممي ،كسمة مف سماتو البارزة ،فما مف
الصعكبات كالعقبات ٍ
الصعوباتٌ :
إف ٌ
ّ
الصعكبات التي كاجيتنا ،نذكر:
بحث
عممي إال كت ٍكتىػنفو صعكبات في مراحؿ إعداده ،كمف ٌ
ٌ

القيػػـ( :بػػدائع الف ػكائد)
ػدكنة البحػػث؛ إذ اعتمػػدنا ثالثػػة مؤلٌفات مػػف آثػػار اإلماـ ابػػف ٌ
 -اتٌسػاع مػ ٌ

المدكنة ما يزيد عف ثالث آالؼ
القيـ) ،ك(التٌبياف في أقساـ القرآف) .كلقد اشتممت ىذه
(التٌفسير ٌ
ٌ

صعب التح ٌكـ فييا قراءةن ،كفيما ،كاستقراء؛
( )0111صحيفة ،مما ٌ

النحكية ،فالمسألة الكاحدة قد نتطمٌبيا
لمنيجية كاضحة في إيراد المسائؿ
 عدـ اعتماد اإلماـٌ
ٌ

المدكنة)؛
المدكنة ،كأحيانا المسألة الكاحدة نجدىا مشتٌتة في أجزائيا (أجزاء
في ك ٌؿ كتب
ٌ
ٌ

ألن ػو يػكردىا مجم ػػمة ،معتمدا مصطمحات صعبة
ػحكية عن ػػد اإلماـ؛ ٌ
 -صع ػكبة في ػـ المسائؿ النػٌ ٌ

النحك.
النحكية في مضاف أخرل ،مف مضاف ٌ
كعممنا عمى تجاكزىا ببحث المسائؿ ٌ
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المضي قيدما في مراحؿ البحث ،تحدكنا
تحؿ دكف
الصعكبات ،لـ ٍ
نشير إلى ٌ
أف ىذه ٌ
ٌ
حكية إلماـ ذاع صيتو في عمكـ ال ٌشريعة ،كلـ ًتفو
الرغبة الجامحة في تبيي ػػف الجيكد ٌ
الن ٌ
ٌ

حكم ،كتدفعنا تحفيزات كتكجييات أستاذنا المشرؼ عمى
حؽ جيكًده في ٌ
الدراسات ٌ
ٌ
الدرس ٌ
الن ٌ

النحك
المش ىكؿ مف مسائؿ ٌ
البحث .كاهلل نسأؿ أف يكفقٌنا إلى بمكغ المراـ ،كتبييػف الغامض ك ي
نحكيا ،يعكد إليو الطٌمبة الباحثكف ،في زمف
القيـ ،فمع ٌؿ عممنا يككف مرجعا
ٌ
عند اإلماـ ابف ٌ

كنسكا أفضالو في
الناس في تعمٌـ ٌ
لما زًىد ٌ
النحك ،كرًغبكا عنو ،ي
فسدت فيو المٌغة ،كساء الفيـٌ ،
ظـ الفصيح مف الكالـ كبميغو.
تحصيف المغة ،كن ٍ
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العممية
أىم آثاره
ّ
اإلمام ابن ّ
القيم ،عصره ،نشأتو و ّ
قيم الجوزية.
 عصر اإلمام ابن ّ
قيم الجوزية.
 ترجمة اإلمام ابن ّ
العممية.
مدونتو
ّ
 وصف ّ
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سيعنى ُىذا ُالتٌمييدُ
العممية :يُ
أىم آثاره
ّ
تمييــــــــــــــــــــــــــد :اإلمام ابن ّ
القيم ،عصره ،نشأتو و ّ

العمميةُ
ػحياةُالسياسيةُك
أىـ ُمػػاُطػػبعُالػ
ػصرُاإلماـُابفُالقي ُ
بػمحاكرُثػػالثةُ:عػ
االجتماعيةُك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ـُ،ك ٌ
نةُالبحثُكتحميمياُُ:
مدك ًُ
ًُ
ُنقدـُترجمةُمختصر
ُ،كيختتى
آنذاؾُ،ثـ ٌ
ٌ
ةُلإلماـُابفُالقيـ ي
ٌ
ـُبكصؼُ ٌ
سياسيةُ
ُأف ُالبيئة ُكما ُيطبعيا ُمف ُأحداث ُ
ٌ
 -Iعـصــر اإلمــام ابــن قــ ّيم الجــ ّ
وزيــة :معمكـ ٌ
ُتككفُ
يميزىا ُمف ُنشاط
ك
اجتماعيةُ ،كما ُ ٌ
ٌ
ُعممي ُكفكر ٌ
مُ ،يككف ُليا ُ(البيئة) ُاألثر ُالبالغ ُفي ٌ
ٌ
ةُالممتدةُمفُ
لقدُعاشُاإلماـُابفُالقيـُفيُالفتر
مُ ُ .ك
شخصيةُأفرادىاٌُ ُ ،
كتكج
ٌ
ٌ
ييـُالعممي ُكالفكر ٌ
ٌ
ُأىـ ُمالمح ُالحياةُ
مُ .فما ُىي ٌُ
مُ ،إلى ُمنتصؼ ُالقرف ُالثٌامف ُاليجر ٌُ
ُالسابع ُاليجر ٌُ
نياية ُالقرف ٌ

يوُالعممي؟ُ ُ
ـُ،كتكج
ىاُعمىُاإلماـُابفُالقي
التيُطبعتُىذهُالفترة؟ُككيؼُكافُأثر
ٌ
ٌ
ٌ
-1

ؿ ُجساـُ،كافُ
ـُمصائب ُعظاـُ ،كأىكا هُ
يُ
ابفُالقي
ياسية :لقدُسبؽُمكلد ُاإلماـ ُ
ٌ
الس ّ
الحياة ّ

ُاإلسالميةُ ،كالذم ُانتيى ُبسقكط ُبغداد ُعاصمة ُالخالفة ُسنةُ
ٌُ
ُالتٌتار ُلمبالد
أعظميا ُاجتياح ُ

بينياُعمىُالسيطرةُ
إلىُد ىُكيالتُكاماراتُ ،تتنافسُفي ُما ُ
انقساـُالعالـُاإلسالمي ُ يُ
ٌُ
(656ق)ُ ،ك
ٌ

ُأف ُىذه ُالمشاحناتُ ،لـ ُتمنع ُمف ُقتاؿ ُاألعداء ُالمترٌبصيف ُكدحضيـُ ،السيماُ
كٌ
النفكذُ .غير ٌ
كبيةُُ-الذيفُسعكاُإلىُُدحضُ
كلةُاألي ٌُ
كطُالد
عمىُيدُالمماليؾُ–ُح ٌُكػ ػ ػ ػاـُمصرُكال ٌشاـُبعدُسق ػ
ٌ
ٌ

ُالسمطافُ
التٌتار؛ ُفكانت ُمعرك ُةي ُعيف ُجالكتُ الفاصمةُُ ،كالتي ُكسرت ُشككتيـُ ،كذلؾ ُبقيادة ٌُ
ُ

صرُالمؤزرُ،الذمُ
ٌُ
كحضُجندهُعميوُ،فكافُالن
سيؼُالديفُقطز)ُ ،الذمُباشرُالقتاؿُبنفسوُ ،
ٌُ
(
ٌ

ُلمدفػ ػاع ُع ػفُ
ُالناسُ ،كم ٌكف ُبوُاهلل ُل ػ ُ(قطز) ُكدكلة ُالمػ ػ ػماليؾ ُمفُبعده1؛ ُإٍُذ ُانتصبكا ٌُ
فرح ُبو ٌ

ُصكالت ُكجكالت ُفي ُدحضُ
ح ػياض ُاإلسالـُ ،كال ػ ٌذكد ُعنياُ .كامتػ ػ ػ ٌد ُحكميـُ ،فك ػ ػانت ُليـ ٍُ
الصميبيػٌػيفُ،كاجالئيـُعفُالبالد.

التٌاريخُ
ُ -ُ معركةُعيفُجالكتُ(ُ 25رمضافُُ 658ىػُُ 3ُ/سبتمبرُُ)1260ىيُإحدلُأبرزُالمعارؾُالفاصمةُفيُ ُ

إلحاؽُأكؿُىزيمةُقاسيةُ
ٌُ
سيؼُالديفُقطزُ
ٌُ
اإلسالميُ،كقعتُبعدُسقكطُبغدادُكال ٌشاـ؛ُإٍُذُاستطاعُجيشُالمماليؾُبقيادةُ

بجيشُالمغكؿُبقيادةُكتبغاُ،كانتصرُالمسممكفُانتصا انرُعظيمانُ،كأيبيدُجيشُالمغكؿُبأكمموُ .

صكؼُ .
يفُ،ابفُقيـُالجكزٌيةُ،عصرهُ،منيجوُكآراؤهُفيُالفقوُكالعقائدُك ُ
الد
ٌُ
ُ-1يي
نظرُ:عبدُالعظيـُعبدُالسالـُشرؼُ ٌ
ٌ
التٌ ٌ
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قمعةُالركـُعمىُيدُالممؾُاألشرؼُ،قاؿُابفُ
فتح ُ
شيدتُسنةُمكلدُاإلماـُابفُالقيـ ُ ،ىُ
ُُُكلقد ُ
ٌ
ٌ

شاـُ
كـُ،كسمطاف ُالبالدُمفُدنقمةُإلىُمصرُ ،إلىُأقصىُبالدُال ٌُ
يُ
تحتُقمعةُالر
ٌُ
كثير«ُ:فيياُُفي
ُالديف ُبفُ
بكمالو ُكسكاحموُ ،كبالد ُحمبُ ،كغير ُذلؾ ُالممؾ ُاألشرؼ ُخميؿُ ،ككزيره ُشمس ٌُ

1
ُالدسائس ُكاالغتياالت ُمفُ
ُاغُتًيؿُ ،فتكالت ٌُ
ُأف ُالممؾ ُاألشرؼ ُما ُلبث ُأف ٍُ
ٌُ
السمع ُكس» ُ ،غيػ ػر ٌ

دُبفُقالككف)ُ ،الذمُتكُلٌىُ
يُ
ُالممؾُالناصرُ( ٌُ
محم
ٌُ
فمـُيتييأُاالستقرارُفيُالحكـُلممؾٌ ُ ،إال
بعػده؛ ُ
ٌ
اتُتطكؿُكتقصرُ،فكافُمفُأكثرُسالطيفُالمماليؾُقكةُ،كأطكليـُفيُالحكـُ
الحكـُعمىُفتر
ٌ

ىـُابفُالقيـ.
ةُُ،ككافُممفُعاصر
مد
ٌ
ٌ
ٌ

ُأنيا ُك ػانت ُمضطربةُ
المتمعف ُلمحياة ٌُ
إف ُ
ُالقيـُ ،يدرؾ ٌ
ُالسياسٌُية ُفي ُعػ ػصر ُاإلماـ ُابف ٌ
ُُُُ ٌ
ٌ

النفكذُ
يُ
الممؾُالناصرُ( ٌُ
محم
متقمٌبةُ،إالٌُفيُفترةُ
دُبفُقالككف)ُُ،كالذمُكافُيتمتٌ
عُبالقكةُكالحكمةُك ٌ
ٌ
ٌ

ممؾُالتٌتارُفيُكقعةُ
ُ
العقدُ،السيماُبعدُتصديوُلػػُ(غازاف)ُ
كالقبكؿُلدلُاألمراءُأصحابُالح ٌؿُك
ٌ


اصرُيستمر ُفيُالحكـُلفترةُغطٌتُمعظـُحياةُاإلماـُابفُ
ٌُ
ُ،كىكُماُجعؿُالممؾُالن
حب
شٍُق ىُ
ىُ
ٌ

غيرُأف ُىذاُاالستقرار ُكافُينتقضُ
القيـُ،ماُساىـُفيُنكعُمفُاالستقرارُخالؿُفترةُحكمو2؛ُ
ٌ
ٌ
لُ،كبخاصةُبعدُكفاتوُ .
بيفُالفينةُكاألخر
ٌ

ةُفيُعصرُابفُالقيـُ،فيُماُيأتيُ ُ:
اةُالس ٌُ
ياسي
ٌُ
ُُُُُكعمكماُيمكفُتمخيصُمجرياتُالحي
ٌ

قؿُفيُالعالـُاإلسالمي ُإلىُمصرُكال ٌشاـُ،كذلؾُ
ٌُ
 تميُ ىُز ُ يُ
عصر ُاإلماـُبانتقاؿُمركزُالثٌ
لةُبغدادُعمىُعيدُالعباسييف؛
ٌُ
بعدُسقكطُبغداد؛ُإٍُذُأصبحتُمصرُبمنز

يفُخميؿُبفُالممؾُالمنصكرُسيؼُالديفُقالككفُ(ُ يكلدُفي القاهرةُفيُعاـُ666هـُ.
ٌُ
ٌُ
الممؾُاألشرؼُصالحُالد
ُ
الدكلةُ
ةُالقالككنيةُك ٌُ
يُ
اغتيؿُفيُتروجةُقربُاألسكندريةُفيُ 21محرمُ691هـُ)ُ،ييعتبرُمفُأبرزُسالطيفُاألسر
المممككيةُ.أشيرُإنجازاتوُفتحُعكاُ،كالقضاءُعمىُآخرُمعاقؿ الصليبيينُفيُالشام.

المحسفُالتٌركيُ،طُ.01القاىرة1424ُ:قُ،
ُ
النيايةُ،تحُ:عبدُاهللُبفُعبدُ
ُُ-1إسماعيؿُبفُعمرُبفُكثيرُُ،البدايةُك ٌُ

النشرُ،جُ،17ص.646
دارُىجرُلمطٌُباعةُك ٌُ

استمرتُ
قحبُأكُمعركةُمرجُالصُفرُ،معركةُبدأتُفيُُ2رمضانُسنةُ702ىػُُ20ُ/إبريؿُ1303ـُ،ك ٌُ
ُمعركةُ ىش ى

ثالثةُأياـُبسيؿُشقحبُ،بالقربُمفُدمشقُفيُسوريةُ.كانتُالمعركةُبيفُالمماليكُبقيادةُالناصر محمد بن
ٌُ

قالوونُسمطافُمصرُوالشامُ،والمغولُبقيادةُقتمغُشاهُنكيافُ(قطمكشاه)ُنائبُكقائدُمحمود غازانُإلخافُمغولُفارسُ
التٌكسعُفيُ
شاـُ،ك ُ
افُفيُالسيطرةُعمىُال ٌُ
ٌُ
(اإللخانات)ُ.انتيتُالمعركةُبانتصارُالمسلمينُ،كانتيتُطمكحاتُمحمكدُغاز
العالـُاإلسالمي.
ٌُ
ُ-2يينظرُ:ابفُكثيرُ،البدايةُكالنيايةُ،جُ،18صُ22كماُبعدىا.
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ُالتٌتارُ ،السيما ُحممة ُ(غازاف) ُعمىُ
ُتاـ ُلحمالت ُ
ُالصميبييفُ ،ك ُ
ٌُ
 إجالء
التٌ ٌ
صدم ُبنجاح ٌ
محمدُبفُقالككف)؛
يدُالممؾُالناصرُ( ٌُ
يمتوُالنكراءُعمىُ
دمشؽُ،كىز
ٌ
ٌ

كتدبيرُأمكرُالرعية؛ ُإٍُذُ
فقدانيـُالسيطرةُعمىُشؤكفُالحكـ ُ
 ضعؼُالح ٌكاـُالمماليؾُ ُ ،ك
ٌ
ٌ
افذيفُفيُالدكلة؛ُ
اءُالن
ٌ
كافُمعظـُالح ٌكاـُيكلٌييـُأىؿُالح ٌؿُكالعقدُمفُاألمر ٌ

ةُالدسائسُكالمؤامراتُلالستيالءُعمىُالحكـُ.
 كثر ٌ
-2

ياسيةُفيُعصر ُاإلماـُ
ابُالحياةُالس ٌُ
ٌُ
لقدُأدلُاضطر
االقتصادية:
االجتماعية و
الحياة
ٌ
ّ
ّ

السياسةُ ،فانفرد ُبياُ
ُاالجتماعية؛ ُإٍُذ ُاعتزؿ ُالعرب ُشؤكف ُ ٌُ
ٌُ
ُالقيـ ُإلى ُاضطراب ُالحياة
ابف ٌ

ُالزراعة ُكالصناعةُ ،ك ً
الح ىرؼُ ،كاالشتغاؿ ُبكسبُ
المماليؾ ُمف ُاألعاجـُ ،كانصرؼ ُالعرب ُإلى ٌ
ٌ

الرزؽُ .
القكتُك ٌ

ُالقيـُ
ىُ
ُدمشؽ ُ
ىُ
كبالنظر ُإلى ُتنازع ُاألمراء ُعمى ُالحكـُ ،فقد ُشاب
ُُُُُ ٌ
كمصر ُفي ُعصر ُابف ٌ

ُاالجتماعية؛ ُفانتشر ُالغالءُ ،ككث ػر ُالقتػؿُ ،يقكؿ ُابف ُكثيرُ
ٌُ
ُتردم ُاألكضاع
هُ
مكجات ُمف ٌ
معب ارُعفُالكضعُفيُسنةُخمسُكتسعيفُكستٌمائةُ(ُ695ق)«ُ:كافُالغالءُكالفناءُ
(تػ774ىػ)ُ ٌ
الٌُالقميؿُ،ككانكاُيحفركفُالحفيرةُفيدفػ ػنكفُفيياُالفػئاـُ
اُ،كقدُتفانىُالناسُإ ُ
ٌُ
ٌُ
شديداُجد
بديارُمصرُ

عماؿُ،فماتُ
مفُالناسُ،كاألسعارُفيُغايةُالغالءُ ،كاألقكاتُفيُغايةُالقُمٌةُكالغالءُ ،كالمكتُ ٌُ
ٌُ
ُالح يُمرُ
شاـُ ...كأُيفنيت يُ
ُكنحك ُمف ُثالثيف ُألفاُ ،ككقع ُغالء ُبال ٌُ
هُ
بيا ُفي ُشير ُصفر ُمائة ُألؼ

1
لقدُأدلُالفقرُكالغالءُفيُاألسعارُ،ككثرةُ
ٌُ
كالخيؿُكالبغاؿُك
الكالبُمفُأكؿُالناسُليا ُ» ُ ُ .ك ٌ

صميبييف ُعمى ُال ػبالد ُالعرٌُبية ُفي ُعصر ُابفُ
ٌُ
سمطةُ ،كتك ػالب ُال ػُتٌػتار ُكال ػ
صراعات ُع ػمى ُال ػ ٌُ
ال ػ ٌُ
ُالطبقية ُفي ُالمجتمعُ ،ففي ُالكقت ُالذم ُكاف ُفيو ُالبعض ُيعيش ُحياةُ
ُأدت ُإلى ُظيكر
القيـ؛ ٌ
ٌ
ٌ

بالنظر ُإلىُ
النعيـُ ،كاف ُالبعض ُاآلخر ُيرزح ُتحت ُنير ُالفقر ُكالمرض ُكالغالءُ ُ .ك ٌُ
ٌُ
الرفاىية ُك ٌ
طبيعةُالمجتمعُفيُعصرُابفُالقيـُ،يمكفُتقسيموُإلىُثالثُطبقاتُىيُ ُ:
ٌ
كىيُالطبقةُالتيُتعيشُفيُالنعيـُكرغدُالعيش؛
ٌُ
ُ -1طبقةُالح ٌكاـ؛ُ

النيايةُ،جُ،17ص.683
ُ-1ابفُكثيرُ،البدايةُك ٌُ
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ُالديف ُكمف ُدار ُفي ُفمكيـ ُكالقضاةُ ،كاألعياف ُكغيرىـ؛ ُكقد ُنالكا ُرضاُ
 -2طبقة ُعمماء ٌ
الح ٌكاـُ،الذيفُكانكاُيشممكنيـُباليباتُكالعطايا؛
الصناعةُ
ُالزراعة ُك ٌُ
ُ -3طبقة
ُالناسُ ،كىـ ُأرباب ٌ
ُالسكاد ُاألعظـ ُمف ٌ
ُالعامة؛ ُكتش ٌكؿ ٌ
ٌ
ك ً
الحرؼُ،فيـُيكدحكفُمفُأجؿُتحصيؿُلقمةُالعيش.

ميبييفُ ،كدرءُخطرىـُعمىُبالدُ
الحياة
الص ٌ
العمميةٌ ُ :
ّ
إف ُانشغاؿُالح ٌكاـُالمماليؾُبقتاؿُالتتٌارُك ٌ

ةُ،فصبكاُ
ٌُ
فُاالىتماـُبالحركةُالعممي
ابفُالقيـُ ،لػ ػـُيمنعيـُمػ ػ
ش ػاـٌُ ُ ،إبػ ػافُعصرُاإلماـُ
مصرُكال ٌُ
ٌ
ٌ
السيماُفيُالنصؼُالُثٌانيُمفُالقػ ػرفُ
ٌُ
اىتماميـُعمىُإنشاءُدكرُالعمـُ ،كالمساجدُ ،كالمدارسُ ،
يُ

ُخاصة ُمعُ
ٌُ
ُالنظير،
ٌُ
ُتطك ار
مُ ،كالق ػ ػرف ُالثٌامف ُاليجر ٌُ
السابع ُاليجر ٌُ
ُعمميا ُمنقطع ٌ
ٌ
م؛ ُإٍُذ ُشيػ ػد ٌ
دُبفُقالككفُ .
يُ
اصرُمحم
اتُحكـُالن
سبيُالذمُسادُالبالدُفيُفتر
ارُالن ٌُ
ٌ
االستقر ٌ
ٌ

ق)ُدعائـُالحياةُالعمميةُكالفكرٌُية؛ُإٍُذُ
ٌُ
ظٌاىرُبيبرسُالبندقدارمُ(ت676
ُُُُُلقدُأرسىُالممؾُال ُ
ُكحث ُعمى ُطمبُ
اىتـ ُفي ُفترة ُحكمو ُببناء ُالجكامع ُكالمكتبات ُكالمدارس ُفي ُمصر ُكال ٌشاـ،
ٌ
ٌ

ح ٌجا ُلطالٌبُ
ُم ىُ
ُضمت ُمكتبة ُضخمة ُكانت ىُ
العمـُ ،فأنشأ ُالمدرسة ُال ُ
ظٌاىرٌُية ُفي ُدمشؽُ ،كالتي ٌ

ينيةُفيُضكءُماُكافُسائداُ.فسارُح ٌكاـُالمماليؾُمفُبعدهُ
ٌُ
فةُ،كماُاىتـ
العمـُكالمعر
ُبالعمكـُالد ٌ
ٌ
ظٌاىرُ
عمىُسمتوُالذمُرسموُ،كلـُيخرجكاُعنوُ ،السيماُماُتعمٌؽُبالفقوُكالقضاء؛ُإٍُذ ُقصرهُال ُ

كعيفُعمىُرأسُك ٌؿُمذىبُقاضياُيحكـُبماُيقتضيوُمذىبوُ ُُُُ.
عمىُالمذاىبُاألربعةُالمعركفةٌ ُ،
عمىُىذاُبقيةُح ٌكاـُالمماليؾُمفُبعدهُ،يقكؿُابفُخمدكف ُ(ت808ق)ُ «ُ:ككقؼُ
ُُُكقدُسارُ
ٌ

ؿ ُكؿُ ُمقمٌدُبمذىبُ
كلـُيبؽ ُإالٌ ُنقؿُمذاىبيـُ،كعم ىُ
التٌقميدُفيُاألمصارُعندُىؤالءُاألربعةُ ...
ى
ُبالركاية؛ ُال ُمحصكؿ ُاليكـ ُلمفقو ُغيرُ
مف ُقمٌده ُمنيـُ ،بعد ُتصحيح ُاألصكؿ ُكاتٌصاؿ ُسندىا ٌ

كم ٌدعيُاالجتيادُفيُىذاُالكقتُمردكدُعمىُعقبوُ،ميجكرُتقميدهُ،كقدُصارُأىؿُاإلسالـُ
ىذا ُ.ي
الءُاألئمةُاألربعة»ُ،1كلعمٌيـُاقتصركاُعمىُالمذاىبُاألربعةُالمعركفةُ،نظراُ
اليكـُعمىُتقميدُىؤ
ٌ

ىـُمفُذكمُالسمطافُاألكبرُ،
عبدُالرحمفُبفُخمدكفُ،ديكافُالمبتدأُكالخبرُفيُتاريخُالعربُكالبربرُكمفُعاصر
ٌُ
ُ -1
ٌ

تحُ:خميؿُشحادةُ،طُ.02بيركت1408ُ:قُ،دارُالفكرُ،ص.566
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ُخاصة ُما ُتػع ػمٌؽ ُبالم ػسائؿُ
لما ُح ػصؿ ُل ػيا ُم ػف ُتػكاف ػؽ ُمطم ػؽ ُح ػكؿ ُالمسائؿ ُالمح ػكرٌية،
ٌ
العقديةُ،كدرءُماُيمكفُأفُيجمبوُاالجتيادُالجديدُمفُمفاسدُ،كفتفُبيفُالمسمميفُ .
ٌ

ُالزكايا ُكالخكانؽُ ،كالمدارسُ
عميمية ُفي ُمصر ُكال ٌشاـُ ،فأينشئت ٌُ
ُالتٌ ٌُ
ُُُُُتكالى ُإنشاء ُالمراكز ُ

ُتطكر ُالعمـ ُكالمعرفةُ
ممي ُكال ػحضار ٌُ
مُ .كيػعزك ُابف ُخمدكف ٌ
فغػدت ُالػقاىرة ُمػركز ُاإلش ػعاع ُالع ػ ٌ
بياُ ،إلى ُرسكخيا ُفي ُالعمراف ُكالحضارةُ ،كاىتماـ ُح ٌكاـ ُالمماليؾ ُبالعمـ ُكالعمماءُ ،يقكؿُ:
متُالغالتُكالفكائدُ،ككثرُ
الزكاياُ...فكثرتُاألكقاؼُلذلؾ؛ُكع ُ
ظي
ٌ
«فاستكثركاُمفُبناءُالمدارسُك ٌ
ُالناس ُفي ُطمب ُالعم ػـ ُمف ُالع ػراؽُ
طالب ُالعم ػـ ُكمعمٌمو ُبك ػثرة ُجرايتيـ ُمن ػيا؛ ُكارتحػ ػؿ ُإلييا ٌ

1
اُأف ُغيرىاُ
ٌُ
افرُ،فإف
شاطُالعممي ُالك
ٌُ
بذلؾُالن
ُ،كلئفُنعمتُمصر ُ
ًُ
كالمغ ػرب»
ُالمؤرخيفُقدُأثبتك ٌ
ٌ
ٌ

قدُشيدتُأيضاُنشاطاُعممياُ،2كلع ٌؿُدمشؽُكانتُأكفرىاُحظٌاُبعدُالقاىرةُ ُ.
مفُالحكاضرُ،
ٌ

ُخرجػ ػت ُالكثير ُمف ُالعمماءُ
كتيعتبػ ػر ُمدرسة الجوزية ُبدمش ػ ػؽُ ،مثػ ػاال ُلممدارس ُالتي ٌ

قيماُعميياُ.كىيُمفُ
األفذاذُ ُ ،كلقد ُكافُك
الدُاإلماـُابفُالقيـُ ،أبكُبكرُبفُ ٌأيكب ُ(ت723ق) ُ ٌ
ٌ
حييُالديفُيكسؼُابفُاإلماـُ
ٌُ
يُ
ُ،كىكُم
كنسبتُلكاقفياُابفُالجكز ٌُ
م
أعظـُمدارسُالحنابمةُشيرة ُ،3يُ

جُعبدُالرحمفُبفُالجكزمُ(ت ُ656ق)ُ،كىيُمفُالمدارسُالتيُارتادىاُاإلماـُابفُ
ٌُ
أبيُالفر
ماُثـُمعمٌماُ .
ٌ
القيـُمتعمٌ ٌ

ُالفعاؿ ُفي ُبعث ُحركةُ
إف ُى ػ ػ ػ ػ ػذا ُاالنتشار ُالكاسع يُ
ُُُ ٌ
ُلدكر ُالعمـ ُكمدارسوُ ،كاف ُلو ُاألثر ٌ

ُالقيـ ُاشتير ُبكثرة ُمؤُلٌفاتوُ
ُ
ُإف ُعصر ُاإلماـ ُابف ٌ
التٌأليؼُ ،بؿ ُجعميا ُأكثر ُنشاطاُ ،حتٌى ٌ

ُالتٌأليؼُ ،ىك ُشعكرىـ ُبكاجبُ
كمكسكعيتياُ .كلع ٌؿ ُالذم ُحمؿ ُىؤالء ُالعمماء ُعمى ُاإلكثار ُمف ُ

ُمعالـ ُالعمـ ُكالمعرفة ُببغدادُ ،جعؿُ
ىُ
ُكطمسيـ
ُالتٌتار،
ُالديف4؛ ُفالخراب ُالذم ُخمٌفو ُ
إحياء ُعمكـ ٌ
ٍ
المصن ػفات.
ٌُ
العمماءُيشعركفُبمسؤكليةُبعثُالحركةُالعمميةُ،فأنتجكاُاآلالؼُمفُالكتبُك
ٌُ

ىـُمفُذكمُالسمطافُاألكبرُ،
عبدُالرحمفُبفُخمدكفُ،ديكافُالمبتدأُكالخبرُفيُتاريخُالعربُكالبربرُكمفُعاصر
ٌُ
ُ-1
ٌ

صُ .549

ةُمفُخالؿُمفتاحُدارُالسعادة.
ٌُ
يدُالماؿُ،خصائصُلغةُابفُقيـُالجكزٌي
ُ-ُ2ينظرُ:نصيرةُز
ٌ
يدُ،ابفُقيـُالجكزٌُيةُ،حياتوُآثارهُمكارده.
ُ-ُ3يُينظرُ:بكرُبفُعبدُاهللُأبكُز
ٌ
ُ-ُ4يُينظرُ:المرجعُنفسو.
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عمماء ُأفذاذاُفيُمختمؼُمجاالتُالعمكـُ،نذكرُمنيـُالفقيوُ
ىُ
مُ
لقدُأنجبُالقرفُالُثٌامفُاليجر ٌُ

ُالح ػكـُ
ُالسكن ػ ػدرم ُ(ت ُُ 709ق) ُصاحب ًُ
ابف ُدقي ػ ػؽ ُالعيػد ُ(ت ُُ 702ق)ُ ،كاب ػف ُعطاء ٌ

العالـُالمكسكعي ُشيخُاإلسالـُابفُتيميةُ(ت728ق) ُالذمُزادتُمؤُلٌفاتوُعفُمئةُ
العطائيػةُُ ،ك
ٌُ
ٌ
غكمُ
حكم
ُحياف ُاألندلسي ُ(ت745ق) ٌ
كخمسيف ُ(ُ )150مؤلفاُ ،كأبك ٌ
ُالمفسرُ ،كالفقيو ُالمٌ ٌ
ٌ
ُالن ٌ
المفسرُ
العالـُاألصكلي ُالف ٌذ
ٌُ
حكم ُابفُالكردمُ(ت749ق)ُ،ك
ٌ
ٌ
ُابفُقيـُالجكزٌيةُ(ت751ق)ُ،ك ٌ
الن ٌ
المؤرخُابفُ
السميفُالحمبيُ(ت756ق)ُ،ك ٌ
النحكمُابفُىشاـُاألنصارمُ(ت761ق)ُ،ك ٌ
ٌ
المفسرُك ٌ

كثيرُالمصرمُ(ت774ق)ُكغيرُىؤالءُكثيرُ .

امفُ،كبالرغـُ
ـُعفُأىـ ُ
ٌُ
اُتقد
ُُنست
ـُ،أف ُعمماءُالقرفُالُثٌ
نتجُمم ٌ
ٌ
ماُطبعُعصرُاإلماـُابفُالقي ٌ
ٌُ
ٌ

الٌ ُ ٌأنيػ ػـ ُلـ ُيستػ ػ ػكينكا ُلمخ ػ ػمكؿُ
اجتماعيا؛ ُإ ُ
ٌُ
ُسياسيا ُك
ٌُ
مف ُاالضطػ ػ ػ ػراب ُال ػ ػذم ُطبع ُحياتيـ

اُميماُليـُ،شحذت ُىمميـُ،كأعمت ُعزيمتيـُ
ك ٌُ
الرككدُ،كاٌنماُكانتُتمؾُاألكضاعُالمزرية ُحافز ٌ
فاتُالتيُتحفظياُ،كتنقمياُإلىُالناشئةُفيتدارسكىاُ ُُ.
لمن
يكضُبعمكـُالديفُ،كانتاجُالمؤُلٌ
ٌ
ٌ
ٌ

رجمةُلإلماـُابفُقيـُالجكزٌُيةُ ،كلع ٌؿُ
ُ
القيم :لقدُاىتـُمؤُلٌ
فكفُكثرُبالتٌ
ٌ
 -IIترجمة اإلمام ابن ّ

أبػ ػرزىـ ُابف ُحج ػ ػر ُالعسقػ ػالني ُ(تُ 852ىػ) ُفي ُكػ ػتػ ػابو ُ(الػ ػدُرر ُالكامنة ُفػ ػي ُأعياف ُالم ػ ػئةُ

يكطيُ(تُُ911ىػ)ُفيُكتابوُ(بغيةُالكعاة)ُُ،كعبدُالرحمفُبفُأحمدُ
يفُالس ٌُ
ٌُ
ٌُ
ُ،كجالؿُالد
الثٌامػ ػنة)
بفُرجبُالحنبميُ(ت795ق)ُفيُكتابوُ(ذيؿُطبقاتُالحنابمة)ُ،كأجمعُك ٌؿُمترجميُاإلماـُابفُ

القيـٌ ُُ،أنوُمفُأعالـُالقرفُالُثٌامفُالبارزيفُ،كمفُعممائوُالمكسكعي ػٌيفُ،كمفُمؤُلٌفيوُالمكثريفُ .
ٌ
ُالدمشقيُ
ُالزرعي ٌُ
ُأيكب ُبف ُسعد ُبف ُحريز ُ
محمد ُبف ُأبي ُبكر ُبف ٌُ
 -1اسمو ونسبوُ :ىك ُ ٌُ

حكمُ،العارؼُ .كلدُسنةُ
الن ٌُ
ُ،المفسرٌُ ُ ،
ٌُ
ٌُ
األصكلي
شمسُالديفُبفُقيـُالجكزٌُيةُالحنبميُ،1الفقيوُ ،
ٌُ
2
ُالمتقدميفُ
ُالقيـ ُبيف ُأىؿ ُالعمـ
ٌ
ُعرؼ ُاإلماـ ُابف ٌ
إحدل ُكتسعيف ُكستٌمائة ُ(ُ 691ىػ) ُ .كقد ي

ةُ،كعرؼُأيضاُبػُ(ابفُ
إلىُأبيوُالذمُكافُقيماُلمدرسةُالجكزٌُي
ابفُالقيـ)ُ ،نسب ُةن ُ
المتأخريفُبػ ُ(
ك ٌ
ٌ
ٌ
ي
امنةُ،تحُ:محمدُعبدُالمعيدُضافُ،طُ.02اليندُ:
ٌُ
ٌُ
ُ-1
أحمدُبفُحجرُالعسقالنيُ،الدُررُالكامنةُفيُأعيافُالمئةُالثٌ
ةُالمعارؼُالعثمانيةُ،جُ،05صُ .137
ٌُ
1392ىػُ،مجمسُدائر

جدةُ،2005ُ:
ٌُ
ٌُ
جبُالحنبمي
عبدُالرحمفُر
ٌُ
ُ-2
ُ،ذيؿُطبقاتُالحنابمةُ،تحُ:عبدُالرحمفُبفُسميمافُالعثيميفُ،طٌ ُ.01

مكتبةُالعبيكافُ،جُ،05صُ .171

21

تمهيـــــــــــــــــــــــــــــد:اإلمام ابن الق ّيم ،عصره ،نشأته وأه ّم آثاره العلم ّية.
1
ُالقيـُ
قيـ ُالجكزٌية)ُ ،كمنيـ ُمف ُغمط ُفيوُ ،فقاؿ ُ(ابف ُالجكزم) ُ ،كمنيـ ُمف ُيقكؿ ُخطُأن ُ(ابف ٌ
ٌ

ُقيـُ
ُي ُ
الجكزية)ُ ،كىك ٌ
ُفيقاؿ(ُ :ابف ٌ
فيقاؿ(ُ :ابف ٌ
عرؼ ُباإلضافة ي
ُالقيـ)ُ ،أك ي
عرؼ ُبػ ُ(أؿ) ُ ي
ُإنما ي
ُي ٌ
الجكزٌُية).

ـُكنشأُفيُجك ُيكتنفوُالعمـُمفُك ٌؿ ُجانبُ،فبدأُ
ابفُالقي
 -2نشأتو وطمبو لمعمم ُ :يُكلدُاإلماـُ
ٌ
ٌ
ُقيـ ُالجكزٌية؛ ُإ ٍذ ُأخذ ُعنو ُالفرائضُ ُ ،كسمع ُعمىُ
ُأيكب ٌ
أخذ ُالعمـ ُعمى ُيد ُكالده ُأبي ُبكر ُبف ٌ

شيرُازمُ
طعـ ُ(تُُ 719ىػ)ُ ،كابفُال ٌُ
الم ٌُ
أبيُبكرُبفُعبدُالدائـ ُ(تُُ 716ق)ُ ،ك يُ
ٌُ
التٌقيُسميمافُك
ُ

(تُ714ىػ)ُ ،كاسماعيؿُبفُمكتكـ ُ(تُُ 716ق)ُ .كقرأُالعرٌُبيةُعمىُابفُأبيُالفتحُ ،كالمجدُ
ُالحراني ُ(ت ُُ 729ق)ُ ،كابف ُتيمية ُ(728ق)ُ ،كدرسُ
ُ
التٌكنسيُ ،كق أر ُالف ػقو ُعمى ُالمجد ٌُ

كافُجريئ ُالجنافُ2
ُ
اليندمُ ،كابفُتيميةُ ُ .ك
ٌُ
في ُ
أُاألصكؿُعمىُالص ٌُ
ٌُ
أـ ُبالجكزٌُيةُ ،كقر
بالصدريةُ ،ك ٌُ

فاُبالخالؼُكمذاىبُالسمؼُ .
ٌُ
كاسعُالعمـُ،عار

ُاليمةُفيُطمبُالعمـُمنذُصغرهُ،كماُاشتيرُ
اإلماـُابفُالقيـُ
ُُُُُ يعرؼُ
ٌ
ٌ
كعمك ٌ
بصدؽُالرغبةٌ ُ ،

هُ،ثـُ
بدأُتحصيموُكىكُفيُسف ٌُ
التٌفانيُفيو؛ُإٍُذ ُ
الجد ُك ُ
ٌُ
بالصبرُعمىُتحصيموُ،ك ٌ
ٌ
ُالسابعةُمفُعمر ٌ

ابفُالقيـُإذُذاؾُابفُإحدلُ
ةُلماُرجعُمفُمصرُسنةُ(712ق)ُ ،ك
ٌ
ٌ
الزـُشيخُاإلسالـُابفُتيمي ٌ
كقدُكافُابفُالقيـُحيفُذاؾُابفُنحكُسبعُ
ىُكفاتًوُسنةُ(728ق)ُ،
ُ
كعشريفُسنةُ،كلـُيفارقوُحتٌ
ٌ
كثالثيفُسنةُ .

ـُمحباُلشيخوُابفُتيميةُ،كثيرُالُثٌػناءُعميوُ،معظٌماُلقدرهُكمنزلتوُ،فترؾُ
فُالقي
ُُُُُلقدُكافُاب
ٌ
ٌ

عيفُالعمـُالصافيُ ،المشتمؿُعمىُ
ٌُ
ىُ
كدُعفُم
األثرُ،مماُجعموُيشاركوُفيُالٌُذ
ذلؾُفيُنفسوُبالً ىُغ ُ
ُ
ٌ
ُالقيـ ُكشيخوُ
األصكؿ ُالحقٌة ُلعمكـ ُال ٌشرعُ ،كفي ٌ
السنة ُكاإلجماعُ ،فكاف ُابف ٌ
ُمقدمتيا ُالكتاب ُك ٌ

ُثـ ُيبسط ُالقكؿ ُفيوُ ،فكاف ُبذلؾ ُأشبو ُتالميذه ُبوُ ،قاؿُ
يتٌبع ُما ُقاـ ٌ
ُالدليؿ ُعميو ُكينصرهٌ ،

ال ٌشككاني«ُ:كاذاُاستكعبُالكالـُفيُبحثُ ،كطكؿُذيكلوُأتىُبماُلـُي ً
أت ُبوُغيرهُ،كساؽُماُ
ى
ٌ
تُإليوُبركةُمالزمتوُلشيخوُ
ياُسىُر ٍُ
أظن ىُ
حُلوُصدكرُالر
ينشر
ٌ
اغبيفُفيُأخذُمذاىبيـُعفُالدليؿُ،ك ٌ
ٌُ

يدُ،ابفُقيـُالجكزٌيةُ،حياتوُ،آثارهُ،مكارده.
ُ-1يينظرُ:بكرُبفُعبدُاهللُأبكُز
ٌ
ُ،الدررُالكامنةُ،جُ،05صُ .138
ابفُحجرُالعسقالني ٌُ
ٌُ
ُ-2
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ً
كطكؿُترددهُإليو»ُ،1فقدُ
القياـُمعوُفيُمحنوُ،كمكاساتوُبنفسوُ،
الضراءُ،ك
ابفُتيمي
ٌ
ةُفيُالسراءُك ٌ
ٌ
ٌ

وُسجفُمعوُفيُسجفُ
ـُشيخوُفيُمحنوُالعديدةُ،نتيجةُمالزمتوُلوُ،كمفُذلؾُأن يُ
شارؾُابفُالقي
ٌ
ٌ
اةُشيخوُفيُالسجػ ػفُ(728ق)ُ2
ٌُ
وُإالُبعدُكف ػ ػ
القمعػػةُبدمشػ ػػؽُسنةُ(726
ق)ُ،كلـُيطم ػ ػؽُسراح ػ ػ ٌ
ي

لُبسببُتبنيوُبعضُفتاكلُابفُتيميةُ ُُ.
كماُحدثتُلوُمحفُأخر
ٌ

ابفُالقيـُعمىُكثيرُمفُشيكخُعصرهُ،كلع ٌؿ ُأبرزىـُشيخُاإلسالـُ
 -3شيــــوخو :تتػممذُاإلماـُ
ٌ
ُ،بؿُكافُلإلماـُابفُالقيـُالفضؿُفيُ
ابفُتيميةُالذمُكافُيأخذُبأكثرُاجتياداتوُ،كينتصرُليا
ٌُ
ٌ
النفعُبوُ،كمفُأبرزُمفُأخذُعمييـُالعمـُ،نذكرُ :
نقؿُعمـُشيخُاإلسالـُك ٌ

كبُقيـُالجكزٌيةُ،كذكرُالمترجمكفٌُ ُ 3أنو ُأخذُعميوُالفرائضُ،ككافُ
أبكُبكرُبفُأي
ُ -1كالدهُ
ٌ
ٌ
لوُاليدُالطٌكلىُفيُذلؾ؛

اهللُالفقيوُالنحكمُ(ت709ق)ُ،كقدُ
محمدُبفُأبيُالفتحُالبعمب ٌكيُشمسُالديفُأبكُعبد ُ
ٌُ -2
ٌ
أخذُعنوُالعر ٌبيةُكالفقو؛

اىيـُبفُمحمكدُبفُجكىرُ،المسندةُالمحدثةُ(ت711ق)؛
ُ -3فاطمةُبنتُإبر
ٌ
أبكُبكرُبفُالمنذرُبفُعبدُالدائـُالمقدسيُ(ت718ق)؛
ُ -4
ٌ
الـُابفُتيميةُ،شيخُاإلسالـُ(ت728ق)؛
أحمدُبفُعبدُالحميـُبفُعبدُالس
-5
ٌ
ٌ
عيُ(ت733ق)؛
ٌُ
محمدُبفُإبراىيـُ
ٌُ ُ -6
بفُجماعةُالقاضيُ،الحمكمُال ٌشاف ٌ

يفُالمزمُ(ت742ق)ُ،كيذكرُمترجمكُ4
ٌُ
حمفُجماؿُالد
يفُعبدُالر
ُالد
ُ -7
ٌ
يكسؼُبفُزكي ٌ
ٌ
ٌ
اعتمدهُكنقؿُعنوُفيُكثيرُمفُكتبوُ،خاصةُفيُالحديثُ،ككافُ
ٌُ
اإلماـُابفُالقيـٌ ُ ،أنو ُ
ٌ
يعبرُعنوُبمفظُ(شيخنا)ُُ.
ٌُ

بمحاسفُمفُبعدُالقرفُالسابعُ،طُ.01بيركتُ:دُتُ،دارُالمعرفةُ،جُ،02
دُبفُعميُال ٌشككانيُ،البدرُالطٌالعُ
ٌُ ُ-1
محم
ٌ
ٌ

ص.145

ُ،الدررُالكامنةُ،جُ،05صُ .138
نظرُ:ابفُحجرُالعسقالني ٌُ
ُ
ُ-2يي

ٌ
يدُ،ابفُقيـُالجكزٌُيةُ:حياتوُ،آثارهُ،مكارده.
 - 3ينظر :بكرُبفُعبدُاهللُأبكُز
ٌ
 - 4ينظر المرجع نفسه.
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ُابفُالقيـُ،فأخذُ
إلىُحمقاتيـُالعمميةُاإلماـُالف ٌذ
شيكخُالفطاحؿُالذيفُاختمؼُ
ُُُُُىؤالءُأبرزُال ٌُ
ٌ
ي
ُفحصؿ ُمنيـ ُالعمـ ُالغزيرُ ،ما ُم ٌكنو ُمفُ
ُكتأدب ُبأدبيـُ ،كتأثٌرُبمنيجيـ؛
عنيـ ُعمكما ُشتٌىٌ ،
ٌ
بمكغُمصافيـُتأليفاُكتعميماُ.

-3

كافُاإلماـُابفُالقيـُعُمىىُـ ُعصرهُفيُمختمؼُالعمكـُ،كىذاُماُجعؿُطمبةُ
تالميـــــذهُ :
ٌ

العمـُيعظٌمكنوُكيتتممذكفُعميوُ «ُ ،كقدُكثرُاآلخذكفُعنوُ،كازدحمتُمجالسوُباألئمةُ،كتمقٌىُ
ي

1
ضجُمجمسوُبالمريديفُالذيفُأصبحكاُعمماءُزمانيـُ،كمفُأشيرُ
هُ
عنوُكثيرُمفُالعمماء» ُ،كقدُ ٌ

ىؤالءُنذكرُ :

ُالنحكُ:
ُقيـ ُالجكزٌُية ُ(ت767ق)ُ ،صاحب ُالكتاب ُالمشيكر ُفي ٌ
ُمحمد ُبف ٌ
 -1إبراىيـ ُبف ٌ
(إرشادُالسالؾُلح ٌؿُألفيةُابفُمالؾ)؛
ٌ

ُالحنبميُشمسُالديفُ(ت744ق)؛
دُبفُأحمدُبفُعبدُاليادمُالمقدسي
ٌُ -2
محم
ٌ
ٌ

محمدُبفُأحمدُبفُعثمافُبفُقايمازُال ٌذىبيُالتركمانيُال ٌشافعيُ(ت748ق)ُ،صاحبُ
ٌُ ُ -3
التٌصانيؼُالكثيرةُفيُعمـُالحديث2؛
ُ

ُالديفُأبكُالحسفُ(ت756ق)؛
عميُبفُعبدُالكافيُبفُعميُالس
ُ -4
بكيُتقي ٌ
ٌ
ٌ

مُالتٌممسانيُ(ت759ق)؛
المقر ُ
ٌُ
دُبفُمحم
ٌُ ُ -5
محم
دُبفُأحمدُبفُأبيُبكرُالقرشيُ ٌ
ٌ

افعيُأبكُالفداءُعمادُالديفُ(ت774ق)ُ،مؤلٌؼُكتابُ
ٌُ
ُ -6إسماعيؿُبفُعمرُبفُكثيرُال ٌش
(البدايةُكالنياية)؛ُ
عبدُالرحمفُبفُرجبُالحنبميُ(ت795ق)ُ،صاحبُكتابُ:
ٌُ
عبدُالرحمفُبفُأحمدُبفُ
ٌُ
ُ -7
(طبقاتُالحنابمة)؛

دُبفُيعقكبُبفُمحمدُ،محييُالديفُالفيركزُآبادمُ(ت817ق)ُ،صاحبُالمعجـُ
ٌُ
ٌُ ُ -8
محم
المشيكر(ُ:القامكسُالمحيط).

اعدُالفقييةُالمستخرجةُمفُكتابُإعالـُالمكقٌعيفُ،طُ.1القاىرةُ ُ:
مُ،القك
ُ-ُ1
ٌ
أبكُعبدُالرحمفُعبدُالمجيدُجمعةُالجزائر ٌ
ٌ
ـُلمنشرُكالتٌكزيعُ،ص.75
ُُُُُ
دُتُ،دارُابفُالقي ٌ
ٌ

يدُ،ابفُقيـُالجكزٌُيةُ:حياتوُآثارهُمكارده.
ُ-ُ2ينظرُ:بكرُبفُعبدُاهللُأبكُز
ٌ
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ُالقيـُ ،كتأثٌركا ُبمنيجوُ
إف
ُالمتمعف ُفي ُىؤالء ُالمريديف ُالذيف ُأفادكا ُمف ُعمـ ُاإلماـ ُابف ٌ
ُُُ ٌ
ٌ

يديوُعمماءُ
ىُ
يعةُالسمحاء؛ُفكافُمعظـُمر
ُ،يدرؾُأف ُتأثرىـُبوُكافُفيُماُتعمٌؽُبال ٌشر
عممي
ٌ
ٌ
ال ٌ
زمانيـُفيُعمكـُالقرآفُ،كالفقوُ،كعمـُالحديث...كق ٌؿ ُمفُىؤالءُمفُانتبوُإلىُنبكغُاإلماـُفيُ

ُالكحيدُالذمُنيؿُمفُالمنيجُالنحكمُلإلماـُ،ىكُابنوُ
ةُعمـُالنحكُ،كلع ٌؿ
عمكـُالمغةُكبخاص
ٌ
ٌ
ٌ

ُالقيـ ُفي ُعم ُكـ ُال ٌشريعةُ ،كعدـُ
ُالقيـُ .كا ٌف ُىذا ُالتأثٌر ُبالمنيج ُالعممي ُلإلماـ ُابف ٌ
إبراىيـ ُابف ٌ

حكيةُ،يتجمٌىُمفُخالؿُىذهُالتٌرسيمةُ ُ:
االغتراؼُمفُاجتياداتوُ ٌ
الن ٌ

العلمي لإلمام ابن الق ّيم
تأ ّثر المريدين بالمنهج
ّ
100
100
المتأثرون به في علوم الشريعة

80

المتأثرون بمنهجه النحوي

60
10

40
20
0

ُ

ُ

ارده)ُ،أفُ
يدُفيُكتابو(ُ:ابفُقيـُالجكزٌُيةُ:حياتوُ ،آثارهُ ،مك
ُُُفقدُذكرُبًكرُبفُعبدُاهللُأبكُز
ٌ
ٌ
ىـُكجدناُأفُكاحداُ
امفُ،كلماُبحثناُفيُآثار
اإلماـُقدُتتممذُعمىُيديوُعشرةُمفُأعالـُالقرفُالُثٌػ
ٌ
ٌ

فقطُ.أماُتأثٌرُ
رُبالمنيجُالنحكمُلإلماـُ،كىكُابنوُإبراىيـُ،كذلؾُماُيمثٌؿُنسبةُ(ُُ)%10
فقطُتأثٌ
ٌ
ٌ

ُذلؾُمردهُإلىُأمريفُ
لُأف
ٌ
مريديوُبآرائوُفيُعمكـُال ٌشريعةُ ،فقدُش ٌكؿُنسبةُكاممةُ(ُُ،)%100كنر ٌ
اثنيفُ :

ؿُبعدُسقكطُبغدادُ
فُمفُعمكـُالديفُكاحيائوُ،كذلؾُلتعكيضُماُاضمح ٌُ
 -2حاجةُالفترةُإلىُالتم ٌك
ٌ
عمىُيدُالتٌتار؛

فاتُخاصةُ،جعؿُمريديوُيغفمكفُع ٌُماُأكردهُمفُ
ٌُ
حكُبمصن
ُالن
ُ -1عدـُإفر
ٌ
ـُعمـ ٌ
ٌ
ادُاإلماـُابفُالقي ى
مسائؿُالنحكُعرضاُفيُمؤلٌفاتو.
ٌ
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حكيةُ،الُيقمٌؿُالبتٌةُمفُقيمةُجيكدهُ
يدمُاإلماـُابفُالقي
كنشيرُإلىُأفُعدـُانتباهُمر
ُُُ
ٌ
ـُالجتياداتوُالن ٌ
ٌ
ٌ
حكيةُ،كىذاُماُسنعمؿُعمىُتأكيدهُمفُخالؿُبحثناُىذاُُُُ.
كآر ٌ
ائوُالن ٌ

-4

ً
أليؼُ،كلـُيحدُُ
ُعصرُاإلماـُابفُالقي يُ
أف
بينا ُ
مؤلّفاتوٌُ :
ـُعرؼ ُبكثرةُالتٌ
ٌ
ٌ
فيُماُتقدـٌ ُ ،

اإلماـُعفُىذهُالسمةُالتيُطبعتُعصره؛ُفقدُألٌؼُتصانيؼُكثيرةُفيُعمكـُشتٌىُ،أغمبياُفيُ
ٌُ
ُقيـ ُالجكزٌيةُ:
عمكـ ُالقرآفُ ،كقد ُجمعيا ُبكر ُبف ُعبد ُاهلل ُأبك ُزيد ُفي ُكتابو ُالمكسكـ ُبػ ُ(ابف ٌ

حياتوُ،آثارهُ،مكارده)ُ ،كبمغتُفي ُما ُأحصاهُثمانيةُكتسعيف(ُ )98كتاباُكرسالةُ،نكتفيُىيناُ
بذكرُأشيرىا:
-1
-2

طٌمةُكالجيمية؛
اجتماعُالجيكشُاإلسالميةُعمىُغزكُالمع ُ
ٌُ
ُأحكاـُأىؿُالٌُذمة؛ُ

-3

فاتُابفُتيمية؛ُُ
ٌُ
ُأسماءُمؤُلٌ

-4
-5

عيفُعفُربُالعالميف؛ُ
ٌُ
ُإعالـُالمكُقٌ

شيطاف؛ُ
ُإغاثةُالميفافُمفُمصايدُال ٌُ

-6

إغاثةُالميفافُفيُحكـُطالؽُالغضباف؛

-7

ُبدائعُالفكائد؛

-8

التٌبيافُفيُأقساـُالقرآف؛
ُُ

-9

ُُتحفةُالمكدكدُبأحكاـُالمكلكد؛

 -10تيذيبُمختصرُسنفُأبيُداكد؛
السالـُعمىُخيرُاألناـ؛
جالءُاألفياـُفيُالصالةُك ٌُ
ٌُ
-11
 -12حادمُاألركاحُإلىُبالدُاألفراح؛
الصالةُحكـُتاركياُ؛
ٌُ
-13
الدكاء؛
الداءُك ٌُ
ٌُ -14

بككية؛
سالةُالتٌ ٌُ
ُ
الر
ٌُ -15

ركضةُالمحبيفُكنزىةُالمشتاقيف؛
ٌُ
-16
الركح؛
ٌُ -17
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-18

زادُالمعادُفيُىدمُخيرُالعباد؛

-19

التٌعميؿ؛
شفاءُالعميؿُفيُمسائؿُالقضاءُكالقدرُكالحكمةُك ُ

-20

طٌمة؛
الصكاعؽُالمرسمةُعمىُالجيميةُكالمع ُ
ٌُ

-22

عية؛
رؽُالحكميةُفيُالسياسةُال ٌشر ٌُ
ٌُ
ال ُ
طٌ

-21

تيفُكبابُالسعادتيف؛
ٌُ
طريؽُاليجر

-23
-24

شاكريف؛
ةُالصابريفُكذخيرةُال ٌُ
ٌُ
عٌُد
يُ
الفركسية؛

-25

الفكائد؛

-26

قةُالناجية؛
شافيةُفيُاالنتصارُلمفر ٌُ
الكافيةُال ٌُ

-28

جُالسالكيفُبيفُمنازؿُإياؾُنعبدُكاٌُياؾُنستعيف؛
ٌُ
مدار

-30

ىدايةُالحيارلُفيُأجكبةُالييكدُكالنصارل.

-27

طٌٌُيبُ؛
ابؿُالصٌُيبُمفُالكمـُال ُ
ٌُ
الك

-29

مفتاحُدارُالسعادةُ؛
ٌُ

ُمعظـُمؤلفاتوُعنيتُ
يُ
ناهُآنفاُمفُأف
فاتُاإلماـُابفُالقيـُ،تؤ ٌكدُماُذكر
إف ُىذهُالعناكيفُلمؤلٌ
ٌ
ٌ
ُُ ٌ
التٌفسيرُ،كالعباداتُ،كعمـُالحديث...؛ُ
يعةُاإلسالميةُ ،كماُتعمٌؽُبياُمفُعمكـُ،كالفقوُ،ك ُ
ٌُ
شر
بال ٌُ

ةُعمـُالنحكُ،فقدُكانتُثالثةُ ُ:
ٌُ
كبخاص
المسائؿُالمغكيةُ،
أماُمؤلُفٌاتوُالتيُ يعنيتُب
ٌ
ٌ
ٌ
 بدائعُالفكائد؛
فسيرُالقيـ؛
 التٌ
ٌ

 التٌبٍػػيافُفيُأقساـُالقرآف.
حكيةُكناقشياُبالمكازاةُمعُ
الثةُلمنحكُكحدهُ،كاٌن
كلـُيخصصُاإلماـُىذهُالُثٌ
ٌ
ٌ
ماُأكردُالمسائؿُالن ٌ
ٌ

فوُاإلماـُفيُمسائؿُالنحكُ،مقارنةُبماُألٌفوُفيُمسائؿُ
قضاياُال ٌشُريعةُ،كاذاُماُنظرناُإلىُماُألٌ
ٌ
لبداُلناُضئيالُجداُ،كىذاُماُتبرزهُىذهُالتٌرسيمةُ ُُ:
ال ٌشرعُ،
ٌ
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تناول المسائل ال ّنحو ّية في مؤلّفات اإلمام ابن الق ّيم
3,06

مؤلفات حوت المسائل النحوية

96,94

مؤلفات حوت المسائل الشرعية

ُ
حكيةُ ،لـ ُتتجاكز ُ(ُ)%3
ُالقيـ ُالمسائؿ ٌ
ُالن ٌ
إف ُنسبة ُالمؤلٌفات ُالتي ُتناكؿ ُفييا ُاإلماـ ُابف ٌ
ُُُُ ٌ
المغكية ُالتيُ
كىي ُنسبة ُضئيمة ٌ
ُالكـ ُاليائؿ ُمف ُالمسائؿ ٌ
ُجدا؛ ُغير ٌ
حكية ُك ٌ
ُالن ٌ
ُأنيا ُال ُتعكس ٌ

الٌُككافُلوُفيياُقكؿُكرأم؛ُإذُالعبرةُ
اإلماـُ،فيكُلـُيتجاكزُمسألةُمفُمسائؿُالنحكُإ ُ
عرضياُ
ٌ

ؼُإالُ
ٌُ
ماُبجديةُالطٌرحٌُ ُ ،
كعممي
ةُالتٌأليؼُ،كاٌن
ليستُبكثر ُ
توُكمكضكعيتو؛ُفكـُمفُعالـُف ٌذ ُلـُيخمٌ ٌ
ٌ
ُأف ُآراءه ُتناقميا ُمريدكهُ
القميؿ ُمف ُالمؤلٌفات ُ(سيبكيو)ُ ،كبعضيـ ُلـ ُيؤلٌؼ ُكتابا ُكاحداُ ،غير ٌ
ُعميياُالدارسكفُبحثاُكشرحاُكترجمةُ(ديسكسير)ُُ.
بأمانةُ،فانكب
ٌ
ٌ
-5

كعيُ:
رؼُابفُالقي ػ ػـُب ٌُأن ػوُالعالـُالمكس ػ ٌُ
ٌُ
عػػػػػ
العممية ،وثـــنـــــاء العــمـــماء عميو ُ :يُ
مكانتو
ّ

ُالمحدثُ ،المٌغكمُ .كقد ُضرب ُمف ُك ٌؿ ُعمـ ُبسيـُ ،فكانت ُلو ُاليدُ
ُالمفسر،
األصكلي ُالفقيو،
ٌ
ٌ
ٌ

ناُ،تقي ً
اُكرعا ُذاكراُ
ككافُإضافةُإلىُعمموُخمكقاُلي
الطٌكلىُفيُمختمؼُأنكاعُالعمكـُكالفنكفُ .
ٌ
ٌ
اءُ،كقدُسجفُمعُشيخُاإلسالـُابفُتيميةُ،فانقطعُلقراءةُالقرآفُ،كالتبتٌؿُ
الضر
عابداُفيُالسراءُك ٌ
ي
ٌ

ُيجارل ُفي ُاستنباط ُمعانيُ
الدعاءُ ،حتٌى ُفتح ُاهلل ُعميو ُفي ُعمـ ُ
كٌ
ُالتٌفسيرُ ،كصار ُإماما ُال ي
اآلياتُكلطائفياُ،كقدُأثنىُعميوُكثيرُمفُعمماءُعصرهُ،نذكرُمنيـُ :

ُمتعددةُ...
 ابف ُكثيرُ :حيث ُقاؿ ُفيو«ُ :سمع ُالحديث ُكاشتغؿ ُبالعمـ ُكبرع ُفي ُعمكـ
ٌ
ُالصالةُ
طٌمب ُليال ُكنياراُ ،ككثرة ٌُ
فصار ُفريدا ُفي ُبابو ُفي ُفنكف ُكثيرةُ ،مع ُكثرة ُال ُ
11
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ُالتكددُ ،ال ُيحسد ُأحداُ ،كال ُيؤذيوُ ،كالُ
ٌُ
ف ُالقراءة ُكالخمؽُ ،كثير
ُحس ىُ
كاالبتياؿُ ،ككاف ىُ
الناس ُإليوُ ،كالُ
أحب ُ ٌُ
ُالناس ُلوُ ،ك ٌُ
يستعيبوُ ،كال ُيحقد ُعمى ُأحدُ ،ككنت ُمف ُأصحب ٌُ

أعرؼُمفُأى ػؿُالعم ػـُفيُزم ػانناُأكث ػرُعب ػ ػادةُمنو»ُ،1فقدُجمعُاإلماـُُبشيادةُتمميذهُ
الخمؽُ.
بيفُالنبك
ُكىكُمفُىكُ-غُالعمميُ،كدماثةُ ي
ٌ
ٌ

ابفُرجبُالحنبميُ:قاؿُفيوُ «ُ:كتفُقٌ ً
يخُتقيُالديفُ
ٌُ
وُفيُالمذىبُ،كبرعُكأفتىُ،كالزـُال ٌُ
ش
ٌُ

ُف ً
ُبالتٌفسير ُال ُيجارل ً
كتفنف ً
ُفي ُعمكـ ً
يوُ ،كبأصكؿُ
اف ُعارفا ُ
ُع ٍن ُويٌُ ُ ،
كأخذ ى
ُاإلسالـ ُ ،ىك ىك ى
محؽُ
منوُ،الُي ىُ
يُ
الديفُ،كاليوُفييماُالمنتيىُ ،كالحديثُكمعانيوُكفقيوُ،كدقائؽُاالستنباطُ
ٌُ

النحكُ ،كغير ُذلؾُ ،ككاف ُعالماُ
ًفي ُذلؾُ ،كبالفقو ُكأصكلو ُكبالعرٌُبيةُ ...كتعُمٌـ ُالكالـ ُك ٌُ
ؿُففُمفُىذهُالفنكفُ
مكؾُ،ككالـُأىؿُالتٌصكؼُ،كاشاراتيـُ،كدقائقيـُ.لوُفيُك ٌُ
ُ
ٌُ
بعمـُالس

مكسكعيةُاإلماـُ،كالماموُبعمكـُ
ٌُ
طٌكلى»ُ،2فقدُأ ٌكدُابفُرجبُ–ُكىكُتمميذهُأيضاُ-
اليدُال ُ
ةُعمـُالنحك.
ةُ،كبخاص
العر ٌبي
ٌ
ٌ

ُالتٌفسيرُ ،كالحديثُ ،كاألصكؿُ
فدمُ :قاؿ ُفيو«ُ :كصار ُمف ُاأليمة ُالكبار ُفيُعمـ ُ

الص ٌ
ٌ
الديفُابفُتيميةُمثُمىو»ُ3
العالمةُتقي ُ ٌُ
ٌُ
يخ ُ
ش يُ
فقياُككالماُ ،كالفركعُ ،كالعرٌُبيةُ ،كلـُيخُمٌؼُال ٌُ
ُالقيـ ُلشيخ ُاإلسالـ ُابف ُتيميةُ ،كافادتو ُمنوُ
فدم ُىينا ُمالزمة ُاإلماـ ُابف ٌ
ُالص ٌ
كيؤ ٌكد ٌ

كالتزاموُبمنيجو.
-6

وفــاتو :تكُفٌي ُ– ُرحمو ُاهلل ُُ -ليمة ُالخميس ُثالث ُعشر ُرجبُ ،سنة ُإحدل ُكخمسيفُ

4
ظٌير ُمف ُالغد ُبالجامعُ
ُكصمٌي ُعميو ُبعد ُصالة ُال ُ
كسبعمائة ُ(ُ 751ىػ) ُبعد ُأذاف ُالعشاء  ،ي

ُالصغيرُ ،ككانت ُجنازتو ُحافمة؛ ُشيدىا ُالقضاةُ
ُكدفف ُعند ُكالدتو ُبمقابر ُالباب
األمكم ،ي
ٌ
ٌ

العامةُ .
كاألعيافُ،ك ٌُ
الص
ٌ
الحكفُمفُالخاصةُك ٌ

ُ-1ابفُكثيرُ،البدايةُكا ٌُلنيايةُ،جُ،18ص.523

جبُالحنبميُ،ذيؿُطبقاتُالحنابمةُ،جُ،05صُ.172
ٌُ
ُ-2ابفُر

افيُبالكفياتُ،تحُ:محمدُاألرناؤكطُكتركيُمصطفىُ،طُ.01بيركتُ:
ٌُ
خميؿُبفُأيبؾُبفُعبدُاهللُالصفدمُ،الك
ٌُ
ُ-3
دارُإحياءُالتٌراثُ،جُ،02ص.196
ُ
1420قُ،

النيايةُ،جُ،18ص.524
ُ-4يينظرُ:ابفُكثيرُ،البدايةُك ٌُ
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شريعةُ
قيـ ُمكتب ُةن ُثرٌُية ُبمػ ػؤُلٌفاتو ُفي ُعمكـ ُال ٌُ
إف ُلإلم ػاـ ُابف ُالػ ػ ٌ
مدونــةٌ :
 -IIIوصــف الـــ ّ
حكيةُ،كىيُالتيُاعتمدناىاُفيُ
لممسائؿُالن ٌُ
ٌُ
اءُ
ةُ،غيرُأفُمفُمؤُلٌفاتوُماُكافُأكثرُاحتك نُ
اإلسالمي
ٌ
ٌ

ُك(التٌبيػ ػاف ُفي ُأقساـُُ
ُ
ُالقيػ ػـ)،
ُك(التٌفسيػ ػر ٌُ
ُ
إنجػ ػاز ُالبحثُ ،كىي ُثالثػ ػة(ُ :بدائػ ػع ُالفكائ ػ ػد)،
ُالع ىُكؿ ُعمى ُكتابو( :بدائعُ
ُالتٌرتيب ُنفسو ُمف ُحيث ُاالعتمادُ ،فمقد ُكاف ًُ
القرآف)ُ ،كىي ُعمى ُ
هُتطرؽُ
فسيرُالقيـ)؛ ُ ٌُ
حكُ،ثـ ُ
ٌُ
مىُزخـُمفُمسائؿُالن
الفكائد)ُالحتكائوُع
ُ(التٌ
ٌ
ألف ُاإلماـُفيُتفسير ٌ
ٌ

(التٌبيافُفيُأقساـُُالقرآف)ُ.كلقدُاشتممتُ
ؿُكتابوُ ُ
حكيةُ،كبدرجةُأق ٌُ
كجيياتُالن ٌُ
ٌُ
ُ
إلىُالكثيرُمفُالتٌ

مسائؿُالنحكُالتيُ
ٌُ
ؿُ
ىذهُالمدكنةُماُيزيدُعفُثالثة ُآالؼ ُ(ُ)3000صحيفةُ،كقدُاحتكتُك ٌُ
ٌُ
ؽُإليياُاإلماـُابفُالقيـُ ُ.
تطر
ٌ
ٌ

نيفُأىـ ُماُ
فيفُبياُ،كمبي
الثةُ،معر
كقدُآثر
ناُىيناُأفُنقدـُلمحة ُعامةُعفُىذهُالمؤُلٌفاتُالثٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

حكيةُمنياُ :
اشتممتوُمفُفصكؿُكأبكابُ،كمبرز
ٌ
يفُمكقعُالمسائؿُالن ٌ
-1

بدائع الفوائد( :بدائعُالفكائد) ُىيُالتٌسميةُالتيُأجمعُعميياُك ٌؿ ُمترجميُاإلماـُابفُ

أف ُاسمو(ُ :بدائع ُالفكائد)ُ ،سكاء ُالذيف ُترجمكاُ
القيـ«ُ :ال ُيختمؼ ُالذيف ُذكركا ُىذا ُالكتاب ُ ٌُ
ٌ
ُكالصفدم ُفي ُ(أعياف ُالعصر) ُك(الكافي ُبالكفيات)ُ ،كتمميذه ُابف ُرجب ُفي ُ(ذيؿُ
ٌُ
لممؤُلٌؼ؛
السيكطي ُفي ُ(بغية ُالكعاة)ُ...
الدرر ُالكامنة)ُ ،ك ٌُ
طبقات ُالحنابمة)ُ ،كالحافظ ُابف ُحجر ُفي ُ( ٌُ


كسكاءُالذيفُنقمكاُعفُالكتابُكاقتبسكاُمنو» ُ،كىذاُبخالؼُبعضُمؤلفٌاتُاإلماـُالتيُأكردىاُ
ُبعدةُ
المحقٌقكف ُبتسميات ُمختمفة؛ ُفمثال ُكتابو(ُ :إعالـ ُالمكُقٌعيف ُعف ٌُ
ُرب ُالعالميف) ُ يذكر ٌ
ُرب ُالعالميف) ُبفتحُ
ُرب ُالعالميف)ُ ،ك(أىعالـ ُالمكُقٌعيف ُعف ٌُ
تسميات(ُ :1إعالـ ُالمكُقٌعيف ُعف ٌُ

عيفُعفُربُالعالميف)ُ،ك(إعالـُالمكُفٌقيفُ
ٌُ
ىُ
ىمز
ةُ(أعالـ)ُ،أمُ:جمعُعُمىـُ،كذكرُبػ(ُ:معالـُالمكُقٌ
عفُربُالعالميف).
ٌُ

ائدُ)ُالبفُالقيـُ.
مةُعميُبفُمحمدُالعمرافُ،فيُتحقيقوُلكتابُ(بدائعُالفك
مفُمقد
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
يدُ،ابفُقيـُالجكزٌُيةُ:حياتوُ،آثارهُ،مكارده.
 - 1ينظر :بكرُبفُعبدُاهللُأبكُز
ٌ
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أكُأنوُشرحُ
ُُُُكقدُيمتبسُعمىُبعضيـُ،فيعتقد ُ ٌُ
أف ُل ػػُ(بدائعُالفكائد) ُعالقةُبكتابوُ(الفكائد)ٌ ُ ،
ُأفُ
لوُ ،كليس ُاألمر ُكذلؾ؛ ُإ ٍذ ٌ
ُمحمد ُالعمراف) ٌ
ُبيف ُمحقٌؽ ُ(بدائع ُالفكائد) ُاألستاذ(ُ :عمي ُبف ٌ

ُُ،كيتميزُعفُ(الفكائد)ُفيُماُيميُ :
(بدائعُالفكائد)ُكتابُمستق ٌؿ
ٌ
 كتابُ(بدائعُالفكائد)ُأكبرُحجماُمفُكتابُ(الفكائد)؛
حقيؽُأييماُأٍُقىُدـُفيُالتٌأليؼ؛
 يُ
لـُيظيرُالتٌ
ٌ

ُالعممية ُكالفقوُ ،كالعقيدة ُكعمكـ ُالمغةُ ...بينماُ
 يحفؿ ُكتاب ُ(بدائع ُالفكائد) ُبالمسائؿ
ٌ
يطغىُعمىُُكتابُ(الفكائد)ُالكعظ؛

ُالقيـ ُكتابو ُ(بدائع ُالفكائد) ُالكثير ُمف ُأقكاؿ ُالعمماء ُكآراءىـ ُفيُ
ضمف ُاإلماـ ُابف ٌ
ٌ 
مختمؼُالمسائؿُالعمميةُ،كيق ٌؿُذلؾُفيُكتابوُ(الفكائد).
ٌ

ُُُكيرلُمحقٌؽُكتابُ(بدائعُالفكائد)ٌ ُ ،أنوُأعظـُفائدةُمفُكتابُ(الفكائد)ُ،يقكؿُ ...«ُ:كمعُماُ
الٌ ُأٌُنو ُلـ ُينؿ ُمف ُال ٌشيرة ُ ُكالٌُذيكع ُُ -في ُعصرنا ُىذا ُعمىُ
كصفنا ُمف ُكثرة ُفكائد ُالكتاب ،إ ُ

يُمفُفكائدُ(البدائع)؟ُ
ةُفيُبحرُلج ٌُ
ٌُ
الٌُقطر
األقؿُ-ماُناؿُصنكهُ(الفكائد)ُ،كىؿُيككفُ(الفكائد)ُإ ُ
ؼ ُفييا ُإلى ُدق ػ ػائؽُ
ج ُالمؤُلٌ ػ ػ يُ
ُتىىُكلُ ىُ
ُالرتبةُ ،
أف ُف ػ ػ ػكائد ُالك ػ ػتاب ُعالية ٌُ
كسبب ُذلػ ػ ػؾ ُ– ُعنػ ػ ػدمٌُ ُ -
ةُ،كىذهُالدقائؽُكالمباحثُال ُيفيمياُالمبتدئ ُكالمقُمٌد»ُ،كقدُكقفناُعمىُ
ٌُ
ُ،خاصةُالعرٌُبي
ٌُ
الفنكف

ُصنفنا ُصعكبة ُفيميا ُمف ُالعقبات ُالتي ُصادفتنا ُفيُ
دقٌة ُالمسائؿ
ُالعممية ُلمكتابُ ،حتٌى ُإ ٌننا ٌ
ٌ
إنجازُالبحثُ ُُ.

عيةُ
ُالدارسكفُ 1كتاب ُ(بدائع ُالفكائد) ُكتابا ُجامعا؛ ُفقد
ُُُكيعتبر ٌ
ُتضمف ُمعظـ ُالعمكـ ُال ٌشر ٌ
ٌ

اُالنسخةُ
كالفقوُكأصكلوُ،ك ُ
ُ.أم ٌ
التٌفسيرُ،كالحديثُ،كالعقيدةُ،كعمكـُالعر ٌبيةُ:نحكُكصرؼُكبالغة ٌ

ُ(ج ٌدة)ُ ،كقد ُقاـُ
التي ُاعتمدناىا ُفي ُبحثنا ُىذاُ ،فيي ُمف ُمطبكعات ُالمجمع ُاإلسالمي ُب ػ ى
ضمت ُألفيفُ
بتحقيقيا ُاألستاذ(ُ :عمي ُبف
ُمحمد ُالعمراف)ُ ،كيقع ُالكتاب ُفي ُأربعة ُمجمٌداتٌ ُ ،
ٌ

كتسعمئةُكأربعاُكتسعيفُ(ُ)1994صحيفةُ .

ائدُ)ُالبفُالقيـ.
مةُعميُبفُمحمدُالعمرافُ،فيُتحقيقوُلكتابُ(بدائعُالفك
مفُمقد
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
ينظرُ:جالؿُالديفُالسيكطيُ،اإلتقافُفيُعمكـُالقرآف.
ُ-ُ1
ٌ
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ُالنحكية ُجزءا ُمعتب ار ُمف ُالكتاب؛ ُإ ٍذ ُأحصينا ُنحك ُأربعمئة ُكثالثُ
ُُُكقد ُغطٌت ُالمسائؿ ٌ

حكيةُ ُ:
)ُع
ٌ
نيتُبالمسائؿُالن ٌ
ُكخمسيفُصحيفةُ( 453ي

المسائل ال ّنحو ّية في كتاب (بدائع الفوائد)

22.27
نسبة المسائل الشرعية
نسبة المسائل النحوية.

77,73

ُ
الصرفةُ،كنشيرُ
ؿُالصفحاتُالتيُاشتممتُ
ٌُ
حكية ُ ِّ
إف ُىذه ُالٌُنسبةُ(ُُ)%ُ 22.27تمثٌ
ٌ
المسائؿُالن ٌ
ٌ
حكيةُفي ُمعرض ُتناكلوُ
ُاإلماـُابفُالقي
إلىُأف
ٌ
ـُفيُكتابوُىذاُ،تناكؿُالكثيرُمفُالقضاياُالن ٌ
ٌ
ٌ

النحك ُفيُكتابُالبدائعُ ،الُ
ظٌ ُ ٌُ
أف ُح ُ
لمسائؿُالتٌفسيرُ،كالفقوُ،كالعقيدةُ ...
كمفُثـ ُنخمص ُإلى ُ ٌ
ٌ
ظٌا ُمفُ
ُنحكي ػ ػة ُصرفػ ػةُ ،كاٌنما ُك ػ ػاف ُأكف ػر ُح ُ
ٌُ
يقتصػ ػر ُعمى ُما ُعرضو ُاإلم ػ ػاـ ُفيو ُمف ُقضايا
كلكف ُبسطيا ُكشرحياُ
فقيي ُأك
مٌ ُ ،...
ُعقدم ُأك ُتفسير ٌ
ٌ
ذلؾ؛ ُفالكثير ُمف ُالمسائؿ ُظاىرىا ُ ٌ

حكية؛ُفكافُعميوُاعتمادناُ
ُ،كمفُثـ
حكم
يستدعيافُبح ىُ
ٍُ
ٌ
ث ُتكجي ًُي ٌ
ُحفؿُالكتابُبالمسائؿُالن ٌ
ياُالن ٌ
ٌ

حكمُ .
حكي
ةُلإلماـُابفُالقيـُ،كتبييفُمنيجوُفيُالتٌ
ٌ
ٌ
ٌ
فيُاستنباطُالجيكدُالن ٌ
قعيدُالن ٌ

ُأف ُاإلماـ ُلـ ُيعتمد ُفي ُ(بدائع ُالفكائد) ُترتيبا ُثابتا ُلممسائؿ؛ ُإ ٍذ ُكاف ُينتقؿ ُمفُ
ُُُنشير ُإلى ٌُ
فسيرُ،ثـُإلىُمسألةُفيُعمكـُالعر ٌبيةُ،كقدُينتقؿُمفُمسألةُإلىُ
مسألةُفقييةُإلىُمسألةُفيُالتٌ
ٌ
ٌ

ناُفيُمقدمةُالبحثُ-
ُتأتيُتتمتياُالحقاُ.كىذاُ–ُكماُأشر
ٌُ
لُ،دكفُأفُيستكمؿُفصكلياُ،ثـ
أخر
ٌ
ٌ

لةُمفُمسائؿُالنحكُ .
القيـُ،فيُك ٌؿُمسأ
ٌُ
مفُالص
ٌ
عكباتُالتيُصادفتناُفيُتتبعُآراءُاإلماـُابفُ ٌ
ٌ
-2

ُالنحكية ُعندُ
القيم :كىك ُالمصدر ُالثٌاني ُالذم ُاعتمدناه ُفي ُبحث ُالمسائؿ ٌ
التّفسير ّ

كسميُ
اإلماـُابفُالقيـ ُمف ُكتبو ُالمطبكعةٌُ ُ ،
كىكُكتابُجمعت ُفيوُتفاسير ُ
يُ
اإلماـُابفُالقيـُ ،
ٌ
ٌ
11
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دكم)ُ،ثـُ
دُأكيسُالن
ُ(محم
مةُاليندم
ؿُمفُقاـُبيذاُالعمؿُالعال
ـُالبفُالقيـ)ُ،ك ٌأك
فسيرُالقي
ٌ
(التٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

اُعميوُ،نذكرُمفُذلؾُماُقاـُبوُ(محمدُحامدُالفقي)ُ،كماُأنجزهُمكتبُ
نقٌحوُالمحقٌقكفُكزادك
ٌ

اإلسالميةُ،تحتُإشراؼُالعالـُ(إبراىيـُرمضاف) ُأحدُشيكخُدارُ
الدراساتُكالبحكثُالعر ٌبيةُك
ٌ
ٌ

ُالدراسات ُكالبحكثُ
ٌُ
الفتكل
ُالنسخة ُالتي ُقاـ ُبتحقيقيا ُمكتب ٌ
ُالمبنانيةُ .كلقد ُاعتمدنا ُفي ُبحثنا ٌ
اإلسالمية.
العر ٌبيةُك
ٌ

ُالقيـ) ُلـ ُيشمؿ ُتفسير ُك ٌؿ ُسكر ُالقرآف ُالكريـُ ،كاٌنما ُتم ٌكفُُ
ُالقيـ ُالبف ٌ
إف ُكتاب ُ(التٌفسير ٌ
ُُُ ٌ

المحقٌقكف ُمف ُجمع ُتفسيره ُلسبعيف ُ(ُ )70سكرةُ ،كلـ ُيعثركا ُعمىُتفسير ُأرب وع ُكأربعيف ُ(ُ)44
ُالسػ ػكرة ُالكاحػ ػدة ُلـ ُيشػ ػمؿ ُكؿ ُآياتياُ ،كاختػمؼ ُاألمر ُمف ُسكرة ُإلىُ
ُأف ُتفسػ ػير ٌُ
سكرةُ .كما ٌ
ُيفس ػر ُمنيا ُإالٌ ُآياتُ
أخرلُ ،فبعضيا ُأسيب ُاإلمػ ػاـ ُفي ُتفسيرىاُ ،كالبعػ ػض ُاآلخػ ػر ُلـ ٌُ

اص ِب ْر لِ ُح ْكِم َرِّب َك َوالَ تَ ُك ْن
معدكدات؛ ُفسكرة ُ(القمـ) ُمثالُ ،
لـُيفسر ُمنيا ٌ
ٌ
ُإال ُاآلية ُ(﴿ُ )48فَ ْ
صاح ِب ا ْلح ِ
َك ِ
ُىذاُمردهُإلىُأمريفُاثنيف:
لُأف
ٌ
وت إِ ْذ َن َ
وم﴾ القمم  ،44كنر ٌ
ُ
ادى َو ُى َو َم ْكظُ ٌ

ـُلـُيخصُالقرآفُالكريـُبالتٌفسيرُ،كاٌنماُتفسيرهُلوُجاءُعرضاُفيُتناكلوُ
ٌُ
اإلماـُابفُالقي
ٌ

لمسائؿُشتٌىُفيُمختمؼُكتبو؛

اُبجمعُتفسيرُاإلماـُابفُالقيـُآلمُالقرآفُالكريـُ،لـُيتم ٌكنكاُ
 لع ٌؿ ُالمحقٌقيفُالذيفُاىتمكٌ

مفُجمعوُ(التٌفسير)ُكمٌوُ،نظراُلضياعُأكُتمؼُالمخطكطاتُالتيُتحكيوُ.

حكية؛ُإذُاعتمدُفيُ
ُُُكلقدُتناكؿُاإلماـُفيُتفسيرهُآلمُالقرآفُالكر
ٌ
يـُالكثيرُمفُالمسائؿُالن ٌ
ُالنحكم ُدكره ُفي ُتبيي ػف ُمعاني ُاآلياتُ
حكية ُ
ُلمتٌراكيبُ ،ككاف ُلمتٌكجيو ٌ
تفسيره ُعمى ُالمعاني ٌ
ُالن ٌ

ُالنحكم ُلإلماـ؛ ُفإذا ُتم ٌكفُ
ُثـ ُكقع ُاختيارنا ُعمى ُىذه
ُلتتبع ُالمنيج ٌ
ُالمدكنة ٌ
الكريمةُ ،كمف ٌ
ٌ
حكيةُالمبثكثةُفيُ
ناُنكفػػؽُفيُجمعُآر ٌ
ائوُالن ٌ
المحقٌقكفُمفُجمعُتفسيرُاإلماـُلمقرآفُالكريـُ،فمعمٌ ي

ىذهُالمدكنةُ ُ.
ٌ

-3

ُمفُصنكييا ُ(بدائعُ
اعتمادناُعمىُىذهُالمدكنةُكافُأق ٌؿ
إف ُ
ٍ
التّبيان في أقسام القرآنٌ :
ٌ

صوُاإلماـُابفُالقيـُلممكاضعُالتيُكردُفيياُالقسـُفيُ
كتابُخص
ألنو ُ
الفكائدُك ُ
التٌ
فسيرُالقيـ)؛ُ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
نوُكتابيوُاألك ٍليفُُُ.
نةُبماُضم
ُالكثيرُمفُمسائؿُالنحكُ،مقار
ُلـُيح ًك
يـُ،كمفُثـ
القرآفُالكر
ٌ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
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ةُ،غيرُأنوُكردُبتسميتيفُأيخرىيػ ٍػيف(ُ:أقساـُ
ك(التٌبيافُفيُأقساـُالقرآف) ُىيُالتٌسميةُالمشيكر
ٌ

قياُ(محمدُحامدُالفقي)ُ،كقدُاشتممتُ
القرف)ُك(أيمافُالقرآف)ُ،كقدُاع
ُآ
تتمدناُالنسخةُالتيُحقٌ
ٌ
ٌ
عمىُمائةُكأربعُكثالثيفُ(ُ)134فصالُ،فيُأربعمئةُكثالثيفُ(ُ)430صفحةُ ُُ.

اءُنحكيةُ
وُتضمفُآر
فإن
اُعفُالنحكُفيوُ -كا
أم
فُلـُيكفُأكفر ُحظٌاُمفُالبدائعُكالتٌفسيرٌ ُ -
ٌ
ٌ
ٌ
ُُُ ٌ
ى
إماُعمىُجممةُخبرٌُيةُكىكُالغالبُكقكلوُتعالىُ:
؛ُذلؾُألف ُالقسـٌُ ُ «ُ :
نفيسةُلإلماـُابفُالقيـ
ٌ
ٌ

السم ِ
اء َواأل َْر ِ
ُطمبية ُكقكلو ُتعالىُ:
ٌُ
ض إِ َّن ُو لَ َحقٌّ﴾ ال ّذاريات ُ ،23كا ٌُما ُعمى ُجممة
﴿فَ َوَر ِّب َّ َ
ون﴾ الحجر ُ 1»23كسكاءُأكاف ُالقسـ ُعمىُ
ين(َ )22ع َّما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
َج َم ِع َ
سأَلَ َّن ُي ْم أ ْ
﴿فَ َوَرِّب َك لَ َن ْ
كيةٌُ ُ ،نب ػو ُإلييا ُاإلماـُ
ُفإف ًُ
جػ ػممة ُخبرٌية ُأـ
ُكال ُالجممت ػ ػيف ُتتػ ػعُمٌػ ػؽ ُبيا ُأحكاـ ُنحػ ػ ٌ
ٌ
ُطمبيةٌ ،

تأيناُاعتمادُىذهُالمدكنةُ
ُ،كمفُثـُار
اب
ٌ
ككضحياُ،مفُذلؾُاقترافُالقسـُبالشرطُكتنازعيماُالجك ى
ٌ
ٌ

ةُلإلماـُابفُقيـُالجكزيةُ .
حكي
فيُتقص
ٌ
ٌ
يُاالجتياداتُالن ٌ
ٌ

ُالقيـُ ،التٌبياف ُفي ُأقساـ ُالقرآف)ُ ،الُ
إف ُاعتمادنا ُعمى ُىذه
ُالمدكنة ُ(بدائع ُالفكائدُ ،التٌفسير ٌ
ُُ ٌ
ٌ
ُأف ُاختيارنا ُكقع ُعمى ُأكثر ُكتبوُ
يعدـ ُتنػ ػاكؿ ُاإلماـ ُلمسائؿ ٌ
ُالنحك ُفي ُمؤلفٌات ُأخرلُ ،غير ٌ

ؿ ُباب ُمفُ
ُأف ُاعتمػادىا ُكفيؿ ُبتبي ػيف ُمكقؼ ُاإلماـ ُمف ُك ٌُ
احتػ ػ ػكاء ُلممسائػػؿ ٌ
ُالن ٌ
حكي ػػةُ ،كػ ػ ػػما ٌ

هُبأعالـُالنحكُ،كتأثيرهُفيُمفُ
حكمُ،كمدلُتأثٌر
ابُالنحكُ،ك
أبك
ٌ
ٌ
ٌ
استنباطُمنيجوُفيُالتقعيدُالن ٌ
بعدهُمفُالمريديفُ .

ابفُقيـُالجكزيةُ،التٌبيافُفيُأقساـُالقرآفُ،تحُ:محمدُحامدُالفقيُ،دطُ.بيركتُ:دُتُ،دارُالمعرفةُ،ص.1
ُ-ُ1
ٌ
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الــفصــــــــــــــــــــــــل األ ّول:
القيم فــــي مسائل األسمـــــــاء
آراء ابن ّ
حده وعالماتو.
األول :االسمّ ،
 المبحث ّ
 المبحث الثّاني :المبتدأ والخبر.
 المبحث الثّالث :أقسام المعارف.
الرابع :المنصوبات.
 المبحث ّ
 المبحث الخامس :التّوابع.

انفظم األٔل :آساء ابٍ انقيّى في يسائم األسًاء
بي أقساـ ثبلثة :اسـ ،كفعؿ ،كحرؼ جاء لمعنى ليس باسـ ،كال
إف الكممة في ٌ
ٌ
النحك العر ٌ
النحاة مف بعده ،كلعمٌيـ استندكا في
فعؿ .ىذا مذىب سيبكيو ،كىك التٌقسيـ نفسو الذم تداكلو ٌ
النحك؛ إ ٍذ
عمي بف أبي طالب (ت  04ىػ) ،كالمشيكر في كتب نشأة ٌ
ذلؾ إلى القكؿ المأثكر عف ٌ
الدؤلي :الكبلـ اسـ كفعؿ كحرؼ .كلقد بنػ ػ ٍكا مذىبيـ ىذا ،عمى أحد االعتباريف:
قاؿ ألبي األسكد ٌ

اإلسنادية :فالكممة التي كانت أىبل أف تككف مسندا أك مسندا إليو ،فيي
 -1باعتبار العالقة
ّ
محم هد).
اسـ ( يم ىحم هد نا ًج هح) ،كما كاف مسندا ،كلـ يص ٌح أف يككف مسندا إليو ،فيك فعؿ ( ى
نج ىح ٌ
ألنو ال يككف مسندا كال مسندا إليو.
فتميز عنيما؛ ٌ
أما الحرؼٌ ،
كٌ

الداللة المقصكدة مف
الداللة
أف التٌقسيـ يأخذ بعيف االعتبار ٌ
 -2باعتبار ّ
ّ
المعنوية :بمعنى ٌ
إما فعؿ كا ٌما اسـ ،كا ٍف دلٌت عمى معنى في نفسيا
الكممة ،فإف دلٌت عمى معنى في نفسيا ،فيي ٌ
1
أما إذا دلٌت عمى معنى
كاقترنت بأحد األزمنة فيي فعؿ « :الفعؿ ما د ٌؿ عمى معنى كزماف » ٌ ،
أما الحرؼ ،فيك ما د ٌؿ عمى معنى في غيره
في نفسيا ،كلـ تقترف بأحد األزمنة فيي اسـ .ك ٌ

نحك( :عف) ك(إلى).

النحاة
الداللة
إف االعتبار الثٌاني؛ أم التٌقسيـ باعتماد ٌ
المعنكية ،ىك الذم بنى عميو معظـ ٌ
ٌ
ٌ

النحاة حصرىـ ألقساـ الكممة في
حساف ،كآخذ عمى ٌ
تماـ ٌ
تقسيميـ لمكممة ،كلقد عارضو ٌ

أف في المغة العر ٌبية مف الكممات ما ال يسعو ىذا التٌصنيؼ ،مف ذلؾ
األصناؼ الثٌبلثة؛ كرأل ٌ

الضمائر ،كالمكصكالت؛ فيي – عنده  -ال تدخؿ في باب األسماء؛ نظ ار لعدـ
أسماء الفعؿ ،ك ٌ
يصنؼ الكممات إلى
ػكية التي ح ٌػددىا النػٌحاة ،كلذلػؾ نجػده
ٌ
ػكية كالمعن ػ ٌ
استيفائيا االعتبارات البنيػ ٌ
النحك اآلتي:2
أقساـ سبعة ،عمى ٌ
الكمػػػػػػمػػػػػػػة

صفة
اسـ

ظرؼ

ضمير
خالفة

فعؿ

أداة

الرسالة ،ج ،1ص.01
 - 1ابف ال ٌسراج ،األصكؿ في ٌ
النحك ،تح :عبد الحسيف الفتمي ،دط .لبناف :د تٌ ،
مؤسسة ٌ
الرياض ،6442 :عالـ الكتب ،ص.62
تماـ ٌ
حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا ،طٌ .5
ٌ -2
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الزماف ،اسـ
ميميا (اسـ ٌ
معيف ،أك حدث ،أك جنس ،أك ما كاف ٌ
فاالسـ – عنده  -ما د ٌؿ عمى ٌ
ً
فيقصد بيا المشتقٌات
الصفة،
أما
ٌ
المكاف ،اسـ اآللة) ،كاالسـ المبيـ كالجيات كاألكقاتٌ .

شبية
الصفة الم ٌ
الخمسة ،التي تعمؿ عمؿ الفعؿ (اسـ الفاعؿ ،اسـ المفعكؿ ،صيغة المبالغةٌ ،

النحاة ،مف حيث داللتو عمى
عما ذىب إليو ٌ
أما عف الفعؿ ،فمـ يزد شيئا ٌ
أفعؿ التٌفضيؿ) .ك ٌ

أسماء اإلشارة
الضمائر المشيكرة،
فيضـ باإلضافة إلى
الضمير،
أما
الحدث ك ٌ
ٌ
ٌ
ى
الزماف .ك ٌ
ٌ
ً
اسـ الفعؿ (ىييات ،صو) ،كاسـ الصكت (ىبلٌ  ،كخ) ،كصيغة
كالمكصكالت ،كىيقصد بالخكالؼ ى
التٌعجب ( ما أعظـ).
سماه بالخكالؼ ،غير
يبرره،
نرل ٌ
ٌ
تماـ ٌ
حساف لمكممة ،كا ٍف كاف لو ما ٌ
خاصة في ما ٌ
أف تقسيـ ٌ

فالصفات تشترؾ مع االسـ في بعض العبلمات ،كالتٌنكيف
ثمة تداخبلت بي ػٌنة في تقسيماتو؛
ٌ
ٌ
أف ٌ
الضمائر ،فبل نرل قاسما
ضمو
أسماء اإلشارة كالمكصكالت إلى ٌ
كالتٌعريؼ كاإلضافة ،كما ٌ
ى
أف ٌ

مشتركا بينيـ ،ال مف حيث المبنى ،كال مف حيث المعنى.

ضـ ك ٌؿ
كاألصؿ في المسألة ،أف ييكتفى بما ذىب إليو ٌ
النحاة ،فتقسيميـ الثٌبلثي لمكممةٌ ،

بلثي ىك
تماـ ٌ
األنكاع التي ذكرىا دٌ .
حساف ،كا ٍف اختمفت معايير التٌصنيؼ ،فالتٌصنيؼ الثٌ ٌ
حك العربي ،طالما كاف التٌيسير مطمبا ينشده المحدثكف.
تعمميـ ٌ
األيسر ٌ
لمناشئة في ٌ
الن ى
يميزه عف الفعؿ
المبحث األوؿ :االسـّ ،
اىتـ ٌ
النحاة بكضع تعريؼ لبلسـ ٌ
حده وعالماتوٌ :
اختص بيا.
االصطبلحي ،كاستنبطكا العبلمات التي
المغكم ك
حده
فبينكا ٌ
كالحرؼٌ ،
ٌ
ٌ
ٌ

أف االسـ« :ىك العبلمة ،تكضع عمى ال ٌشيء ،يي ٍعرؼ
ّ -1
الحد المّغوي :كرد في لساف العرب ٌ
بيا» ،1كذكر ال اٌرزم ،أف في االسـ أربع لغاتً « :
ضمياً ،
ك(س هـ) بكسر
(اسـ) بكسر اليمزة ىك ِّ
ٌ ٌ
ى
2
النحك( :البصرة كالككفة)؛
،
أما عف اشتقاقو ،فالمسألة خبلفية بيف حاضرتي ٌ
ضميا» ٌ
السِّيف ىك ٌ

فإف البصرٌييف ذىبكا إلى أ ٌف
الككفيكف إلى ٌأنو
فإذا ذىب
ٌ
ٌ
الك ٍسـ) كىك العبلمةٌ ،
مشتؽ مف ( ى
 - 1ابف منظكر ،لساف العرب ،ط .3بيركت1010 :ىػ ،دار صادر ،مادة (س ـ ا).
محمد ،ط .5بيركت ،1111 :المكتبة العصرٌية ،مادة (س ـ ا).
الرازم ،مختار ٌ
ٌ -2
الصحاح ،تح :يكسؼ ال ٌشيخ ٌ
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1
أف
(االسـ)
ٌ
السمك)؛ ٌ
مسماه ،كعبل عمى ما تحتو مف معنى  .كنرل ٌ
مشتؽ مف ( ٌ
ألنو سما عمى ٌ

بالمسمى ،فيصبح االسـ
ألف الغاية مف ك ٌؿ تسمية ،ىك التٌعريؼ
الككفييف
م ٍذىب
ٌ
أحسف؛ ذلؾ ٌ
ي
ٌ
المسمى.
عبلمة ييعرؼ بيا
ٌ

النحاة لبلسـ تعاريؼ كثيرة ،تكاد تي ً
جمع عمى ٌأنو كممة د ٌؿ لفظيا
الحد
ّ -2
االصطالحي :يذكر ٌ
ّ
2
فإف دلٌت عمى معنى في نفسيا ،كلـ تقترف بزماف فاسـ»
عمى معنى ،غير مقترف بزمافٍ « :
النحاة .فإذا كاف سيبكيو
في في شرحو لكتاب إماـ ٌ
أىـ تعريؼ لبلسـ ىك الذم أكرده ٌ
كلع ٌؿ ٌ
السير ٌ
حد
السيرفي أضاؼ« :إذا سأؿ سائؿ عف ٌ
قد اكتفى بذكر أمثمة عف االسـ :رجؿ كفرسٌ ،
فإف ٌ
فإف الجكاب في ذلؾ أف يقاؿ :ك ٌؿ شيء د ٌؿ لفظو عمى معنى ،غير مقترف بزماف...
االسـٌ :

3
لمسيرفي
فيذا ٌ
اسـ البتٌة ،كال يدخؿ فيو غير اسـ» ٌ ،
إف ىذا التٌعريؼ ٌ
خرج منو ه
الحد الذم ال ىي ي

حد االسـ ،فقكلو (ك ٌؿ شيء) تدخؿ فيو األنكاع الثٌبلثة (االسـ كالفعؿ
النحاة حكؿ ٌ
يش ٌكؿ إجماع ٌ

ألف الحرؼ
كالحرؼ) كقكلو( :د ٌؿ لفظو عمى معنى) يخرج بو الحرؼ مف دائرة التٌعريؼ؛ ذلؾ ٌ
أف تدخؿ في
أما قػكلػو( :غيػر مقػترف بزماف) ،فػ ٌإنو منع بػو األفعاؿ ٍ
يد ٌؿ عمى معنى في غيػرهٌ ،

يخرج
ألنيا
الداللة عمى ٌ
تتضمف ٌ
دائرة األسماء؛ ٌ
الزمف .كبيذا يككف تعريؼ ٌ
ٌ
السيرفي تعريفا ال ي

حد تعبيره.
اسـ البتٌة ،كال يدخؿ فيو غير االسـ عمى ٌ
عنو ه

تماـ
كحاكؿ بعض الٌنحاة المعاصريف تقديـ تصنيؼ آخر لبلسـ ،مف ذلؾ ما ذىب إليو دٌ .

تقدـ  -في تصنيفيـ لمكممة إلى اسـ كفعؿ كحرؼ
النحاة القدامى -كما ٌ
حساف ،الذم لـ يكافؽ ٌ
ٌ
تحدث صاحب (المٌغة العر ٌبية معناىا كمبناىا) عف خمسة أصناؼ مف األسماء:4
فقط .كقد ٌ
المعيف ،اسـ الحدث ،اسـ الجنسً ،
يميات ،االسـ المبيـ.
االسـ
الم ٌ
ٌ
النحكييف :البصرييف كالككفييف ،ط .1بيركت ،6443 :المكتبة
 - 1ابف األنبارم ،اإلنصاؼ في مسػائؿ الخبلؼ بيف ٌ
العصرٌية ،ج ،1ص.6
الس ػيكطي ،ىػ ػ ػمع الي ػكامع في شرح جمع الجكامع ،ت ػح :عبد الحميد الين ػداكم ،د ط .الػقاىػ ػرة:
 - 2جبلؿ ٌ
الديف ٌ
التكفيقية ،ج ،1ص.65
د ت ،المكػ ػتبة
ٌ

السيرفي ،شرح كتاب سيبكيو ،تح :أحمد حسف الميدلي كعمي سيد عمي ،ط .1بيركت ،6446 :دار
 - 3أبك سعيد ٌ
العممية ،ج ،1ص.15
الكتب
ٌ
حساف ،المغة العر ٌبية معناىا كمبناىا ،ص.111
تماـ ٌ
ٌ -4
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أم ػا اسـ
كيرل ٌ
أف االسـ المع ػٌيف ىك ما يط ػمؽ عمى األع ػبلـ كاألج ػساـ كاألع ػراض ،ك ٌ

فيضـ اسـ الجنس
أما اسـ الجنس،
الحدث ،فيك ما د ٌؿ عمى الحدث أك عدده أك نكعو ،ك ٌ
ٌ

ميات ،ىفيقصد بيا اسـ الزماف كالمكاف
أما المي ٌ
الجمعي ك ػ (عرب) ،كاسـ الجمع كػ (نساء) .ك ٌ

معيف ،كالجيات كاألكقات كالمكازيف...
كاآللة ،كيعني باالسـ المبيـ ما ال يد ٌؿ عمى شيء ٌ

حساف لؤلسماء ،أدركنا ٌأنو أخرج مف دائرة االسـ الكثير
أمعنا ٌ
إذا ٌ
تماـ ٌ
النظر في تصنيؼ ٌ

الضمائر ،أسماء اإلش ػ ػارة ،المػ ػكصكالت ،كاس ػ ػ ػـ
ممػ ػا عػ ػ ٌده ٌ
النحػ ػ ػاة أسماء مثؿ :المشتقٌاتٌ ،
ٌ
ً
حساف في ما سبؽ ،غير ٌأننا نضيؼ إليو اآلتي:
تماـ ٌ
الفعؿ .كلقد ٌبينا رأينا كمكقفنا مف تصنيؼ ٌ
حساف اجتيد في تصنيؼ االسـ ،كأخرج مف دائرتو ما سبؽ ذكره ،غير ٌأنو لـ يضع
ٌ
إف ت ٌماـ ٌ

تعريفا جامعا مانعا لبلسـ ،كاٌنما اكتفى بقكلو « :كلبلسـ ،بجميع أقسامو المذككرة سمات تد ٌؿ

عما عداه مف أقساـ
عميو ،سكاء مف حيث المعنى أك مف حيث المبنى ،فيمتاز بيذه السمات ٌ

1
السمات التي اعتمدىا في تصنيؼ الكبلـ ،كذكر
أف الحالة اإلعر ٌ
تماـ ٌ
ابية مف ٌ
الكمـ ».لقد ذكر ٌ

الجر أيضا ،غير ٌأنو أخرج
الجر لفظا ،كأ ٌكد ٌ
ٌ
أف ٌ
الصفات (المشتقات) تقبؿ ٌ
أف االسـ يقبؿ ٌ

الصفات صنؼ كاحد ،بما
فإما ٌ
الصفات مف دائرة األسماء ،كىنا يبدك ٌ
أف االسـ ك ٌ
ٌ
ثمة خمبلٌ ،
أف ٌ

أف العبلمة ليست سمة يمكف اعتمادىا في التٌصنيؼ.
ٌأنيما يقببلف العبلمة نفسيا ،كا ٌما ٌ

أف مف االجتيادات الحديثة
حسافٌ ،
تماـ ٌ
عما ذىب إليو دٌ .
يتجمٌى مف ىذيف التٌعقيبيف ٌ

مما
بي األصيؿ بالتٌعقيد ك ٌ
كالمعاصرة ،ما رمت ٌ
الن ٌ
مطية ،في حيف لـ تخ يؿ دراستيـ ٌ
النحك العر ٌ
كاف مح ٌؿ نقدىـ كاعت ارضيـ.

أف لبلسـ عبلمات ،كلع ٌؿ أكالىا أف يد ٌؿ عمى معنى في
أما تأصيؿ ىذه المسألة ،فنرل ٌ
ٌ

تميزه عف الفعؿ
لفظو ،دكف أف تد ٌؿ صيغتو عمى زمف ،كتضاؼ إلى ذلؾ عبلمات أخرل ٌ

كلم ػ ػا كانػ ػت ى ػ ػ ػ ػ ػذه الع ػ ػبلمات مػ ػشتركة بيف ك ٌؿ
كالحرؼٌ ،
تحدث عنيا ٌ
النػ ػحاة بإسػ ػيابٌ .
األسماء ،فاألصؿ أف ينضكم جميعيا في قسـ كاحد كىك (قسـ األسماء).

حساف ،المغة العر ٌبية معناىا كمبناىا ،ص.111
تماـ ٌ
ٌ -1
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النػ ػحاة ق ػ ػديمػا
القيػػـ :بعػ ػد أف اتٌ ػضح ح ػ ػ ٌد االس ػـ ع ػ ػند ٌ
 -3حػػ ّد االسػـ عنػد اإلمػػاـ ابػػف ّ
النحاة في ما ذىبكا إليو ،أـ
القيـ إلى مفيكـ االسـ ،فيؿ كافؽ ٌ
كحػديػثا ،نعرض نظرة اإلماـ ابف ٌ
ٌأنو خالفيـ؟ أـ أضاؼ إلى اجتياداتيـ ٍتبيً ػينا كتكضيحا؟

القيـ إلى مفيكـ االسـ ،في معرض حديثو عف عمؿ الحركؼ ،قاؿ:
تطرؽ اإلماـ ابف ٌ
ٌ

أما
«أصؿ الحركؼ أف تككف عاممة؛ ٌ
ألنو ليس ليا معاف في أنفسيا ،كاٌنما معانييا في غيرىا ،ك ٌ
1
ؼ مف قكؿ اإلماـٌ ،أنو
الذم معناه في نفسو كىك االسـ ،فأصمو أف ال يعمؿ في غيره»  ،ييستش ٌ

االسـ ما د ٌؿ لفظيو عمى معنى في نفسو ،بخبلؼ الحرؼ الذم
النحاة القدامى في اعتبارىـ
كافؽ ٌ
ى
أف االسـ ال يعمؿ
ال يحمؿ معنى في نفسو .كيضيؼ اإلماـ إلى التٌعاريؼ التي أكردناىا آنفاٌ ،

اضع يككف فيو االسـ عامبل؛ إ ٍذ
النحاة الذيف ٌ
في غيره ،كىك بذلؾ يخالؼ جميكر ٌ
حددكا مك ى

الجر في المضاؼ إليو ى ػ ػك
يذكركف ٌ
أف عامؿ ال ٌرف ػع في الخبر ى ػ ػك المبتدأ نفسو ،كعامؿ ٌ

الصفة ىك المكصكؼ.
المضاؼ عينو ،كالعامؿ في ٌ

ألف المسألة مح ٌؿ
كنرل ىيناٌ ،أنو ال يمكف أف نجعؿ اإلعماؿ سمة مف سمات االسـ؛ ذلؾ ٌ

إف االسـ قد يعمؿ في بعض المكاضع مف قبيؿ ما ذكرناه آنفا ،كقد ال
خبلؼ بيف ٌ
ثـ ٌ
النحاةٌ ،
يعمؿ في مكاضع أخرل.

حدا فاصبل
النحاة ٌ
مما جعمو ٌ
تجدر اإلشارة إلى ٌ
أف تعريؼ اإلماـ ابف القٌيـ لبلسـ ،قد خبل ٌ

أف ىذا قد يعكد إلى منيج اإلماـ في
بيف االسـ كالفعؿ؛ أال كىك عدـ اقتراف االسـ ٌ
بالزماف ،غير ٌ

النحكم مف دالالت؛ أم ٌأنو ييثٍبت لو
حكية؛ فيك يصؼ ما
يتضمنو العنصر ٌ
دراستو لمقضايا ٌ
الن ٌ
ٌ
ما فيو مف خصائص ،كليس بالضركرة أف ينفي عنو ما ليس فيو .كال ٌشاىد عمى ىذاٌ ،أنو لما

أما ما يصير بو الماضي
رأل ٌ
أف الفعؿ يقترف بزمفٌ ،
خص المسألة بتفصيؿ شامؿ ،يقكؿ « :ك ٌ
ؾ) ،فيذا ماضي المٌ ً
فظ ،مستقبؿ
قمت أكرمتيؾ ،كا ٍف يزرتىني
ت إلي ى
ٍ
أحسن ي
إف ى
مستقببل فكقكلؾٍ ( :

لمنشر كالتٌكزيع،
محمد العمراف ،د طٌ .
جدة :د ت ،دار عالـ الفكائد ٌ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،تح :عمي بف ٌ
ج ،1ص.56
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1
الداللة ،باقتراف الفعؿ
فبيف أف الفعؿ
تتغير ىذه ٌ
الداللة عمى ٌ
يتضمف ٌ
الزمف ،كقد ٌ
المعنى» ٌ ،
ٌ

بقرينة مف القرائف.

القيـ في
تعرض اإلماـ ابف ٌ
المسمى عند اإلماـ ابف القيـٌ :
 -4اعتباطية العالقة بيف االسـ و ّ
أف العبلقة بينيما عبلقة
المسمى ،كرأل ٌ
(بدائع الفكائد) ،إلى مسألة العبلقة بيف االسـ ك ٌ

المسمى ،كليذا تقكؿ
أف االسـ في أصؿ الكضع ،ليس ىك
ٌ
اعتباطية ،يقكؿ « :فقد باف لؾ ٌ
ٌ
الحمية ،ك ً
سميت ىذا ال ٌشخص بيذا االسـ ،كما تقكؿ حمٌيتو بيذه ً
الحمية غير المحمٌى ،فكذلؾ
ٌ
2
أف االسـ ليس
االسـ غير
المسمى ، ».كلقد ٍأكلىى اإلماـ ىذه المسألة ٌ
أىمية بالغة ،كنافح عمى ٌ
ٌ

3
يرد عمى
إف االسـ ىك
ىك
المسمى»  ،كىك بيذا ٌ
بي ٌ
المسمى « :كما قاؿ نح ٌ
ٌ
ٌ
كم قىطٌ ،كال عر ٌ
بخمؽ القرآف .كقد عرض اإلماـ حججيـ؛ إ ٍذ استشيدكا بقكلو
المتكمٌميف مف المعتزلة القائميف ى

تعالى﴿ :تََبارؾَ اسـ رب َؾ ذي ا ْل َج َال ِؿ و ِْ ِ
اس َـ
اإل ْكراـ﴾الرحمن ،87كقكلو أيضاَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر ْ
َ
ُْ َ
َ

رب َؾ﴾المزمل.7

ٌرد اإلماـ عمى ىؤالء بحكمة بالغة ،ك ٌبيف ٌأف الرسكؿy

لما امتثؿ ألمر رٌبو قاؿ( :سبحاف
ٌ

األمة كمٌيـ ،ال
ربي األعمى) ،كلـ يقؿ( :سبحاف اسـ رٌبي األعمى) ،ك ٌ
يبيف اإلماـ أيضاٌ « :
إف ٌ
أحد منيـ أف يقكؿ (عبدت اسـ رٌبي) ،كال (سجدت السـ رٌبي) ،كال (باسـ ربي ارحمني).
يجكز ه
ٌ

4
نتبنى مذىب اإلماـ في فصمو
أف ىذه األشياء متعمٌقة
بالمسمى ال باالسـ» ؛ كا ٍذ ٌ
كىذا يد ٌؿ عمى ٌ
ٌ

حد ما ،مع ما ذىبت إليو
أف ما ذىب إليو اإلماـ يتقاطع إلى ٌ
المسمىٌ ،
فإننا نرل ٌ
بيف االسـ ك ٌ

5
أف كممة (أخت)
عد دم سكسير العبلمة المٌغكية
المٌسانيات الحديثة ،فقد ٌ
ٌ
اعتباطية  ،فيكل يرل ٌ

داخمية مع تعاقب ىذه األصكات (أ ،خ ،ت).
بأية عبلقة
ٌ
ال ترتبط ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،0ص.1233
 -2المرجع نفسو ،ج ،1ص.61
 -3المرجع نفسو ،ج ،1ص.34
 -4المرجع نفسو ،ج ،1ص.33
العامة.
 -5ينظر :فرديناف ديسكسير ،محاضرات في المسانيات ٌ
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يتحدث اإلماـ عف عبلمات االسـ في مكضع
القيـ :لـ
ٌ
 -5عالمات االسـ عند اإلماـ ابف ّ
يخصػ ػيا بال ػ ٌدراسة عمى ٌأنيا مسألة متٌحدة العناصر ،عمى غرار ما فعؿ معظـ
كاحد ،كلػ ػـ
ٌ
تحدث اإلماـ
متفرقة مف آثاره ،فقد ٌ
ٌ
النحاة ،غير ٌأننا حاكلنا أف نجمع ىذه العبلمات مف فصكؿ ٌ
بالمسمى ،يقكؿ:
ضمني ،كذلؾ في معرض حديثو عف عبلقة االسـ
عف ىذه العبلمات بشكؿ
ٌ
ٌ
النصب ،أك التٌنكيف ،أك البلٌـ ،أك جميع ما يمحؽ االسـ مف زيادة
«كمتى يذكر الخفض ،أك ٌ

كنقصاف ،كتصغير ،كتكسير ،كاعراب كبناء ،فذلؾ كمٌو مف عكارض االسـ» ،1فقد جمع اإلماـ

ً
النحاة:
في عبارتو
عبلمات االسـ ،كىي نفسيا العبلمات التي ٌ
تحدث عنيا ٌ
2
و ًً ً
بًاٍل ىجِّر ىكالت ٍن ًك ً
ص ٍؿ.
يف ىكالِّن ىدا ىكأى ٍؿ
ىك يم ٍس ىند لبل ٍسـ تى ٍميً هيز ىح ى
ميزه عف
حدد مف خبلؿ ىذا البيت
إف ابف مالؾ (ت  276ق) قد ٌ
خمس عبلمات لبلسـ ،ت ٌ
ٌ
ى
النداء ،ك(اؿ) التٌعريؼ ،كأف يككف مسندا إليو .كاذا ما
الجر ،كالتٌنكيف ،ك ٌ
الفعؿ كالحرؼ :كىي ٌ

النحاة ،نجده يتقاطع
قارٌنا بيف العبلمات التي ٌ
القيـ ،كالعبلمات التي ذكرىا ٌ
حددىا اإلماـ ابف ٌ

النداء في عبلمات االسـ ،كلـ
معيـ في معظميا:
كالجر ،كالتٌنكيف ،كالتٌعريؼ ،كلـ يذكر اإلماـ ٌ
ٌ
خاصة باالسـ
ميمة كىي (التٌصغير) ،كىي عبلمة
ٌ
ٌ
نما أضاؼ عبلمة ٌ
يتحدث عف اإلسناد ،كا ٌ

يصغر الحرؼ.
يصغر الفعؿ ،كما ال
فبل
ٌ
ٌ

النقصاف ،كإلعراب
كالنصب ،ك ٌ
الزيادة ،ك ٌ
كاذا كػ ػاف اإلماـ قػ ػد تفػ ػ ٌرد بذكػ ػر عػ ػبلمات أخرلٌ :

النحاة؛ فيؤالء لـ يذكركا تمؾ
إف ذلؾ ال يعتبر ىمح ػمدة لئلماـ ،كتقصي ار مف ٌ
كالبناء ،ف ػ ػ ػ ٌ
اصة باالسػ ػـ ،كالتي تمػ ػٌيزه عػ ػف الفػ ػعؿ
العبلمػ ػات ،مف باب ٌأنيػ ػـ حػ ػ ٌددكا العبلمات الخػ ػ ٌ

أما ذكر اإلماـ لعبلمات يشترؾ فيو االسـ
كالحػ ػرؼ ،كلذلؾ قاؿ ابف مالؾ( :تمييز حصؿ) .ك ٌ

السياؽ الذم كرد فيو حديثو عف عبلمات االسـ؛ إذ جاء في معرض
كالفعؿٌ ،
فإف ذلؾ يعكد إلى ٌ
ثـ
المسمى ،كذكر ٌ
أف تمؾ العبلمات ٌإنما تمحؽ االسـ دكف الم ٌ
تمييزه بيف االسـ ك ٌ
سمى ،كمف ٌ

الخاصة باالسـ.
نفيـ عدـ اقتصاره عمى العبلمات
ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.61
 - 2ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،د ط .لبناف :د ت ،دار القمـ ،ج ،1ص.12
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تحدث عف بعض ىذه العبلمات ،في
تفحص
أف اإلماـ قد ٌ
كقد اتٌضح مف خبلؿ ٌ
المدكنةٌ ،
ٌ

تقدـ ،كمف ذلؾ نذكر:
مكاضع أخرل ،كذلؾ بعد أف ذكرىا مجممة في ما ٌ

نت
تحدث اإلماـ عف التٌنكيف باعتباره عبلمة
 -1-5التّنويفٌ :
نك ى
ٌ
خاصة باالسـ ،يقكؿٌ « :

ألحقت بيا نكنا ...كالتٌػنكيف فائدتو التٌػفرقة بيف فصؿ الكممة ككصميا ،فبل يدخؿ في االسـ
الكممة
ى
1
أف الفائدة منو ىي
فسر اإلماـ الغاية مف التٌنكيف؛ إ ٍذ يرل ٌ
ٌإال عبلمة عمى انفصالو عما بعده» ٌ ،

يتطرؽ اإلماـ إلى أنكاع التٌنكيف ،عمى غرار ما فعؿ
ٌ
عما بعده .كلـ ٌ
الداللة عمى انفصاؿ االسـ ٌ
ابف عقيؿ (ت  721ىػ) في شرحو أللفية ابف مالؾ « :كىك عمى أربعة أقساـ :تنكيف التٌمكيف

البلحؽ لؤلسماء المعربة ...كتنكيف التٌنكير ...كتنكيف المقابمة ...كتنكيف العكض»
كىك ٌ

2

كيضيؼ إلى ذلؾ تنكيف الترٌنـ ،كىك تنكيف يمحؽ األفعاؿ ال األسماء ،كلذلؾ قاؿ ابف عقيؿ:
الخاص باألسماء.
(كىك عمى أربعة أقساـ)؛ أم يقصد التٌػنكيف
ٌ

يتعرض إلى ىذه األقساـ ،كاٌنما اجتيد في تبيػ ػيف الغاية م ػف
أما اإلماـ ابف القٌيـ ،فمـ ٌ
ٌ

لمداللة عمى عدـ
أف التنػ ػكيف
النكرة ،كاٌنما جػ ػيء بالتٌنكيف ٌ
اختصت بو األسماء ٌ
التٌ ػنكيف ،كأكضػح ٌ
ٌ
ىيأنا ذىف المستمع إلى عدـ انتظار المضاؼ إليو ،كذلؾ ما
كتاب)ٌ ،
اإلضافة .فإذا قمنا ( ه
فكأننا ٌ

المنكنة :كأف ييقاؿ( :كتاب
يتييأ إلضافة ٌ
فإف المستمع ٌ
كتاب)ٌ ،
ال يحصؿ لك ٌأننا قمنا( ي
النكرة غير ٌ
بالداللة عمى
الساكنة ٌ
عمي) .ثـ يبيػٌف اإلماـ لطيفػة أخػرل ،تتعمٌػؽ بسبػب اختصاص ٌ
النكف ٌ
السػاكػ ػنة ،لخػفائيا كسكػ ػكنيا ،ك ٌأنيا مف حػركؼ
التٌػ ػنكيف ،يقػػكؿ « :فأشػ ػبو شيء بيػا الػٌنكف ٌ
ينكف الفعؿ ،التٌصالو بفاعمو ،كاحتياجو إلى
ٌ
الزيادة ،ك ٌأنيا مف عبلمات اإلعراب ،كليذه العمٌة ال ٌ

3
لمداللة عمى التٌنكيف ،كاف كاف اجتيادا
الساكنة ٌ
إف تفسير اإلماـ الختصاص ٌ
ما بعده » ٌ ،
النكف ٌ
ً
النػ ػكف مف حركؼ
أف ٌ
اسياٌ ،
قي ػ ٌ
ألف م ػا ذكػ ػره اإلم ػاـ م ػف ٌ
فإنو ق ػد ال يحػ ػمؿ عمى اإلقػ ػناع؛ ٌ

بي قد
ٌ
الزيادة ،ك ٌأنيا مف عبلمات اإلعراب ،ىي مف عمؿ ٌ
ثمة ما يد ٌؿ عمى ٌ
النحاة ،كليس ٌ
أف العر ٌ
الساكنة
أف ما ذكره اإلماـ عف ٌ
لما جعؿ ٌ
الساكنة عبلمة لمتٌ ػنكيف ،كما ٌ
النكف ٌ
النكف ٌ
تك ٌخاىاٌ ،
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.26
 - 2ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج ،1ص.12
 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.23
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النكف كحرؼ زيادة ،فيي تككف في الفعؿ أيضا (نكف
متعمٌؽ بالفعؿ ال باالسـ ،فإذا ذكرنا ٌ
المضارعة) ،كىي عبلمة إعراب في الفعؿ (يكتبكف) ال في االسـ.

القيـ جعؿ التٌنكير كالتٌعريؼ مف عبلمات
أف اإلماـ ابف ٌ
 -2-5التّعريؼ والتّنكير :ذكرنا آنفاٌ ،

النحاة التٌنكير كالتٌعريؼ باعتبارىما
النحاة ،كقد ذكر ٌ
االسـ ،كىي عبلمة ش ٌكمت اإلجماع بيف ٌ

خاص بيما (باب
ألنيما مدرجاف في باب
عبلمتيف لبلسـ ،كقد أشاركا إلييما إشارة عارضة؛ ٌ
ٌ

ميز بيف التٌنكير كالتٌعريؼ مف حيث المعنى الذم
ٌ
القيـ ،فقد ٌ
أما اإلماـ ابف ٌ
النكرة كالمعرفة)ٌ .
الرجؿ كتعيينو ،كال ٌشيء كتخصيصو
يحصؿ منيما ...« :أركا االسـ المعرفة يد ٌؿ عمى
ٍ
معنييفٌ :

مما يد ٌؿ عمى
النكرة ال تد ٌؿ إالٌ عمى معنى مفرد ،فكاف ما يدؿ عمى
مف غيره ،ك ٌ
ٍ
معنييف أقكل ٌ

يتضمف معنييف؛ فإذا قمنا( :الرجؿ) ففيو معنى (رجؿ) عكس
معنى كاحد ،1».فاالسـ المعرفة
ٌ
أما
(ال ػمرأة) ،كفيو معنى ال ػتٌعييف؛ أم ال ػمقصكد رج هؿ بعينو ،معمكـ عند ال ػمتكمٌـ كال ػ ٌسامعٌ .

معينا
ٌ
النكرة ،فبل يد ٌؿ ٌإال عمى معنى كاحد ،فإذا قمنا (رج هؿ) فمو معنى كاحد ،غير ٌأنو ليس ٌ
ً
أف ما د ٌؿ عمى معنييف أقكل
بذاتو ،بؿ ىك مجيك هؿ عند
المخاطب كالمخا ى
طب .كاستنتج اإلماـ ٌ

بالنكرةٌ ،إال
مسكغ لبلبتداء ٌ
ٌ
مسكغ االبتداء بالمعرفة ،كال ٌ
مما د ٌؿ عمى معنى كاحد ،كلع ٌؿ ذلؾ ىك ٌ
في مكاضع مخصكصة سن ٌبينياىا الحقا.

كلما كانت اإلضافة عبلمة مف عبلمة االسـ؛ إ ٍذ ال يضاؼ الفعؿ كال الحرؼ ،كقد أشار
ٌ

اإلماـ إلى ذلؾ ،بؿ جعؿ اإلضافة كالمعرفة في منزلة كاحدة ،يقكؿ« :المضاؼ إليو بمنزلة آلة

غبلـ ز ويد) ،فيك بمنزلة قكلؾ( :الغبلـ)
التٌعريؼ ،فصار كاأللؼ ك ٌ
البلـ ،أال ترل ٌأنؾ إذا قمت ( :ي
لمف تعرفو بذلؾ ،ككذلؾ إذا قمت( :كتاب سيبكيو) ،فيك بمنزلة قكلؾ( :الكتاب)» 2كمف ذلؾ
أف اإلضافة أيضا يحصؿ منيا معنياف :ال ٌشيء كتعيينو ،فإذا قمنا (كتاب سيبكيو) ،عرفنا
نفيـ ٌ
الشيء كىك ( كتاب) ،كعممنا تعيينو كىك (كتاب سيبكيو).

اختص بيا االسـ دكف الفعؿ كالحرؼ ،كىك
 -3-5التّصغير :التٌصغير مف العبلمات التي
ٌ

كع ىم ٍير في
متٌفؽ عميو عند ٌ
النحاة « :عبلمات االسـ كثيرة ...كمنيا التٌصغير ،نحك يزىي ٍيد ،ي
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.347
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.347
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1
مصغػ ػر يكػكف عػمى كزف( :فيػ ػع ػٍيؿ) أك (فيػع ً
يع ػ ػؿ) أك
تصغير زيػد كعػمرك»  ،كاالس ػـ الػ ٌ
ى
ى
ً
لداللة عمى صغر الحجـ ( :يك ِّتيب) ،أك تقميؿ العدد
إما ا ٌ
(في ػ ىعػ ٍيع ػيؿ) ،كالغرض مف التٌصغيرٌ ،

قبيؿ) ،أك التٌحبيب ( يغزِّيؿ) ...كلـ يغفؿ اإلماـ مسألة التٌصغير ،بؿ
( يدرٍييمات) ،أك قرب ٌ
الزمف ( ٍ

النحاة مف حيث صيغتيا ،يقكؿ « :يجعمت عبلمة التٌصغير :ضـ أكلٌو ،كفتح ثانيو
كافؽ فييا ٌ
2
السييمي (ت561ىػ) ،قاؿ
فإنو ٌ
أما الحكمة مف التٌصغيرٌ ،
ه
تبنى في ذلؾ رأم ٌ
كياء ثالثة » ٌ

السييمي :فقاؿ :التٌصغير تقميؿ أجزاء
اإلماـ « :كحكمة ذلؾ -كا﵀ أعمـ -ما أشار إليو ٌ
3
المصغر ،كالجمع مقابمو ،كقد ًزيد في الجمع ألؼ ثالثو كػ (فى ىعالًؿ) ً
فزيد في مقابمو ياء ثالثة »
ٌ

السييمي بيف الجمع مف جية ،كالتٌصغير مف جية أخرل ،قد ال
كيبدك ٌ
أف ىذا التٌقابؿ الذم جعمو ٌ
ألف المشيكر أف يككف الجمع في مق ػابؿ اإلفراد ،كأف يك ػ ػكف التٌصغير في مقابؿ التٌكبير
ٌ
يصح؛ ٌ

مصغ ار.
يصغر المفرد الكاحد فيصبح مفردا
صغر الجمع فيصبح تصغيرا ،كاٌنما
ٌ
ٌ
كما ٌأنو ال يي ٌ

يتضمف
المصغر
بالمكبر« :االسـ
المصغر
النحاة ،فيـ يقابمكف
ٌ
ٌ
كىذا ما كجدنا عميو معظـ ٌ
ٌ
ٌ
ً
ً
ً
يسـ فاعمو عمى
ٌ
سـ فاعميو ،كما يبن ػي ٌأكؿ ف ٍعؿ ما لـ ٌ
المكبر كيد ٌؿ عميو ،فأ ٍشبوى ف ٍع ىؿ ما لـ يي ٌ
4
صغر فػي
الضـ ،فكػ ػذلػ ػؾ أك ٌؿ االسػـ
م (ت 577ق) ىيػنا ،يجعؿ المػ ٌ
ٌ
ٌ
المصغر»  ،فابػف األنبار ٌ

يتضمف معنى
المصغر
كبر ،كالمقصكد بالمك ٌبر ىك ىيئة االسـ قبؿ تصغيره ،فاالسـ
ٌ
م ػقابؿ الم ٌ
ٌ
األكؿ
كبر؛ ٌ
يسـ فاعمو ،مف حيث إٌنيما ىم ٍ
الم ٌ
محكؿ عنو ،كمثمو مثؿ الفعؿ الذم لـ ٌ
كما ٌ
ض يم ى
ألنو ٌ

الصيغة.
األكؿ الذم د ٌؿ عميو قبؿ ٌ
تغي ػر ٌ
ك ٌ
تضمف كؿ منيما المعنى ٌ

كمسألة التٌصغيرٌ ،إنما ىي مسألة صر ٌ ً
أف التٌصغير
فية ص ٍرفة ،كلع ٌؿ الذم نخمص إليو ىك ٌ

أف اإلماـ ابف القيـ تكٌالىا بالعرض كاإلبانة.
عبلمة مف عبلمات االسـ ،ك ٌ

ىبكد ،ط .1بيركت ،1111 :دار األرقـ بف
 - 1أبك البركات كماؿ ابف األنبارم ،أسرار العربية ،تح :بركات يكسؼ ٌ
أبي األرقـ ،ص.31
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.23
 - 3المرجع نفسو ،ج ،1ص.23
 - 4ابف األنبارم ،أسرار العربية ،ص.115
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اختص بو
النحاة ،فمذىبيـ في ذلؾ جامع لك ٌؿ ما
كاألصؿ في عبلمات االسـ ما ذىب إليو ٌ
ٌ

كم ً
لخصيا ابف مالؾ
خرج مف دائ ػ ػرتو ما شػ ػاركو فيػ ػو الفعؿ كالحرؼ؛ كىػ ػذه العبلمات ق ػد ٌ
االسـ ،ي

في ألفيتو بقكلو:

أؿ  ...كمس ىن ود لً ً
بًاٍل ىجِّر كالت ٍن ًك ً
يف ىك ِّ
ص ٍؿ
الن ىدا ىك ٍ
ٍ
ىي ٍ
بلسـ تن ٍميً هيز ىح ى

1

إف باب المبتدأ كالخبر ناؿ حظٌا كاف ار
القيـٌ :
المبحث الثّاني :المبتدأ والخبر عند اإلماـ ابف ّ
تطرؽ إلى معظـ المسائؿ المتعمٌقة بو.
عند االماـ ابف ٌ
القيـ؛ فقد ٌ

القيـ« :اسمع اآلف قاعدة جامعة في ىذا الباب ،ال يكاد يش ٌذ عنيا
 -1المبتدأ :يقكؿ اإلماـ ابف ٌ
شيء منو :أصؿ المبتدأ أف يككف معرفة ،أك مخصكصا بضرب مف ضركب التٌخصيص بكجو
تحصؿ الفائدة مف اإلخبار عنو ،فإ ٍف انتفت عنو كجكه التٌخصيص بأجمعيا ،فبل ييخبر عنوٌ ،إال

مقدما عمييا بيذه الشركط األربعة» 2فالمبتدأ عند اإلماـ ابف
أف يككف الخبر مجرك ار مفيدا معرفة ٌ
إما أف يككف معرفة ،كا ٌما نكرة .فإذا كاف نكرة كجب أف يككف مخصكصا بضرب مف
ٌ
القيـ ٌ
النحاة كمح ٌؿ إجماعيـ.
أما ككنو معرفة فذاؾ مذىب ٌ
ضركب التٌخصيصٌ ،

النكرة أبعد في باب االبتداء مف
ك ٌ
يعزز اإلماـ م ػذىبو ىػ ػذا ب ػقكلو في مػ ػكضع آخرٌ « :

3
رده إلى ككف
فة
ر
المع
استبداد
ا
أم
ك
،
بأكؿ الكبلـ»
بأكؿ الكبلـ ،فم ٌ
المعرفة ،كالمعرفة ٌ
ٌ
ٌ
أشد استبدادا ٌ

معينا كمحػ ػ ٌددا يعػ ػرفو المتػ ػكمٌـ
المبتدأ مسندا إليو ،كاإلسناد إلى المبتدأ يقتضي أف يككف ٌ

ألف الغرض مف اإلخبار ىك إفادة المتمقٌي بما ليس عنده ،كبإخباره يككف بمنزلة
كالمتمقٌي؛ ٌ
النكرة ال فائدة فيو ،فإف
المتكمٌـ في عمـ الخبر « أصؿ المبتدأ أف يككف معرفة ...كاإلخبار عف ٌ

4
أف األصؿ
النحاة
ٌ
القيـ سار عمى نيج ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
المتقدميف ،في ٌ
أفاد جاز»  ،كيفيـ مف ىذاٌ ،

في المبتدأ أف يككف معرفة.

 - 1ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج ،1ص.12

 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.263
 - 3المرجع نفسو ،ج ،1ص .55
 - 4المرجع نفسو ،ج ،6ص.263
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ليشد عف سابقيو في إعراب المبتدأ كككنو مرفكعا ،غير ٌأنو خاض خكضيـ
كلـ يكف اإلماـ ٌ

الرفع في المبتدأ ،كقد تطمٌبنا مكقفو في المسألة ،كتأتٌى لنا العثكر عميو ،كلكف
في مسألة عامؿ ٌ

ليس في معرض حديثو عف المبتدأ؛ كاٌنما في سياؽ حديثو عف عمؿ (إ ٌف ك أخكاتيا) في المبتدأ

المعنكم لكال أثره في
معنكم ،كالعامؿ
كالخبر ،يقكؿ اإلماـ « :إ ٌف المبتدأ يعمؿ فيو عامؿ
ٌ
ٌ
1
أف العامؿ في المبتدأ ،ىك عامؿ
المعمكؿ المٌفظي لما يع ًقؿ ».كيظير ٌ
أف اإلماـ يرل ٌ
جميا ٌ

أف المبتدأ مرفكع باالبتداء ،كخالؼ رأم
معنكم ،كىك بذلؾ ي ٌ
ؤيد مكقؼ البصرٌييف الذيف رأكا ٌ
ٌ
أما ككف المبتدأ كالخبر مرفكعا
ٌ
الككفييف الذيف قالكا ٌ
بأف عامؿ ٌ
الرفع في المبتدأ ىك الخبر « :ك ٌ

2
أف اإلماـ ابف القيـ في مخالفتو
أحدىما باآلخر ،فيك قكؿ
ٌ
الككفييف كىك مردكد أيضا»  ،غير ٌ

يفصؿ
مككفييف ،كمكافقتو لمبصرٌييف في اعتبار عامؿ رفع المبتدأ
ٌ
ل ٌ
معنكيا ،لـ يناقش المسألة ،كلـ ٌ

ألف فيو آراء مختمفة ،فمنيـ مف اعتبر
حيثياتيا .كما ٌأنو في تأييده لـ
ٌ
ٌ
يكضح معنى االبتداء؛ ٌ
األكلية؛ أم
أف المقصكد باالبتداء ىك
ٌ
التعرم مف العكامؿ المٌفظية ،كمنيـ مف أرل ٌ
االبتداء ىك ٌ

أف المبتدأ أيسند إليو
أف االبتداء ىك اإلسناد؛ أم ٌ
كقكع المبتدأ في بداية الكبلـ ،كمنيـ مف رأل ٌ

خبر.

التعرم
أف المبتدأ مرفكع بعامؿ
كاألصؿ في المسألة ،كالذم نراه األنسب ،ىك ٌ
ٌ
معنكم ،كىك ٌ

(جار أك ناصب) بالمبتدأ ،جعؿ المبتدأ
مف العكامؿ المفظية؛ أم عدـ اقتراف عامؿ لفظي
ٌ

فإننا نرل
تصدر الجممة
األكلية؛ أم
الرفعٌ .أـ ما قيؿ عف
ٌ
االسميةٌ ،
ٌ
ٌ
محافظا عمى األصؿ كىك ٌ

تتصدر الجممة ،كذلؾ في التٌقديـ
أف األسماء المنصكبة قد
ٌ
ٌأنو مذىب ال يستقيـ؛ بدليؿ ٌ
الرفع ،كالى ىذا ذىب أبك البركات ابف األنبارم ،كابف عقيؿ.
كالتٌأخير،
ٌ
كتصدرىا ال يحفظ ليا ٌ

أف
مسوغات االبتداء بال ّنكرة عند اإلماـ ابف ّ
أف األصؿ في المبتدأ ٍ
القيـٌ :بيف اإلماـ ٌ
ّ -2-1

كانية كركد ال ػمبتدأ نك ػرة ،غير ٌأن ػو جعؿ ذلؾ مشركطا
يك ػكف معرف ػة ،كأش ػار إلى إم ػ ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص .016
كمحمد بدكم المختكف ،دط .القاىرة :د ت ،دار ىجر لمطٌباعة
السيد
الرحمف ٌ
 -2ابف مالؾ ،شرح التٌسييؿ ،تح :عبد ٌ
ٌ
النشر كالتٌكزيع كاإلعبلف ،ج ،1ص.676
كٌ
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بالتٌخصيص « :فإذا كاف نكرة ،فيجب أف يككف مخصكصا بضرب مف ضركب التٌخصيص»

1

فما ىي ضركب التٌخصيص التي قصدىا اإلماـ بقكلو؟
النحاة:
يحدد اإلماـ تمؾ الضركبٌ ،
قبؿ أف ٌ
الضابط العاـ لممسألة ،كذلؾ أخذا برأم إماـ ٌ
حدد ٌ

فإنو في كتابو لـ يجعؿ لبلبتداء بيا ضابطا ،كال حصره
النحك سيبكيوٌ ،
« ....كىذه طريقة إماـ ٌ
النظر سكاه ،كك ٌؿ مف
الصحة الفائدة ،كىذا ىك
ٌ
الحؽ الذم ال يثبت عند ٌ
بعدد بؿ جعؿ مناط ٌ

النحاة إلى أف جعؿ
فإنو تى ًريد عميو ألفاظ خارجة عنو ...حتى آؿ األمر ببعض ٌ
تكمٌؼ ضابطاٌ ،

في الباب ثبلثيف ضابطا ،كرٌبما زاد غيره عمييا! كك ٌؿ ىذا تكمٌ ػؼ ال حاجة إليو» ،2ييفيػ ػـ مف قكؿ
النكرة استقاـ االبتداء
بالنك ػرة ى ػك اإلفادة ،فإذا أفادت ٌ
الضػابط األساس في االبت ػداء ٌ
أف ٌ
اإلماـٌ ،
المسكغة لبلبتداء
القيـ أمثمة عف بعض التٌخصيصات
بيا دكنما تقييد .كقد أعطى اإلماـ ابف ٌ
ٌ

مف ذلؾ:

عبد) نكرة
 أف تككف مكصكفة ،نحكَ ﴿ :ولَ َع ْب ٌد ُم ْؤ ِم ٌف َخ ْيٌر ِم ْف ُم ْش ِرٍؾ﴾ البقرة ،222فػ ( ه

الصفة ىي( مؤمف) ك(خير) خبر.
مكصكفة ،ك ٌ

 أف تقع في سياؽ التٌفضيؿ ،نحكً ( :عٍمـ خير مف وماؿ) فػ ػ (عمـ) اسـ نكرة ،كقع في سياؽ
ه ه

ألف (خير) مف أفعاؿ التٌفضيؿ ،كاٌنما أصميا (أى ٍخ ىي ير) ،ك يحذفت اليمزة لكثرة االستعماؿ
الٌتفضيؿ؛ ٌ
النحاة.
عمى ٌ
حد تعبير ٌ

أكزع ى ػذه الكت ػب عمى
النك ػرة فػ ػي سي ػ ػاؽ تفصػ ػيؿ بع ػد إجماؿ ،نح ػك قػ ػكلناٌ ( :
 -كقػ ػكع ٌ

فالنكرة ىينا ،زاؿ إبياميا بعد التٌفصيؿ.
عمي ،ككتاب لمريـٌ ،)....،
ى ػؤالء ،فكتاب ل ٌ

أف بعضيـ جاكز
النحاة ،فقد جعمكا لبلبتداء ٌ
أما ٌ
بالنكرة ضكابط ،كقد ذكر اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
ٌ

نمخص بعضيا في التٌرسيمة اآلتية:3
الثبلثيف ضابطاٌ ،

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.263
 - 2المرجع نفسو ،ج ،6ص.263
النحك الكافي ،باب المبتدأ كالخبر.
عباس حسفٌ ،
 - 3ينظرٌ :
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مسوغات االبتداء بال ّنكرة
ّ
1

الدّ اللة على المدح ّ
والذم وال ّتهويل

أن تكون مخصوصة بنعت أو إضافة

1

3

5

الدّ اللة على العموم
6

أن تكون دعاء
9

4
1
7

ّ
متأخرة
أن تكون ال ّنكرة
أن يدخل عليها ناسخ

أن تكون في ّأول جملة الحال
أن تكون مسبوقة بنفي أو استفهام

11

الدّ اللة على ال ّتنويع وال ّتقسيم

أن تكون جوابا

11

أن ترد بعد فاء الجزاء

بالضكابط
قيد
أما األصؿ في مسألة االبتداء ٌ
ٌ
الضابط فييا ،ىك مدل إفادتيا ،دكف التٌػ ٌ
بالنكرة ،ك ٌ
ٌ

أف كثي ار منيا متكمؼ كمتشابو .كتفاديا لمتٌكمٌؼ في
النحاة،
الكثيرة التي ٌ
حددىا بعض ٌ
خاصة ٌ
ٌ
ؼ حكؿ ضابط اإلفادة
ممف الت ٌ
بالرأم الذم قاؿ بو لفيؼ مف ٌ
المسألة ،ارتأينا أف نأخذ ٌ
النحاةٌ ،

الرضى األسترابادم (ت  262ىػ ) في المسألة« :إذا حصمت الفائدة
في االبتداء ٌ
بالنكرة ،يقػكؿ ٌ
1
النحاة
ألف الغرض مف الكبلـ إفادة المخاطىب»  ،كمعظـ ٌ
أم نكرة شئت؛ كذلؾ ٌ
فأخبر عف ٌ

مقيدا
بأف كقكع المبتدأ معرفة أكثر مف كقكعو نكرة ،غير أف قمٌة كقكعو نكرة ،ال يجعمو ٌ
يقركف ٌ
ٌ

كمسكغات ،كاٌنما العبرة باإلفادة.
ضركرةن بضكابط
ٌ
-6

عرض فيو رأييف مختمفيف لكؿ مف (أبي
القيـ عف ٌ
الخبرٌ :
تحدث اإلماـ ابف ٌ
حد الخبر ،ك ى


الصدؽ أك
ال ػمعالي) ك(ابف ال ػباقبلني)  « :ف ػقاؿ أب ػك ال ػمعالي :يت ػ ٌ
عيف أف ي ػق ػاؿ :ي ػحتمؿ ٌ
2
فأيد
ألنيما ٌ
الكذب؛ ٌ
الصدؽ كالكذب ،ك قكلو أرجح» ٌ ،
ضداف ...كقاؿ القاضي :بؿ ييقاؿ :يحتمؿ ٌ

الصدؽ
ثـ ٌ
اإلماـ ابف ٌ
كضح الفرؽ بيف المفيكميف ،فالخبر عنده يحتمؿ ٌ
القيـ ٌ
الرأم الثٌانيٌ ،
الرضي عمى الكافية ،تح :يكسؼ حسف عمر ،د ط .القاىرة ،1113 :ىجر لمطٌباعة
الرضي االسترابادم ،شرح ٌ
ٌ -1
كالتٌكزيع كاإلعبلف ،ج ،1ص.651

محمد بف الطيب (ت 043ىػ )
 أبك المعالي ىك :عبد المالؾ الجكيني (ت 076ىػ ) ،كالباقبلني ىك ٌ
 - 2ابن قيّم الجوزية ،بدائع الفوائد ،ج ،1ص.15
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األكؿ( :الخبر يحتمؿ
كالكذب؛ أم ٌ
أف الخبر نفسو قد يككف صادقا ،كقد يككف كاذباٌ ،
أما القكؿ ٌ

إما أف يككف صادقا ،كا ٌما أف يككف كاذبا ،كىذا ال تيسنده
الصدؽ أك الكذب) ،فمراده ٌ
ٌ
أف الخبر ٌ

ألف الخبر الذم يككف كاذبا في سياؽ ما ،أك في مقاـ ما ،قد يككف صادقا في سياؽ أك
حقيقةه؛ ٌ
مقاـ آخر.

الصدؽ كالكذب ،كليس ىذا ىك المقصكد
ىذا ٌ
حد الخبر عند اإلماـ ابف ٌ
القيـ مف حيث ٌ

المكمؿ لممبتدأ في الجممة
حكم؛ كاٌنما المقصكد بو ،ىك الطٌرؼ اإلسنادم
بالخبر في التٌركيب ٌ
الن ٌ
ٌ

1
عرفو ابف يعيش (ت 203ق)
ك
،
ثت بو عنو»
االسمية« ،كىك ك ٌؿ ما أسندتىو إلى المبتدأ أك ٌ
ٌ
حد ى
ٌ

السامع ،كيصير مع المبتدأ كبلما
بقكلوٌ « :
إف خبر المبتدأ ىك الجزء المستفاد ،الذم يستفيده ٌ

السامع؛ لتيػ ػسند إليو الخبر الذم ىك
تاماٌ ...إنػما
ى
ذكرت (عبد ا﵀) ،كىك مع ػركؼ عند ٌ
ٌ

النحاة ،نجد ٌأنيا تيجمع عمى أمر
االنطبلؽ» ،2كاذا
النظر في التٌعاريؼ التي أكردىا ٌ
أمعنا ٌ
ٌ
اإلسناد (إسناد الخبر لممبتدأ) ،كتؤ ٌكد عمى اإلفادة التي تحصؿ مف اتٌحاد العبلقة بيف المبتدأ

أحدىما عف اآلخر.
كالخبر اتٌحادا ال يغني ي
القيـ لـ يغفػ ػؿ أمػ ػر اإلسناد كاالت ػػحاد بيف المسنػ ػد( الخبر) كالمػ ػسند إليو
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ً
بحد الخبر
أف الخبر مسند إلى المبتدأ» ،3كلـ
يكتؼ ٌ
فإف المخاطىب يعرؼ ٌ
(المبتدأ) ،قاؿٌ « :

تحدث عف
تعرض بالتٌفصيؿ لمسألة المبتدأ كالخبر ،ك ٌ
عمى ٌأنو ما يحتمؿ ٌ
الصدؽ كالكذب ،كاٌنما ٌ
الركابط بيف المبتدأ كالخبر ،كعف المبتدأ المستغني بالفاعؿ عف الخبر.
أنكاع الخبر ،كعف ٌ

النحاة يجعمكف الخبر قسميف اثنيف « :إ ٍف قاؿ قائؿ :عمى كـ ضربا
إف ٌ
 -1-2أنواع الخبرٌ :
4
القيـ عف ىذا
ينقسـ خبر المبتدأ؟ قيؿ :عمى ضربيف :مفرد كجممة»  ،كلـ يش ٌذ اإلماـ ابف ٌ

فإما أف تككف ىي نفس
إما مفرد ،كا ٌما جممة ،فإف كاف جممةٌ ،
التٌقسيـ ،يقكؿ« :خبر المبتدأ ٌ
جني ،الم ىمعي في العر ٌبية ،تح :فائز فارس ،د ط .الككيت :د ت ،دار الكتب الثٌػقافية  ،ص.61
 -1ابف ٌ
لمزمخشرم ،تح :إميؿ بديع يعقكب ،د ط .بيركت :د ت ،دار الكتب العممية ،ج،1
 - 2ابف يعيش ،شرح
المفصؿ ٌ
ٌ
ص.67

 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.614
 - 4ابف االنبارم ،أسرار العر ٌبية ،ص.56
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فإف كانت نفس المبتدأ ،لـ تحتج إلى رابط يربطيا بو ،1» .ؼ الخبر عند اإلماـ
المبتدأ أك غيرهٍ ،

القيـ َٕعاٌ :خبش يفشد ٔ ،خبش جًهت:
ابف ٌ

محمد
النحاة إلى قسميف أيضا :اسـ غير صفة ،نحك (
 الخبر المفرد:
كيقسمو ٌ
ٌ
ٌ
محمد ناجح).
سـ صفة ،نحك ( ٌ
أخكؾ) كا ه

فأما الخبر
 الخبر جممة :كىك قسماف أيضا :خبر جممة
اسمية ،كخبر جممة ٌ
ٌ
فعمية؛ ٌ
األكؿ مف الجممة التي ىي خبر اسما :نحك:
الذم ىك جممة
ٌ
اسمية ،فما كاف الجزء ٌ

فعمية ،فما كاف ٌأكؿ الجممة التي
أما الخبر الذم ىك جممة ٌ
محمد أبكه حاضر) .ك ٌ
( ٌ
محمد حضر أبكه).
ىي خبر فعبل ،نحكٌ ( :

فعمية ،كتقديره
الجر ،فمنيـ مف ٌ
كقد اختمؼ ٌ
عد الخبر فييا جممة ٌ
النحاة في الظٌرؼ كحرؼ ٌ
و
استقرت
يـ
يـ في ٌ
ٌ
الدار) ٌأنو ( ٌ
في جممة مف قبيؿٌ ( :
محم هد استقر عندؾ) ،ك(مر ي
محم هد عندؾ ،كمر ي
قدر( :محم هد م ً
ستقهر عندؾ)
فإنو ٌ
في ٌ
أما مف ع ػ ٌد الخبر مفرداٌ ،
الدار) ،كىذا مذىب سيبكيوٌ .
ٌ ي
ك(مريـ م ً
مؤيدا
القيـ في ىذا رأم ،كرأيو يأتي مخالفا لسيبكيو ،ك ٌ
ستقرةه في الدار) .كلئلماـ ابف ٌ
ي ي
آخر ثالثا « :فبطى ىؿ أف يككف
لكنو
يكضح ٌ
لمرأم الثٌاني الذم جعؿ الخبر مفردا ،ك ٌ
ٌ
ٌ
كيرد رأيا ى
الدار) ...كاذا
يد
يد
الدار) ،كبطيؿ أيضا أف يككف التٌقدير( :ز ه
التٌ ػقدير (ز ه
استقر في ٌ
استقرهار في ٌ
ٌ
ى

بطيؿ القسماف؛ أعني إضمار المصدر كالفعؿ ،لـ يبؽ ٌإال القسـ الثٌالث ،كىك :إضمار اسـ
فتصح الفائدتاف؛ إحداىما أف يككف خب ار عف المبتدأ ،كيضمر فيو ما يعكد عميو؛ إذ ال
الفاعؿ،
ٌ
يصح تعمٌؽ الجار بو؛ إذ مطمكبو الحدث ،كاسـ الفاعؿ
يمكف ذلؾ في المصدر ،كالثٌانية أف
ٌ

متضمف لمحدث ال لمزماف» ،2كىذا مكقؼ يؤ ٌكد نباىة كذكاء متٌػقدا لدل اإلماـ ،يحسف بنا أف
ٌ
المقدر مفرد ،كأصؿ
أف الخبر
ٌ
ٌ
أف في المسألة رأيا ثالثا ،يرل ٌ
نبينو؛ فاإلماـ مف جية يذكر ٌ

أف (استقرار) ال يعكد عمى المبتدأ ،فبل
الكبلـ (:ز ه
يد استقرار في ٌ
الدار)ٌ ،
كبيف ضعفو ،مف باب ٌ
حجة
يقدر فعبل( :زيد
استقر في ٌ
كرد رأم سيبكيو الذم ٌ
الدار)ٌ .
يصح ( :زيد استقرهار في ٌ
الدار) ك ٌ
ٌ
ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.661
 -2المرجع نفسو ،ج ،6ص615
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بالزماف ،كاٌنما
الجار ال تعمػ ػؽ لو ٌ
أف الفعؿ يد ٌؿ عمى الحدث ك ٌ
اإلماـ ابف ٌ
القيـ في ذلؾٌ ،
الزمف ،ك ٌ
الزماف ،استقاـ تعمٌؽ الجار بو.
لما كاف اسـ الفاعؿ
متضمنا معنى الحدث دكف ٌ
ٌ
تعم ػقو بالحدث ،ك ٌ

الرفع في الخبر ،غير ٌأننا يمكف أف نستنتجو
-2-2العامؿ في الخبر :لـ
يصرح اإلماـ بعامؿ ٌ
ٌ
صرح عمنا
مدكنة؛ فإذا كاف اإلماـ قد ٌ
مف خبلؿ بعض المؤ ٌشرات المبثكثة في مسائؿ شتٌى مف ال ٌ
معنكم ،كىك بذلؾ يكافؽ البصرٌييف ،فبل نعدـ أف يكافقيـ أيضا
أف العامؿ في المبتدأ ىك عامؿ
ٌ
ٌ
إف) « :فكاف إعماليا
في عامؿ الخبر ،كنستش ٌ
ؼ ذلؾ مف قكلو في معرض حديثو عف إعماؿ ( ٌ
شبثيا بالجممة ...فكاف عمميا نصبا بيا ،كبقي االسـ اآلخر مرفكعا لـ
في االسـ المبتدأ إظيا ار لت ٌ
1
أف الخبر كاف مرفكعا كبقي مرفكعا؛ أم لـ
يعمؿ فيو»  ،كيفيـ مف قكلو (بقي االسـ مرفكعا) ٌ

(م ىحم هد مجتي ػ هػد) ،يككف
يتغير .فجممة
ٌ
فإف العامؿ لـ ٌ
إف) ،كمف ثـ ٌ
تعمؿ فيو ( ٌ
اسمية مف قبيؿ :ي
النحك:
تحميميا عمى ىذا ٌ

يم ىحمػ ػ ػ هػد يم ٍجتى ًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هػد
ؾ

Ǿ

ـ إليو

ـ

االبتداء

مبػ ػ ػتدأ

خب ػر

العامؿ

مجتيػ هػد

محم هد
ٌ

أف العامؿ ىك
أف ٌ
النحاة لـ يفصمكا في مسألة العامؿ في الخبر ،فالبصرٌيكف أركا ٌ
كمعمكـ ٌ

أف
العامؿ في المبتدأ ،أم العامؿ ىك االبتداء ،كذىب
ٌ
أف العامؿ ىك المبتدأ؛ أم ٌ
الككفيكف إلى ٌ

الرفع في الخبر ىك
المبتدأ معمكؿ كعامؿ في الخبر ،كرأل الم ٌبرد (ت  665ق) ٌ
أف عامؿ ٌ
االبتداء كالمبتدأ معا .كاذا عممنا ىذا االختبلؼ حكؿ العامؿ في الخبر ،اتٌضح الجدؿ الكبير

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.031
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القرطبي (ت 516ىػ)
النحاة القدماء كالمحدثيف ،بدءا بابف مضاء
الذم أثارتو نظرٌية العامؿ عند ٌ
ٌ
النحاة ) ،ككصكال إلى إبراىيـ مصطفى في (إحيائو لمنحك).
في ( ٌ
رده عمى ٌ
الرأم الذم نحت ػػكـ إليو في ى ػػذا الج ػػدؿ حػكؿ نػظرية العامؿ ،ىك
كلع ٌؿ األصؿ في المسألة ،ك ٌ

النصب
الرفع ك ٌ
أما في الحقيقة كمحصكؿ الحديث ،فالعمؿ مف ٌ
ما قالو ابف جني (ت 316ق)« :ك ٌ

1
النحكم الذم
الجر كالجزـ ،إٌنما ىك لممتكمٌـ نفسو ال شيء غيره» فالمتكمٌـ كبناء عمى المعنى ٌ
ك ٌ

ابية
السياؽ ،يضبط أكاخر الكبلـ رفعا كنصبا ك ٌا
أف العبلمة اإلعر ٌ
جر كجزما ،باعتبار ٌ
يقتضيو ٌ

حساف.
قرينة مف القرائف المٌفظية ،عمى ٌ
تماـ ٌ
حد تعبير ٌ

العممية ،ج،1
الن ٌجار كآخريف ،ط .6بيركت ،6441 :دار الكتب
محمد عمي ٌ
 - 1ابف ٌ
ٌ
جني ،الخصائص ،تحٌ :
ص.114
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القيـ ،قد اعتبر (التٌعريؼ)
المبحث الثّالث :أقساـ المعارؼ :اتٌضح م ٌما ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
تقدـ ٌ

اختص بيما االسـ دكف صنكيو( :الفعؿ كالحرؼ) ،كلئف كاف
ك(التٌنكير) عبلمتيف بارزتيف
ٌ
يعدد
فإنو لـ ٌ
ميز بيف التٌنكير كالتٌعريؼ ،مف حيث ٌ
الداللة التي تحصؿ مف كؿ منيماٌ ،
اإلماـ قد ٌ

تحدث عف أقساـ المعرفة في
أنكاع المعرفة ،كلـ يجمع تمؾ األقساـ في فصؿ يشمميا ،كاٌنما ٌ

مدكنة .كى ػذا بخ ػبلؼ ال ػٌنحاة ال ػذيف تح ػ ٌدثكا ع ػف ال ػمعرفة ف ػي باب
م ػكاضع مخػتمفة مف ال ػ ٌ
كبسطكا الحديث عف ك ٌؿ نكع منيا ،عمى غرار ما فعؿ ابف ىشاـ (ت  721ىػ):
مست ػق ٌؿٌ ،
الضمير كأنا كىـ ،كالعمـ كزيد كىند ،كاإلشارة كذا كذم ،كالمكصكؿ
«كأقساـ المعارؼ سبعةٌ :
كالذيف كالتي ،كذك األداة كالغبلـ كالمرأة ،كالمضاؼ لكاحد كابني كغبلمي ،كالمنادل نحك يا
1
القيـ ،كاستجبلء نظرتو لك ٌؿ نكع:
عيف»  ،كسنعمؿ عمى تبييف ىذه األقساـ عند اإلماـ ابف ٌ
لم ٌ
رج يؿ ي

يصنفيا تصنيؼ
ّ -1
ضمائر في كتابو (بدائع الفكائد) ،غير ٌأنو لـ ٌ
الضمائر :أشار اإلماـ إلى ال ٌ

النحاة ،يقكؿ « :كالمضمرات في كبلميـ نحك ستٌيف ضمي ار كأحكاليا معمكمة» ،2كيقصد بقكلو:
ٌ

النحاة
أف اإلماـ ي ػكاف ػؽ ت ػصنيؼ ٌ
(في كبلميـ) :ما ذى ػب إل ػيو ٌ
الن ػحاة ،كييف ػيـ م ػف ى ػذا ٌ
تكصؿ
أما ىذه األحكاؿ المعمكمةػ فيك ما
ٌ
ٌ
لمضمائر ،كذلؾ ما يريده بقكلو( :أحكاليا معمكمة)ٌ .
لمضمائر ،كال يكاد يتجاكز ىذه األنكاع:
إليو ٌ
النحاة مف تصنيؼ ٌ

3

الضّـــميــــر
باسص
يستتش ٔجٕبا

يتّظم

يُفظم

يختضّ بانشّفع

يستتش

يختضّ بانُّظب

يشتشك بيٍ انُّظب ٔانجـــ ّش

يختضّ بانشّفع

يستتش جٕاصا

يشتشك بيٍ انشّفع
ٔانُّظب ٔانجـش

محمد البقاعي ،د ط .دمشؽ:
م ،أكضح المسالؾ إلى ٌ
 - 1ابف ىشاـ األنصار ٌ
ألفية ابف مالؾ ،تح :يكسؼ ال ٌشيخ ٌ
د ت ،دار الفكر ،ج ،1ص.63 ،
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.346
الرسالة ،ص.617
 - 3عبد الغاني ٌ
الدقر ،معجـ ٌ
النحك ،ط .3بيركتٌ ،1162 :
مؤسسة ٌ

50

انفظم األٔل :آساء ابٍ انقيّى في يسائم األسًاء
إما
فالضمير البارز ىك مالو صكرة ٌ
ٌ
أما المنفصؿ ،فيك ٌ
لفظية ،كيككف منفصبل أك متٌصبلٌ ،

أما
بالرفع :كػ (أنا) ك(أنت) ك(ىك) ،كا ٌما
مختص ٌ
ك(إياؾ) ٌ
(إيام) ٌ
بالنصب كػ ٌ
ٌ
ٌ
مختص ٌ
ك(إياه)ٌ .
الجر ،نحك
إما
قمت) ،كا ٌما مشترؾ بيف ٌ
ت) في ( ي
بالرفع ،نحك ( ي
ٌ
النصب ك ٌ
مختص ٌ
المتٌصؿ ،فيك ٌ

جر ،كالياء الثٌانية في مح ٌؿ نصب ،كا ٌما
ياء المتكمٌـ( :رٌبي أكرمني) ،فالياء األكلى في مح ٌؿ ٌ
س ِم ْع َنا ُم َن ِاد ًيا ُي َن ِادي ِل ْ ِ
يم ِ
اف أَ ْف
الرفع ك ٌ
الجر ،نحك قكلو تعالىَ ﴿ :رَب َنا إِن َنا َ
النصب ك ٌ
مشترؾ بيف ٌ
ل َ
ِ
جر ك(نا) الثٌانية في مح ٌؿ نصب
آمنا﴾ آؿ عمراف  ،193فػ ػ (نا) األكلى في مح ٌؿ ٌ
آم ُنوا ِب َرب ُكـ فَ َ
ك(نا) الثٌالثة في مح ٌؿ رفع.

الضمير المستتر ،فيك ما ليس لو صكرة في المٌفظ ،كىك قسماف؛ مستتر كجكبا ،كمستتر
أما ٌ
ٌ

جكا از ،فأ ٌما المستتر كجكبا ،فنحك :الفاعؿ في فعؿ األمر الكاحد ،نحك( :قي ٍـ) ،كالمضارع المبدكء
يصح أف يخمفو
الضمير المستتر جكا از ،فيك ما
بيمزة المتكمٌـ أك ٌ
ٌ
أما ٌ
كـ)ٌ .
كـ) ( ،ىنقي ي
النكف( :أىقي ي
محم هد قاـ ىك).
محم هد قاـ)؛ إ ٍذ
ٌ
يصح قكلنا ( ٌ
ضمير ظاىر ،نحك ( ٌ
فإننا تطمٌبنا مسألة
القيـ مبثكثة في ثنايا آثارهٌ ،
لما كانت مسائؿ ٌ
النحك عند اإلماـ ابف ٌ
كٌ

ت لنا االطٌبلع عمييا عند غيره
متميزة لئلماـ تستكقفنا ،لـ يتأ ٌ
مدكنتو ،فإذا بمطيفة ٌ
ٌ
الضمائر في ٌ

الرابط يمكف أف يككف
الرابط بيف المبتدأ كالخبر)؛ إ ٍذ رأل ٌ
أف ٌ
ككاف ذلؾ في معرض حديثو عف ( ٌ
الضمير المستتر في الفعؿ ،يظير في التٌثنية كالجمع » ،1فما كاف
أف ٌ
ثـ أضاؼ « :ك ٌ
ضميراٌ ،
قـ) ،يصبح ظاى ار في التٌثنية كالجمع( :قكما) ك(قكمكا).
مستت ار كجكبا في مثؿ ( ٍ

القيـ « :كالمضمرات في
القيـ :قاؿ اإلماـ ابف ٌ
 -2-1مف أسرار المضمرات عند اإلماـ ابف ّ

ننبو عمى أسرارىا مف أحكاـ المضمرات»
لكف ٌ
كبلميـ ،نحك ستٌيف ضمي ار ،كأحكاليا معمكمةٍ ،

2

فإنو يحسف بنا أف نعرض أسرار
النحاةٌ ،
صمو ٌ
فبعد أف ٌبيٌنا أحكاؿ المضمرات عمى نحك ما ف ٌ
مدكنتو:
ٌ
الضمائر التي ٌبينيا اإلماـ في ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.616
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.346
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لما استغنى
السر في تأليؼ ّ
الضمير (أنا) مف اليمزة وال ّنوف « :اعمى ٍـ ٌ
ّ -1-2-1
أف المتكمٌـ ٌ
عف اسمو الظٌاىر في األخبار لداللة المشاىدة عميو ،جعؿ مكانو لفظا يك ًمئ بو إليو ،كذلؾ
الصدر ،كىك أقرب مكاضع
أما اليمزة؛ فؤل ٌف مخرجيا مف ٌ
المٌفظ مؤلٌؼ مف (ىمزة كنكف)ٌ ،
لقكتيا بالجير كال ٌشدة ...فكاف ما ىك أجير كأقكل
صكت إلى المتكمٌـ ...كاليمزة ٌ
ال ٌ
أحؽ بالمتكمٌـ ٌ
ٍأكلىى بالتٌعبير عف اسـ المتكمٌـ» ،1كىذا اجتياد مف اإلماـ ،سعى مف خبللو إلى تبييف اختيار
أما
السبب عنده كاضح ،فم ٌ
اليمزة لضمير المتكمـ (أنا) .ك ٌ
قكة اليمزة بالجير كال ٌش ٌدة ،ك ٌ
رده إلى ٌ

أف اليمزة كحدىا ال تككف اسما ،كحتى تككف اسما ،كجب أف
عف اقترانيا ٌ
بالنكفٌ ،
فيبيف اإلماـ ٌ
الزكائد.
أميات ٌ
تقترف بالٌنكف؛ ٌ
ألنيا مف ٌ

أف الكبلـ
السر في اشتراؾ ّ
الضمير (أنا) و(أنػػت) في اليمزة وال ّنوف :يرل اإلماـ ٌ
ّ -2-2-1
أساسيف( :المتكمٌـ كالمخاطب) « :ل ٌما كاف المخاطب مشاركا لممتكمٌـ في معنى
يقكـ عمى طرفيف
ٍ
ً
فمما اشتركا في المقصكد بالكبلـ
الكبلـ؛ إذ الكبلـ مبدكء مف المتكمٌـ ،كمنتياه عند المخاطبٌ ...
كفرؽ بينيما بالتاء».
كفائدتو ،اشتركا في المٌفظ ٌ
الداؿ عمى االسـ الظٌاىر ،كىك األلؼ ك ٌ
النكفٌ ،

2

الداؿ عمى
أف المخاطب
الضمير المتٌصؿ ٌ
اختص بالتٌاء؛ ٌ
ألنيا ىي ٌ
يبيف اإلماـ ابف ٌ
ٌ
القيـ ٌ
ٌ

الضمير
قمت)،
كيكضح الفرؽ بيف التٌاءيف؛ فالتٌاء في ٌ
ٌ
المخاطب في الفعؿ الماضي ،نحك (:ى
المنفصؿ (أنت) ىي حرؼ ،بينما التاء في ( قمت) اسـ.

أف االسـ
السر في اختيار (الياء) ضمي ار لممتكمّـ المخفوض :يرل اإلماـ ٌ
ّ -3-2-1
ظو ،كا ٍحتًيج إلى عبلمة تد ٌؿ عميو ،ككاف األكلى أف تككف العبلمة
لما تىرؾ لف ى
المخفكض الظٌاىرٌ ،
عما
لما كانت تمؾ األسػ ػماء كػث ػي ػرة ،ب ػح ػث ػ ػكا ٌ
مف أحد حركؼ االسـ الظٌاىر المستغنى عنو ،ك ٌ
تتٌ ػفؽ فيو « :كاألسماء مختمفة األلفاظ ،متٌفػ ػقة ف ػي حػ ػاؿ اإلض ػافة إلييا ،في الكسرة التي ىي

أف الكسرة ال تستق ٌؿ بنفسيا ،حتى تػيم ٌكف فتككف (ياء) ،فجعمكا (الياء) عبلمة
عبلمة الخفضٌ ،إال ٌ
النصب مع الخفض ،فيك عبلمة اإلضمار الستكائيا في
ثـ شرككا ٌ
لك ٌؿ متكمٌـ مخفكضٌ ،
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.341
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.314
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1
أف عبلمة الخفض ىي الكسرة ،كالياء امتداد ليا ،فاستحقٌت أف تنكب
المعنى»  ،فأكضح اإلماـ ٌ
محمد لقاؿ:
محم ود) ،فمك خاطب
عف االسـ الظٌاىر المخفكض المحذكؼ؛ فقكلنا( :كتاب
ٌ
ٌ
و
ثـ يجعمت الياء عبلمة لمخفض ،كشرككا معيا
(كتابي) فالياء ىي امتداد لمكسرة في (محمد)ٌ .

النصب ،كلعمٌو لككف ك ٌؿ
يبيف اإلماـ طبيعة االستكاء في المعنى بيف الخفض ك ٌ
ٌ
النصب ،كلـ ٌ

منيما معمكال.

لما تي ػرؾ االسـ
السػػر في ّ
ّ -4-2-1
الضمير المتّصؿ لمػمتكمّػػميف (نا) :يرل اإلماـ ٌأنو ٌ
الظٌاىر ،كأريد أف ييعبر عنو بضمير يككف عبلمة عميو « :أخذكا مف االسـ الظاىر ما يشترؾ

النكف التي في آخر المٌفظ ،كىي مكجكدة في
جميعي المتكمٌميف فيو ،في حاؿ الجمع كالتٌثنية ،كىي ٌ

2
مؤدل كبلـ
التٌثنية كالجمع رفعا كنصبا ك ٌا
جمعا كانكا أك اثنيف» ٌ ،
جر ،فجعمكه عبلمة لممتكمٌميف ن

النكف) نحك
اإلماـ أ ٌف العبلمة المشتركة بيف
الجر ،ىي ( ٌ
المثنى كالجمع ،في ٌ
ٌ
الرفع ك ٌ
النصب ك ٌ
ي
(مسممكف كمسمميف) ك(مسمماف
كمسمميف)؛ فيذه ٌ
ٍ
النكف تنكب عف االسـ الظٌاىر ،إذا ما استيغن ى
النكف
الن ػ ػكف أض ػيؼ ليا ه
ألؼ ،حتٌى ييفرؽ بينيا كبيف التٌنكيف ،ك ٌ
أف تًمػٍػكـ ٌ
عنو ،:ك ٌ
يبيف اإلماـ ٌ
داال عمى جماعة المتكمٌميف (نا).
الخفيفة ،فأصبحت ضمي ار متٌصبلٌ ،

أف
جرا :بعد أف ذكر اإلماـ ٌ
ّ -5-2-1
السر في اختيار الكاؼ ضمي ار متّصال لممخاطَب نصبا و ّ
ألف
الياء
اختصت بالمتكمٌـ خفضا كنصبا ،قػ ػاؿ « :كانػ ػت الك ػاؼ أح ػ ٌ
ؽ بيذا المكطف؛ ٌ
ٌ

المخاطىبيف ،كا ٍف اختمفت أسماؤىـ الظٌاىرة ،فك ٌؿ كاحد منيـ مكمٌـ ،كمقصكد بالكبلـ الذم ىك
طب؛ أال تراىا ال تقع
فجعمت الكاؼ المبدكء بيا لفظي الكبلـ ،عبلمةى إضمار المخا ى
المٌفظ ...ي

ألنيا كبلـ ،كالفعؿ كحده ليس
عبلمة إضمار لوٌ ،إال بعد كبلـ كالفعؿ كالفاعؿ ،نحك (أكرمتؾ)؛ ٌ

كبلما ،فمذلؾ لـ تكف عبلمة المضمر (كافا)ٌ ،إال بعد كبلـ مف فعؿ كفاعؿ ،أك مبتدأ أك خبر»

3

ألنو
منا مكقعا ٌا
مميز؛ ذلؾ ٌ
الضمائر ببعض الحركؼ ٌ
لئف كقع تفسير اإلماـ الختصاص بعض ٌ
القكة ،كالعبلقة بيف المتكمٌـ كالمخاطب ،كالحرؼ
اعتمد صفات الحركؼ مف حيث ال ٌشدة ك ٌ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.314
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.311
 - 3المرجع نفسو ،ج ،1ص.316
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المثنىّ ،
فإٌ يا رْب إنيّ اإلياو في تفسيشِ الختظاص انًخاطب بالضمير
المشترؾ بيف الجمع ك ٌ

الضمائر .فإذا
أف فيو تكمٌفا ،ك ٌ
كأني باإلماـ أراد أف يجد تفسيرات لك ٌؿ ٌ
المتٌصؿ (كاؼ) ،يبدك لنا ٌ
يختص
صح أف
جر
الضمير المتٌصؿ المخاطب نصبا ك ٌا
اختص بالكاؼ؛ ٌ
ألنو كبلـ ،ل ٌ
اعتبرنا أ ٌف ٌ
ٌ
ٌ

الضمير ىك (نا)
ك ٌؿ كبلـ بالضمير( ؾ) ،فإذا قمنا (أى ٍك ىرىم ىنا)
أف ٌ
أك(أكرموي) ،فيذا كبلـ تاـ ،غير ٌ
ى

إما
أما قكلو( :الكبلـ ال يككف ٌإال فعبل كفاعبل ،أك مبتدأ كخب ار)ٌ ،
فإف مدار الكبلـ كمٌوٌ ،
ك( ػػوي)ٌ .

فعميةٔ ،في كهتيًٓا انكالو تا ّو ،إرا يا استٕفتا (انجًهتاٌ) أسكآَا األساسيّت.
اسمية أك جممة ٌ
جممة ٌ

أف
السر في اختيار (الياء) و(الواو) ّ
لمضمير الغائب المنفصؿٌ :
يبيف اإلماـ ٌ
ّ - ّ 6 ّ -2 ّ -1

ثـ
لما كانت (الياء) مخرجيا مف ٌ
الغائب يزكٕس بالقمب ،ك ٌ
الصدر ،كانت قريبة مف القمب ،كمف ٌ

حجة
معبرة عف الغائب .كىذا أيضا نعتبره مف قبيؿ االجتياد ،كال تيسنده ٌ
كانت أكلى أف تككف ٌ
قائمة .فمماذا لـ يعبر عف الغائب بػ (العيف) ،كىي األعمؽ ،كاألبعد في الحمؽ ،كاألقرب مف
ألنيا مجيكرة
آخر ،نراه
أقرب  «:كلـ تكف ىمزة؛ ٌ
أنسب ك ى
ى
ثـ يعطي اإلماـ تفسي ار ى
القمب؟ ٌ
شديدة ...كالياء لخفائيا أكلى بالغائب الذم ىك أخفى كأبطف ،ثـ ك ً
ألنو لفظ يرمز
صمت بالكاك؛ ٌ
ي
1
األكؿ مف التٌفسير كاضحا باعتبار الياء فييا مف الخفاء
بو إلى المخاطب»  ،كلئف كاف ال ٌشطر ٌ
يبيف كيؼ يرمز لممخاطب بالكاك ،كقد أكضح
فإف اإلماـ لـ ٌ
ما يجعمو أصدؽ تعبي ار عف الغائبٌ ،

أما عف إقامة العبلقة بيف الغائب
األىـ التي
أف العبلمة
آنفا ٌ
ٌ
اختص بيا المخاطىب ىي التٌاءٌ ،
ٌ

فكأني بو
كالمخاطب ،فيعكد إلى ما ٌبينو اإلماـ -في ما سبؽ -مف عبلقة المتكمٌـ بالمخاطب،
ٌ
طب عف الغائب.
أف المتكمٌـ ييخبر المخا ى
يريد أف ٌ
يبيف ٌ

أف
السر في اختصاص (نحف) ّ
لمداللة عمى المث ّنى والجمع المتكمّـ :يرل اإلماـ ٌ
ّ -7-2-1

مما يماثمو في
ضـ شيء إلى شيء أكثر منو ٌ
ضـ شيء إلى شيء مثمو ،كالجمع ٌ
التٌثنية ىي ٌ

بد مف لفظ يشير إلى ذلؾ المعنى ...،جاءكا بكممة تقع عمى االثنيف
المٌفظ ،يقكؿ « :كلـ يكف ٌ
2
لما استحاؿ
ثـ كانت الكممة آخرىا نكنا كفي ٌأكليا»  ،فاإلماـ يرل ٌأنو ٌ
كالجمع في ىذا المكطفٌ ،
تثنية الضمير (أنا) ،جاءكا بان ّ
ضًيش (َحٍ)؛ نه ّذالنت عه ينُّ انًتكهّى ٔجًعّٔ « ،كاَت انٌُّٕ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.313
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.310
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1
يبيف
انًك ّشسة تُبيٓا عميو كتمكيحا عميو»  ،فتكرار ٌ
النكف عبلمة عمى داللة (نحف) عمى التٌثنية ،ك ٌ

أما عف اختيار الحاء
النكفٌ ،
أف اختيار ٌ
ٌ
مرده إلى ككنيا عبلمة مشتركة بيف الجمع كالمثنىٌ .
النكنيف (حاء) ساكنة؛ لقربيا مف مخرج األلؼ المكجكدة في
ثـ جعمكا بيف ٌ
بينيما ،فيقكؿٌ « :

ضـ دكف الفتح كالكسر ،إشارة إلى ٌأنو ضمير
ضمير المتكمٌـ قبؿ ٌ
ثـ بنكىا عمى ال ٌ
النكف كبعدىاٌ ،

2
السر في اختيار اليمزة لممتكمٌـ ،إلى ٌأنيا أقكل
مرفكع»  ،لقد أشار اإلماـ في معرض حديثو عف ٌ
فإنيـ جعمكا بيف
النكف ٌ
ك ٌ
لمداللة عمى التٌثنيو كالجمعٌ ،
لما يع ًدؿ عنيا في (نحف) إلى ٌ
أشد ،ك ٌ

فؤلنو
الضـ؛ ٌ
ٌ
سر بناء (نحف) عمى ٌ
أما عف ٌ
النكنيف (حاء) ،ك(الحاء) قريبة المخرج مف اليمزةٌ .

السػ ػر في اختيار حػ ػركة البناء ىك
في مح ٌؿ رفػ ػع كال يأتي إ ٌال ك ػ ػذلؾ .كنػ ػرل ىػ ػينا ،لك ٌ
أف ٌ
(أنت) ك ً
(أنت)
الضـ ك ٌؿ ٌ
محمٌيا ،ىلبنػ ػكا عمى ٌ
الضمائر التي في محؿٌ رفع ،كالكاقع ليس ذاؾ ،فػ ػ ى
الضـ.
في مح ٌؿ رفع ،إال ٌأنيا لـ ٍتب ىف عمى ٌ

أف
القيـ عف ٌ
أىـ األسرار التي كشفيا اإلماـ ابف ٌ
الضمائر ،فبعد أف أكضح إجماال ٌ
ىذه ٌ

الضمائر معمكمة ،عمد إلى تبييف تمؾ األسرار ،كتفسير أسباب اختيار حركؼ كحركات
أحكاؿ ٌ
لما كاف سبب
لك ٌؿ ضمير ،كىك مسمؾ انتيجو الكثير مف ٌ
النحاة ،كمف ذلؾ قكؿ ابف مالؾ « :ك ٌ

مائر التي منيا
الجر ك ٌ
النصب ٌ
كضع ٌ
الضمائر طمب االختصار ،ناسب ذلؾ أف ييشرؾ بيف ٌ
الض ي
طب كالمخاطىبة ،كىاء الغائبة كىاء الغائب» ،3فالغرض مف اإلتياف
ياء المتكمٌـ ،ككاؼ المخا ى
لما كاف االختصار منشكدا ،عمدكا إلى االشتراؾ في
ب ٌ
الضمير عند ابف مالؾ ىك االختصار ،ك ٌ

الضمائر .
ٌ

الضمائر ،ليس
السر في اختيار ىذه ٌ
أف األصؿ في ىذه المسألة أف يقاؿٌ :
كنػ ػرل ٌ
إف ٌ

لما نطؽ بتمؾ
معػ ػمكما ،كاف ك ػ ٌنا ال نق ػكؿ
بي ٌ
ٌ
باعتباطيتيا ،فبل نكػػاد نج ػزـ ٌ
القح ٌ
أف الػعر ٌ
ألف الكثير مف القرائف التي
القيـ
الضمائر ،قد ٌ
كبعض مف ٌ
ه
تكخى ما استنبطو اإلماـ ابف ٌ
ٌ
النحاة؛ ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص315
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.315
 - 3ابف مالؾ ،شرح التٌسييؿ ،ج ،1ص.131
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و
كعدـ اطٌرادىا ،كقد أشرنا إلى ذلؾ في
ضمير ما ،قد أيثٍبًت نقصيا
السر في اختيار
أركا ٌأنيا ٌ
ي
مكاضعو.
الضمير ،خالؼ بو
آخر في ٌ
نشير في ختاـ حديثنا عف ٌ
الضمائر ،إلى ٌ
لتماـ ٌ
أف ٌ
حساف رأيا ى

الضمير مف األسماء ،بؿ جعمو قسما مف أقساـ الكممة قائما
النحاة مخالفة مطمقة؛ فيك لـ ٌ
ٌ
يعد ٌ
الضمير إلى قسميف بارزيف :ضمير
بذاتو،
كضـ إليو اسـ اإلشارة كاسـ المكصكؿ ،كقى ٌسـ ٌ
ٌ
الحضكر كضمير الغيبة « :كالحضكر قد يككف حضكر تكمٌـ كػ ػ (أنا) ك(نحف) ،كقد يككف

حضكر ً
ت) كفركعيا ،أك حضكر إشارة ك ػ (ىذا) كفركعيا .كالغيبة قد تككف
الخطاب ك ػ ( ٍأن ى

1
كنا ال
شخصية كما في (ىك) كفركعيا ،كقد تككف مكصكلية كما في (الذم) كفركعيا»  ،كا ٍف ٌ
ٌ

أف تقسيمو
لمضمير مف صنؼ األسماءٌ ،
حساف في ما ذىب إليو مف حذفو ٌ
فإننا نرل ٌ
تماـ ٌ
نكافؽ ٌ

تقسيـ تدعمو معاني تمؾ
لمضمائ ػر بمفيكمو ى ػك ،إلى ضمائر حض ػكر كضمائر غ ػيبة،
ٌ
ه

ألنيا تد ٌؿ فعبل
الضمائر؛ فضمائر المخاطىب كالمتكمٌـ كأسماء اإلشارة س ٌماىا
ضمائر حضكر؛ ٌ
ٌ
ى
تضـ -حسبو -ضمائر الغائب ،كاألسماء المكصكلة ،تد ٌؿ
عمى الحضكر .كضمائر الغيبة التي
ٌ

الداللة عمى الغيبة قاسما مشتركا بيف األسماء المكصكلة
فعبل عمى الغيبة ،كتصمح أف تككف ٌ
تماـ
أف ٌ
لمضمير في تصنيفو ألنكاع االسـٌ ،
أما حذفو ٌ
مرده إلى ٌ
فإننا نرل ٌ
أف ( ٌ
كضمائر الغائبٌ .

حدد أصناؼ االسـ
مميزة لبلسـ عف أنكاع الكمـ ،كاٌنما ٌ
حساف) لـ يضع ٌ
حدا فارقا ،كعبلمات ٌ
ٌ

فحسب.

القيـ :عقد اإلماـ ابف القٌيـ (فائدة) في (بدائع الفكائد)
 -2أسماء اإلشارة عند اإلماـ ابف ّ

السػر في اختيػ ػار الح ػركؼ الم ػناسبة الس ػـ
خصصيا لبع ػض أسػماء اإلشػارة ،مػف ح ػيث ٌ
ٌ
قيـ الٌنحاة
اإلش ػارة ،كما ٌ
تحدث أيضا عف العامؿ في ما يمي اسـ اإلشارة ،كلقد كافؽ اإلماـ ابف ال ٌ
في اعتبار اسـ اإلشارة اسما ،يقكؿ  «:االسـ مف (ىذا) ال ٌذاؿ كحدىا دكف األلؼ ...بدليؿ سقكط

ألنيا مف طرؼ المساف» ،2ييفيـ مف ىذا
صت الذاؿ بيذا االسـ؛ ٌ
األلؼ في التٌثنية ك ٌ
المؤنث ،ك يخ ٌ
حساف ،المغة العر ٌبية معناىا كمبناىا ،ص.146
تماـ ٌ
ٌ -1
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.317
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النحاة ،بخبلؼ ما رأيناه
أف اسـ اإلشارةٌ ،إنما ىك اسـ كليس حرفا ،كىذا الذم عميو جميكر ٌ
ٌ
الضمائر كأسماء اإلشارة مف قسـ األسماء.
حساف) ،الذم حذؼ ٌ
تماـ ٌ
سابقا عند ( ٌ

اسـ اإلشارة بقكلو« :اسـ اإلشارة ىك اسـ مظير ،د ٌؿ بإيماء
ك ٌ
يعرؼ الفاكيي (ت176ىػ) ى
ِ
عمى و
و
الجػػػن ُة ﴾ مريـ  ،1»63كىذا
اسـ
عينيا :كػ (ىذا البيت) ،أك ٌ
حاضر حضك ار ٌ
ذىنيا ﴿ :ت ْمػػ َؾ َ

يتعيف االسـ ،كىذا ما يفيـ أيضا
الحضكر
ألف بالتٌعريؼ ٌ
ىني ىك نفسو المعرفة؛ ٌ
العيني أك ال ٌذ ٌ
ٌ
نحكه بمفظو أك بيده ،كيشير مع
مف قكؿ اإلماـ ابف ٌ
القيـ « :كالمبيـ مشار إليو ،فالمتكمٌـ يشير ى
2
فإف
ك
،
فإف الجكارح خدـ القمب»
لما يشار إلى االسـ بالمٌفظ أك باليد أك بالمٌسافٌ ،
ذلؾ بمسانوٌ ،
ٌ

أف اسـ اإلشارةٌ ،إنما ىك
ذلؾ دليؿ عمى تعي ػنو عند المتكمٌـ كالمتمقٌي كمييما ،كمف ىذا نستنتج ٌ
القيـ ،كىك بذلؾ يكافؽ ا ٌلنحاة في تقسيميـ ألصناؼ المعرفة.
اسـ معرفة عند اإلماـ ابف ٌ

أف اس ػـ اإلشارة في (ىذا) ىك ال ٌذاؿ دكف
 :1-2اسـ اإلشارة (ىػػػذا)  :يرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
المؤنث ،ففي التٌػثنية نقكؿ:
األلؼ؛ أم (ال ٌذاؿ) كحده ،كدليمو في ذلؾ سقكطيا في التٌثنية ك ٌ

ألؼ (ىذا) في المفرد ،كاٌنما
(ىذاف) ،كفي
أف األلؼ في (ىذاف) ليست ي
ٌ
المؤنث (ىاتاف) ،عمما ٌ

القيـ في مكضع آخر« :أى ٍع ىريبكا:
المثنى كىي عبلمة إعراب؛ ك ٌ
ىي ألؼ ٌ
الدليؿ عمى ذلؾ قكؿ ابف ٌ
نص عميو
الصحيح ،كم ٌمف ٌ
(اثٍىني عشر) ك( ىى ىذ ٍي ًف) ،كطى ٍريد ىذا أف يككف (ياء) ىذيف معربا ،كىك ٌ
3
أف اختيار (ال ٌذاؿ) السـ اإلشارة يعكد لككنيا مف طرؼ المٌساف ،ككأ ٌف
السييمي»  ،ك ٌ
يبيف اإلماـ ٌ
ٌ

أف عدـ اختيار (الثٌاء) لئلشارة ،بال ٌرغـ مف ككنيا تخرج
المتكمٌـ يشير بذلؾ كما يشير بيده .كيرل ٌ

مف طرؼ المٌساف « :فالثٌاء ميمكسة رخ ػكة ،فالمجي ػكر أك ال ٌشديد مف الحركؼ أكلى منيا
4
جيرىا سبب اختصاصيا
صت باإلشارة إلى ال ٌذككر» ٌ ،
لمبياف ،كال ٌذاؿ مجيكرة ،ي
فخ ٌ
فشدة (ال ٌذاؿ) ك ي

المؤنث
الداؿ عمى
باإلشارة إلى ال ٌذككر .كقكلو (إلى ال ٌذككر) يحيمنا إلى اسـ إشارة آخر ،كىك ٌ
ٌ
الدميرم ،د ط .القاىرة ،1166 :دار التٌضامف
النحك ،تح :المتكلي رمضاف أحمد ٌ
 - 1الفاكيي ،شرح كتاب الحدكد في ٌ
طباعة ،ص.153
لم ٌ
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.317
 - 3المرجع نفسو ،ج ،1ص.666

 - 4ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد  ،ج ،1ص.317
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ص ػت التٌػاء باإلشػارة إلى
أما ع ػف اختصاصو بالتٌاء في ػقكؿ اإلماـ « :ي
كخ ٌ
الحاضر(ى ػاتو)ٌ ،

ألنيا قد
المؤنث ،ألجؿ الفرؽ ،ككانت التٌاء بو أكلى ليمسيا كضعؼ
ثبتت عبلمةى
ٍ
المؤنث؛ ك ٌ
ٌ
ٌ
1
فالمؤنث
الضعؼ بطبيعة المشار إليو،
د
يحد
باإلماـ
ي
كأن
ك
،
التٌأنيث في غير ىذا الباب»
ٌ
ٌ
ٌ
القكة ك ٌ
ٌ
أضعؼ عنده مف المذ ٌكر ،كلذلؾ ايختًير لو التٌاء ليمسيا.

ألف التٌاء عبلمة
أف (ىاتو)
اختصت بالتٌاء؛ ٌ
أف التٌفسير الثٌاني لئلماـ أقكل ،كىك ٌ
كنرل ٌ
ٌ

يفسر الياء األخيرة في
مطٌردة لمتٌأنيث ،كاف كاف اإلماـ قد اعتبر األلؼ في (ىذا) زائدةٌ ،
فإنو لـ ٌ
مؤنثا فيي لمتٌنبيو:
اسـ اإلشارة
أما الياء التي ىي في بداية اسـ اإلشارة ،مذ ٌك ار كاف أـ ٌ
ٌ
المؤنثٌ ،
فؤلف المخاطىب يحتاج إلى تنبييو عمى االسـ الذم يشير بو إليو...
أما دخكؿ (ىا) التٌنبيو؛ ٌ
« كٌ

صدر الكبلـ» ،2كفي
ألنو بمنزلة األمر الذم لو ٍ
فكاف التٌػنبيو في ٌأكؿ الكبلـ أكلى بيذا المكطف؛ ٌ
مقدر بػ
أف العامؿ في ما بعد اسـ اإلشارة ،ىك فعؿ أمر محذكؼ ٌ
ىذا تكطئة مف اإلماـ ،إلى ٌ

(انظر) ،كسيأتي بيانو الحقا.

القيـ مف الحديث عف أسماء
 -2 -2اسـ اإلشارة (ذلؾ) و(تمؾ) :بعد أف فرغ اإلماـ ابف ٌ
الدالة عمى الغائب .كاستي ٌؿ
تطرؽ إلى أسماء اإلشارة ٌ
اإلشارة لمحاضر (ىذا ،ىاتو ،ىذاف)ٌ ،

فبلبد مف لفظ
المؤنث الغائب،
أما في
الدا ٌؿ عمى
ٌ
الحديث باسـ اإلشارة ٌ
ٌ
ٌ
المؤنث الغائب ،قاؿ « :ك ٌ

البلـ تككيدا ،كما زادكىا في المذ ٌكر
ألنو أحكج إلى البياف ،فتقكؿ (تيؾ) ،كرٌبما زادكا ٌ
التٌاء؛ ٌ

الكسرات مع التٌاء ،كذلؾ ثقيؿ عمييـ .ككانت
الغائبٌ ،إال ٌأنيـ س ٌكنكىا في
المؤنثٌ ،
ٌ
لئبل تتكالى ٍ

3
القيـ
ٌ
البلـ أكلى بيذا المكطف حيف أرادكا اإلشارة إلى البعيد» أصؿ اسـ اإلشارة (تمؾ) عند ابف ٌ

البلـ
البلـ) ،كما أضيفت السـ اإلشارة المذ ٌكر الغائب (ذلؾ) ،كىذه ٌ
ثـ أضيفت لو ( ٌ
ىك (تيؾ)ٌ ،
النحاة « :قكليـ (ذلؾ)
ٌإنما أضيفت ٌ
لمداللة عمى يبعد المشار إليو ،كىك بذلؾ يكافؽ ما ذىب إليو ٌ

االسـ فيو (ذا) ك(الكاؼ) لمخطاب ،كًزيدت (البلـ) لتد ٌؿ عمى يبعد المشار إليو» ،4كيضيؼ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد  ،ج ،1ص.317
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.311
 -3المرجع نفسو ،ج ،1ص.316
 - 4ابن يعيش ،شرح المفصّل ،ج ،3ص.135
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أف كثرة الحركؼ في اسـ اإلشارة ،تد ٌؿ عمى يبعد المشار إليو؛ فالحركؼ تكثر
اإلماـ إلى ذلؾٌ ،

أما الكاؼ فيي كاؼ المخاطب.
بعدت المسافة ،كتق ٌؿ ٍ
إذا ي
إف قمٌتٌ ،

معناه ،كجدنا ٌأنو لـ
قيـ الجكزية عف أسماء اإلشارة ،كاذا ما ت ٌ
ىذا كاف مجمؿ حديث ابف ٌ

إما كاحد ،أك اثناف أك
ي ٌ
تحدث عف سائر أسماء اإلشارة التي ذكرىا ٌ
النحاة « :كاٍل يمشار إليو ٌ

1
فنكجزه في ىذه التٌرسيمة:
إما مذ ٌكر كا ٌما ٌ
أما بيانيا ،ي
مؤنث» ٌ
جماعة ،كك ٌؿ كاحد منيـٌ ،

أسمػػػػػػاء اإلشػػػػارة

مث ّنى

مػػفرد
مؤّنث

مذ ّكر
ذا

ذي – َذ ْهِ -ذ ِه -ذات
تي  -تاِ -ت ْو ِ -ت ِو

جمع

مذ ّكر

مؤّنث

َذا ِف

تاف

أوالء

لـ ً
القيـ لك ٌؿ أسماء اإلشارة ،كليس ذلؾ مف باب الحذؼ ،كاٌنما اقتصر عمى
يشر اإلماـ ابف ٌ

كضحيا
يبيف مجمكعة مف المٌطائؼ التي
ما ٌ
تقدـ؛ ٌ
اختصت بيا أسماء اإلشارة ،كقد ٌ
ألنو أراد أف ٌ
ٌ

لمداللة
السر في اختيار تمؾ الحركؼٌ ،
جميعا ،ماعدا ما يد ٌؿ عمى الجمع (أكالء)ٌ ،
فإنو لـ ٌ
يبيف ٌ
عمى اإلشارة إلى الجمع.

ألفية ابف مالؾ ،ج ،1ص.130
 - 1ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ إلى ٌ
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أف العامؿ في الحاؿ بعد اسـ
يبيف اإلماـ ابف ٌ
 -3-2العػامؿ في الحاؿ بعد اسـ اإلشارةٌ :
القيـ ٌ
تقدـ الحاؿ عمى اسـ اإلشارة ،يقكؿ « :فدع
اإلشارةٌ ،إنما ىك عامؿ
ثـ لـ يجز ٌ
ٌ
معنكم ،كمف ٌ
ع ػنؾ ما شغبكا بو في مسائؿ الحاؿ في ىذا الباب ،مف قكليـ ( ىى ػ ىذا قىائً نما ىزٍي هد) ،ك(قىائً نما ىى ىذا

ألف العامؿ فييا معنى
ىزٍيػ هد)ٌ ،
فإنو ال يصمح مف ذلؾ ٌإال تأخير الحاؿ عف االسـ الذم ىك (ذا)؛ ٌ

1
النحػػاة ،إ ٌف العامؿ في الحاؿ ىػك اسـ
كأنو بيذا ي ػ ٌ
رد عمى مف قاؿ مف ٌ
اإلشارة دكف التٌنبيو»  ،ك ٌ

فصؿ)( « :ىذاف الزيداف قائميف)
اإلشارة كالتٌنبيو ،كمف ذلؾ ما ذىب إليو صاحب (شرح الم ٌ

فتنصب قائميف عمى الحاؿ بمعنى الفعؿ الذم د ٌؿ عميو اإلشارة كالتٌنبيو» ،2كبعدما كطٌأ اإلماـ
معنكم ،كالمعنى حاصؿ مف اإلشارة ال التٌنبيو ،أفصح عف العامؿ
أف العامؿ في الحاؿ
إلى ٌ
ٌ

أصح مف ىذا أف ييقاؿ :معنى اإلشارة ليس ىك العامؿ ...كاٌنما العامؿ
الحقيقي في الحاؿ « :ك ٌ
ٌ
3
الخبلفية؛ إ ٍذ
النحكية
فعؿ مضمر تقديره (انظر)»  ،كىذا منيج اإلماـ في تناكؿ بعض المسائؿ ٌ
ٌ
أف
بأف العامؿ
كطٌأ أكال ٌ
معنكم مف اإلشارة كالتٌنبيو ،كأكضح ٌ
األكؿ ،القائؿ ٌ
ٌ
ليبيف فساد ٌ
الرأم ٌ
لفظي ،كىك
أف العامؿ عامؿ
الرأم ،كاعتبر ٌ
ثـ عدؿ عف ىذا ٌ
العامؿ المعنكم ٌإنما ىك اإلشارةٌ ،
ٌ
الفعؿ المضمر (انظر) .
القيـ عامبل في
أف األصؿ في المسألة قكلنا :إ ٌف الفعؿ المضمر الذم اعتبره ابف ٌ
كنرل ٌ

الحاؿ ،ىك أقرب في المعنى إلى التٌنبيو منو إلى اإلشارة؛ كذلؾ ما يد ٌؿ عميو قكلو في معرض
منبو
حديثو عف (ىاء التٌنبيو)؛ إ ٍذ قاؿ « :فالمتكمٌـ ٌ
آمر لو بااللتفات إلى المشار إليو ،ك ٌ
كأنو ه
4
فالداؿ عمى األمر ىي (ىاء) التٌ ػنبيو ،كاذا قمنا (انظر) ،ففي ذلؾ داللة عمى التٌنبيو .كمنو
لو» ٌ

معنكيا ،فيك ليس في معنى اإلشارة ،كليس في معنى اإلشارة كالتٌنبيو
إف كاف
ٌ
أف العامؿ ٍ
نرل ٌ

معا ،كاٌنما ىك في معنى التٌنبيو كحده.

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.311
المفصؿ ،ج ،3ص.167
 - 2ابف يعيش ،شرح
ٌ

 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.364
 -4المرجع نفسو ،ج ،1ص.311
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األىميةى نفسيا التي أكالىا
القيـ لؤلسماء المكصكلة
ٌ
 -3األسماء الموصولة :لقد أكلى اإلماـ ابف ٌ
النحكية ،فكاف لو حديث عف داللة األسماء المكصكلة عمى التٌعريؼ ،كعف
لسائر المسائؿ ٌ
خص بعض األسماء المكصكلة بالتٌفصيؿ ،كػ (الذم) ،ك(ما) ،ك(أم)
الصمة كالفائدة منيا .ك ٌ
ٌ

كأق ٌؿ منيا ( ىم ٍف).

أم) ال تككف لمعنى (الذم)
أما عف اختصاص األسماء المكصكلة بالتٌعريؼ فيقكؿٌ ( « :
ٌ
الدار)؛ إ ٍذ مف المحاؿ أف يككف بمعنى (الذم)
يت أييـ في ٌ
حتٌى تضاؼ إلى معرفة ،فتقكؿ ( ًلق ي

كىك نكرة ،ك(الذم) ال ين ٌكر» ،1فكاف حديثو عف داللة األسماء المكصكلة في معرض حديثو
حدث عػف صمة
صكليتيا أف ت ػككف مضاف ػة إلى معرف ػة .كتػ ٌ
عف (أم)؛ ًإذ اشترط في مك ٌ

كبيف الفائدة المطمكبة منيا ،كىي إيضاح المكصكؿ كتبيينو.
المكصكؿٌ ،

القيػ ػـ ىػ ػذه األسمػ ػاء
( -1-3الػػػذي)( ،التي)( ،الذيف)( ،المّذاف) :تن ػاكؿ اإلمػ ػاـ ابػ ػف ٌ

المؤنث مف (الذم)( :التي) بالتٌاء ،كما قالكا
فصؿ في بعض قضاياىا « :قالكا في
ٌ
المكصكلة ،ك ٌ
2
الس ٌر في بػناء (الػ ًذم)
في
ٌ
المؤنت مف (ىػ ػذا)( ،ىػ ػاتا) ك(ىاتي)»  ،كتحػ ٌدث اإلماـ عػف ٌ
ً
أف (الػم ىذ ً
يف) ،كاع ػ ػراب (الم ػ ىذ ً
ألف األل ػؼ ىػ ػي عػبلمة رفع فػي
اف) أيعػ ػرب؛ ٌ
اف) ،كرأل ٌ
ك(الذ ى
يصح أف نبني (المذاف) كفييا عبلمة إعراب ،كلـ ي ًجز إسقاط األلؼ ،لبناء
األسماء المعربة ،فػمـ
ٌ
ألف إسقاطيا ييذىب داللتيا عمى التٌثنية.
(المذاف)؛ ٌ

الذيف) ،كىك مشتمؿ عبلمةى إعراب ،كىي (الياء) ،كرأل
ك ٌ
الس ٌر في بناء ( ى
تحدث اإلماـ عف ٌ

الجر يككف عمى صيغة الكاحد؛ أم (الذيف كالذم) ىما عمى بنية
أف الجمع في حالة ٌ
ٌ
النصب ك ٌ

الجر
الرفع عمى ٌ
لما كاف ٌ
النصب ك ٌ
الرفع ،حممكا ٌ
النصب كالخفض أكثر شيكعا مف ٌ
كاحدة ،ك ٌ

ألف التٌثنية مفتكح ما قبؿ (يائيا)( :الم ىذ ٍيف) ،كمف
كاختاركا بناء (الذيف) .كلـ يكف ىذا في التٌثنية؛ ٌ
ألنيا ليست
فإنو يرل « :فبل اعتبار بيا؛ ٌ
أما عف (نكف الذيف)ٌ ،
ثـ لـ تضارع المفرد( :الذم)ٌ .
ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.676
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص667
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في الجمع ركنا مف أركاف صيغتو ،لسقكطيا في اإلضافة كفي ال ٌشعر» ،1كلما جاز إسقاط
النكف) مف (الذيف) ،أصبح االسـ المكصكؿ (الذيف) مضارعا لمفرده( :الذم) فبني كما بني.
( ٌ
ً
أف (الم ىذ ً
مثنى ،كالتٌثنية
يف) ٌ
يضيؼ اإلماـ تعميبل آخر إلعراب ( ٍ
المذيف) كبناء (الذيف) ،كيرل ٌ

ذيف) أيعرب كما أعرب
فإف (الم ٍ
لما كاف األصؿ في االسـ اإلعرابٌ ،
عبلمة مف عبلمات االسـ ،ك ٌ
ً
لما ضعفت داللتو عمى الجمع ،لـ يبؽ فيو
أما (الذيف) ،فيك ال يستعمؿ ٌإال لمعقبلء ،ك ٌ
االسـٌ .
فبػني بناء الحركؼ.
مف عبلمات االسـ ما يكجب إعرابو ،ي

النحاة في ىذا
أف ىذا مف اجتيادات اإلماـ كتخمينو ،غير ٌأنو ال تيسنده آراء ٌ
كنرل أيضا ٌ

سبية كال بالمطمؽ.
لما جعمكا لبلسـ عبلمات ،لـ ٌ
الباب ،فجميكر ٌ
يحددكىا ال بالٌن ٌ
النحاة ٌ

النحاة الذيف اعتبركا
قيـ الجكزٌية رأم ٌ
( :2-3ما) الموصولة بمعنى (الذي) :ناقش اإلماـ ابف ٌ
أما (ما) فتككف
(ما) المكصكلة بمعنى (الذم) ،كمف ذلؾ ما كرد في (شرح
ٌ
المفصؿ) « :ك ٌ
3
2
أف
الصمة إلى مثؿ ما تحتاج»  ،كيرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
مكصكلة بمعنى الذم ،تحتاج مف ٌ

بحؽ.
أف (ما) بمعنى (الذم) مف ك ٌؿ كجو ،فذلؾ ليس ٌ
ٌ
النحاة إذا ما قصدكا بذلؾ ٌ

الصمة ،كق ػرنكىا بػ (الذم) حتى
أف ٌ
كنرل ٌ
النحاة قد قرنكا (ما) بػ (الذم) م ػف حيث حاجتيا إلى ٌ
يميزكىا ع ػف (ما) التي ل ٌمنفي ،كالتٌعجب ،كالعاممة عمؿ كاف كأخكاتيا.
ٌ
يكضح اإلماـ أف الفرؽ بيف (ما) ك(الذم) يتجمٌى في و
نقاط منيا :
ك ٌ
ٌ
يتعيف بو االسـ .
( -ما) اسـ مبيـ في غاية اإلبياـ ،كذلؾ بخبلؼ (الذم)؛ إذ ٌ

فإنيا تككف نعتا( :جاء
 (ما) ال تككف نعتا لما قبميا ،كال تككف منعكتة ،بخبلؼ (الذم) ٌالطفؿ الذم نجح).

تثنى كال تجمع ،بخبلؼ (الذم) ،فيي تيػ ٌثنى( :المٌذاف) ،كتجمع (الذيف).
( -ما) ال ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.661
المفصؿ ،ج ،3ص.105
 - 2ابف يعيش ،شرح
ٌ

 -3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.634

62

انفظم األٔل :آساء ابٍ انقيّى في يسائم األسًاء
 -3-3بيف (ما) و(مف) :يم ػ ػ ػٌيز اإلماـ بيف (ما) ك(م ػ ػف) المكصكلتيػػف مف حيث اتٌساع
الداللة عمى نكع بعينو ،قاؿ( « :ما) ال تخمك مف اإلبياـ أبدا؛ كلذلؾ كاف في لفظيا
المعنى ،ك ٌ
ألؼ آخرة ،لًما في األلؼ مف الم ػ ٌد كاالتٌساع في ى ػكاء الف ػـ ،يم ىشاكمةن التٌساع معناىا في

قصركىا عميو ،أبدلكا األلؼ نكنا
األجناس ،فإذا أكقعكىا عمى نكع بعينو ،كخ ٌ
صكا بو مف يعقؿ ك ى
1
ً
ثـ
ساكنة» ؛ كيقصد بذلؾٌ ،
أف (ما) عندما تحذؼ ألفيا ،كتبدؿ نكنا ساكنة ،تصبح (مف) كمف ٌ
لداللة عمى العاقؿ.
أف (مف) أق ٌؿ اتٌساعا في المعنى؛ إذ
اختصت با ٌ
نستشؼ ٌ
ٌ

معيػف أك عمى مف يعقؿ ،مف
ميز اإلماـ بيف (مف) ك(ما) ،نػاقش مسػألة داللػة (ما) عمى ٌ
لما ٌ
كٌ
ذلؾ قػكلو تعالى﴿ :والسػم ِ
أف (ما) ىينا ،م ػازالػت عمى أص ػميا
اء َو َما َب َ
ناىا﴾ الشػمس ،5ف ٌبي ػف ٌ
َّ
مف اإلبي ػاـ كالكقػكع عمى الجنس العاـ« ،كلـ ي ػي ىرد بيا ما يػراد بػ (مف) مف التٌعييػف لما ىيعػقػؿ

2
السابقة ،دالٌة عمى عمكـ األفعاؿ
كاالختصاص دكف ال ٌشياع»  ،كرأل اإلماـ ٌ
أف (ما) في اآلية ٌ
ً
مف ىبناىا) لكاف المعنى مقصك ار عمى ذاتو كنفسو ،دكف
ٌ
الدالة عمى عظمتو ،كلك قاؿ( :كالس ىماء ك ٍ

اإلشارة إلى سائر أفعاؿ عظمتو .كما ذىب إليو اإلماـ يكافؽ ما ذىب إليو صاحب (الك ٌشاؼ)

كأنو قيؿ:
إذ قاؿ « :كالكجية أف تككف مكصكلة ،كاٌنما أيكثرت عمى (مف) إلرادة معنى
الكصفيةٌ ،
ٌ

و
ً
سكاىا» ،3كفي كبلـ
كنفس كالحكيـ
السماء كالقادر العظيـ الذم بناىا،
ك ٌ
الباىر الحكمة الذم ٌ
يخصص معناىا ،أك
م (ت  536ق) تكجيو إلى مطمؽ العظمة ،التي ال يجب أف
ٌ
ٌ
الزمخشر ٌ
مؤدل الكبلـ كمقتضى المعنى.
يعيف باستعماؿ (مف) المكصكلة ،فكانت (ما) أحسف داللة عمى ٌ
ٌ

أم) ال تككف مكصكلةٌ ،إال إذا أضيفت إلى
أي) بمعنى (الذي) :يشير اإلماـ إلى ٌ
أف ( ٌ
ّ ( -4-3
معرفة( « :أم) ال تككف لمعنى (الذم) حتٌى تضاؼ إلى معػرفة ،فػتػقػكؿ( :لقيت أٌييـ في
الدار)؛ إ ٍذ مف المحاؿ أف يككف بمعنى الذم كىك نكرة » ،4كقكلو( :بمعنى الذم) ،يقصد بو
ٌ
أمريف اثنيف:
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.631
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.636
الزمخشرم ،تفسير الك ٌشاؼ ،تح :خميؿ مأمكف شيحا ،ط .3بيركت ،6441:دار المعرفة ،ج ،0ص.751
ٌ -3
 -4ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.676
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أم) مكصكلة مثؿ (الذم) ،كاشت ػرط في ذلؾ اإلضافة إلى
األكؿ ،فيك أف تككف ( ٌ
 ٌأما ٌ
المعرفة ،كالمضاؼ إلى معرفة ٌإنما ىك معرفة أيضا؛

أم) بمعنى (الذم) في التٌعييف كالتٌخصيص ،كىذا ما ٌبينو اإلماـ
أما األمر الثٌاني ،فتككف ( ٌ
 ٌأف لف ػظ (ألؼ) ك(ياء)
في فصؿ آخػر؛ إ ٍذ تنػ ػاكؿ فيو المعاني المٌغ ػكية لػ (أم) « :كى ػ ػك ٌ

مكػ ٌررة راجع في جميػ ػع الكبلـ إلى معنى التٌعيي ػف ،كالتٌمييز لم ٌشيء مف غيره ...كمنو اآلية:
يتميزكف بيا عف غيرىـ» ،1كييفيـ مف
(العبلمة) ،كمنو خرج القكـ بآيتيـ ،أم بجماعتيـ التي ٌ

أم) ىي بمنزلة (الذم) مف حيث ٌأنيا مكصكلة ،كمف حيث داللتيا عمى التٌعييف.
ىذا ٌ
أف ( ٌ

فإنيا تككف
أم) ٌ
أم) ،ىك نفسو مذىب ٌ
كما ذىب إليو اإلماـ ابف ال ٌ
أما ( ٌ
قيـ في ( ٌ
النحاة « :ك ٌ
و
تتـ بو اسما؛ كاحتياج (الذم) ك(مف) ،ك(ما) إذا كاف
مكصكلة أيضا ،تحتاج إلى كبلـ بعدىا ٌ
2
ميز بيف االسـ المكصكؿ (الذم) ،كغيره مف األسماء
بمعنى (الذم) »  ،كبيذا يككف اإلماـ قد ٌ

المكصكلة( :التي)( ،الذيف)( ،المذاف)( ،ما) ك(أم).

ٔاألطم في انًسأنتّ ،
ثـ ٌبيف ما يتٌفؽ فيػو مع
أٌ اإلياو جعم (انزي) أطم األسماء المكصكلةٌ ،

األسماء المػكصكلة األخرل ،كما يتػ ػفػ ٌرؽ بو عني ػا .كميم ػا يكػف مف اختبلؼ في مبنى األسماء

القيـ ،يرل ٌأنيا تشترؾ جميعا في :االسمية كالتٌعريؼ
فإف اإلماـ ابف ٌ
المكصكلة كمعناىاٌ ،

الصمة .
ك
ٌ
المكصكلية ،كاالفتقار إلى ٌ

معيف مف غير قرينة ،بخبلؼ أقساـ المعرفة
 -4اسـ العمـ :العمـ ىك اسـ يكضع ٌ
لمداللة عمى ٌ
األخػرل ،فيي ذات افػتقار إلى قرينة تجعميا تد ٌؿ عمى يمعيف ،كحاجة االسـ المكصكؿ إلى
النحاة في
يميز ٌ
الصمة ،كالحاجة إلى (اؿ) كاإلضافة ،كحاجة اسـ اإلشارة إلى المشار إليو .ك ٌ
ٌ

محمد) ،كاألعبلـ
باب (العمـ) بيف األع ػبلـ مػف حيث صيغتيا ،فتحػ ٌدثكا عف العمػـ المفػرد ك ػ ( ٌ

المرٌكبة ،كجعمكىا ثبلثة أنكاع :

الديف ،ابف الخطٌاب...؛
 -1عمـ مرٌكب تركيبا
الرحمف ،تاج ٌ
ٌ
إضافيا ،نحك :عبد ٌ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.178
 -2ابن يعيش ،شرح المفصّل ،ج ،3ص.145
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ضر مكت ،بعمبؾ...؛
 -6عمـ مرٌكب تركيبا
مزجيا ،نحك :ىح ٍ
ٌ
شر ...
تأبط ٌا
 -3عمـ مرٌكب تركيبا
إسناديا ،نحكٌ :
ٌ

خصي ،كىك المبحث الذم
الجنسي كالعمىـ ال ٌش
النحاة في باب األعبلـ أيضا ،بيف العمىـ
ميز ٌ
كٌ
ٌ
ٌ
الدراسة .ككاف ذلؾ في معرض حديثو عف
صو بالبحث ك ٌ
اىت ٌـ بو اإلماـ ابف ٌ
قيـ الجكزٌية ،كخ ٌ
السػ ٌر في بناء (أمػ ػ ً
مي ػة
كعمى ٌ
أف ىعػ ػمى ٌ
س) ،كرأل ٌأنو أي ٍج ػرم مج ػرل األعبلـ ،ك ٌبيػف ٌ
ميتو ليػست ى

شخصي ،ك(أسامة) اسـ
أف (زيد) اسـ عمـ
(زيػد) ،كاٌنما عمميتو كعممية (أسامة)؛ كالفرؽ بينيماٌ ،
ٌ
مسماه بغير قيد ...كىذا
النحاة بيف العمميف « :كالعمـ
عمـ
ميز ٌ
جنسي ،كقد ٌ
الجنسي اسـ يعيف ٌ
ٌ
ٌ

فإنو يمتنع مف (اؿ) ،كمف اإلضافة ،كمف
ي مف جية األحكاـ المٌفظية؛ ٌ
ى
العمىـ يشبو ال ىعمىـ ال ٌشخص ٌ
الصرؼ إف كاف ذا سبب آخر ،كالتٌأنيث في (أسامة) ...كييػبتدأ بو ،كيأتي الحاؿ منو 1» ...ىذه
ٌ
مجمكعة مف العبلمات المشتركة بيف اسـ الجنس ،كاسـ ال ٌشخص.

القيـً ،
طرؽ إلى
أف ا ٍكتفى ٌ
النحاة بتحديد العبلمات المٌ ٌ
كلـ ىيػ يرؽ لئلماـ ابف ٌ
فظية ،دكف التٌ ٌ

المعنكية ،كيرل اإلماـ ٌأنو إذا اتٌضح اسـ العمـ ال ٌشخصي ،ىك ما يكضع لتعييف مس ٌماه
الفركؽ
ٌ
ثمة مف ىعمىـ الجنس ما ىك بمنزلة ال ٌشخص في العمـ ال ٌشخصي « :فإف قيؿ:
تعيينا مطمقاٌ ،
فإف ٌ

النحاة ،حتٌى جعمكا
ضؿ عمى كثير مف ٌ
فما الفرؽ بينو كبيف اسـ الجنس إ نذا؟ قيؿ :ىذا م ٌما ٍ
أع ى
2
فظية ما ذكرناه آنفا مف قكؿ ابف ىشاـ ،فباإلضافة
لفظيا فقط» كمراده بالفركؽ المٌ ٌ
الفرؽ بينيما ٌ

إلى تمؾ العبلمات يضيؼ اإلماـ في تمييز أنكاع اسـ الجنس ،كيجعمو أقساما ثبلثة:
معيف مف الجنس ،لو العمـ ال ٌشخصي ك ػ (زيد)؛
معرؼ ٌ
 -1كاحد ٌ

النكرة ك ػ (أسد)؛
معرؼ ،فمو ٌ
 -6كاحد منيـ شائع في الجنس ،غير ٌ

 -3الجنس المقصكر في ال ٌذىف ،المنطبؽ عمى ك ٌؿ فرد مف أفراده ،كلو عمـ الجنس ك ػ
(أسامة).

ألفية ابف مالؾ ،ج ،1ص.133
 - 1ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ إلى ٌ
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.156
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يعكؿ في التٌمييز بيف اسـ الجنس
القيـ في ىذه المسألةٌ ،أنو لـ ِّ
كتتجمٌى إضافة اإلماـ ابف ٌ

فظية ،كاٌنما أضاؼ إلييا المعاني التي د ٌؿ عمييا ك ٌؿ نكع مف
كاسـ ال ٌشخص عمى العبلمات المٌ ٌ

العمـ.

ً
ضمػائر ،أس ػمػاء
الم ٍعػرفػ ػة ع ػنػد اإلماـ ابف ال ػقػٌيػـ :ال ػ ىعػمىـ ،ال ػ ٌ
ت ػمػكػـ إ نذا ،أقسػاـ األسماء ى

المعرؼ ب ػػ(اؿ) فقد ٌبيٌنا مذىب اإلماـ فيو ،في معرض حديثنا
أما
ٌ
اإلشػارة ،األسماء المكصكلةٌ :
االسـ دكف الفعؿ كالحرؼ.
اختص بيا
عف (اؿ) باعتبارىا عبلمة مف العبلمات التي
ٌ
ي
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يضـ أقساما عديدة مف
الرابع :المنصوبات :المنصكبات باب كاسع في ٌ
بيٌ ،
المبحث ّ
النحك العر ٌ
النصب ،كالحاؿ
ابية ،كالمتمثٌمة في ٌ
أقساـ االسـ ،يجمعيا قاسـ مشترؾ كاحد ،كىك حالتيا اإلعر ٌ
كالمفاعيؿ (المفعكؿ بو ،المفعكؿ المطمؽ ،المفعكؿ فيو ،المفعكؿ لو ،المفعكؿ معو) كالتٌمييز

كاالستثناء.
خص اإلماـ مسألة الحاؿ ،كما تعمٌؽ بيا مف قضايا بفصؿ كامؿ ،فتناكؿ تعريفو
 -1الحاؿٌ :

طرؽ إلى صاحب الحاؿ ،ككاف لو حديث عف بياف العامؿ فيو ،كناقش
ٌ
كتحدث عف أقسامو ،كت ٌ

بعض ما ذىب إليو السييمي في قضايا الحاؿ.
رد
آراء سيبكيو كاألخفش ،ك ٌ
ى

القيـ في
-1-1الحاؿ ،مفيومو وأقسامو :اىتدينا إلى استنباط مفيكـ الحاؿ عند اإلماـ ابف ٌ
صح أف
معرض ٌ
رده عمى مف اشترط في الحاؿ االشتقاؽ ،يقكؿ اإلماـ« :ك ٌؿ ما د ٌؿ عمى ىيئة ٌ
متحكؿ ،كليذا يس ٌميت حاال كما قاؿ:
يقع حاال ،فبل ييشترط فييا ٌإال أف تككف دالٌة عمى معنى
ٌ
لى ٍك لى ٍـ

كىذا تعريؼ جامع لمحاؿ؛

1

ت ىحاال ىك يكؿ ىما ىحا ىؿ فىقى ٍد ىاز ىؿ»
تى يح ٍؿ ىما يس ِّم ىي ٍ
أف الحاؿ ما د ٌؿ عمى ىيئة ،كاشترط في ذلؾ أف يد ٌؿ
إ ٍذ ٌبيف اإلماـ ٌ

ردا ثابتا عمى مف ق ػاؿ بضركرة أف تككف الحاؿ
القي ػـ ٌ
تحكؿ في المعنى .كقد ٌ
رد اإلماـ ابف ٌ
عمى ٌ

النحاة قالكا بضركرة االشتقاؽ ،كىذا
أف جميكر ٌ
مشتقٌة ،كلـ يذكر اإلماـ الفريؽ القائؿ ،ك ٌ
تبيف لنا ٌ
فإف جمي ػكرىـ اشترطكا اشتق ػاؽ الحاؿ ،كا ٍف كاف جامدا تكمٌفكا
ما كقػفنا عميػو في شػرح الكافيػةٌ « :

2
القيػـ عمى عػدـ االلتفػات إلى االشػتقاؽ.
ؽ»  ،كلق ػد ٌ
رده بالتٌػأكيؿ إلى المشتػ ٌ
ٌ
حث اإلماـ ابف ٌ

3
أف (رجبل) صكرة طارئة
الممى ي
كاستشيد لذلؾ بالحديث ٌ
ؾ ىر يجبلن" ٌ ،
النبػكم " ىكأ ٍ
كبي ػف ٌ
ىح ىي نانا ىيتى ىمثػ يؿ لي ى
حكؿ إلييا ،كاستشيد اإلماـ أيضا ببعض
لمممى ًؾ ،كىي حاؿ؛ ٌ
ألنو قد تي ٌ
حكلة ،كليست الزمة ى
متػ ٌ
ِ
ِِ
آي ًة﴾ األعراؼ 73كقكلو تعالى:
آيات القرآف الكريـ في المسألة ،مف ذلؾَ ﴿ :ىذه َناقَ ُة المَو لَ ُك ْـ َ

تعسؼ.
﴿فَػتَ َمثػ َؿ لَ َيا َب َ
ش ًار ﴾ مريـ ،17كذىب اإلماـ إلى ٌ
أف اشتراط االشتقاؽ في الحاؿ ٌ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.566
الرضي االسترابادم ،شرح الكافية ،ج ،1ص.226
ٌ -2

الناصر ،ط .1بيركت1066 :ىػ ،دار
محمد زىير بف ناصر ٌ
محمد بف إسماعيؿ البخارم ،صحيح البخارم ،تحٌ :
ٌ -3
النجاة ،ج ،1ص.2
طكؽ ٌ
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ألف
كاألصؿ في المسألة ما ذىب إليو اإلماـ مف عدـ االلتفات إلى االشتقاؽ في الحاؿ؛ ٌ

ثمة مانع مف كركد الحاؿ جامدة ،كىذا ما ذىب إليو الكثير مف
العديد مف ال ٌشكاىد تسنده ،كليس ٌ

كالسيكطي ،كابف مالؾ.
ٌ
النحاة ٌ

القيـ أربعة « :أقساـ الحاؿ أربعة :مقيػدة ،كمقػدرة
أما أقساـ الحاؿ ،فيي عند اإلماـ ابف ٌ
ٌ
1
ِّ
ك ِّ
صب اىتمامو
يفصؿ اإلماـ ابف القيـ في شرح ىذه األقساـ كمٌيا ،كاٌنما
ٌ
مؤكػدة كمكطػئة»  ،كلـ ٌ
تحدثكا عف
عمى المؤ ٌكدة ،كبدرجة أق ٌؿ المكطٌئة.
النحاة فمـ نجدىـ ٌ
كتقص ٍينا ىذه األقساـ عند ٌ
ٌ

المقيدة ،كىذا بياف األقساـ األربعة:
ٌ
األكؿ كىي ٌ
النكع ٌ

النحاة ،كاٌنما استنبط اإلماـ
أف ىذا القسـ لـ نجده مذكك ار عند ٌ
 -1-1-1الحاؿ المقيدة :ذكرنا ٌ
لمسييمي « :إذا كانت الحاؿ صفة الزمة لبلسـ ،كاف حمميا عميو عمى
ىذه األقساـ مف كبلـ ٌ

2
أف المقصكد
جية ٌ
النعتٌ ،إال في كقت اإلخبار عنو بالفعؿ صمح أف تككف حاال»  ،فكقع عندنا ٌ

أف حصكليا يككف في زمف
المقيدة ،ىي الحاؿ المساكية لمفعؿ غير ٌ
بالحاؿ ٌ
البلزمة لبلسـ؛ أم ٌ

كقكع الفعؿ.

وىا
النحاة-
المستقبمية ،نح ػك قكلو تعالى﴿ :ف ْ
اد ُخمُ َ
المقػػػدرة :كىػ ػي-عند ٌ
ٌ
 -2-1-1الحاؿ ُ
مقدر في االستقباؿ.
أف حصكليا ٌ
َخالِ ِد َ
يف﴾ ا ّلزمر73؛ أم ٌ
ِّ
إما أف يطابقو
 -3-1-1الحاؿ المؤ ّكدة :الحاؿ المؤكػدة تككف مؤك ػٌدة لعامميا ،كتأكيدىا لمعامؿ ٌ
اؾ لمن ِ
سوالً﴾ ال ّنساء ،79كا ٌما أف يطابقو في المعنى
س ْم َن َ
اس َر ُ
لفظا كمعنى ،نحك قكلو تعالىَ ﴿ :وأَْر َ
تعثَْوا ِفي ْاأل ْر ِ
ض
ال في المٌفظ ،كذلؾ كقكلو تعالى﴿" :والَ ْ
لمعثك في المعنى ال في المٌفظ.
ٌ

يف﴾األعراؼ،74
ُم ْف ِس ِد َ

فاإلفساد مطابؽ

الم َوطئة :كالمقصكد بالحاؿ المكطٌئة ،ىي الحاؿ التي تأتي مكصكفة ،كيككف
 -4-1-1الحاؿ ُ
س ِويا﴾ مريـ ،17ف ػ (بش ار) حاؿ
الصفة بعدىا نحك﴿ :فَتَ َمثّ َؿ لَ َيا َب َ
كركدىا تكطئة لمجيء ٌ
ش ًار َ
سكيا).
الصفةٌ ( :
مكطٌئة لمجيء ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.526
 -2المرجع نفسو ،ج ،6ص.526
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القيـ
 -1-4-1-1ورود الحاؿ الموطّئة اسما جامدا :ىذه مسألة ناقش فييا اإلماـ ابف ٌ

يد رجبلن
النقاش ىك( :جاءني ز ه
السييمي ،ك ٌ
مبينا كجو القصكر فييا .المثاؿ مح ٌؿ ٌ
رد آراءه ٌ
ٌ
ألنيا كطٌأت لمجيء
أف (رجبل) حاؿ ،كىي مكطٌئة؛ ٌ
ثمة اختبلؼ بيف ٌ
النحاة في ٌ
ن
صالحا) ،فميس ٌ

أف
الصفة – كما ٌ
لكف ٌ
السييمي ٌ
تقدـ بيانو .-ك ٌ
النقاش دار حكؿ كركد الحاؿ اسما جامدا ،فرأل ٌ
ٌ
مستمرة ،كال يككف ذلؾ لك
االسـ الجامد في ىذا المثاؿ( :رجبل) دليؿ عمى لزكـ الحاؿ ك ٌأنيا
ٌ

القيـ -1قكلو
قمنا( :جاءني زيد صالحا)؛ ٌ
السييمي -نقبل عف ابف ٌ
ثـ ناقش ٌ
ألنو غير دائـٌ .
تعالى﴿ :و َى َذا ِكتَاب مصػػد ٌ ِ
سػا ًنا َع َرِبيا﴾ األحقاؼ ،12كحاكؿ أف يعطي تخريجا لكركد الحاؿ
ؽلَ
ٌ ُ َ
َ
أف صاحب
(الديمكمة في ٌ
المكطٌ ػئة اسما جامدا ،كىك ال يد ٌؿ عمى االنتقاؿ ٌ
السييمي ٌ
الزمف) فرأل ٌ

مصدؽ) كأصؿ الكبلـ( :مصدؽ لؾ في ىذه الحاؿ) ،كقاؿ إ ٌف صاحب
الضمير في ( ٌ
الحاؿ ىك ٌ
لصفة صفة التٌصديؽ بو ،كىك لساف
الحاؿ قديـ؛ أم (ىك
ٌ
مصدؽ) ،كلـ يكف متٌصفا بيذه ا ٌ
لما
عرٌبي؛ ٌ
لما أنزؿ عمى مكسى كعيسى عمييما ال ٌسبلـ ،كاٌنما كاف عر ٌبيا ٌ
ألنو لـ يكف كذلؾ ٌ

محمد y
أنزؿ عمى ٌ

.

دت اإلشكاؿ
السييمي ٌ
كقد ٌ
رد اإلماـ اب ػف ٌ
ردا شديدا ،قاؿ مخاطبا ٌإياهً « :ز ى
القي ػـ عمى ٌ

صح انتصاب الحاؿ عنو ،مع ككنو نكرة؛ لككنو
إشكاال ،كاٌنما( :لسانا عر ٌبيا) حاؿ مف كتاب ،ك ٌ

الن ػكرة إذا كصف ػت انتصب عنيا الحاؿ» ،2كىينا تبسيط لممسألة مف اإلماـ ابف
ق ػد كصؼ ،ك ٌ
ٌ ً
لمنكرة أف جاءت
مسكغ الحاؿ ٌ
القيـ؛ إذ األقرب لؤلذىاف أف يككف (لسانا) حاال عف الكتاب ،كىك ٌ
بالنكرة.
مسكغات االبتداء ٌ
مكصكفة ،كذلؾ قياسا عمى ٌ

الدراكيش) ،ككجدناىما
الديف ٌ
لمحيي ٌ
كقد بحثنا المسألة في (الك ٌشاؼ) ،كفي (إعراب القرآف ي

القيـ) ،دكف أف يغمٌبا كاحدا عمى اآلخر ،بؿ عرضكا
السييمي كابف ٌ
بالرأييف معا (رأم ٌ
يقكالف ٌ

النصب عمى نزع الخافض.
كجكىا أخرل لئلعراب ،ك
المفعكلية ك ٌ
ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.521
 - 2المرجع نفسو ،ج ،6ص.521

69

انفظم األٔل :آساء ابٍ انقيّى في يسائم األسًاء
القيـ مكقفو مف الحاؿ
القيػػـ :أبدل اإلماـ ابف ٌ
 -5-1-1الحاؿ المؤ ّكػػدة عػػند اإلمػػاـ ابف ّ
النحاة (حاؿ مؤ ٌكدة)
كميز بينيا كبيف التٌككيد في باب التٌكابع ،قاؿ « :ليس المراد بقكؿ ٌ
المؤ ٌكدةٌ ،

المقررة لمضمكف الجممة
ما يريدكف بالتٌأكيد في باب التٌكابع ...كاٌنما مرادىـ بالحاؿ المؤ ٌكدة،
ٌ
ؾ عنو ،كا ٍف لـ يكف معنى ذلؾ الكصؼ ىك معنى
بذكر الكصؼ الذم ال يفارؽ العامؿ ،كال ينف ٌ

1
السييمي ،الذم اشترط في الحاؿ المؤ ٌكدة أف
رد
الجممة بعينو»  ،كفي قكلو ىذا ٌ
ضمني عمى ٌ
ٌ
القيـ في الحاؿ المؤ ٌكدة أف تككف
يككف معناىا كمعنى الفعؿ ،كاكتفى بيذا .بينما اشترط ابف ٌ

بمعنى الفعؿ ،كليس شرطا أف يككف المعنى بعينو ،كمثٌؿ لذلؾ بػ (زيد أبكؾ عطكفا) ،ف ًذ ٍك ير
صدقًا لِ َما َب ْي َف
األبكة عنده تستدعي ما يبلزميا مف العطؼ ،كيستشيد لذلؾ باآليةُ ﴿ :ى َو ا ْل َحؽ ُم َ
ٌ
الزمخشرم:
القيـ حاؿ مؤ ٌكدة ،كىذا ما يؤ ٌكده ٌ
َي َد ْي ِو﴾ فاطر ،31ف ػ ( ٌ
مصدقا) عند اإلماـ ابف ٌ

ؾ عػف ىػذا الػتٌػصدي ػؽ» ،2كى ػذه الػحػاؿ الػمػؤ ٌكػدة ل ػـ
ؽ ال ينفػ ٌ
ألف الػحػ ٌ
«( ٌ
مصدقا) ،حاؿ مػؤ ٌكػدة؛ ٌ
الحؽ يستدعي ما يبلزمو كىك التٌصديؽ.
كلكف ذ ٍكر
ٌ
تػأت بمػعػنى العػامػؿٌ ،

أم الػ ػٌنحاة في مسألة اح ػتياج ال ػحاؿ
 -2-1العػػامؿ في الػػػحاؿّ :رأل اإلماـ ابف ال ػ ٌ
قيػ ػـ ر ى
3
النحاة
لم ػعامؿ ،قاؿ « :الحاؿ تشبو الظٌرؼ كالمفعكؿ ،فبل ٌ
يفصمو ٌ
بد ليا مف العامؿ» كىذا ما ٌ

بد
بد ليا مف عامؿ إذا كانت معربة ،كالمعرب ال ٌ
أف الحاؿ ال ٌ
في باب العامؿ في الحاؿ« :اعمـ ٌ

لو مف عامؿ ،كال يككف العامؿ فيو ٌإال فعبل ،أك ما ىك و
جار مجرل الفعؿ مف األسماء ،أك شيئا
في معنى الفعؿ» 4فيككف العامؿ فعبل نحك( :جاء زيد ضاحكا) ،ف ػ (جاء) ىك العامؿ في (زيد)
كىك العامؿ في الحاؿ )ضاحكا) .كقد يككف العامؿ جاريا مجرل الفعؿ ،كذلؾ في المشتقٌات:
أما إذا كاف الحاؿ لجار كمجركر نحك:
الصفة
ٌ
اسـ الفاعؿ ،اسـ المفعكؿٌ ،
المشبية باسـ الفاعؿٌ .

الدار قائما).
فإف العامؿ مضمر ،كأصمو( :زيد
مستقر في ٌ
(زيد في ٌ
الدار قائما)ٌ ،
ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.575
الزمخشرم ،الك ٌشاؼ ،ج ،3ص.216
ٌ -2
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النحاة بػ (ىذا
القيـ أيضا مسألة العامؿ في الحاؿ ،في المثؿ المشيكر عند ٌ
كتناكؿ اإلماـ ابف ٌ
بس ار أطي ً
السبع
ي ٍن ى ي
خص بعضيا لمحاؿ ،كىي المسائؿ ٌ
فصميا في مسائؿ ع ٍش ورٌ ،
ب م ٍنو يرطى نبا) ،ك ٌ

بس ار كيرطبا) ،ىؿ ذلؾ عمى الحاؿ ،أـ
أما المسألة األكلى فكانت عف جية انتصابٍ ( :
األكلىٌ .

طبا)
كر ى
عمى خبر (كاف) المحذكفة؟ كرأل اإلماـ في ىذه المسألةٌ ،
أف االسميف المنصكبيف (يب ٍس نار ي
ط نبا)...،
يؤيػد مكقػؼ سيبػكيو « :كذلؾ قكلؾ( :ىػػذا يب ٍسػ نا
ب ًم ٍنو ير ى
ٌإنما ىما حاؿ .كىك بذلؾ ٌ
ػر أطيػى ي

1
ألف
أف رأم اإلماـ في اخت ػيار الحاؿ أنسب؛ ذلؾ ٌ
فميس ىػك عمى كاف كلك ػٌنو حاؿ»  ،كيبػدك لنا ٌ

تدعمو ال ٌشكاىد ،مف ذلؾ
معظـ ٌ
النحاة يذىبكف إلى مجيء الحاؿ مف أسماء اإلشارة ،كىذا ما ٌ
قكلو تعالى﴿ :و َى َذا ِكتَاب مص ّد ٌ ِ
تقدـ تفصيؿ ال ٌشاىد.
سا ًنا َع َرِبيا﴾ألحقاؼ ،12كقد ٌ
ؽلَ
ٌ ُ َ
َ
ب
كقد اختمؼ ٌ
أطي ي
بس ار ى
النحاة في ىذه المسألة حكؿ تعييف صاحب الحاؿ في المثاؿ( :ىذا ٍ

الراجع إلى المبتدأ ،كأصؿ
طبا) ،كذىب اإلماـ إلى ٌ
منو ير ن
أف صاحب الحاؿ ىك االسـ المضمر ٌ
طي ً
الضمير في
أما صاحب الحاؿ في ( يرطىنبا) ،فيك ٌ
الكبلـ( :ىذا التٌمر يب ٍس ار أى ٍ ى ي
ب م ٍنوي يرطى نبا)ٌ ،
الحرؼ المجركر.

إف صاحب الحاؿ ىك الضمير في (ىذا) ،طالما
أف األصؿ في المسألة أف ييقاؿٌ :
كىنا نرل ٌ

فإف االسـ المضمر يككف
كاف ٌ
الضمير يقكـ مقاـ المبتدأ كالفاعؿ كالمفعكؿ .أضؼ إلى ذلؾٌ ،
النحاة مف ذىب إلى أعقد مف
لمضمير ،فاأليسر أف يككف المبدؿ منو طاحب انحال .كمف ٌ
بدال ٌ

ضمير المستتر ل ػ ػ (كاف) المحذكفة ،كأصؿ ذلؾ( :ىذا إذا
أف صاحب الحاؿ ىك ال ٌ
ذلؾ فاعتبر ٌ

كاف ىك بسرا ،أطيب منو إذا كاف رطبا) ،كمف ىؤالء أبي عمي الفارسي ،كالم ٌبرد.

النحاة إلى االختبلؼ في العامؿ في الحاؿ؛ إذ منيـ
إف االختبلؼ في صاحب الحاؿ ،قاد ٌ
ٌ
طي ً
أف العامؿ ىك معنى الفعؿ ،المتضمف في اسـ
ب م ٍنوي يرطىنبا) ٌ
مف رأل في المثاؿ (ىذا يب ٍس ار أى ٍ ى ي

أف العامؿ ىػك ما في التٌنبيو مف معنى
اإلشارة كأصؿ الكبلـ( :أشير إليو بسػ ار) ،كبعضيـ رأل ٌ
كتأكؿ
أف العامؿ فيو (كاف) التٌامة ٌ
الفعؿ ،كبعضيـ رأل ٌ
المقدرة ،كىػذا اختيار أبي عمي الفارسي ٌ
ب ًم ٍنوي يرطى نبا).
اف ،يب ٍس ار أى ٍ
ط ىي ي
الكبلـ إلى ٌأنو ( :ىى ىذا إ ىذا ىك ى
محمد ىاركف ،ط  .3القاىرة ،1166 :مكتبة الخانجي ،ج ،1ص.044
 - 1سيبكيو ،الكتاب ،تح :عبد ٌ
السبلـ ٌ
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أف العامؿ في الحاؿ ،ىك ما في أطيب مف
كلقد اختار اإلماـ في المسألة مذىبا آخر؛ مفاده ٌ

ب) مف معنى الفعؿ ،كاٌنما اخترناه لكجكه:
أف العامؿ فييا ما في (أى ٍ
معنى الفعؿ ،قاؿٌ « :
ط ىي ي
أحدىما ٌأنيـ متٌفقكف عمى جكاز( :زيد قائما أحسف منو راكبا) ك(ثمرة نخمتي بس ار أطيب منيا
أف يككف العامؿ
القكليف
رطبا) ،فانتفى اسـ اإلشارة كحرؼ التٌنبيو ،كدار األمر بيف
ٍ
ٍ
الباقييفٍ :

1
اآلتية:
مقدرة ،أك (أطيب) ،كالقكؿ بإضمار (كاف)
ه
(كاف) ٌ
ضعيؼ»  ،كتحميمو في التٌرسيمة ٌ

ب ًم ٍنو يرطى نبا
أطي ي
ىذا يب ٍس نار ى
ؾ
ـ إليو

Ǿ

ؼ

مبتدأ

بدؿ

حاؿ

ىى ىذا

التٌ ٍم ير

ـ

ؼ

ؼ

خبر جار كمجركر
ب
أى ٍ
ط ىي ي

يب ٍس نار
العامؿ

ً
م ٍنوي

حاؿ
يرطىنبا

العامؿ

القيـ –
فالعامؿ في الحاؿ في ىذا المثاؿ ىك ما في (أطيب) مف معنى الفعؿ ،ك ٌبيف اإلماـ ابف ٌ

بأف اإلشارة إلى اٍلمشار إليو ،تصمح مطمقا
السر في انتفاء العمؿ عف اإلشارة كالتٌنبيوٌ ،
الحقاٌ -

ا...أما
تتقيد بحاؿ؛ إ ٍذ
ٌ
دكف أف ٌ
يصح أف ييش ػار إلى التٌػمر في ك ٌؿ حاالتو :يابػسا ،يرطىػ نبا ،يب ٍسػنر ٌ
مقيدا ،كىذا ما سبؽ أف أشار إليو في أقساـ الحاؿ (الحاؿ
السابؽ ،ف ػجاء ٌ
الحاؿ في المػثاؿ ٌ

مفضمة في
فاألطيبية إ نذا،
طبية)،
األطيبية بالبسرٌية
المقيدة) ،كحاصؿ الكبلـ( :
ٌ
ٌ
الر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
مفضمة عمى ٌ

حالة البسرٌية ،كىذا تفصيؿ دقيؽ لئلماـ نافح بو عف رأيو ،باعتماد اإلقناع القائـ عمى الحجج
كالتٌفسير.

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.564
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يتضمنو اسـ اإلشارة مف معنى الفعؿ ،انتقؿ
بأف العامؿ ما
كلما ٌ
رد اإلماـ المذىب القائؿ ٌ
ٌ
ٌ

أف العامؿ في الحاؿ مف المثاؿ ال ٌسابؽ ،ىك (كاف)
عمي
إلى ٌ
الفارسي ،الذم رأل ٌ
ٌ
رد رأم أبي ٌ
يرد
التٌامة
المقدرة ،كأصؿ الكبلـ  -كما ٌبيٌناه آنفا ( :-ىذا إذا كاف ،بس ار أطيب منو رطبا) ك ٌ
ٌ

1
عمي ،مف كجييف:
أبي
أم
ر
القيـ
اإلماـ ابف ٌ
ٌ

إف ىخ ٍي نار فى ىخ ٍيهر) ،كىذا إجماع
إف (كاف) ال تيضمر ٌإال إذا د ٌؿ عمييا دلي هؿ في الكبلـ ،نحكٍ ( :
ٌ -1

النحاة  -كىذه مسألة سنبحثيا في فصؿ األفعاؿ-
ٌ

ػس نار) ىك (كاف)
أما الكجو الثٌاني ،فيك كثرة اإلضمار ،فإذا كاف العامؿ في الحاؿ( :بػي ٍ
ٌ -6

فإف ذلؾ يكجب إضمار ثبلثة أشياء( :إذا) ك(كاف) كفاعميا ،كيقكؿ اإلماـ عف كثرة
المضمرةٌ ،

تعد لطكر اإلضمار.
اإلضمارٌ ،أنو ٌ

حجة اإلماـ كاضحة ٌبينة ،تتمثٌؿ في كثرة
ألف ٌ
كنرل ىذا الكجو أنسب مف الكجو الثٌاني؛ ذلؾ ٌ

فإف
أف (كاف) ال تيضمر ٌإال إذا د ٌؿ عميو دليؿ ٌ
األكؿ ،كالذم مفاده ٌ
اإلضمارٌ .
أما الكجو ٌ

الناسخة ،ال كاف التٌامة؛ كيد ٌؿ عمى ذلؾ ،ما مثٌؿ بو اإلماـ ابف
المقصكد ب ػػ(كاف) ىي (كاف) ٌ

الناسخة ،كليس (كاف) التٌامة.
القيـ( :إف خي ار فخير) ،فػ ػػ( ا
خير) المنصكبة دالٌة عمى (كاف) ٌ
ٌ

النحاة
ّ -3-1
إف مف المسائؿ التي اختمؼ حكليا ٌ
تقدـ الحاؿ عف العامؿ عند اإلماـ ابف ّ
القيـٌ :
تقدـ الحاؿ عمى العامؿ؛ فإذا قمنا( :جاء محم هد ض ً
اح نكا) فالتٌرتيب ىينا
في باب الحاؿ ،مسألة ٌ
ى ى ي ىٌ ى
عادم( :فعؿ كىك العامؿ +فاعؿ +حاؿ) ،أما إذا قمناً ( :
اء يم ىحم هد) فينا محؿ
ى
ٌ
ضاح نكا ىج ى
ٌ

الفراء إلى ٌأنو ال يجكز تقديـ الحاؿ عمى العامؿ ،سكاء أكاف العامؿ فيو فعبل
الخبلؼ « :كذىب ٌ
فإنو إذا قاؿ( :راكبا
يؤدم إلى أف ٌ
ألنو ٌ
يتقدـ المضمر عمى المظير؛ ٌ
أك معنى الفعؿ؛ كذلؾ ٌ

تقدـ عميو ،كتقديـ المضمر عمى المظير ال يجكز .كىذا
جاء زيد) ففي (راكبا) ضمير زيد ،كقد ٌ
مؤخر في المعنى» ،2فامتناع تقديـ
مقدما في المٌفظٌ ،إال ٌأنو ٌ
ألف (راكب) ،كاف كاف ٌ
ليس بشيء؛ ٌ

قدـ
المقدـ
الضمير ال يجكز أف يي ٌ
أف الحاؿ ٌ
النحاةٌ ،
الحاؿ عند بعض ٌ
يتضمف ضميرا ،ك ٌ
مرده إلى ٌ
ٌ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص561
 - 2ابف األنبارم ،أسرار العر ٌبية ،ص.116
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س ِفي َن ْف ِس ِو ِخيفَ ًة
عمى اسمو الظٌاىر .كىذا مذىب ٌ
رده ابف األنبارم ،كاستشيد باآلية ﴿ :فَأَْو َج َ

الضمير (ػػو)عمى اسمو الظٌاىر(مكسى).
وسى﴾ طو 67؛ إ ٍذ ٌ
تقدـ ٌ
ُم َ

قيـ الجكزٌية إلى مسألة تقدـ الحاؿ عمى عاممو ،في مسألة (ىذا يب ٍس نار
تعرض اإلماـ ابف ٌ
كقد ٌ
النحاة الذيف قالكا بعدـ الجكاز ،كمف ىؤالء ابف مالؾ:1
ب ًم ٍنو يرطى نبا)ٌ ،
كرد قكؿ بعض ٌ
أطي ي
ى
ً
ً و
كاٍل ىحا يؿ إً ٍف يي ٍنص ٍ ً و
ص ػػرفىا
الم ى
ب بًف ٍعؿ ي
ى
ص ٌرفىا  ....أىك صفة أ ٍش ىبيى ػػت ي
ى
ً
ً
ً ً
يمػو :ىك ػ يم ً
يد ىد ىعػػا
صا ز ه
سرعػىػ ػػا  ....ىذا ىراح هؿ ،ىك يم ٍخم ن
فى ىجائ هػز تى ٍقد ي
صرؼ جاز أف
أف الفعؿ إذا كاف
ٌ
مؤدل كبلـ ابف مالؾٌ ،
متصرفا ،أك صفة تشبو الفعؿ في التٌ ٌ
ٌ

أف ابف مالؾ ال
أما إذا كاف غير
ٌ
متصرؼ فبل يجكز .كمنو نستنتج ٌ
ٌ
يتقدـ الحاؿ عمى عامموٌ ،
متصرفا
ألف أفعؿ التٌفضيؿ ليس
يجكز ٌ
تقدـ الحاؿ عمى عاممو الذم ىك أفعؿ التٌفضيؿ؛ ذلؾ ٌ
ٌ
ٌ

يثنى كال يجمع.
إ ٍذ ال ٌ

كرد اإلماـ ابف القيـ ىذا المذىب بقكلو« :ال نسمٌـ امتناع تقديـ معمكلو عميو ،كقكلكـ االتفاؽ
ٌ
النحاة
كاقع عمى امتناع ( :ىزٍي هد ًم ٍن ى
جكز بعض ٌ
ؾ أى ٍح ىس يف) غير صحيح ،ال اتٌفاؽ في ذلؾ ،بؿ قد ٌ

ذلؾ ،كاستد ٌؿ عميو بقكؿ الشاعر:

ب»
ت ًم ٍنوي أى ٍ
ىج ىنى الن ٍح ًؿ أك ىما ىزكىد ٍ
ط ىي ي

2

تقدـ المعمكؿ ( ىزٍي هد) في( :زيد منؾ أحسف) بناء عمى
لما جاز ٌ
كاستنتج اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌأنو ٌ

يتقدـ الحاؿ عمى العامؿ الذم ىك أفعؿ التٌفضيؿ.
ال ٌشاىد ،فإٌنو يجكز أف ٌ

تقدـ عمى عاممو ،إذا كاف مف أفعؿ
أف ي ٌ
أما األصؿ في المسألةٌ ،
أف الحاؿ يجكز ٍ
فإننا نرل ٌ
ٌ

التٌفضيؿ ،كذلؾ مف كجييٍػف:
-

فؤلف
فإف إماـ ٌ
(ب ٍس نرا) في ( ىى ىذا يب ٍس نرا )...حاال؛ ٌ
األكؿٌ ،
لما اعتبر ي
النحاة سيبكيوٌ ،
ٌ
أما ٌ

قدـ لـ يكف مح ٌؿ إجماع.
منع التٌ ٌ
أف ٍ
ثـ نرل ٌ
العامؿ فيو أفعؿ التٌفضيؿ ،كمف ٌ

 - 1ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج ،1ص.031
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.565
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-

صت
فمما كاف التٌػقديـ كالتٌأخير ظاىرة كاقعة في المٌغة العر ٌبية ،ك ىخ ٌ
أما الكجو الثٌانيٌ ،
ٌ

لمسكغات معركفة :كعدـ
النحاة ،فمنعكا التٌقديـ
حكية ،كقد ضبطيا ٌ
الكثير مف العناصر ٌ
الن ٌ
ٌ

أم
جكاز ٌ
ثمة ٌ
تقدـ المضاؼ إليو عمى المضاؼ ،ك ٌ
الصفة عمى المكصكؼ...كبما ٌأنو ليس ٌ

القيـ في مذىبو ،في جكاز
فإننا ال نرل ٌ
مسكغ يمنع تقديـ الحاؿٌ ،
بدا مف عدـ تأييد اإلماـ ابف ٌ
ٌ
تقديـ الحاؿ عمى العامؿ.

قيـ الجكزية عف مسألة امتناع
 -4 -1امتناع الحاؿ مف المضاؼ إليوٌ ّ :
تحدث اإلماـ ابف ٌ

أف المضاؼ إليو ال يجكز أف يككف صاحب الحاؿ ،فإذا قمنا (جاء
الحاؿ مف المضاؼ إليو؛ أم ٌ
محم ود راكبا) فإف الحاؿ( :اركبا)ٌ ،إنما ىي لممضاؼ كليست لممضاؼ .كعمٌؿ اإلماـ ى ػذا
ي
صديؽ ٌ
ألف ال ػحاؿ يشبو الظٌرؼ كالمفعكؿ،
االمتناع بق ػكلوٌ « :إنما ام ػتنع ال ػحاؿ مف ال ػمضاؼ إليو؛ ٌ

قمت :ىك محاؿ:
ٌ
فإف قمت :فاجعؿ العامؿ فييا ىك العامؿ في المضاؼ ،ي
فبلبد ليا مف عامؿٍ ...
ال يجب اتٌحاد العامؿ في الحاؿ كصاحبيا ،فمك كاف العامؿ فييا ىك العامؿ في المضاؼ،

ب
ض ًار ي
فأما إذا كاف في المضاؼ معنى الفعؿ نحك ( :ىىذا ى
لكانت حاال منو دكف المضاؼ إليوٌ .
ً
ً
ًو ً
ألف ما في
ركجيىا ىراك ىبةن) ،جاز انتصاب الحاؿ مف المضاؼ إليو؛ ٌ
ى ٍند قىائ ىمةن) ك(أى ٍع ىج ىبني يخ ي
1
القيـ
المضاؼ مف معنى الفعؿ كاقع عمى المضاؼ إليو ،كعامؿ فيما ىك حاؿ منو» مذىب ابف ٌ

يجكزكف
في مسألة امتناع الحاؿ مف المضاؼ إليو ،ىك نفسو مذىب ٌ
النحاة في المسألة؛ إذ ٌ

كركد الحاؿ مف المػضاؼ إليو بشػركط ،منيا تػمؾ التي ذكرىا اإلماـ؛ أم أف يككف في المضاؼ

ديف
معنى الفعؿ ،كاستشيد اإلماـ بقكلو تعالى ﴿ :قَػػا َؿ الن ُار َمثَْوا ُك ْـ َخالِ َ

ِ
ييا﴾األنعاـ ،128
ف َ

فػ

الضمير المتٌصؿ (كـ) ،كاٌنما جاءت حاال لممضاؼ إليو؛
(خالديف) حاؿ لممضاؼ إليو الذم ىك ٌ

ألف المضاؼ (مثكل) فيو معنى الفعؿ( :ثكل).
ٌ

القيـ في مسألة امتناع كجكاز الحاؿ مف المضاؼ إليو ،كجدناه
تمعٌنا رأم اإلماـ ابف ٌ
كاذا ٌ

مرده لعدـ
يكلي
األىمٌية البالغة لمعامؿ في الحاؿ ،فامتناع الحاؿ مف المضاؼ إليو -عندهٌ -
ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.025
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كجب أف
كجكد عامؿ ،كج ػ ػ ٌكز كركد الح ػػاؿ مػ ػػف المضاؼ إلي ػػو بش ػػركط ،كفػ ػي كػ ػ ٌؿ ش ػ ػرط يتػ ػ ٌ
ثمة عامؿ.
يػككف ٌ

الرم الذم كجدناه عند (ال ٌشيخ ابف
أما ا ٌلرأم الذم نراه األنسب كاأليسر في المسألة ،فيك ٌأ
ٌ

أللفية ابف مالؾ « :كلك ٍف ذىب سيبكيو -رحمو ا﵀ -إلى ٌأنو يجكز مجيء
العثيميف) في شرحو ٌ
1
ألنو يطمب
الحاؿ مف المضاؼ إليو مطمقا متى
صح الكبلـ» كنرل ىذا المذىب مناسبا؛ ٌ
ٌ

لتبيف حالو ،كال
التيسير كيجافي التٌعقيد ،فمعنى الحاؿ ىك الذم ٌ
يحدد صاحبو الذم جاءت ٌ

فإف ما ذىب إليو اإلماـ مف من وع
لفظي كال
مسكغ
معنكم يمنع مجيئيا مف المضاؼ إليو .كعميو ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
تؤيد مجيء
ألف العديد مف ال ٌشكاىد ٌ
لمجيء الحاؿ مف المضاؼ إليو ٌإال بشركط ،ال نراه يستقيـ؛ ٌ
تقدـ.
الحاؿ مف المضاؼ إليو ،كقد ذكرنا بعضيا في ما ٌ

القيـ قضاياه بال ٌشرح
 -2االسػػتثػناء :كىك فصؿ مف فصكؿ المنصكبات،
خص اإلماـ ابف ٌ
ٌ
تطرؽ إلى مفيكمو ،كأنكاعو ،كحكـ المستثنى التٌابع:
كاالتٌبييف؛ إذ ٌ

جني
النحاة لبلستثناء ،تكاد جميعيا
تصب في ما ذىب إليو ابف ٌ
إف تعاريؼ ٌ
ٌ
 1- 2مفيوموٌ :
في قكلو « :كمعنى االستثناء أف تي ً
ت منو
مما أدخمت فيو غيره ،أك تدخمو فيما ٍ
أخ ٍ
رج ى
خرج شيئا ٌ
النفي ،اما قكلو( :تي ً
غيره »2؛ فقكلو (تي ً
ت
دخميو فيما
غيره) يقصد بو ٌ
ٍ
أخرج ى
مما ٍأد ى
ٌ
خر يجو ٌ
خمت فيو ى
أف الذم كاف عميو الخبلؼ ،ىك مكضكع اإلخراج نفسو ،فإذا
منو غيره) ،فيقصد بو اإلثبات .بيد ٌ
فمـ أيخرج؟ ىؿ أيخرج مف المستثنى منو؟ أـ مف حكـ
كاف المستثنى مخرجا في االستثناءٌ ،
المستثنى؟ أـ منيما معا؟

كخصيا باإليضاح كالتحميؿ؛ إ ٍذ عرض مذىب
قيـ الجكزية بيذه المسألة،
اىتـ اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ

ثـ ٌبيف مكقفو مف المسألة ،فعرض ٌأكال مكقؼ الكسائي (ت 262ق)« :فذىب
ك ٌؿ فريؽ كناقشوٌ ،

اء اٍلقى ٍكيـ إالٌ
الكسائ ٌي إلى ٌأنو مخرج مف المستثنى منو ،كىك المحككـ عميو فقط .فإذا قمت ( :ىج ى
أما
ىزٍي ندا) ،فػ (ز ن
يدا) مخرج مف القكـٌ ،
فكأنؾ أخبرت عف القكـ الذيف ليس فييـ (زيد) بالمجيء ،ك ٌ
الرشد ناشركف ،ج ،6ص.545
 - 1ابف العثيميف ،شرح ٌ
الرياض1030 :ىػ ،مكتبة ٌ
ألفية ابف مالؾ ،دطٌ .
جني ،الم ىمعي في العر ٌبية ،تح :فائز فارس ،د ط .الككيت :د ت ،دار الكتب الثٌػقافية ،ص.22
 -2ابف ٌ
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1
خرج مف
،
ىك فمـ تخبر عنو بشيء ،بؿ سمبت اإلخبار عنو»
فالكسائي يرل ٌ
أف المستثنى يم ى
ٌ
يدا) في المثاؿ الذم ذكره ،يمخرج مف اإلخبار عنو
(ز ن
المستثنى منو فقط ،ال مف حكمو ،فػ ى

خرج مف القكـ ال مف المجيء .كذكر اإلماـ
فالمتكمٌـ أخبر عف القكـ الذيف جاؤكا ،بينما (زيدا) يم ى
ِ
ِ ِ ِ
ً
ِ
يس أ ََبى
﴿وِا ْذ ُق ْم َنا ل ْم َم َال ئ َكة ْ
س َج ُدوا إِال إِْبم َ
اس ُج ُدوا ِل َد َـ فَ َ
احتجاج الكسائي؛ إذ استشيد باآليةَ :
اف ِم َف ا ْل َك ِ
أف المستثنى في اآلية
اف ِر َ
استَ ْك َب َر َو َك َ
يف﴾ البقرة  ،34كمح ٌؿ ال ٌشاىد عند الكسائيٌ ،
َو ْ

الكريمة كىك (إبميس) ،لك كاف مخرجا مف الحكـ ،كليس مف المستثنى منو فحسب ،ما كاف

السجكد).
يليذكر الفعؿ (أبى) ،كذكر ٌ
أف المستثنى في اآلية في حكـ ( أبى) ،كليس في حكـ ( ٌ
(إال) جعؿ المستثنى مخرجا مف حكـ
القيـ ىذه
كبيف أف االستثناء بػ ٌ
ٌ
الحجةٌ ،
ٌ
رد اإلماـ ابف ٌ

كيبيف اإلماـ معنى (أبى) في اآلية(« :أبى)
السجكد ،كلـ يكف مخرجا مف الحكـ بالفعؿ ( أبى)ٌ ،
ٌ

أف عػدـ سجكده استند إلى إبائو ،كىك أمر كجكدم اتٌصؼ بو ،نشأ عنو
أف ػػاد معنى ازئدا كىكٌ :
2
و
نؤيد ما
ال ٌذنب ،فمـ يكف ترؾ سجكده
لعجز ،كال لسيك ،كال لغفمة ،بؿ كاف إباء كاستكبا ار» كا ٍذ ٌ

السجكد باالستثناء
ذىب إليو اإلماـ في ىذه المسألة ،مف ٌ
أف المستثنى في اآلية يمخرج مف حكـ ٌ

يؤيده باب مطٌرد في المٌغة العر ٌبية ،أال كىك باب الحذؼ ،فػمك كاف
فؤلف ذلؾ ٌ
ال بما كرد بع ػػده؛ ٌ
أف
(إال إبمػػيس)
الكقؼ في اآليػػة عػػند ٌ
السككت عميو ،لتػػماـ الفائدة ،كلفى ًيـ المتمقي ٌ
لحسف ٌ
ي

الساجديف.
(إبميس) لـ يكف مف ٌ

ػائي كرده ،إلى ذكػػر رأم الف ٌػراء
انت ػقػؿ اإلماـ ابػػف ٌ
قيػػـ الجػػكزٌية بعػ ػ ػ ػػد أف عػ ػ ىػرض رأم الكس ػ ٌ
ً
الفراء ،كاختياره مذىبا مخالفا
(ت647ق) ،ككاف ذلؾ مقتضبا؛ إذ اكتفى اإلماـ بذكر رأم ٌ
فالفراء
ميف
لمذىب
ٍ
بالرغـ مف ككنيما عمى ٍ
المعيف مف المدرسة نفسيا (مدرسة الككفة)ٌ ،
الكسائيٌ ،
ٌ
أف المستثنى خارج مف حكـ االستثناء ،ال مف اسـ المستثنى منو .كلـ يعرض اإلماـ ابف
رأل ٌ
كرده ،كىذا مسمؾ ما عيدنا اإلماـ يسمكو
الفراء كلـ يناقشيا ،كاٌنما اكتفى بتخطيئو ٌ
ٌ
القيـ حجج ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج  ،3ص .166
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الرأم كنقػده ،كتبي ػيػػف
النحك ،كاٌنما منيجو
في ما خبل مف مسائؿ ٌ
عممي ،يقكـ عمى عرض ٌ
ٌ
صحتو مف خطئو ،بالبياف كالبرىاف.
ٌ
بأف المسػػتثنى مخرج مف المستثػنى مػنو
لقد ٌ
الر ٍ
رد اإلماـ ابف ٌ
الرأم القائؿ ٌ
أييف معاٌ :
القيـ ٌ

بأنػو مخرج مػف حكػـ المػستػثنى مػنو .كلػـ يبػؽ فػي المػسألة ٌإال رأم كاحػد؛ كىك رأم
الرأم القائؿ ٌ
كٌ

أف اإلخراج مف االسـ
النحاة « :كاذا تبيػٌف بطبلف المذىب ٍيف
جميكر ٌ
ٌ
صح مذىب الجميكرٌ :

كالحكـ معا ،فاالسـ المستثنى يمخرج مف المستثنى منو ،كحكمو مخرج مف حكمو ،كمف المػمتنع

فإنو ال يعقؿ اإلخراج
إخراج االسػـ المستثنى مػف المستثنى مػنو ،مع دخػكلو تحتو في الحكـٌ ،

و
(محمدا) مخرج
فإف
حينئذ البتٌػة »،1
ٌ
محم ندا)ٌ ،
ٌ
كمؤدل الكبلـٌ ،أنو إذا قمنا ( :حضر الطٌمبةي إالٌ ٌ
كمخرج أيضا مف الحكـ (الحضكر).
مف المستثنى (الطٌمبة) ،ي

إف المستثنى يمخرج مف
الرأم األيسر ،ىك أف ييقاؿ ٌ
كيبدك لنا ٌ
أف األصؿ في المسألة ،ك ٌ

ألف الذم يقع عميو
حكـ المستثنى منو ،كليس بالضركرة يمخرجا مف المستثنى منو؛ ذلؾ ٌ
ً
السابقة:
االىتماـ أكثر في االستثناء ،ىك المستثنى كالحكـ الذم ايستثن ىي منو؛ ففي الجممة ٌ

(محمدا) ايستثني مف الحضكر ،فيك مخرج مف
أف
محم ندا) ،مح ٌؿ اإلفادة ٌ
ٌ
( حضر الطٌمبةي إالٌ ٌ

(محمد) ال يخرجو
ألف عدـ حضكر
حكـ الحضكر ،كليس بالضركرة مخرجا مف المستثنى منو؛ ٌ
ٌ
مف المستثنى منو ( الطٌمبة).

فتحدث عف
القيـ ثبلثة أنكاع مف أنكاع االستثناء،
ٌ
 - 2-2أقسامو :ذكر اإلماـ ابف ٌ

خص االستثناء ال ػػمنقطع بال ٌشرح
الم ٍف ىرغ ،كقد ٌ
االستثناء المتٌصؿ ،كاالستثناء المنقطع ،كاالستثناء ي

أما االستثناء المفرغ ،فتطمٌبنا شرحو مف
كالتٌحميؿ ،كاستنبطػنا مف كبلمو حػد االست ػػثناء المتٌػصؿٌ ،

مضاف أخرل.

نص
األكؿ ( المستثنى منو) ،ىذا ما ٌ
الم َ
فرغ :كىك ما يحذؼ ركنو ٌ
 - 1-2-2االستثناء ُ

المفرغ ،ىك :ما يحذؼ مف جممتو المستثنى منو...
(النحك الكافي) « :االستثناء
عميو صاحب ٌ
ى

كالذم في قكؿ ال ٌشاعر:

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،3ص.165
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السر ًع ٍن ىد ًك ىرًاـ الن ً
كـ
السر إال يكؿ ًذم ىش ىرؼ  ...ىك ِّ
الى ىي ٍكتي يـ ِّ
اس ىم ٍكتي ي
السر ٌإال كؿ ذم شرؼ» ،1فالمستثنى منو ىينا محذكؼ ،ييفيـ مف
كاألصؿ :ال يكتـ ٌ
اس ٌ
الن ي
أف معنى
سياؽ الكبلـ ،كلقد ذى ػػب ال ٌشيخ (ابف العثيميف) في ش ػػرحو لؤللفية مذىبا آخ ػػر؛ إذ رأل ٌ
ت)
فإف
ت ٌإال
ى
(أكرم ي
أكرم ي
المجتيد)ٌ ،
ٍ
فرغ ،ىػك تفريغ العامؿ لممستثنى ،فإذا قمنا( :ما ٍ
الم ى
االستثناء ي

أف في قكلو ضربا مف التٌكمٌؼ
(إال) كىك (
اختص بالعمؿ في المفعكؿ بعد ٌ
ى
المجتيد) .كيبدك ٌ
ٌ
المفرغ ىك ما يحذؼ مف جممتو المستثنى منو.
كالتٌعقيد ،كاأليسر أف ييكتفى بالقكؿٌ :
إف االستثناء ى

المحصؿ بو ،يقكؿ « :إذا
النكع مف االستثناء ،بالمعنى
اىتـ في ىذا ٌ
أما اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ
القيـ ،فقد ٌ
ت إال ىبز ويد) ،كنحكه مف االستثناءات
قمت( :ما قاـ ٌإال ز ه
ت إال ىع ٍمركا) ،ك(ما ىم ىرٍر ي
ض ىرٍب ي
يد) ،ك(ما ى
ؾ أحد في أٌن ػؾ أثبػت ىػذه األحكاـ لما بعد ( ٌإال) ،كما أٌنؾ سمبتيا عف غيره»
المفرغات ،لـ يش ٌ
ى

2

كسمب الحكـ نفسو عف
فاالستثناء
ت بو الحكـ لما بعد ٌ
المفرغ مف المستثنى منو ،أيثٍبً ى
(إال) ،ي
ى
المستثنى منو المحذكؼ.

ػصؿ اإلماـ في ش ػػرح االسػػتثناء المتٌصؿ ،كاٌنما قاؿ:
 -2-2-2االسػػػتثناء المتّػصؿ :لـ يف ػ ٌ

3
أما المنقطع فػػسيأتي
القكـ إ ٌال فرسا) منقطع اتٌفاقا ،ك(جاءكا ٌإال ز ن
« ٍ
يدا) متٌصؿ» ٌ ،
فنحك (جاء ي
أما الم ػػتٌصػؿ ،فيػػك أف يككف المستػثنى منو كالمستثنى مف جنس كاحد ،أك في
بيانو الحقا ،ك ٌ

معناه؛ كمثاؿ الجنس الكاحد كقكلنا ( :حضر الطٌ ٌبلب ٌإال طالبا) فػ (طالبا) ك(الطٌ ٌبلب ) مف

يكسؼ)
أما مػثاؿ ما في معػػناه ،فكقػكلنا( :حػضر الطٌ ٌبلب ٌإال
ى
جنػس كاحد لفػظا كمعػػنىٌ ،
فػ(يكسؼ) ك( الطٌ ٌبلب) مف جنس كاحد ،في المعنى ال في المفظ ،كىك جنس الطمبة.

النحاة عف االستثناء
القيـ ما اتٌفؽ عميو ٌ
 –3-2-2االستثناء المنقطع :يذكر اإلماـ ابف ٌ

المنقطع ،مف ٌأنو ما لـ يكف ركناه (المستثنى كالمستثنى منو) مف جنس كاحد ،أم بخبلؼ
االست ػثػناء المتٌصؿ ،كذلػؾ نحك قػكلو تػعػالى ﴿ :ال يسػمعػ َ ِ
الما﴾ مريم .22
وف ف َ
ييا لَ ْغػواً إِال َ
َ ْ َُ
س ً

ألنيما ليس مف جنس كاحد « :كقكلو( :إً ٌال سبلما)
فػػ(سبلما) مستثنى منقطع عف المستثنى منو؛ ٌ
النحك الكافي ،ج  ،3ص .317
عباس حسفٌ ،
ٌ -1
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،3ص.165
 - 3المرجع نفسو ،ج ،3ص.132
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ِ
ِ
منقطع ،كقكلوَ﴿ :ال يسمع َ ِ
الما﴾ الواقعة.»22
استثٍناء ٍ
وف ف َ
الما َ
يما إِال قيال َ
َ َُْ
س ً
س ً
ييا لَ ْغ ًوا َوال تَأْث ً

1

بد أف يبقى ما
كميا ،كاٌنما ال ٌ
أف االنقطاع بيف المستثنى كالمستثنى منو ،ليس انقطاعا ٌ
نشير إلى ٌ

السابقة ،كاف كانا منقطعيف في المٌفظ
يشتركاف فيو،
ٌ
السبلـ) في اآلية ٌ
ليصح االستثناء ،فػ (المٌغك ك ٌ

ك(السبلـ) مسمكعاف.
السماع ،فك ٌؿ مف (المٌغك)
كالمعنىٌ ،
ٌ
ثمة ما يشتركاف فيو كىك ٌ
فإف ٌ

النحاة عف االستثناء المنقطع « :كفي االستثناء المنقطع عبارة
كلـ يكتؼ اإلماـ بما ذكره ٌ

إما في العمؿ ،كا ٌما في تناكلو لو ،فالمنقطع تناكال:
مما قبموٌ ،
أخرل ،كىي :أف يككف منقطعا ٌ
ص ْي ِط ٍر ( )22إِال َم ْف تََولى
(جاء القكـ ٌإال حمارا) ،كالمنقطع عمبل ،نحك قكلو﴿ :لَ ْ
س َت َعمَ ْي ِي ْـ ِب ُم َ

اب ْاألَ ْك َب َر﴾ الغاشية ،22فيذا استثناء منقطع بجممة» 2كمعنى
َو َكفََر ( )23فَ ُي َعذ ُب ُو الم ُو ا ْل َع َذ َ
السابقة
انقطاع االستثناء بجممة في قكؿ اإلماـ؛ ىك ٌ
أف المستثنى كرد جممة ،كالجممة في اآلية ٌ

لفظيا ،كاٌنما ىك
أمػا انقػطاعػو فميس انقطاعا
معنكيا أك ٌ
ٌ
ىي (مػف) المكصكلة كخبرىا (فيعػ ٌذبو)ٌ ،

المقدر بػ (عبادم)« :قكلو
انقطاع
نحكم؛ إذ انقطع المستثنى الذم ىك جممة ،عف المستثنى منو ٌ
ٌ

( ٌإال مف تكلٌى)( ،مف) في مكضع رفع عمى االستثناء المنقطع ،كقيؿ ىك استثناء مف الجنس
3
األكؿ؛ أم
عمى إضمار بعد (فذ ٌكر)؛ أم فذ ٌكر عبادم ٌإال مف تكلٌى»  ،كنختار مف االقتراحيف ٌ

مقدر بػ (عبادم) كالمستثنى ىي جممة ( :مف...فيع ٌذبو).
ٌأنو استثناء منقطع :المستثنى منو ٌ
كقد استشيد اإلماـ لبلستثناء

ِب ِق ْط ٍع ِم َف الم ْي ِؿ َوَال َي ْمتَ ِف ْت ِم ْن ُك ْـ

َىمِ َؾ
َس ِر ِبأ ْ
المنقطع بآيات أخرل ،مف ذلؾ قكلو تعالى ﴿ :فَأ ْ
ِ
َص َاب ُي ْـ﴾ هود  ،72كقد ذكر
ام َأرَتُ َؾ إِن ُو ُمص ُ
أَ
يب َيا َما أ َ
َح ٌد إِال ْ

كبالنصب (امرأتىػؾ) ،كذكر اإلماـ ٌأنو مستثنى
بالرفع (امرأتيػؾ)ٌ ،
اإلماـ ٌ
أف في (امرأتؾ) قراءتيفٌ :
4
في كمتييما « :كيككف االستثناء عمى ىذا ًم ٍف ( ً
أف اإلماـ
فأسر بأىمؾ) ،رفعا كنصبا»  ،كنستنتج ٌ
أف
بالرفع.
ٌ
ككضح اإلماـ ٌ
يصرح بذلؾ؛ كدليمنا في ذلؾ ٌأنو أكرد اآلية ٌ
الرفع ،كا ٍف لـ ٌ
اختار قراءة ٌ
لمنشر
الرياض ،1111 :دار طػيبة ٌ
محمد سبلمة ،ط ٌ .6
 - 1ابف كثيػػر ،تف ػػسير القرآف العظػػيـ .تح :سامي بف ٌ
كالتٌكزيع ،ج ،5ص.607

 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،3ص .132
مؤسسة
محمد القيسي ،مشكؿ إعراب القرآف الم ٌكي ،تح :د .حاتـ صالح ٌ
الضامف ،ط .6بيركت1045 :ىػٌ ،
 -3أبك ٌ
الرسالة ،ج ،6ص.615
ٌ
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كنبو
االستثناء ىينا مف (أسر بأىمؾ)ٌ ،
ككأنو أمره أف يسرم بك ٌؿ أىمو ،كيستثني مف ذلؾ امرأتىوٌ ،

نبيو بعدـ االلتفات ،كما لـ يأمر المرأة
أف االستثناء مف االلتفات؛ إذ لـ يأمر ا﵀ ٌ
اإلماـ أالٌ ييفيـ ٌ
(ام ىأرىتي ى
ؾ ًإٌنوي
بااللتفات .كاالستثناء في اآلية استثناء منقطع؛ إذ انقطع المستثنى الذم ىك جممةٍ :
ً
ىص ىابيي ٍـ) مف المستثنى منو كىك (أىمؾ).
يمص ييبيىا ىما أ ى
يتحدث اإلماـ في ىذا المقاـ عف تقدير المستثنى
 :3-2التّقدير في االستثناء المنقطع:
ٌ

كيكضحو مستشيدا بآيات مف القرآف الكريـ ،نختار منيا قكلو
منو ،إذا كاف االستثناء منقطعا،
ٌ
ِ ِ
اف إِال َم ِف ات َب َع َؾ ِم َف ا ْل َغ ِ
يف﴾الحجر  ،22يقكؿ اإلماـ
س ْم َ
او َ
طٌ
س َل َؾ َعمَ ْي ِي ْـ ُ
تعالى﴿:إِف ع َبادي لَ ْي َ
يد يخمكا في
اعو الغاكيف لـ ٍ
عف االستثناء الكارد في ىذه اآلية « :فيذا استثناء منقطع؛ ٌ
ألف أتٍىب ى

1
ألف
أما التٌقديرٌ ،
الصالحيف« :استثناء منقطع؛ ٌ
فإنو استثنى الغاكيف مف ٌ
عباده المضافيف إليو» ٌ ،

ؾ عمييـ
لكف مف غكل كض ٌؿ مف الكافريف ىفمى ى
الغاكيف ليسكا مف عباد ا﵀ المخمصيف ،كالمعنى ٍ

2
القيـ إلى ٌأنو يمكف أف ييعتبر استثناء متٌصبل ،كذلؾ بتقدير اإلضافة
تى ىسمطه»  ،كأشار اإلماـ ابف ٌ

(الصالحيف) ك(الغاكيف) كبلىيما عباد ا﵀ ،فاستثنى العباد مف
أف
الربكبية
العامة؛ أم ٌ
ٌ
إلى ٌ
ٌ

العباد ،فكاف االستثناء متٌصبل.

كىذا الذم أشرنا إليو آنفا في مفيكـ االستثناء المنقطع؛ إذ ميما افترؽ المستثنى كالمستثنى
السابقة ،نرل أف
منو في المٌفظ كالمعنىٌ ،إال ٌ
عاما يجمعيما .غير ٌأننا في اآلية ٌ
ثمة معنى ٌ
أف ٌ
ألنو لـ يتكفٌر عمى
أف االستثناء منقطع ،كىك ليس متٌصبل؛ ٌ
األكؿ البف ٌ
القيـ ،مف ٌ
نحتفػػظ ٌ
بالرأم ٌ

النحاة.
شركط االتٌصاؿ التي ٌ
حددىا ٌ

آم ُنوا َال
كمما استشيد بو اإلماـ أيضا عف االستثناء المنقطع ،قكلو تعالىَ ﴿ :يا أَي َيا ال ِذ َ
ٌ
يف َ
وف ِتجارةً ع ْف تَر ٍ ِ
تَأْ ُكمُوا أَموالَ ُكـ ب ْي َن ُكـ ِبا ْلب ِ
اف
اط ِؿ إِال أ ْ
س ُك ْـ إِف الم َو َك َ
َْ ْ َ ْ َ
اض م ْن ُك ْـ َوَال تَ ْقتُمُوا أَ ْنفُ َ
َف تَ ُك َ َ َ َ َ
ِ
كعد اإلماـ االستثناء الكارد في اآلية استثناء منقطعا؛ إذ استثنى
يما﴾ النساء ٌ ، 22
ِب ُك ْـ َرح ً

(التٌجارة) مف (أ ٍكؿ الماؿ بالباطؿ) ،كنفى أف يككف االستثناء متٌصبل « :كمف ق ٌدر دخكلو في
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج  ،3ص .131
النشر
الصابكني ،صفكة التٌفاسير ،ط .1القاىرة ،1116 :دار
محمد عمي
-2
الصابكني لمطٌباعة ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كالتٌكزيع ،ج ،6ص.141
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األ ٌكؿ ق ٌدر مستثنى منو عاما ،أم ( :ال تأكمكا أمكالكـ بينكـ بسبب مف األسبابٌ ،إال أف تككف
يقدر  :بػ (الباطؿ كال بغيره إالٌ بالتٌجارة) كال يخفى التٌكمٌؼ عمى ىذا التٌقدير ،بؿ ىك
تجارة ) أك ٌ

1
قدر مستثنى منو مف جنس المستثنى حتٌى يجعمو استثناء متٌصبل ،فذلؾ عند
فاسد» ؛ أم مف ٌ

المفسركف ،مف ذلؾ قكؿ ابف كثير:
يؤيده
اإلماـ تقدير فاسد .كما ذىب إليو اإلماـ في ىذه اآلية ٌ
ٌ

المحرمة في اكتساب األمكاؿ ،لكف
« كى ػك است ػثناء منق ػطع ،كػ ٌأنو يقكؿ :ال تتعاطكا األسباب
ٌ

كتسببكا بيا في تحصيؿ
المتاجرة المشركعة التي تككف عف تراض مف البائع كالمشترم فافعمكىا
ٌ

كره عف التٌكمٌؼ ،كىذا
األمكاؿ» ،2كما
ٌ
نستشؼ مف قكؿ اإلماـ ابف ٌ
القيـ لطيفة بديعة ،كىي نفي ي
النحكية ،كما سنبرزه في فصؿ الحؽ حكؿ منيجو النحكم.
ما لمسناىا في تناكلو لممسائؿ ٌ

ػست عشرة آيةٌ ،بيف مف خبلليا كجو التٌقدير
كاستشيد اإلماـ في مسألة االستثناء المنقطع ب ٌ

كميز الصائب مف الفاسػد بناء عػمى ما
في ك ٌؿ شاىػد ،كقد عػرض اآلراء في كػ ٌؿ آية كناقػشياٌ ،
حصؿ لو مف فيـ كتقدير .كبالجممة ،فيمكف تمخيص أنكاع االستثناء في التٌرسيمة اآلتية:

االستػػثػػػػنػػػػػػاء
االستػػثػػػػنػػػػػػاء
االستػػثػػػػنػػػػػػاء الالتّتّاـػػاـ

فرغ
الم َ
االستػػثػػػػنػػػػػػاء ُ

المستثنى منو مذكور

المستثنى منو محذوؼ

االستػػثػػػػنػػػػػػاء التّاـ المتّصؿ
االستػػثػػػػنػػػاء

االستػػثػػػػنػػػاء التّاـ المنقطع

محم ًدا
جاء
القوـ إال ّ
ُ

أبميس
سجد المالئك ُة إال
َ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،3ص .101
 - 2ابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ ،ج ، 6ص .626
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ما جاء إال ّ
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أما التٌاـ ،فما يذكر
فرغ ،فما يحذؼ منو المستثنى منو ،ك ٌ
فرغٌ ،
الم ى
كم ى
فأما ي
فاالستثناء نكعاف :تاـ ي
فأما المتٌصؿ فما كاف المستثنى مف جنس
المستثنى منو .كينقسـ التٌاـ إلى متٌصؿ كمنقطعٌ ،
أما المنقطع فما كاف المستثنى ليس مف جنس المستثنى منو.
المستثنى منو ،ك ٌ

كنرل ى ػاىنا ٌأن ػػنا لك بحػػثنا في كػ ػ ٌؿ سػ ػػياؽ ع ػػف المعنى المشترؾ بيف المستثنى كالمستثنى

إمكانية اقتراح حذؼ قسـ
منو ،ما حصؿ عندنا استثناء منقطع قىطٌ .كىذا يفضي بنا إلى
ٌ
تاـ
أف ك ٌؿ استثناء منقطع
يتضمف اتٌصاال ٌ
االستثناء المنقطع ،طالما ٌ
ٌ
مقدرا ،فيككف عندنا استثناء ٌ

مقدرا.
لفظيا ،أك اتٌصاال ٌ
إما أف يككف اتٌصاال ٌ
كاحد كىك المتٌصؿ ،كاالتٌصاؿ بيف ركني االستثناء ٌ

النصب
 -4-2حكـ المستثنى التّابعٌ :
أف حكمو ٌ
تحدث ٌ
تاما مكجبا ،ك ٌ
النحاة عف كركد االستثناء ٌ
ألف ما
ببل خبلؼ ،كاالستثناء التٌاـ المكجب ،نحك ( :أنجز الطٌالب بحثو ٌإال فصبل) ،فيك تاـ؛ ٌ

(إال) ال يطمب ما بعدىا في العمؿ ،أم استغنى عنيا في العمؿ ،كىك مكجب؛ أم« :كنعني
قبؿ ٌ
النفي ،قكلو تعالىَ ﴿ :ما فَ َعمُوهُ إِال َقمِي ٌؿ﴾النساء
النيي كاالستفياـ ،مثاؿ ٌ
النفي ك ٌ
بغير اإليجاب ٌ

1
ػصدره أداة ن ػػفي أك نيي أك استفياـ ،كغير الػػمكجب
 »22فػػاالستثناء الػػمكجب إ نذا ،ىك ما لـ تتػ ٌ

السابقة.
خبلفيو ،كنحك ذلؾ ،ما كرد في اآلية ٌ

خصيا اإلماـ
تاما غي ػػر مكجب ،فيي مسألة ٌ
أما إذا كاف ٌ
تاما مكجباٌ ،
ىذا إ ىذا كاف االستثناء ٌ

نص عميو
ابف الق ٌػيـ بالبياف« :المسػتثنى إذا جعػؿ تابعا لما قبمو ،فمذىب البصرٌييف ٌأنو بدؿ ،كقد ٌ

2
أف
سيبكيو ،كمذىب
ٌ
الككفييف ٌأنو عطؼ»  ،كالمقصكد بقػكؿ اإلماـ ابف القػ ٌػيـ( :تػابع) ،ىػك ٌ

تاـ كغػير مكجب كالمستثنى تابع لممستثنى منو فػ ػػي اإلعراب ،كذل ػػؾ نح ػػك (ما ق ػػاـ
االستػػثناء ٌ
(أحد) ،كمثار الخبلؼ بيف الككفة كالبصرة في حكـ ىذا التٌابع
أح ػ هػد ٌإال زيػ ػ هػد) ،فػ (زي ػػد) تابع لػً ه

أىك بد هؿ أـ عطؼ؟
إف
عرض اإلماـ رأم البصرٌييف كناقشوٌ ،
كبيف كجو االلتباس فيو ،فإذا قاؿ البصرٌيكف ٌ

القيـ ال يستقيـ ،مف باب ٌأنو لك كاف بدال ،لكاف بدؿ
المستثنى التٌابع بدؿ ،فيك عند اإلماـ ابف ٌ
الديف عبد الحميد ،ط  .11القاىرة:
محمد يمحيي ٌ
 - 1ابف ىشاـ االنصارم ،شرح قطر ٌ
الندل كب ٌؿ ٌ
الصدل ،تحٌ :
1363ىػ ،دار الكتب المصرٌية ،ص.605
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج  ،3ص .134
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و
الم ٍبدؿ مػنو ،نحػك:
بعض مف ك ٌؿ ،كبد يؿ البعض مف الك ٌؿ ،ال ٌ
بد لو مف ضمير يع ػػكد عمى ي
المبدؿ منو
حجة أخرل في ٌ
ت الماؿ نًصفىو) .كلئلماـ ٌ
(قىىب ٍ
ضي
رد البدؿ ،مفادىا ٌ
المبد ىؿ ك ي
أف ي
يد) في حكـ إثبات القياـ
يد) ،فػ (ز ه
أحد ٌإال ز ه
أما في قكلنا (ما قاـ ه
يككناف في الحكـ نفسوٌ ،

يصح أف يككف بدال عنو.
ك(أح هد) في حكـ نفي القياـ ،فبل
ٌ
ى

كيقكم العطؼ أيضا أٌنؾ تقكؿ( :ال
القيـ رأم
ٌ
كعػػرض اإلماـ ابف ٌ
كقكاه « :قٍم ي
تٌ :
الككفيػيف ٌ

فإنو ال يح ٌؿ
عبد ا﵀) ال
أ ىح ىد في ٌ
عب ىد ا﵀) ،فػ ( ى
يصح أف يككف بدال مف (أحد)ٌ ،
ٌ
الدار ٌإال ٍ

األنسب في المسألة
كتقصينا المسألة ع ػنػد نحاة آخريف ،فكجػدنا البف ىشاـ رأيا ،نراه
محمٌو»،1
ى
ٌ

إما أف يككف االستثناء متٌصبل أك منقطعا
مما اكتنفيا مف تعقيد عند المٌفيفػيفٌ « :
قد يخمٌصيا ٌ

فإف كاف متٌصبل ،جاز في المستثنى كجياف :أحدىما أف ييجعؿ تابعا لممستثنى منو ،عمى ٌأنو
ٍ

و
الككفي ػيف؛ الثٌاني أف يينصب
بعض مف كػ ٌؿ عنػد البصرٌييف ،أك ع ػطؼ نسؽ عند
بد هؿ منو بد ىؿ
ٌ
2
حمؿ المستثنى التٌابع حكـ
بي ٌ
جيد » ؛ فابف ىشاـ ىينا ،اختار أف يي ى
عمى أصؿ الباب كىك عر ٌ
يدا) ،فيككف
االستثناء التٌاـ المكجب ،أم أف ينصب المستثنى بعده ،كمنو يقاؿ(:ما قاـ ه
أحد ٌإال ز ن

أف ابف
الرفع ،فبل يي ٍختىمىؼ فيو بيف البدؿ كالعطؼ،
(ز ن
خاصة ٌ
ٌ
يدا) مستثنى منصكبا ،بدال مف ٌ

جيد).
بي ٌ
ىشاـ أكضح ٌ
أف ذلؾ (عر ٌ

كخص مسائؿ منيا بالبياف ،غير ٌأنو
القيـ عف المفاعيؿ،
 -3المػػػفػػػػاعيػػػػػؿٌ :
تحدث اإلماـ ابف ٌ
ٌ
لـ ييفػ ًرد ليا فصكال عمى نحك ما انتيج في مسألة االستثناء كالحاؿ .كق ػد جاء حديثو عف
بالدراسة
خص المفعكؿ المطمؽ كالمفع ػ ػػكؿ ألجمو ٌ
عرضا؛ إ ٍذ تخػ ػ ػمٌؿ مسائؿ شتٌى ،كق ػ ػد ٌ
المفاعيؿ ى

فتحدث عػ ػنو في معرض ح ػديثو عف
أما المف ػعكؿ فيوٌ ،
كاإليضاح كق ػ ػ ٌؿ حديثو عػ ػف المفعكؿ بوٌ .

الػظٌرؼ كقد ذكر المفعكؿ معو في معرض حديثو عف عمؿ الفعؿ في المعمكؿ بكاسطة الحرؼ.

يؼ خاطئ لممفعكؿ بو ،مف ٌأنو االسـ الذم كقع
 -1-3المفعوؿ بو :شاع بيف المتعمٌميف تعر ه
أما التٌعريؼ الجامع ،فيك أف يقاؿ « :المفعكؿ بو :كؿ اسـ اتٌصؿ بو تى ىع ِّدم
عميو فعؿ الفاعؿ ،ك ٌ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،3ص.131
الصدل ،ص.605
م ،شرح قطر ٌ
الندل كب ٌؿ ٌ
 - 2ابف ىشاـ األنصار ٌ
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1
النحاة ىك
الفعؿ فنصبو؛ فيك ما انتصب بعد تماـ الكبلـ إيجابا أك نفيا»  ،فالمفعكؿ بو في نظر ٌ

(إيجابا)؛ أم ثبت كقكعو ،نحك( :ق أر
تعدل إليو الفعؿ ،أك ما يعمؿ عممىو (المشتقٌات) .كقكلو
ما ٌ
ن
النفي كاالستفياـ ،كما ىك حاصؿ في االستقباؿ.
أما قكلو (نفيا) ،فيدخؿ فيو ٌ
الطٌ ي
الب كتابا) ،ك ٌ

الكتاب؟) ،كاالستقباؿ )سأق أر
الكتاب) ،كاالستفياـ (ىؿ ق أر الطٌالب
النفي( :ما قرأت
مثاؿ ٌ
ى
ى

ألف المفعكؿ بو في
الكتاب( ،كىػذه األمثػمة ٌ
تبيػف قصكر المفيكـ التٌعميمي ال ٌشائع لممفعكؿ بو؛ ٌ
ى

تقدـ ،لـ يقع عميو الفع يؿ حقيقة.
مما ٌ
ك ٌؿ مثاؿ ٌ

تكصمنا إلى استنباطو مف سياؽ
فإننا
القيـ المفعك ىؿ بو بالتٌعريؼٌ ،
كلئف لـ يخص اإلماـ ابف ٌ
ٍ
ٌ

2
فيستخمص مف
النعت؛ إ ٍذ قاؿٌ « :
حديثو عف العامؿ في ٌ
ألنيا كالمفعكؿ ،لعػمؿ الفعؿ فييا»  ،ي

ضمو إلى تعريؼ المفعكؿ بو،
ىػذاٌ ،
كمما قالو اإلماـ ،كيمكف ٌ
أف المفعكؿ بو يعم يؿ فيو الفعؿٌ .

ت) مفعكال
ت ىزي ندا) فيك مضركب عمى اإلطبلؽ ،كاذا اشتقػقت لو مف لفظ (فى ىعٍم ي
ض ىرٍب ي
قكلو ( « :ى
3
القيـ ىذا في معرض حديثو عف تككيد
الضرب »  ،كقد ذكر اإلماـ ابف ٌ
بو؛ أم  :في ًعؿ بو ٌ
أف اإلماـ يرٌكز عمى امتداد عمؿ الفعؿ إلى المفعكؿ بو دكف تقييده
األفعاؿ بالمصادر ،كنرل ٌ
بالحدكث أك عدمو.

أما
 -1-1–3تقديـ المفعوؿ بوٌ :
تحدث اإلماـ عف تقدـ المفعكؿ بو عف العامؿ في مكضعيف؛ ٌ
أما الثٌاني فكاف في مسألة:
األكؿ ،فكاف في سياؽ حديثو عف (اشتقاؽ الفعؿ مف المصدر) ،ك ٌ
ٌ

األكؿ عف جكاز تقػ ػديـ ال ػمفعكؿ عمى
(التٌحقػيؽ في معنى ٌ
أم) .كق ػد تح ػ ٌدث في الػمكضع ٌ
ت ) قد أخذ معمكلو ،كىك الفاعؿ ،فمعتىمده عميو كمف أجمو ً
صيغ
ض ىرٍب ى
العامؿ ،قاؿ ( « :ىزٍي ندا ى
ي

ماد ال ػفعؿ عميو كاعتماده عمى الفاعؿ أال ترل أٌنو
أما المفعكؿ فمـ يبالكا بو؛ إ ٍذ ليس اعت ي
كٌ
بأب ىع ىد مف حذفو» ،4فاإلماـ يرل
ييحذؼ ،كالفاعؿ ال ييحذؼ؟ فميس تقديمو عمى الفعؿ العامؿ فيو ٍ

الرياض 1060 :ىػ ،عمادة البحث
الصائغ ،الممحة في شرح الممحة ،تح :إبراىيـ بف سالـ ٌ
 -1ابف ٌ
الصاعدم ،طٌ .1
اإلسبلمية ،ج ،1ص.361
العممي بالجامعة
ٌ
ٌ
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج  ،1ص .363
 - 3المرجع نفسو ،ج ،6ص .564
 - 4المرجع نفسو ،ج ،1ص .51
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أف المفعكؿ يجكز تقديمو عمى العامؿ ،كما يجكز حذفو بخبلؼ الفاعؿ .كىذا الذم عميو جميكر
ٌ

النحاة.
ٌ

و
اىتـ بالغرض مف التٌقديـ ،كلـ يكتؼ بتعديد
القيـ ىن ٍح ىك
معافٌ ،
نحك اإلماـ ابف ٌ
ٌ
فإنو ٌ
كلما كاف ي
يتقدـ عمى فعمو قصدا إلى تعيينو ،كحرصا
مكاطف الجكاز كمػكاطف المنع ،قاؿ « :المفعكؿ ٌإنما ٌ

ػػاؾ
عمى تمييػ ػ ػزه م ػ ػف غػ ػيره ،كصرفا لم ػ ٌذىف عف الػ ػ ٌذىاب إلى غيره ،كلػ ػذلؾ تقػ ػ ٌدـ في﴿ :إِي َ

َنعػُْب ُػد﴾ الفاتحة5؛ إ ٍذ الكبلـ ك ًارهد في معرض اإلخبلص ،كتحقيؽ الكحدانٌية ،كنفي عكارض األكىاـ

1
أف
األكؿ ،مف ٌ
فيمو مف القكؿ ٌ
عف التٌعمٌؽ بغيره»  ،كما ذىب إليو اإلماـ ،يدفع عنو ما قد ييساء ي

أف ىذا القصد
(المفعكؿ بو لـ يبالكا بو) ،كاٌنما ٌبيف اإلماـ دكر المفعكؿ بو في تبميغ القصد ،ك ٌ

الببلغيكف.
النحاة ك
يتضمف معنى
اىتـ بو ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
خاصا بتقديـ المفعكؿ بو أك حذفو ،كىذا باب كاسع ٌ

حد
النحاة في ٌ
القيـ قػد نحػا منحى ٌ
 - 2-3المفعػػػػػػػػوؿ المطمػػػػػػػػػػؽ :إذا كاف اإلماـ ابف ٌ
النحاة .كلقد تناكؿ
تفرد بمفيكـ خالؼ فيو ٌ
المفعكؿ بوٌ ،
فإنو في باب المفعكؿ المطمؽ ،قد ٌ
تعدم الفعؿ إلى المصدر ،قاؿ في بداية عرضو
المفعكؿ المطمؽ في معرض حديثو عف ٌ

تعدم الفعؿ إلى المصدر عمى ثبلثة أنحاء ،أحدىا :أف يككف مفعكال مطمقا لبياف
لممسألةٌ « :

2
أف المصدر
الٌنكع ،الثٌاني :أف يككف تككيدا ،الثٌالث :أف يككف حاال ، » .ييفيـ مف قكلو ىذاٌ ،

ب ىذ ىى نابا) ليس مفعكال مطمقا ،كاٌنما ىك تككيد لمفعؿ ،كما لك ٌأننا
الذم يؤ ٌكد الفع ىؿ ،نحك :ى
(ذى ى
النحاة في ىذه المسألة؟
أ ٌكدناه بتكرار لفظو( :ذىب ذىب) .فما الذم عميو ٌ

النحاة في تحديدىـ مفيكـ المفعكؿ
تفحصنا ما ذىب إليو ٌ
 -1-2-3مفيوـ المفعوؿ المطمؽٌ :
فعمًو فىضمة ،فيك منصكب تقكؿ :قمت
المطمؽ ،ككجدناىـ يجمعكف عمى ٌ
أف « :المصدر مع ٍ

قياما ،كقعدت قعكدا ...كاٌنما ييذكر المصدر مع فعمو ،ألحد ثبلثة أشياء :كىي تككيد الفعؿ
المرات .نقكؿ في التٌككيد :قمت قياما كقعدت قعكدا ،كتقكؿ في التٌبييف :قمت
كبياف ٌ
النكع ،كعدد ٌ

ت
مت قىكمتى ػ ٍيف ،ىكقى ىعػ ػ ٍد ي
مرات :قي ػ ي
ق ػياما حػسن ػا كجػمػست جمػكس ػا طػكي ػبل ،كت ػقػكؿ فػي ع ػدد ال ػ ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص .671
 - 2المرجع نفسو ،ج ،6ص .514
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1
جني ىذا ،في باب (المفعكؿ المطمؽ كىك
قىػ ٍع ػ ىدتىػ ٍي ًف ،كضربت ثبلث ضربات»  ،ذكر ابف ٌ

القيـ ،كجدناىما يختمفاف في أمر
تمعٌنا قكلو ،كقارٌناه بما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
مصدر) ،كاذا ما ٌ

كيتٌفقاف في آخر:

ِّ
القيـ بيف المفعكؿ
جني يجعؿ المصدر
 - 1ابف ٌ
يميز ابف ٌ
المؤكد لمفعؿ مفعكال مطمقا ،بينما ٌ

المطمؽ كالمصدر المؤ ٌكد.

لمنكع ،كمنو المثاؿ الذم ذكره ابف
مبينا ٌ
 – 6يتٌفقاف في جعؿ المفعكؿ المطمؽ المنعكت ٌ
جني( :قيم ي ً
ياما ىح ىسننا) ،كىينا تجدر اإلشارة ٌأنو قياسا عمى ىذا ،تي ٍخطئ الكثير مف كتب
ٍ
تق ن

النحك التٌعميمي ،في اعتبار المفعكؿ المطمؽ المنعكت ،مفعكال مطمقا ،غرضو تككيد الفعؿ
ٌ
مف ذلؾ ما ذىب إليو سعيد األفغاني « :المفعكؿ المطمؽ مصدر يذكر مع فعؿ أك شبيو

مسركر بؾ
عد نكا .أنا
أعدك ك ٌؿ صباح ٍ
مف لفظو ،ألحد أغراض أربعة -1 :لتككيده ،مثؿٍ :
ه
ِّ
بالرغـ مف
عطاء مباركا 2».فقد اعتبر
سركرا .ىذا عطاؤؾ
ى
ن
(عطاء) مؤكدا لػ (عطاؤؾ) ٌ

ككنو منعكتا.

أف المفعكؿ المطمؽ ،ال يككف ٌإال منعكتا ،أك في حكـ
ٌ
كيبيف اإلماـ – بعد ذلؾ – ٌ

رد في ىذا الباب قكؿ المعتزلة في اآليةَ ﴿ :و َكم َـ المَ ُو
المنعكت ،نحك( :ضربتو ضربا ما) ،كقد ٌ
ً
ِ
أف التٌكميـ
مطكلة ٌ
ُم َ
يما﴾ الّنساء 164؛ إذ اعتبركا (التٌكميـ) مجازٌيا ،كقد ٌبيف في مسألة ٌ
وسى تَ ْكم ً

مصدر ،أ ٌكد الفعؿ كليس مفعكال مطمقا.
ىينا
ه

أف المعنى ليس كاحداٍ ،بيف أف يككف المصدر ِّ
مؤكدا لمفعؿ ،كبيف أف يككف
قد ٌ
تبيف ٌ

فإنما ىي مفعكؿ مطمؽ ال تككيد؟ أل ٌف
ض ٍرىب نة)ٌ ،
ٌ
ض ىرٍبتىوي ى
مبينا لنكعو « :كأٌنؾ إذا قمت ( :ى

3
أف األيسر ما ذىب إليو
التٌككيد ال يككف في معناه زيادة عمى المؤ ٌكد»  ،غير ٌأننا نرل ٌ

المشتؽ مف
النحاة في جعميـ المفعكؿ المطمؽ بابا كاحدا لممصدر الفضمة المنصكب ،ك
ٌ
ٌ

جني.
ثـ ينقسـ بحسب األغراض التي يد ٌؿ عمييا إلى أقساـ ،عمى نحك ما فعؿ ابف ٌ
الفعؿ نفسوٌ ،
جني  ،الممع في العربية ،ص .06
 - 1ابف ٌ
 - 2سعيد األفغاني ،المكجز في قكاعد المغة العر ٌبية ،د ط .بيركت ،6443 :دار الفكر ،ص .652
 -3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص .533
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القيـ عف مسألة العامؿ في
 -2-2–3العامؿ في المفعوؿ المطمؽ:
ٌ
يتحدث اإلماـ ابف ٌ

أف العامؿ فيو ليس لفظ الفعؿ « :العامؿ فيو إذا كاف مفعكال مطمقا
المفعكؿ المطمؽ ،كيرل ٌ
يتضمنو مف معنى ( ىف ىع ىؿ) الذم ىك فاء كعيف
ليس ىك لف ػظ الفع ػؿ بن ػفسو ،كاٌن ػما ى ػك ما
ٌ

تضمف
ت)
ألنؾ إذا قمتن (ضرب نا)
فالضرب ليس بمضركبٌ ،
كالـ؛ ٌ
ٌ
ض ىرٍب ي
كلكنؾ حيف قمت ( :ى
ٌ
1
(نجح ىنجاحا ب ً
اى نرا)  ،فالعامؿ في المفعكؿ
ت) معنى ( ىف ىعٍم ي
ض ىرٍب ي
ت)»  ،يريد اإلماـ ٌ
أف قكلنا :ى ى ى ى ن ى
( ى

تضمنو الفعؿ (نجح) مف معنى
المطمؽ (نجاحا) ليس الفعؿ (نجح) ،كاٌنما العامؿ ما
ٌ
(فعؿ) ،ككأف تأكيمو (:ىنجح فىع ىؿ ىنجاحا ب ً
اى نرا):
ٌ
ىى ى ى ن ى
ىنجح ىنجاحا ب ً
اى نار
ىى ى ن ى
ؾ

ـ

ـ إليو

فعؿ ماض

فاعؿ

ىن ىج ىح

ىك

ؼ1
مفعكؿ مطمؽ
احا
ىن ىج ن

فى ىع ىؿ

ؼ6

نعت
ً
باى نار

العامؿ
يمجو ،كاأليسر في رأينا أف يككف
ألفينا اإلماـ ٌ
أف في ىذا تعقيدا لممسألة ،كىك منيج ٍ
كنرل ٌ

كيعطٌؿ عمميو في المفعكؿ المطمؽ؟
العامؿ فيو ىك الفعؿ نفسوٌ ،
فأنى لمفعؿ أف يعمؿ في الحاؿ ،ي

يتأت لنا بمكغو.
المٌيـ ٌإال إذا كاف اإلماـ قىصد قصدا لـ ٌ

اع ٍمـ
الرأم الذم اقترحناه ،كجدنا كثي ار مف ٌ
النحاة قد قالكا بو ،كمف ىؤالء صاحب (الممع)« :ك ٍ
كٌ

المختص ،تقكؿ في المبيـ :قمت
أف الفعؿ يعمؿ في جميع ضركب المصادر ،مف المبيـ ك
ٌ
ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.511
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المختص :قمت القياـ الذم تعمـ ،كذىبت ال ٌذىاب الذم
قياما ،كانطمقت انطبلقا ،كتقكؿ في
ٌ
1
فائدتيف:
إف في قكؿ أبي الفتح
ٍ
تعرؼ» ٌ ،

ينح منحى معقٌدا في البحث عف العامؿ في المفعكؿ المطمؽ؛
 األكلى ٌأنو لـ ي

(الرٌد عمى
فإف قكلو يؤ ٌكد ٌأنو لـ يثير عمى نظرٌية العامؿ كما ٌ
أما الثٌانيةٌ ،
ادعى صاحب ٌ
ٌ 
ني ًج إلغاء العكامؿ ،كاٌنما قصد ابف جني العكامؿ
النحاة)،
ٌ
ه
ممف سار في ٍ
ككثير ٌ

الميسرة لفيـ منطؽ انتظاـ الكمـ في العربية.
الكاضحة
ٌ

يقسـ
 -3-2-3تقديـ المفعوؿ المطمؽ عمى عاممو :أشرنا في ما ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
تقدـٌ ،
القيـ ٌ

المشتؽ مف لفظ الفعؿ إلى حاؿ ،كمفعكؿ مطمؽ ،كمصدر مؤ ٌكد لمفعؿ .كبناء
المصدر الفضمة
ٌ
عمى ىذا التقسيـ ،جاء مكقفو مف جكاز تقديـ ىذا المصدر أك عدمو« :كيجكز تقديمو كتأخيره
ألف التٌككيد ال
إذا كاف مفعكال مطمقا أك حاال ،كال يجكز تقديمو عمى الفعؿ إذا كاف تككيدا لو؛ ٌ

يتقدـ عمى المؤكد» ،2كلع ٌؿ عدـ جكاز تقديـ المصدر المؤ ٌكد لمفعؿ عمى عاممو ،مف األسباب
ٌ
قيـ الجكزٌية في اعتبار المصدر المؤ ٌكد قسما قائما يختمؼ عف المفعكؿ
التي ٌ
تكخاىا اإلماـ ابف ٌ

المطمؽ؛ فالمفعكؿ المطمؽ كالحاؿ -عنده -يجكز تقديميما فنقكؿ( :ضاح نكا جاء) ،ك(استقباال
ممي از استقبمتو).
ٌ

ممي ناز استقبمتيو
استً ٍقبا ن
ال ٌ
ٍ
ؾ

ؼ1

ؼ6

مفعكؿ مطمؽ نعت
استقباالن

مي از
يم ٌ

ـ
فعؿ ماض
استقب ٍػؿ
ى

العامؿ

جني ،الممع في العربية ،ص .01
 - 1ابف ٌ
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص .511
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ـ إليو

ؼ3

فاعؿ

ـ بو

ت
ي

ػوي
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القيـ -فبل يجكز تقديمو ،فبل يجكز قكلنا:
أما المصدر المؤ ٌكد – بمفيكـ اإلماـ ابف ٌ
ٌ
(استقباال أستقبمو).

كتحدث عف العامؿ فيو:
القيـ مفيكـ المفعكؿ ألجمو،
ٌ
 – 3-3المفعػػػوؿ لػػػػػوٌ :
حدد اإلماـ ابف ٌ
غائيةً ،
ككبلىما ينتصب عمى
فاعمية أك
إما عمٌة
ٌ
ٌ
« المفعكؿ لو ىك عمٌة الفعؿ ،كىي ٌ
ش حا .
ت عف
الحرب يج ٍبننا ،كىأ ٍم ىس ى
ؾ عف اإلنفاؽ ي
ٌ
المفعكلية ،تقكؿ :فعمت ذلؾ خكفا ،كىق ىع ٍد ي
ٍ
في ػذه أس ػباب ح ػاممة ع ػمى ً
الف ػ ٍعؿ كالتٌػ ػرؾ ...فإذا يذكر الباعث أك الغاية ،كىك المراد مف
بأف ىذا ىك مقصكده ،كغايتو ،كالباعث لو عمى الفعؿ» ،1ذكر اإلماـ
الفعؿ ،كاف مخ ًب ار ٌ
أف الغرض مف
انتصاب المفعكؿ ألجمو عمى
النحاة،
القيـ كغيره مف ٌ
المفعكليةٌ ،
ٌ
ابف ٌ
كبيف ٌ
ى
القيـ لممفعكؿ
المفعكؿ ألجمو ىك إيضاح العمٌة مف الفعؿ ،غير ٌأننا إذا قارٌنا تعريؼ ابف ٌ

ماىية المفعكؿ ألجمو ،مف
يتطرؽ إلى
أف اإلماـ لـ
ألجمو ،كما ذىب إليو ٌ
ٌ
النحاة ،كجدنا ٌ
ٌ
كلعؿ
إال مصد ار»،2
أف المفعكؿ لو ال يككف ٌ
ٌ
حيث ككنو مصدرا ،يقكؿ ابف يعيش « :اعمـ ٌ

يتعدل إليو
أف المفعكؿ ألجمو قد ٌ
الذم حمؿ اإلماـ ابف ٌ
القيـ عمى عدـ التٌخصيص ،ىك ٌ
ً
الرزؽ) ،كمنو قكلو
الفعؿ بكاسطة حركؼ
الجر مثؿ( :لػ) ك(مف) ،فنقكؿ( :ذىب لطمب ٌ
ٌ
ال ٍ
ؽ﴾ األنعاـ .151
الد ُك ْـ ِم ْف إِ ْم َ
تعالى﴿ :و َ
ال تَ ْق َتمُوا أ َْو َ
 -1-3-3العامؿ في المفعوؿ لو :مسألة العامؿ في المفعكؿ ألجمو ،أمكنتنا مف استعادة
القيـ ،القائـ عمى التٌيسير كاالبتعاد عف التٌكمٌؼ ،فقد عرض اإلماـ
النيج ٌ
ٌ
النحكم لئلماـ ابف ٌ
يتضمنو الفعؿ
السييمي ،الذم اعتبر العامؿ في المفعكؿ ألجمو ىك ما
في ىذه المسألة رأم ٌ
ٌ
دؿ
كلكنو ٌ
فإنو لـ يعمؿ فيو بمفظو عندمٌ ،
أما عممو في المفعكؿ مف أجموٌ ،
مف معنى « :ك ٌ

3
السييمي بقكلو (الفعؿ الباطف)ٌ ،أننا إذا
عمى فعؿ باطف مف أفعاؿ ٌ
النفس كالقمب»  ،كيقصد ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.527
المفصؿ ،ج  ،6ص.56
 - 2ابف يعيش ،شرح
ٌ

العممية،
النحك ،تح :عادؿ أحمد ،ط .1بيركت ،1116 :دار الكتب
السييمي ،نتائج الفكر في ٌ
ٌ
 - 3أبك القاسـ ٌ
ص.340
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ابتغاء األجر) ،ف ػػ(أيظ ًير) ىك الفعؿ
ظ ًي ير
ابتغاء األجر) ،فتأكيمو:
ت
ت أي ٍ
(صم ي
(ص ٍم ي
ى
ى
قمنا ي
ٍ

ضمر العامؿ في المفعكؿ ألجمو.
الم ى
الباطف ي

القيـ ىذا المذىب ،كاعتبره فاسدا ،قاؿ « :ما أدرم أم ضركرة بو
كقد ٌ
رد اإلماـ ابف ٌ

أما المٌفظ ،فإ ٌف ىذا لك
ظاىر ،الذم ال
عسؼ كالتٌكٌمؼ ال ٌ
ٌ
إلى ىذا التٌ ٌ
يصح لفظا كال معنىٌ ،
مقدر ،كىك قكلؾ :يظير الخكؼ كالمحبة ،كنحكه ،لتم ٌفظكا بو كلك مػٌرة في
كاف معمكال لعامؿ ٌ

فيصح إضماره
فإنو ال دليؿ عميو مػف سػياؽ كال قرينة ،كال ى ػك مقتضى الكبلـ
كبلميـٌ ،
ٌ

1
القيـ
أف العامؿ في المفعكؿ ألجمو عند اإلماـ ابف ٌ
فدعكل إضماره ممتنعة» كمنو نستشؼ ٌ

ىك الفعؿ نفسو ،دكنما حاجة لئلضمار.

السييمي ،فمنا أف
كنرل ٌأنو إذا تساءؿ اإلماـ ابف ٌ
عسؼ كالتٌكمٌؼ عند ٌ
القيـ عف التٌ ٌ

عسؼ في إضمار عامؿ المفعكؿ
فأم ضركرة دعت اإلماـ ابف ٌ
القيـ إلى التٌ ٌ
نتساءؿ تساؤىلوٌ :

ؼ في العامؿ
ثـ نرل أف ييدفع ىذا التكٌم ي
المطمؽ ،كاظياره في الحاؿ ،كالمفعكؿ ألجمو؟ كمف ٌ

بضميـ إلى عامؿ كاحد في الجممة التي كردت فييا.
في المفاعيؿ عامة ،كالحاؿ كالنعت...
ٌ
الديو) ،يككف تحميميا
الب
فجممةه مف قبيؿ:
الن ً
المجتيد يم ِّ
ى
ي
صم نما عمى ٌ
اء ًلك ٍ
جاح ٍ
(دخؿ الطٌ ي
إرض ن

النحك:
عمى ىذا ٌ

ـ

الديو
الب
الن ً
المجتيد يم ِّ
ى
ي
صم نما عمى ٌ
اء ًلك ٍ
جاح ٍ
دخؿ الطٌ ي
إرض ن

ـ إليو

فعؿ ماض فاعل
دخؿ
ى

الب
الطٌ ي

ؼ1
نعت
المجتيد
ي

ؼ6

ؼ3

ؼ0

ؼ5

حػػاؿ

جار كمج

ـ لو

جار كمج

جاح
الن ً
يم ِّ
صم نما عمى ٌ

العامؿ
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اء
ٍ
إرض ن

ً
الدم
لك ٍ

ؼ2
مض إليو
ًػو
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النعت ،الحاؿ كالمفعكؿ ألجمو) ،ىك الفعؿ (دخؿ).
فالعامؿ في ما سبؽ( :الفاعؿٌ ،
ظرؼ كالمفعكؿ
النحاة في ىذا الباب مصطمح ٍيف( :ال ٌ
 –4-3المفعػػػػػػػوؿ فيػػو :استعمؿ ٌ
ظرؼ ،كىك كؿ اسـ
اؿ قائؿ :ما المفعػكؿ فػيو؟ قػيؿ :ىػك ال ٌ
إف ق ى
فيو) ،قاؿ ابف األنبارم « ٍ

ت
ت
مف أسماء الػمكاف ،أك ٌ
اليكـ ،كقي ػ ػ ٍم ي
صػ ػ ٍم ي
الزماف ،ييػراد فػيو معػىنى (في) ،كذلؾ نحك ( :ي
ى
المٌػ ػيم ىة ،كجمست مكانؾ) ،كالتٌقدير فيو( :صمت في اليكـ ،كقمت في المٌيمة ،كجمست في

ً
س ٌمي
ألنو لما كاف مح ن
س ٌمي ظػرنفا؟ قيؿٌ :
بل لؤلفعاؿ ي
مكانؾ) كما أشبو ذلؾ ...فإف قػيؿ :فػم ىـ ي
األشياء فييا» ،1فال ٌشرط األساس الذم يقكـ عميو المفعكؿ
ظرفنا ،تشبيينا باألكاني التي تحؿ
ي
و
محؿ زمني لحدكث
الي ٍكىـ) ،فاليكـ
ٌ
(ص ٍم ي
ت ى
فػيو ،ىػك كػكنو مػحبلٌ لػكقكع حدث ،فقكلو :ي
ؾ) ،فالمكاف محؿ لحدكث فعؿ الجمكس.
الصكـ ،كقكلو:
مكان ى
ت ى
(جمس ي
ٍ
ٌ
القيـ مصطمح المفعكؿ فيو ،كاٌنما استعمؿ مصطمح (ظرؼ
لـ يستعمؿ اإلماـ ابف ٌ

مكػاف) كم ػصػطمػح (ظػرؼ زمػاف) ،ككػاف اسػتػعػمػال ػػو ليػما بالػمػفيكـ نفػسو الػذم ح ٌػدده

النحاة ،قاؿٌ « :إنما أي ً
ضي ػفػػت ظركؼ ال ػٌزمػ ػاف إلى األحػ ػداث الكاقػ ػعة فيػ ػيا ،نحػ ػك( :ي ػكـ يقكـ
ٌ

2
القيـ
زيد)؛ ٌ
ألنيا أكقات ليا ،ككاقعة فييا ،فيي الختصاصيا بيا أضيفت إلييا» فاإلماـ ابف ٌ

أف الظركؼ تقع فييا أحداث.
يؤ ٌكد ٌ

ظرؼ كالمفعكؿ بو ،كمثٌؿ لذلؾ بػقكلو:
القيـ في مكضع آخر بيف ال ٌ
كيميز اإلماـ ابف ٌ
ٌ

السبت كمٌيا.
بت) فػ
(الس ى
الس ى
(سر ي
بت) ىينا ،مفعكؿ بو عمى سعة الكبلـ ،أم سار ٌ
ٌ
ت ٌ
ٍ
ً
كيضيؼ اإلماـ ٌأنو إذا أرٍدنا أف ينعرىفيا كجب إضافتيا ،فنقكؿً :
ألف
(س ٍر ي
السبت)؛ ٌ
ى
يكـ ٌ
ٌ
ى
ت ى
القيـ لممسألة بحديث المصطفى
محؿ لكقكع الحدث .كاستشيد
السبت)
ٌ
اإلماـ ابف ٌ
(يكـ ٌ
ي

y

ض ى ً
ػ(رمضاف) في
احتً ىس نابا ،يغ ًف ىر لىوي ىما تى ىقد ىـ ًم ٍف ىذ ٍنبً ًو» 3فػ
يم نانا ىك ٍ
اـ ىرىم ى
ى
 « :ىم ٍف ى
اف ،إ ى
صى

النحكية
ييتـ في تناكلو لممسائؿ ٌ
كلما كاف اإلماـ ابف ٌ
الحديث مفعكؿ بو كليس ظرفاٌ ،
القيـ ٌ
 - 1ابف األنبارم ،أسرار العربية ،ص.101
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أما
فإنو شرح سبب حذؼ المضاؼ كىك
بالمعنى ،كيكليو
األىمية األيكىلىٌ ،
(شير) ،يقكؿ «:ك ٌ
ٌ
ى

قكلو y

الصياـ لجميع
ضاف) ،ففي حذؼ ال ٌ
اـ ىرىم ى
شير فائدة أيضا كىي :تناكؿ ٌ
( :مف ى
صى

مقد ار بػ (في) ،كلـ يتناكؿ
اف ،لصار ظرفا ٌ
اـ ىش ٍي ىر ىرىم ى
ض ى
ال ٌشير ،فمك قاؿ :ىم ٍف ى
اـ أك قى ى
صى
1
مقد ار
الصياـ
السعة»  ،فقكلو( :لصار ظرفا ٌ
جميعو ،فرمضاف في الحديث مفعكؿ عمى ٌ
القياـ ك ٌ
ى
بػ في) ،ييفيـ منو ٌأنو استعمؿ (الظرؼ) بمعنى (المفعكؿ فيو).

أما الفرؽ بيػػف (صػاـ رمضاف) ك( صاـ شيػر رمضاف) ،فيك كاضح بما شرحو اإلماـ؛
كٌ

أما الثٌاني ،فإذا ايستعمؿ بمعنى (في)؛ أم (صاـ في
فاألكؿ معناه (صاـ ٌ
كؿ رمضاف) ،ك ٌ
ٌ
ض ىع ٌأياـ في رمضاف) ،كىذا
شير رمضاف) لـ ٌ
السعة ،كاٌنما قد ييفيـ منو (صاـ ًب ٍ
يدؿ عمى ٌ

حكية.
يفسر جنكح اإلماـ إلى االىتماـ بالمعاني الحاصمة مف التٌراكيب ٌ
الن ٌ
المثاؿ م ٌما ٌ

كبيف ٌأنو الفعؿ نفسو
كتح ٌػدث اإلماـ ابػف الق ٌػيـ عػػف العػامؿ في الظػرؼ (المفعكؿ فيو)ٌ ،

مشتؽ
القيـ-
كذلؾ سكاء أكاف ال ٌ
ٌ
ك(ب ٍعد)؛ ٌ
ألنو -عند اإلماـ ابف ٌ
ظرؼ مشتقٌا ،مثؿ( :قي ٍرب) ى

ت)
ك(قداـ)
(ب يعد) ك( ىق يرب) ،ككذلؾ (فكؽ)
ٌ
ى
ك(خمؼ) ك(أماـ) ...فػ (فكؽ) مف (في ٍق ي
مف :ى

ت) ،أـ لـ يكف مشتقاٌ ،نحك:
ك(قداـ) مف (تقدمت) ،ك(خٍمؼ)
ٌ
ى
ىم ٍم ي
مف(خمى ٍفت) ،ك(أماـ) مف(أ ى
ت عف يمينؾ)ً ،
كتعدل
الجر،
يمينؾ) فأصمو -عند اإلماـ-
ٌ
(جمس ي
ت ى
(جمس ي
ي
ٍ
ٍ
فحذؼ حرؼ ٌ
الفعؿ بنفسو.

إال
السابقة ،كلـ
يتبؽ ٌ
ٌ
كلما فرغنا مف البحث عف آراء اإلماـ ابف ٌ
القيـ في المفاعيؿ ٌ
ٌ

يخص الباب بال ٌشرح كالتٌفصيؿ ،كاٌنما كاف
أف اإلماـ لـ
الحديث عف المفعوؿ معو ،كجدنا ٌ
ٌ

(إال) االستثنائية ،كالعامؿ في المعطكؼ
حديثو عنو عرضا في مسائؿ ثبلث :مسألة عمؿ ٌ
كالعامؿ في الظٌرؼ.

أما ٌإال في االستثناء ،فقد زعـ بعضيـ ٌأنيا
قاؿ في مسألة عمؿ ٌ
(إال) في ما بعدىا « :ك ٌ

الصحيح ٌأنيا
أحد ٌإال ز ه
عاممة ،كنقض ذلؾ بقكليـ( :ما قاـ ه
يد) ك(ما جاءني ٌإال عمرك) ،ك ٌ
م ً
كصمة الفع ىؿ إلى العمؿ في االسـ بعدىا ،كتكصيؿ كاك المفعكؿ معو الفع ىؿ إلى العمؿ فيما
ي
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1
(إال) بعمػؿ (كاك المعػٌية) في المػفعكؿ معػو
ميسر؛ إذ قػاس عمؿ ٌ
بعدىا» كاالستنباط ىينا ٌ

أف العامؿ في المفعػكؿ معو ليس (كاك المعية) ،كاٌنما العامؿ ىك الفعؿ نفسو ،كما (الكاك)
ٌ
كتبيػف ٌ
ٌإال م ً
النحاة ،يقكؿ ابف ىشاـ:
كصمة لمفعؿ لمعمؿ في المفعكؿ معو .كىذا الذم عميو معظـ ٌ
ي

2
الككفيكف فمـ يرضكا بيذا العامؿ
أما
،
«ك ٌ
ٌ
الناصب لممفعكؿ معو ما سبقو مف فعؿ أك شبيو» ٌ

أف األصؿ في
كاٌنما اعتبركا المفعكؿ معو منصكبا عمى الخبلؼ ،كىك مذىب معقٌد مفاده ٌ
اء ُكـ ﴾يونس .82
َج ِم ُعوا أ َْم َرَك ْـ َو ُ
المفعكؿ معو ىك تكرار الفعؿ ،ففي قكلو تعالى ﴿ :فَأ ْ
ش َرَك َ ْ
كلما
(شركاءكـ) مفعكؿ معو ،كاألصؿ عند
ٌ
ى
الككفييف أف ٌ
يتكرر الفعؿ( :كيجمع شركاؤكـ أمرىـ)ٌ ،

سمكه بالخبلؼ.
األك ىؿ فانتصب ،كىذا ما ٌ
لـ ىي ٍح يسف تكرار الفعؿ ،خالؼ الفاعؿ الثٌاني الفاع ىؿ ٌ

القيـ اىتماما بالغا في باب المنصكبات ،مسألة
كا ٌف مف المسائؿ التي لـ يكليا اإلماـ ابف ٌ

التّمييز؛ إ ٍذ أشار إلييا إشارة عارضة في سياؽ حديثو عف الحاؿ ،كذلؾ في تحميمو لممثاؿ
القيـ« :فإذا قمت
النحكييف ( ىى ىذا يب ٍس نار أى ٍ
ب ًم ٍنوي ير ى
المشيكر المنقكؿ عف إماـ ٌ
طنبا) ،قاؿ ابف ٌ
طىي ي

فإنو ليس مف المقادير
ٌ
فيبل جعمتو تميي از؟ قمت :يأبى ذلؾ ٌأنو ليس مف قسمي التٌمييزٌ ،
يصح أف
المنتصبة عف تماـ االسـ ،كال مف التٌمييز المنتصب عف تماـ الجممة ،فبل
ٌ

3
كيفيـ مف قكؿ اإلماـ أف التٌمييز -عنده -نكعاف:
يككف تميي ا
ز»  ،ي

 تمييزيكضح المبيـ في المقادير كاألعداد كالقياس ،نحك قكلو تعالى ﴿ :فَا ْنفَ َج َر ْت ِم ْنوُ
ٌ

اثَْنتَا ع ْشَرةَ َع ْي ًنا ﴾ البقرة y ،66

ً ً
ً
بلثى ىة
يح ود ىذ ىىنبا ،أ ٍين ًفقيوي يكمويً ،إال ثى ى
 « :ىما أيحب أىف لي م ٍث ىؿ أ ي

4
ً
يح ود) مف الذىب.
ىدىنان ىير»  ،كىك يريد مقدار (أ ي

ب ىزٍي هد) تركيب
 تمييزٌ
صب ى
صب ى
ب ىزٍي هد ىع ىرقنا) ،فػ (تى ى
تامة ،نحك( :تى ى
يكضح مبيما في جممة ٌ
(ع ىرنقا) ،إلزالة اإلبياـ( :بً ىـ
تاـ مف فعؿ الزـ كفاعؿ ،كاٌنما جاء التٌمييز الذم ىك ى
ٌ
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ش ْيباً﴾مريـ ،4التٌمييز (شيبا) أزاؿ اإلبياـ
شتَ َع َؿ أ
تصبب؟) ،كنحكه قكلو تعالىَ ﴿ :وا ْ
ْس َ
ٌ
الر ُ
عف (اشتعؿ)( :بـ اشتعؿ؟)

تتمة تناكلو لمثاؿ سيبكيو ( ىى ىذا يب ٍس نار
كلئلماـ ابف ٌ
القيـ حديث آخر عف التٌمييز ،كذلؾ في ٌ
نستشؼ منو مكقفو مف العامؿ في تمييز (أفعؿ التٌفضيؿ) ،كمدل
ب ًم ٍنوي يرطىنبا) ،كيمكف أف
أى ٍ
ٌ
ط ىي ي
فبسر ال محالة
بسر مف فبلف ،نا
أطيب نا
الرج يؿ
جكاز تقديمو عف عاممو ،يقكؿٌ « :
ألنؾ إذا ى
ي
قمت ىذا ٌ

قدمت بس ار عمى أطيب مف كذا ،فبس ار ال محالة حػ ػاؿ» ،1فػفي (ىػذا أطيب بسرا)
تمييز ،كاذا ٌ

أف العامؿ فيو ،ىك (أفعؿ
القيػـ (بسػرا) تميي از كليس حاال،
ٌ
اعػتبػر اإلماـ ابف ٌ
كنستشؼ مف ىذا ٌ

ألنو –عػند اإلماـ ابف
التٌفضيؿ).
ٌ
كنستشؼ منو أيضاٌ ،أنو ال يجكز تقديمو عمى عاممو؛ ٌ

تقدمو ،يلقٍمنا ٌإنو يجكز تقد يمو عمى
تقدـ أصػبح حاال ،كلك ٌأنو بػقي تميي از بعد ٌ
الق ٌػيـ -إذا ٌ

الككفيكف ،قاؿ ابف يعيش« :ال يجكز أف
العامؿ .كىذا ما ذىب إليو البصرٌيكف كخالفيـ فيو
ٌ
العباس
ت) ...كقد ذىب أبك عثماف المازني كأبك ٌ
(ن ٍف نسا ًط ٍب ي
ب ىزٍي هد) ،كال ى
صب ى
تقكؿ :ى
(ع ىرنقا تى ى
احتجكا بذلؾ ببيت أنشدكه كىك:
المبرد كجماعة مف
الككفييف إلى جكازه ،ك ٌ
ٌ

الف ار ً ً
ً ً
أىتىيجر سٍممى ً
بالف ىار ً
يب
ؽ ىحبً ىيبيىا ىك ىما ىك ى
ؽ تىط ي
اد ىن ٍف نسا ب ى
ٍ يي ى ى
الف ار ً ً
اد ىن ٍف ًسي بً ً
يب» ،2كما
الركاية :ىكما ىك ى
 ...كال ٌ
حجة في ذلؾ لقمٌتو كشذكذه ،مع ٌ
ؽ تىط ي
أف ٌ
المميِّز يأتي لتبييف
القيـ ،كك ى
ذىب إليو ابف ٌ
افؽ فيو البصرٌييف نراه األنسب ،مف باب ٌ
أف ي

تقد يـ التٌككيد عمى المؤكد ،كىك
تقد يمو عميو ،كما ال يجكز ٌ
يجز ٌ
ثـ لـ ي
كتفسير المبيىـ ،كمف ٌ
سنبينو في المبحث البلحؽ.
ما ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج  ،6ص.567
المفصؿ ،ج ،6ص.70
 - 2ابف يعيش ،شرح
ٌ
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القيـ مبحثا أك فصبل ،لتحديد مفيكـ
المبحث الخامس :التّػوابػع :لـ يفرد اإلماـ ابف ٌ
التٌكابع ،كقد تم ٌكٌنا مف استنباط بعض خكاص التٌكابع إجماال ،مف سيػاؽ حديػثو عػف

مبني عمى آخػره ،ترتبط أجزاؤه بعضيا
إف الكبلـ
الركابط بيف جممتيف) ،يقكؿ « :فػ ٌ
(الحركؼ ٌ
ٌ
1
أىـ
الصفات كغيرىا بمتبكعاتيا»  ،فأشار اإلماـ ابف ٌ
ببعض ،كارتباط التٌكابع مف ٌ
القيـ إلى ٌ
تميز التٌكابع ،كىي ارتباطيا الكثيؽ بمتبكعاتيا.
عبلمة ٌ

النحاة؟ أتراىـ
القيـ مف (التٌكابع)ٌ ،
فيبل أدركنا مفيكميا عند ٌ
فإذا عممنا مراد اإلماـ ابف ٌ

لعؿ اإلماـ فاتو أف
أف ليـ إضافات ،ك ٌ
تقاطع مفيكميـ مع ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،أـ ٌ

يكضحيا؟
ٌ

كعا:
اعا في األفعاؿ ،كتىًب ٍع ي
ت الشيء تييب ن
كرد في لساف العرب « تىًب ىع ال ٌشيء تىىب نعا كتىىب ن

رت في إثره؛ كاتىب ىعوي ىكأىتٍىب ىعوي كتىتىب ىعوي قفاه كتطمٌبو يمتىب نعا ىلوي ،ىككذلؾ تتىب ىعو ىكتىتىب ٍعتىو تىتىب نعا؛ قاؿ
ًس ي
القيطامي:

ت ًم ٍنوي ...ىكلى ٍي ىس بأىف تتىب ىعو اتِّباعا»
ى
استى ٍقىبٍم ى
كخ ٍي ير األى ٍم ًر ىما ٍ
النحك ،يراد بو أف
(تبع) لغة يراد بو إ نذا،
أما اصطبلحا ،فيك باب مف أبكاب ٌ
ى
اقتفاء شيئ ،ك ٌ
2

تىتٍىبع الكممة ما قبميا ،إعرابا ،كافرادا أك تثنية أك جمعا ،كتذكي ار أكتأنيثا ،كتعريفا أك تنكيرا.

النعت كعطؼ البياف كالبدؿ كالعطؼ بالحركؼ
السراج« :التٌككيد ك ٌ
كالتٌكابع خمسة ،قاؿ ابف ٌ
بتكسط حرؼ
إال
كىذه الخمسة :أربعة تىتٍػىبعي بغير
متكسط .كالخامس كىك العطؼ ،ال يتبع ٌ
ٌ
ٌ
3
ً
حدد ابف
النصب ك
الخفض» ٌ
الرفع ك ٌ
األكؿ ،مف ٌ
فجميع ىذه تجرم عمى الثٌاني ما جرل عمى ٌ
أما العطؼ
أف أربعة مػنيا تت ػٌبع ببل
السراج مفيكـ التٌابع ،كذكر أقساـ التٌكابعٌ ،
كبيف ٌ
ٌ
ٌ
متكسط ،ك ٌ
فيككف بكاسطة حركؼ العطؼ.

السراج ،مف حيث ارتبػػاط ال ػػتٌابع
كلـ يش ٌذ اإلماـ عف الػػمفيكـ الذم ٌ
حدده ابف ٌ

النعت كعطػ ػػؼ
بالمتبكع ،كلـ يذكر اإلماـ أصناؼ التٌكابع ،كاٌنما ذكر نكعا كاحدا فقط ،كىك ٌ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.61
 - 2ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة (ت ب ع ).
النحك ،ج ،6ص .11
السراج ،األصكؿ في ٌ
 - 3ابف ٌ
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السراج ،كىك ما
عمػػيو عبارة (كغػػيرىػػا) ،كلع ػمٌو يقصد بيا األقساـ األخرل التي ذكرىا ابف ٌ
قيـ الجكزٌية:
تتبعنا ٌ
لكؿ صنؼ مف التٌكابع عند اإلماـ ابف ٌ
سيتبيف مف خبلؿ ٌ
ٌ

القيـ بالمعنى -كقد اتٌضح في
إف ما ذكرناه عف اىتماـ اإلماـ ابف ٌ
 -1التّوكيػػػػػػػػػػػدٌ :
أف اىتماـ اإلماـ بالتٌككيد
مسائؿ سابقة -يتأ ٌكد ٌ
جميا في باب التٌككيد ،كنشير بداية إلى ٌ

خصص مجاال معتب ار لما يؤكد
فظي؛ إ ٍذ ٌ
ٌ
المعنكم كمسائمو ،كاف أشد مف اىتمامو بالتٌككيد المٌ ٌ
ً
ً
اىتـ بمسألة تقديـ التٌككيد
معنكيا ،نحك( :أجمع)
تككيدا
ٌ
ٌ
ك(كؿ) ك(كبل) ك(كٍمتا) ،كما ٌأنو ٌ

النكرة ،كما يؤكد مف األفعاؿ...
عمى عاممو ،كمسألة تككيد ٌ

الفعؿ كقاؿ:
فإنو إذا أ ٌكد
ى
أشار اإلماـ إلى الفائدة التي تحصؿ مف التٌككيد ،فقاؿٌ « :

1
يضػفيو التٌككيد عمى الكبلـ
فعمت
فعمت) ،كاف الكبلـ مفيدا ى
أبمغ فائدة»  ،فالمعنى الذم ٍ
ي
( ي

النحاة في باب التٌككيد ،يقكؿ ابف مالؾ:
يجعمو أكثر إفادة ،كأبمغ مقصدا ،كىذا ما يؤ ٌكده ٌ
«التٌككيد تابع يعتى ً
النفس) في قكلؾ( :قتى ىؿ
ض يد بو
ي
فإف ذ ٍكر ( ٌ
حمؿ المتبكع عمى ظاىرهٌ ،
ىٍ
األمير نفسو ً
كافػ ار) ىي ٍرىف يع احتماؿ ككف القػتؿ باألمر ال بالمباشػرة» ،2كيذكر التٌككيد في مقابؿ
ي ي
أف
المجاز ،كىذا ما ٌبينو اإلماـ في معرض حديثو عف (تككيد الفعؿ بالمصدر)؛ إ ٍذ ٌبيف ٌ

يصح مع التٌككيد.
المجاز ال
ٌ
أف
لقد ٌبيف ٌ
النحاة ٌ

نفسو ،نحك قكلوَ ﴿ :كال

ػكم ،فالمٌفظي يحصؿ بتكرير المٌفظ
التٌككيد قسماف:
لفظي كمعن ػ ٌ
ٌ
المعنكم ،فيككف
أما التٌككيد
إِ َذا ُدك ِت ْاأل َْر ُ
ٌ
ض َدكا َدكا ﴾ الفجر ٌ ،21

بتكرير المعنى ال المٌفظ ،كقكلو تعالى ﴿ :فَسج َد ا ْلم ِ
وف﴾ الحجر 36؛ إ ٍذ أ ٌكد
َج َم ُع َ
الئ َك ُة ُكم ُي ْـ أ ْ
ََ َ
ى ِّ
ألف
كجؿ
عز ٌ
ا﵀ ٌ
مرتيف؛ ٌ
كرر المعنى ٌ
يكرر لفظ (المبلئكة) ،كاٌنما ٌ
سجكد كؿ المبلئكة ،كلـ ٌ
(كمٌيـ) كىك تككيد ٌأكؿ ،ك(أجمعكف) كىك تككيد و
يدؿ عمى المبلئكة .كيككف
ثافً ،كبلىما ٌ

ككٍمتاىماً ،
كك ىبلىما ً
كن ٍفس ،ك يك ٌؿً ،
نكم بألفاظ مخصكصة ىي :ىع ٍيف ،ى
ى
التٌككيػد المع ٌ
كجميعي
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص.516
 - 2ابف مالؾ ،شرح الكافية ال ٌشافية ،تح :محمد عبد القادر شاىيف ،لبناف ،1116 :دار الكتب ً
العممية ،ج 3
ٌ
ص .1121
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المعنكم أكثر كركدا في الكبلـ مف التٌككيد
أف التٌككيد
اء .نشير إلى ٌ
ىكأى ٍج ىمعي ،ى
ٌ
كج ٍم ىع ي

القيـ عمى االىتماـ بو أكثر مف صنكه .كفي
المٌفظي ،كلعمٌو األمر الذم حمؿ اإلماـ ابف ٌ
أكثر مف غيرىا مف ألفاظ
اىتمامو بالتٌككيد
المعنكم ،كاف اىتمامو بالمٌفظيف ٌ
ٌ
(كؿ) ك(جميع) ى

التٌككيد المعنكم.

فص ػؿ اإلماـ ابف القػ ػٌيـ فػي مع ػنػى ( يك ػ ٌؿ) التي لمتٌ ػككيد
 1–1التّػػػػوكيد
المعنػػوي بػػػ (كػ ّؿ)ٌ :
ّ

ككأنو مف
كبيف أحقٌيتيا ٌ
بالداللة عمى التٌككيد ،يقكؿ( « :ك ٌؿ) لفظ داؿ عمى اإلحاطة بال ػ ٌشيءٌ ،
ٌ
لػ ػف ػظ اإل ٍك ػميؿ كال ػ ىكبلىلىة كال ػ ًكم ػة ،مػ ػ ٌما ى ػ ػك في مػ ػعنى اإلحاط ػة بال ػ ٌشيء ،كىك اسـ كاحد في

ألف التٌككيد
جمعه في معناه ،كلك لـ يكف معناه معنى الجمع ،لما جاز أف يؤ ٌكد بو الجمع؛ ٌ
لفظوٍ ،
تكرار لممؤكد ،فبل يككف ٌإال مثمو ،إف كاف جمعا فجمع ،كاف كاف كاحدا فك ً
احد ،كحقو أف يككف
ىٍ ه ٍ
ٍ
1
ألنو يتضمف معنى اإلحاطة ،ك ً
استعمؿ لتككيد
ص المٌفظ (كؿ) ٌ
لمداللة عمى التٌككيد؛ ٌ
مضافا»  ،يخ ٌ
ٌ
يف ُكم ُو لِم ِو﴾األنفاؿ  ،39كلتككيد
المفرد ،قاؿ تعالىَ ﴿ :وقَ ِاتمُ ُ
وف الد ُ
وف ِفتْ َن ٌة َوَي ُك َ
وى ْـ َحتى الَ تَ ُك َ
القيـ في المٌفظ (ك ٌؿ)
الجمع ،قاؿ تعالىَ ﴿ :و َعم َـ َ
اء ُكم َيا﴾ البقرة  .31كاشترط اإلماـ ابف ٌ
آد َـ األ ْ
َس َم َ
الضمير
إذا كرد لمتٌككيد أف يككف مضافا .كنضيؼ إلى ما قالو اإلماـ أف يككف مضافا لضمير ك ٌ

السابقة.
المضاؼ إليو ،يعكد عمى االسـ المؤ ٌكد ،كىذا ما تؤ ٌكده ال ٌشكاىد ٌ

ِ
ِ
القيـ في مسألة التٌككيد
 2-1التّوكيد
تطرؽ اإلماـ ابف ٌ
ّ
المعنوي بػػ( :كال) و(ك ْمتَا)ٌ :
كمؤنثيا ً
بػ ً
خبلفية بيف البصرة كالككفة ،قاؿ صاحب (اإلنصاؼ):
(كٍمتا) إلى مسألة
ػ(كبل)،
ٌ
ٌ

الككفيكف إلى أف ( ًكبلً ،
كمعنكية ...كذىب البصرٌيكف إلى
لفظية
« ذىب
ٌ
ككٍمػتا) فييما تثنية ٌ
ٌ
ٌ
2
القيـ مذىب البصرٌييف ،كيعرض
إفردا لفظيا ،كتثنية
أف فييما ا
معنكية ، ».كيشرح اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ

فؤلف
أما ككنو مفردا؛
حججيـ ،فيـ اعتبركا (كبل) مفردا في الٌمفظٌ ،،
ٌ
مثنى في المعنىٌ ،

بت إذا أضػػيفت
(األلؼ) التي تمحقو ىي كػ (األلػؼ) في (عصا)ٌ ،
كحجتيـ في ذلؾ ٌأنيا تثػٍ ي
إلى ظاىر ،فنػقكؿ( :جاء كبل الطٌالبيف) ،ك(كأكرمت كبل الطٌالبيف) ،ك(كالتقيت بكبل
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص .322
 - 2ابف األنبارم ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ،ج ،6ص .351
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الجر .كلك كانت ألؼ االثنيف
الرفع ك ٌ
الطٌالبيف) ،فنبلحظ ٌ
النصب ك ٌ
أف األلؼ ثابتة في ٌ
احتج البصرٌيكف لداللة (كبل ككمتا) عمى التٌثنية دالل نة
الستحالت في ٌ
ياء .ك ٌ
الجر ن
النصب ك ٌ

معنكية بنيابتيا عف اثنيف كاثنتػػيف في الػػتٌككيد ،فإذا قمنا في الجمع :جاء إخػكتؾ ثبلثتيـ
ٌ
المثنى (اثناىما أك اثنتاىما) :كال نقكؿ( :جاء
كمررت بإخكتؾ أربعتيـ ،فبل نقكؿ في تككيد
ٌ
القيـ عرض
أف اإلماـ ابف ٌ
أخكاؾ اثناىما) ،بؿ نقكؿ( :جاء أخكاؾ كبلىما) .فنخميص إلى ٌ

مثنى معنى ال لفظا.
كبيف حججيـ في ككف (كبل) ك(كمتا) ٌ
رأم البصرٌييفٌ ،

أف ( ًكبل) يفيـ مف
مما يد ٌؿ عمى ٌ
كاختار اإلماـ ابف ٌ
صحة ىذا القكؿٌ :
القيـ رأم البصرٌييف« :ك ٌ

أما البلـ فمحذكفة كما حذفت
لفظو ما يفيـ مف لفظ (ك ٌؿ) ،كىك مكافؽ لو في فاء الفعؿ كعينو ،ك ٌ

1
الرأم الذم
في كثير مف األسماء»  ،كلئف اختار اإلماـ رأم البصرٌييف في ىذه المسألة ،كىك ٌ

الككفييف أيسر كأنسب ،كذلؾ نظ ار لما يمي:
أف رأم
اختاره صاحب (اإلنصاؼ)ٌ ،
ٌ
فإننا نرل ٌ
التثنية؛
يدؿ عمى
أف في (كبل) ك(كمتا) ما ٌ
ٌ
أنفسيـ ٌ
أقر البصرٌيكف ي
ٌ -

الجر في حاؿ إضافتيما إلى
إف (ألؼ) (كبل) ك(كمتا) تنقمباف ياء في ٌ
 ٌالنصب ك ٌ
حييت الطٌالبتيف كمتييما)؛
مضمر( :التقيت الطٌالبيف كمييما) ك( ٌ

لعؿ تمؾ
فإننا نقكؿ ٌ
أما عف لزكـ (كبل) ك(كمتا) األلؼ في إضافتيما إلى اسـ ظاىرٌ ،
 ٌلمرفع في التٌثنية
حالة أخرل مف حاالت التٌثنية؛ فإذا ٌ
صح عند العرب ٌ
أف األلؼ عبلمة ٌ

المثنى عبلمة كاحدة كىي األلػػؼ ،أال
أف قبائ ىؿ ألزمت ٌ
كالياء عبلمة ٌ
الجر ،كثبت ٌ
لمنصب ك ٌ
المثنى في مكاضع ،كتمزـ األلؼ في
تتغير فييا عبلمة
ٌ
يصح أف تككف ىذه حالة أخرل ٌ
ٌ

مكاضع أخرل؟

فإف العبرة بالمعنى ال بالمٌفظ ،فإذا دلٌت الكممة عمى التٌثنية ،كا ٍف لـ يكافقيا
 أضؼ إلى ذلؾ ٌاف لىس ً
اح ىر ً
الداللة عمى
اف) ،لـ تيسمب (ىذاف) ٌ
المٌفظ فيي ٌ
أف فيٌ :
مثنى ،كال ٌشاىد ٌ
(إف ىى ىذ ً ى
تغير عبلمة التٌثنية.
التٌثنية لعدـ ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص .376
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اىتـ بيا اإلماـ
 – 3-1التّػوكيد
المعنوي بػػ( :أجمع) و(أجمعوف)ٌ :
ّ
إف مف المسائؿ التي ٌ

استيؿ المسألة
ابف القٌيـ في باب التٌككيد
المعنكم ،مسألة التٌككيد بػ (أجمع) ك(أجمعكف) .ك ٌ
ٌ
بتحديد ما يؤكد بػ (أجمع) ،كاستثنى مف ذلؾ المفرد العاقؿ« :ال يؤ ٌكد بػ (أجمع) الفرد ًم ٌمف
ً
يتبعض كجماعة مف يعقؿ فجرل
ىي ٍعقػؿ؛ أل ٌف حقيقتو ال تتب ٌعض ،كىذا ٌإنما يؤكػد بو ما ٌ

1
ألف المفرد
مجرل (كؿ)»  ،فػ (أجمع) عنده مثؿ ٌ
(كؿ) ،ال يؤ ٌكد بيا المفرد العاقؿ؛ ذلؾ ٌ

كؿ أجزائو فإذا قيؿ:
(كؿ) ك(أجمع)
يتجزأ ،لتأكيد ٌ
يتجزأ ،كالتٌككيد بػ ٌ
اختص بو ما ٌ
العاقؿ ال ٌ
ٌ

أت
أت الكتاب كمٌو أك أجمع) ،فالكتاب مفرد لغير العاقؿٌ ،
يتبعض فيقاؿ( :قر ي
(قر ي
كلكنو مفرد ٌ
صاحبو أف ِّ
يؤكد
كؿ الكتاب ،كأراد
أما إذا قرئ ٌ
ي
مف الكتاب صفحة ،أك جزءا ،أك فصبل)ٌ ،
أجمع).
الكتاب
الكتاب كمو ،أك :قرأت
قاؿ ( :قرأت
ى
ى
ى

يتبعػػض ،فػقد
أف (أجمع)
ٌ
كلـ يش ٌذ اإلمػاـ في ما ذىب إليو مف ٌ
ػص بيما ما ٌ
ك(كؿ) يختػ ٌ

(كؿ) ك(أجمع)
أف ٌ
النحاة ،قاؿ ابف يعيش « :قد ٌ
الرأم الكثير مف ٌ
تقدـ قكلنا ٌ
قػاؿ بيذا ٌ

كيصح تجزئتيو» ،2كىك مذىب نراه
يتبعض
معناىما اإلحاطة كالعمكـ ،فبل يؤ ٌكد بيما ٌ
ٌ
إال ما ٌ
يتجز فيك
أما ما ال ٌأ
ترد؛ قكاميا ٌأننا نؤ ٌكد اإلحاطة كالعمكـ لما ٌ
حجة ال ٌ
قكيا ،تدعمو ٌ
ٌ
يتجزأٌ ،

أجمع.
(كؿ)؛ ألٌنو حاصؿ يكبل
ال يفتقر إلى تككيد بػ (أجمع) أك ٌ
ى

أف (أجمع) مضاؼ إلى ضمير محذكؼ ،كأصمو
أشار اإلماـ ابف ٌ
قيـ الجكزٌية إلى ٌ

كلما
ألف ٌ
(أجمعو) قياسا بػ (كمٌو)؛ ٌ
(كؿ) إذا جاء لمتٌككيد جاء دكما مضافا إلى ضميرٌ ،
لقيـ ٌأنيما
اشترؾ (أجمع)
ٌ
ك(كؿ) في ٌ
الداللة عمى اإلحاطة كالعمكـ ،استنتج اإلماـ ابف ا ٌ
يشتركاف في اإلضافة.

كلعؿ الذم حمػػؿ اإلمػػاـ عمى
السماع،
ٌ
كنرل ٌ
أف ىذا االجتياد لئلماـ ال يسنده دليؿ مف ٌ

يجكزكا مثبل:
النكرة تككيدا
النحاة قالكا بعدـ جكاز تأكيد ٌ
أف ٌ
ٌ
ى ػػذا الػػٌرأم ،ىك ٌ
معنكيا ،فمـ ٌ
المعنكم ،كاٌنما تؤكد
النكرات ال تؤ ٌكد بالتٌأكيد
أف ٌ
(قرأت كتابا كمو) ،قاؿ ابف يعيش « :اعمـ ٌ
ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص .364
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 - 2ابف يعيش ،شرح
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أجمع) لـ يجز؛ كاٌنما
ٍت كتابا
ت ىرغيفا كمٌو) ،أك (ق أر ي
ت( :أكٍم ي
بالتٌأكيد المٌفظي ال غير ،لك قٍم ى
ى
1
غيفا) ،أك (قػ أر ي ً
فمعؿ اإلماـ استثػقؿ أف يؤ ٌكػد المعػرفة
كتابا)» ٌ ،
يفا ر ن
تقكؿ( :أكمت ىرًغ ن
تابا ن
ٍت ك ن
أف (أجمع) مضاؼ إلى ضمير محذكؼ:
ٌ
بالنكرة ،في مثػؿ( :قرأت الكتاب أجمع) ،فاعتبر ٌ

عرؼ ،مستندا إلى قاعدة التٌبلزـ بيف التٌابع كالمتبكع.
بم ٌ
(أجمعو) كبذلؾ يككف قد أ ٌكد يم ٌ
عرفا ي

الضمير المضاؼ إليو في (أجمع) ،امتنػ ػػع
أف ٌ
كيرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ في المسألة نفسياٌ ،

ك(نفس) ،فظير
ك(عي يف)
(كؿ)
أما
مف ال ٌ
ٌ
ٍ
ي
ظيكر الختصاص المٌػفظ (أجمع) بالتٌككيدٌ ،

تختص بالتٌككيد ،فقد تأتي لمتٌككيد ،كما تأتي
ألف ىذه األلفاظ لـ
ٌ
الضمير المضاؼ إليو؛ ٌ
ٌ

لغير التٌككيد (االبتداء).

ػثنى ،كأف ٍ ً
يف) ليس
(أج ىم يع) ال ييجمع كال ييػ ٌ
أف ٍ
يكضح اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ
قيـ الجكزٌية ٌ
(أج ىمع ى
جمعا لػ (أجمع) ،كأف ٍ ً
إف (أجمع) في معنى
(أج ىمعيف) ال كاحد لو مف لفظو ،يقكؿٌ « :
ٌ
ىي

كؿ)»
الضمير الذم يضاؼ إليو ( ٌ
كؿ( ،ك( ٌ
( ٌ
كؿ) ال يثٌنى كال يجمعٌ ،إنما يثٌنى كيجمع ٌ

2

القيػـ عمى ىػذا الرأم ،ىػك ٌأنو لػـ يعػتبر (كبل) ك(كمتا) تثػنية
كلعؿٌ الذم حمؿ اإلماـ ابف ٌ

لػ(ك ٌػؿ).

ػصح
القيـ في ما ذىب إليو مف عػػدـ جكاز تثػػنية (أجػػمع) ،فبل يػ ٌ
كال نكافػػؽ اإلماـ ابف ٌ

يدؿ عمى اإلحاطة .فإذا كاف اإلماـ قد
ألف (أجمع) ٌ
-عنده -أف ييقاؿ( :أجمعاف)؛ ذلؾ ٌ

فأنى لو أف يجيز التٌثنية في
شبو (أجمع) ب ٌ
ػ(كؿ) مف حيث داللتيما عمى اإلحاطة كالعمكـٌ ،
ٌ
إف فييما معنى التٌػػثنية ،كينفي في الكقت نفسو تثنية (أجمع)؟ كمنع
(كبل) ك(كمتا) ،كيقكؿ ٌ

اإلماـ تث ػػنية (أجمع) مف باب ٌأنو إذا ثي ٌػني فقد ال ٌػداللة عمى اإلحاطة كالعمكـ ،كنقكؿ :ما

الداللة عمى عمكـ
الفصميف
أت
أجمعيػف) ،أليس فييما معنى اإلحاطة ،ك ٌ
ٍ
ٍ
بالػينا لك قيؿ( :قػر ي
الداللة عمى العمكـ كاإلحاطة.
أف تثنية (أجمع) تسمبو ٌ
الفصميف؟ فبل نرل البتٌة ٌ

المفصؿ ،ج ،3ص.00
 - 1ابف يعيش ،شرح
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اىتـ
 – 4-1التّوكيد
أف اإلماـ ابف ٌ
المعنوي بػػ (نفس) و(عيف) :أشرنا سابقا إلى ٌ
ّ
القيـ ٌ

المعنكم كاف اىتمامو
المعنكم أكثر مف التٌككيد المٌفظي ،كفي اىتمامو بالتٌككيد
بالتٌككيد
ٌ
ٌ

الصائغ
المعنكم ،يقكؿ ابف
(كؿ) ك(أجمع) أكثر مف سائر ألفاظ التٌككيد
بالمٌفظيف
ٌ
ٌ
ٌ

يدؿ عمى معناه .كلو تسعة ألفاظ
(ت764ق)« :ك
المعنكم :ىك إعادة ال ٌشيء المؤ ٌكد بما ٌ
ٌ

1
أما
كىي :نفسو ،كعينو ،ككٌمو ،ككبلىما ككػمتاىما ،كأج ػمع ،كأجمع ػكف ،كجػمعاء ،ى
كج ٍم يع» ٌ ،

يكطي:
الس
األكلى بالتٌككيد مف ىذه األلفاظ ،فيك عند ٌ
النحاة( :نفس) ك(عيف) يقكؿ ٌ
عػػف ٍ
ٌ

ص يع ،فأ ٍىبتىعي ،كأنت
بالنفس فالعيفٌ ،
«إذا اجتمعت ألفاظ التٌككيد بدأت ٌ
فكؿ ،فأجمع ،فأ ٍكتى يع ،فأ ٍىب ى

2
قدمكا (نفس) ك(عيف)
النحاة ٌ
فأييما شئت ٌ
أف ٌ
مخير بيف أبتع كأبصعٌ ،
ٌ
كبالرغـ مف ٌ
قدمتو» ٌ ،

أقؿ.
عمى باقي ألفاظ التٌككيدٌ ،
أف اىتماـ اإلماـ بيما كاف ٌ
إال ٌ

(كؿ) ك(أجمع) عمى (نفس)
كليس ييفيـ باالىتماـ
فضؿ ٌ
ٌ
القيـ ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
األقؿٌ ،

(كؿ) ك(أجمع) ،نظ ار لما شابيما مف التباس
ك(عيف) ،فيك لـ
اىتـ بػ ٌ
ٌ
يصرح بيذا ىقط ،كاٌنما ٌ
ألف ( ًكبل) تػككف تػككيدا كغػ ػير
كخبلؼ ،بؿ جعػؿ ٌ
(كؿ) بمػػنزلة (عيف) ك(نفس) ،قاؿٌ « :
نفسو) ك(عيينو)؛ أل ٌف ك ٌؿ
تككيد،
ٌ
كتتقدـ في ٌأكؿ الكبلـ ،نحك( :كمٌكـ ذاىب) ،فصار بمنزلة ( :ي

كاحد منيما يككف تككيدا كغير تككيد .فإذا أ ٌكدتو ،لـ يكف بػد مف إضافتو إلى ضمير المؤ ٌكد

3
ً
مما أيلحؽ
حتٌى يي ٍعمـ ٌأنو تككيػد ،كليس كذلؾ (أجمع) »  ،كمعمكـ ٌ
أف صاحب المنزلة أ ٍىكلى ٌ

مفضبلف عف (ك ٌػؿ) الذم صار بمنزلتيما ،كنستنػتج
ك(عيف)
(نفس)
أف
ٌ
بيا ،كمنو نستنتج ٌ
ي
ي

القيـ( :فصار بمنزلة:
ػس) مق ٌػدـ عمى (عيػف)؛ ك ٌ
الدليؿ عمى ذلؾ تق ٌػدمو في كبلـ ابف ٌ
ٌ
أف (نف ي

النحاة في تفضيؿ (نفس) ك(عيف)
أف اإلماـ انتحى سمت ٌ
نفسو كعينو) ،كمنو نخميص إلى ٌ

المعنكم.
ك(كؿ) عمى ألفاظ التٌككيد
ٌ
ٌ

الصائغ ،الممحة في شرح الممحة ،ج ،6ص .745
 - 1ابف ٌ
النحك ،ت ػػح :غازم مختار طميمات ،مطبكعات مجمع المغة العربية
 - 2جػػبلؿ ٌ
النظائر في ٌ
السيكطي ،األشباه ك ٌ
الديف ٌ
دمشؽ ،ج ،6ص .634
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المعنكم ،كتفضيميـ ٌإياىا عمى
ك(عيف) ك(كؿ) لمتٌككيد
ػ(نفس)
أف اختيار ٌ
كنرل ٌ
ي
ٌ
النحاة ل ي

ألنيما قد يستعمبلف غير
المٌفظ (أجمع) ،لـ يقـ عمى حجج ٌبينة « :كاٌنما كانا بالتٌقديـ أكلى؛ ٌ

فمم ا كانا يستعمبلف مفرديف لغير
مؤ ٌكديف ،كقكلؾ( :نزلت بنفس الجبؿ) ،ك(رأيت ٍ
عي ىف زيد)ٌ ،
تابعيف ،أك في تقدير
إال
(كؿ كأجمعكف) ال يجكز أف يستعمبل ٌ
معنى التٌككيد ،ككاف ٌ
ٍ

فؤلف
أما تقديـ ٌ
التٌابع ،كجب أف ٌ
(كؿ) عمى (أجمعيف)؛ ٌ
يقدـ ما يقكـ بنفسو عمى التٌابع .ك ٌ

(كؿ) قد تستعمؿ مبتدأة ،كقكليـ (كمٌيـ منطمقكف) ،كال يجكز أف تقكؿ( :أجمعكف
ٌ

1
ألنيما تستعمبلف أيضا لغير
فضمكا (نفس) ك(عيف) عمى ٌ
(كؿ) ك(أجمع)؛ ٌ
منطمقكف)» فيـ ٌ

(كؿ)
تابعيف.
إال
(كؿ) ك(أجمع) ،فبل يأتياف ٌ
ألف ٌ
كفضمكا ٌ
أما ٌ
ٌ
ٍ
(كؿ) عمى (أجمع)؛ ٌ
التٌككيدٌ ،

يصح ذلؾ في أجمع.
قد تأتي لبلبتداء ،كال
ٌ

تصح عمى
المعنكم قد
أف المفاضمة بيف ألفاظ التٌككيد
ٌ
كاألصؿ في ىذه المسألةٌ ،
ٌ

اختص بالتٌػككيد فقط ،ييفترض أف يككف
أف ما
أما في داللتيا عمى التٌػككيد ،فنػرل ٌ
ٌ
العمكـٌ ،

ألنو ال ينصرؼ إلى غيره مف األساليب ،كقياس ىذه المسألة يككف بما
األقكل كاألفضؿ؛ ٌ
اختصت
ألنيا
(إف ال ٌشرطية) ،فقد اعتبػركىا أصؿ ٌ
كؿ أدكات ال ٌشرط؛ ٌ
قالو ٌ
النحاة عف ٍ
ٌ

أف (أجمع)
أما غيرىا مف أدكات ال ٌشرط ،فقد تنصرؼ إلى ما دكف ذلؾ ،كبيذا نرل ٌ
بال ٌشرطٌ ،
ىػػك الذم ييفتػػرض ت ػقػػديمو عمى باقي ألفاظ التٌككيد المعنكم ،كيمكف أف ىن ٍع ًدؿ عنو إلى
ألنو
غيره ،كذلؾ في بعض المكاضع التي ال
يصح أف تؤكد بػ (أجمع) ،مثؿ :المفرد العاقؿ؛ ٌ
ٌ

يتبعض.
ال ٌ

 – 2البػػػػػػػػػػػػػػدؿ:

النحاة لمبدؿ ،كجدناىا ً
تحيد عف تبيػيػف
تمعٌنا التٌعاريؼ التي ذكرىا ٌ
إذا ٌ

ستعمؿ في االسـ
يض ًفيو البدؿ عمى التٌركيب ،يقكؿ سيبكيو« :ىذا ه
المعنى الذم ٍ
باب مف الفعؿ يي ى
ً
قكمؾ
اسـ ى
األكؿ ،كذلؾ قكلؾ :ر ي
ثـ يبدؿ مك ػاف ذلؾ االسػ ػـ ه
ٌ
أيت ى
آخ ػ يػر ،ىفي ٍعمؿ فػيو كما ىعم ىؿ فى ٌ
2
أف البدؿ ىك
أيت بني زيد ثيميثىٍييـ ،كر ي
أكثرىـ ،كر ي
عمؾ ناسان منيـ»  ،كيذكر ابف يعيش ٌ
أيت بني ٌ
ى

الرياض ،1111 :مكتبة
محمد جاسـ محمكد ٌ
الكراؽ ،عمؿ ٌ
الدركيش ،طٌ .1
محمد بف عبد ا﵀ بف ٌ
النحك ،تحٌ :
ٌ -1
الرشد ،ص .366
ٌ

 -2سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص154
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أما ابف ىشاـ ،فيرل ٌأنو التٌابع المقصكد بالحكـ ببل
الثٌاني الذم يي ٌ
األكؿٌ .
قدر في مكضع ٌ

قيـ الجكزٌية بمفيكـ البدؿ ،قاؿ:
كاسطة .1كقد
اىتـ اإلماـ ابف ٌ
ٌ
المعنى

كتأكيده» ،
2

«

مف فكائد البدؿ تقكية

أم ابف خركؼ (ت  241ىػ) في ىذه المسألة
كناقش اإلماـ ابف ٌ
القيـ ر ى

القيـ فساد رأم ابف خركؼ
كبيف اإلماـ ابف ٌ
كذلؾ في معرض حديػثو عػف العامؿ في الػبدؿٌ ،
3
ِّ
(محم هد)
محم هد خمقػيو) ،فػ
الذم قاؿ ب ٌ
ٌ
المبدؿ منو في مكضع االطراح ؛ فإذا قمنا( :أعجبني ٌ
أف ي

أما
مبدؿ منو ،ك(خمقيو) بدؿ .فرأل ابف خركؼ ٌ
أف المقصكد في الجممة ىك البدؿ (خمقو)ٌ ،
ِّ
االطراح؛ أم في ٌنية اإلسػقاط مف
(محمد) ،فيك غير مقصكد ،بؿ ىك في ٌنية
المبدؿ منو
ى
ٌ
إال بو ،كاستشيد ببيت
يتـ ٌ
الكبلـٌ .
كبيف اإلماـ ٌ
أف المبدؿ منو مقصكد أيضا ،كالكبلـ ال ٌ

لؤلخطؿ:

كؼ يغ يدك ىىا ىكىرىكا ىحيىا
إف السيي ى
ٌ

ً
ض ًب
تىىرىك ٍ
ت ىى ىك ًازىف م ٍث ىؿ ىق ٍرًف ٍاألى ٍع ى

4

السيكؼ بقكلو
أف ال ٌ
ال ٌ
السيكؼ ،غير ٌ
شاعر أخبر عف ٌ
شاىد :قكلو (غدكىا) فيك بدؿ عف ٌ

ادعى ابف خركؼ -ما كاف ليخبر عنو ،بؿ
(تركت) ،كلك كاف البدؿ في ٌنية اال ٌ
طراح -كما ٌ
ك(الركاح) معا.
(الغدك)
ؾ) ،أك (تىىرىكا) إذا قصد
يككف اإلخبار عف البدؿ ،فيككف (تىىر ى
ٌ
ٌ

عدة أقػساـ لمبدؿ ،كىػك في ذلؾ لـ يش ٌذ عف
القيـ ٌ
 -1-2أقػػػسػاـ البػػػػدؿ :ذكر اإلماـ ابف ٌ
فتحدث عف بدؿ الك ٌؿ مف الك ٌؿ ،كبدؿ البعض مف الك ٌؿ ،كبدؿ
النحاة،
ٌ
األقساـ التي ذكرىا ٌ

إما أف يتٌحدا في المفيكـ أك ال ،فإف اتٌحدا فيك
الم ى
بدؿٌ ،
االشتماؿ ،كبدؿ الغمط ...قاؿ « :البدؿ ك ي

المسمى بدؿ الك ٌؿ مف الك ٌؿ ،كأحسف مف ىذه التٌسمية أف يقاؿ :بدؿ العيف مف العيف ...كاف لـ
ٌ

األكؿ ٍأك ال ،فإف كاف جزءا منو فيك بدؿ
يتٌحدا في المفيكـٌ ،
فإما أف يككف الثٌاني جزءا مف ٌ

 - 1يينظر :ابف ىشاـ  ،أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،باب البدؿ.
 - 2ابف قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،6ص .024
 - 3المرجع نفسو ،بدائع الفكائد ،ج ،0ص.1206
 - 4المرجع نفسو ،ج ،0ص .1201
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باألكؿ عف الثٌاني أك ال ،فإف
فإما أف
ٌ
البعض مف الك ٌؿ ،كاف لـ يكف جزىءهٌ ،
يصح االستغناء ٌ
1
القيـ:
صح فيك ى
بدؿ االشتماؿ»  ،كفي ما يأتي تفصي هؿ لما أجممو اإلماـ ابف ٌ
ٌ

 -1-1-2بدؿ الك ّؿ مف الك ّؿ :كىك أف يكافؽ البد يؿ المبد ىؿ منو في المعنى ،كرأل اإلماـ ابف
سمي ( :بدؿ العيف مف العيف) ،كلع ٌؿ ما ذىب إليو اإلماـ امتداد لتفضيمو
ٌ
القيـ ٌ
أف األحسف لك ٌ

النكع
(عيف) عمى ٌ
القيـ ليذا ٌ
(كؿ) في باب التٌككيد -كقد سبؽ بيانو .-كاستشيد اإلماـ ابف ٌ
صر ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
اط م ِ ٍ
اط الم ِو الّذي لَ ُو َما
مف البدؿ بقكلو تعالىَ ﴿ :وِان َؾ لَتَ ْيدي إِلَى ص َر ُ ْ
ستَقيـ (َ )52
ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِفي السمو ِ
اط مستَ ِق ٍ
ات َو َما ِفي ْاأل َْر ِ
يـ) ،كىك
ض﴾ ال ّشورى  ،53فػ ( ص َراط المو) بدؿ مف (ص َر ُ ْ
ََ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
اط مستَ ِق ٍ
يـ) » ،2كالبدؿ في ىذه
الكؿ مف ٌ
بدؿ ٌ
الكؿ « :كقكلو ( ص َراط المو) ،بدؿ مف (ص َر ُ ْ

الكؿ
الكؿ مف ٌ
القيـ في بدؿ ٌ
اآلية تكافى ى
ؽ في المعنى مع المبدؿ منو .كاستشيد اإلماـ ابف ٌ
بآية أخرل﴿ :الر ِكتَاب أَ ْن َزْل َناه إِلَ ْي َؾ ِلتُ ْخ ِرج الناس ِم َف الظمُم ِ
ور ِبِإذ ِ
ات إِلَى الن ِ
ْف َرب ِي ْـ إِلَى
ُ
َ
ٌ
َ
َ
يز ا ْلح ِم ِ
ِ ِ
يز ا ْلح ِم ِ
ِ ِ
يد )
الكؿ مف ٌ
يد﴾إبراىيـ ،1بدؿ ٌ
الكؿ في اآلية ،ىك (ص َراط ا ْل َع ِز ِ َ
ص َراط ا ْل َع ِز ِ َ
فيك بدؿ مف (الن ِ
بالنكر ىك صراط ا﵀ ،كقد
ألف المقصكد ٌ
ور) كىما متٌفقاف في المفيكـ؛ ٌ
جاء البدؿ ىينا لتقكية المعنى.

أف البدؿ
 - 2-1-2بػدؿ البعض مف ّ
الكؿ :أشار اإلماـ ابف ٌ
السابؽ ،إلى ٌ
القيـ في قكلو ٌ
إف لـ يتٌحد في مفيكمو مع المبدؿ منو ،ككاف البدؿ جزءا مف المبدؿ منو ،فيك بدؿ البعض
ٍ
يتحد مع المبدؿ منو
القيـ -ىك أف ال
الكؿ؛ فبدؿ البعض مف ٌ
مف ٌ
ٌ
الكؿ -عند اإلماـ ابف ٌ

(ح ٍسنو) بدؿ ك(زيد)
في المعنى ،غير ٌأنو جزء منو ،كمثٌؿ لذلؾ ب ػػ( :أعجبني ز ه
يد يح ٍسينو) ،فػ ي

سنو) جزء
يمبدؿ منو ،كىما ليسا
فالحسف غير زيدٌ ،
ٌ
(ح ي
إال ٌ
أف البدؿ :ي
متحد ٍيف في المفيكـ :ي
كؿ .كمف ذلؾ قػكلو تعػالىَ ﴿ :وِلمػػ ِو َعمَى
يد) ،كبيذا فيك بدؿ بعض مف ٌ
مف المبدؿ منو (ز ه

اس ِحػج ا ْلب ْي ِت م ِف استَ َ ِ
الن ِ
ال ﴾
س ِبي ً
َ
ْ
طاع إِلَ ْيو َ
َ

آؿ

(م ٍف) في اآلية اسـ مكصكؿ
عمراف ،97فػ ى

 - 1ابف قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،0ص .1201
الزٌجاج ،معاني القرآف كاعرابو ،تح :عبد الجميؿ عبده شمبي ،ط  .1بيركت ،1166 :عالـ
 - 2إبراىيـ أبك أسحاؽ ٌ
الكتب ،ج ،0ص.040
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بالحج في اآلية
الناس» ،1فالمكػمٌؼ
في
ٌ
(الناس)« :مف استطاع بدؿ مف ٌ
جر بدؿ مف ٌ
ٌ
محؿ ٌ

سمي ىذا القسـ مف البدؿ بدؿ
ليس ٌ
كؿ ٌ
الناس ،كاٌنما بعضيـ مف أىؿ االستطاعة ،كلذلؾ ٌ
الكؿ.
البعض مف ٌ

المبدؿ منو ،كلـ
أما إذا كاف البدؿ غير
ٌ
 -3-1-2بػدؿ االشتماؿٌ :
متحد في المعنى مع ي
يسميو اإلماـ
يكف جزءا منو،
كصح االستغناء عنو ،أم ٌ
ٌ
صح االستغناء عف البدؿ ،فيذا ما ٌ

الكؿ ،عف بدؿ
كنظر لصعكبة التٌمييز بيف بدؿ البعض مف
نا
القيـ بدؿ اشتماؿ.
ٌ
ابف ٌ

تمعنا في كثير مف الحدكد
االشتماؿ ،كبحثنا عف تحديد كاضح لمفيكـ بدؿ االشتماؿٌ ،
فإننا ٌ

النحك الكافي):
مما قالو (صاحب ٌ
التي كضعيا ٌ
النحاة ليذا القسـ مف البدؿ ،فمـ نجد أكضح ٌ
« بدؿ االشتماؿ مقصكد لتعييف أمر في متبكعو ،كأف ىذا األمر عر ً
ض ٌي طارئ ،كليس
ٌ
ىى
الحؽ ،ىك (العامؿ) بمعناه ،ال
أف أساس االشتماؿ كمكضعو
ٌ
جزءا أصيبل مف المتبكع .ك ٌ

التٌابع كال المتبكع» ،2كمف خبلؿ ىذا التٌعريؼ يمكننا أف نشرح اآلية التي مثٌؿ بيا اإلماـ
اؿ ِف ِ
سأَلوَن َؾ َع ِف الش ْي ِر ا ْل َحرِاـ ِقتَ ٍ
يو﴾ البقرة
ابف ٌ
القيـ لبدؿ االشتماؿ ،كىي قكلو تعالىَ ﴿ :ي ْ
َ
و
متحديف في المعنى ،فيك ليس بدؿ
شير) ،كىما ليسا
 217ف ػ
(قتاؿ) بدؿ ،كالمبدؿ منو (ال ٌ
ٌ
الكؿٌ .إنو بدؿ
شير ،فيك ليس بدؿ البعض مف ٌ
الكؿ مف ٌ
ٌ
الكؿ ،كليس القتاؿ جزءا مف ال ٌ
حد تعبير ابف
المبدؿ منو،
ألنو ليس جزءا مف
كيصح االستغناء بالمبدؿ منو-عمى ٌ
ى
اشتماؿ ٌ
ٌ

يبيف أم ار في المبدؿ
فإف بدؿ االشتماؿ ٌ
ضحو حسف ٌ
أما بناء عمى ما ك ٌ
ٌ
عباسٌ ،
القيـ  -ك ٌ
منو ،كىذا األمر عارض :كالقتاؿ عارض في ال ٌشير ،كليس مبلزما لو.

الزمخشرم في إعرابو لآلية﴿ :جن ِ
ات َع ْد ٍف
القيـ عمى اإلماـ ٌ
كقد اعترض اإلماـ ابف ٌ
َ

ُم َفت َح ًة َل ُي ُـ

اب﴾ص،56
ْاأل َْب َو ُ

الزمخشرم
اعتراضا بديعا ،كناقشو فييا نقاشا لطيفا ،فقد اعتبر ٌ

3
كرد اإلماـ
الضمير المحذكؼ ،كتقدير( :مفتحة ىي األبكاب) ٌ ،
اب) بدؿ اشتماؿ مف ٌ
( ٍاأل ٍىب ىك ي

صرح ىك
ابف ٌ
القيـ ىذا بقكلو « :كقكلوٌ :
إف (األبكاب) بدؿ اشتماؿ .فبدؿ االشتماؿ قد ٌ
الزمخشرم  ،الك ٌشاؼ ،ج ،1ص .314
ٌ -1
النحك الكافي ،ط .15القاىرة :دت ،دار المعارؼ ،ج 3ص .221
عباس حسفٌ ،
عباس حسف ٌ ،
النحك الكافيٌ ،
ٌ -2
الزمخشرم ،الك ٌشاؼ ،تفسير سكرة ص.
 -3يينظرٌ :
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الضمير
كغيرهٌ :أنو ال ٌ
الضمير .كاف نازعيـ فيو آخركف ،كلكف يجكز أف يككف ٌ
بد فيو مف ٌ
بد مف تقدير ،أم األبكاب منيا .فإذا
مقدرا .كىاىنا لـ يمفظ بو .فبل ٌ
ممفكظا بو ،كأف يككف ٌ

كاف التٌقدير( :مفتحة ليـ ىي األبكاب منيا) :كاف فيو تكثير لئلضمار كتقميميو أكلى».

1

النحك:
كيككف تحميؿ المسألة عمى ىذا ٌ
"جن ً
ات و
اب"
ٌ
عدف يمفتٌح نة ىلييـ ٍاأل ٍىب ىك ي
ؾ
ؼ1

ؼ0

ؼ6

ؼ3

بدؿ

مض إليه

حاؿ مبدؿ منو 

جن ً
ات
ٌ

و
عدف

يمفتٌحةن

ىي

ؼ5

ؼ2

ج كمج

بدؿ

لىيي يـ

اب
األبك ي

(جن ً
"جن ً
ات و
ات) بدؿ مف
اب" مرتبطة باآلية التي قبميا ،فػ ٌ
إف ىذه اآلية ٌ
ٌ
عدف يمفتٌحةن لىييـ ٍاأل ٍىب ىك ي
س َف م ٍ
رده :في
آب﴾ ص  .49كتمثٌؿ ٌ
(ح ٍس ىف) في اآلية التي قبمياَ ﴿ :ى َذا ِذ ْكٌر وِاف ِل ْم ُمت ِق َ
ي
يف لَ ُح ْ َ
األكؿ ،فمك كاف بدؿ اشتماؿ القػترف البدؿ بضمير يعكد عمى المبػدؿ منو ،كى ػػذا
ٍ
شقيفٌ :
أما ٌ

الضمير العائد عمى المبدؿ
أما الثٌاني ،فاإلماـ يرل ٌأنو حتى لك قي ٌدر ٌ
ما لـ تتض ٌػمنو اآليةٌ ،
منو ،فيذا ي ً
الضمائر أفصح.
لمضمائر ،كتقميؿ ٌ
حدث إكثا ار ٌ
ي
اب) نائب فاعؿ السـ المفعكؿ
كنرل ٌأنو لك اكتيفي في تخريج المسألة ،بإعراب (األبك ي

حجة تسندىا.
تأكليا مف غير ٌ
(مفتٌحةن) ،لكاف أحسف مف تمكـ التٌقديرات التي ٌ
تـ ٌ

القيـ أيضا في مسألة بدؿ االشتماؿ ،قضي ىة مكضع االشتماؿ ،أك مف
كتناكؿ اإلماـ ابف ٌ
ً
األكؿ ،أك العامؿ مشتمؿ
يشتمؿ
ى
اآلخر « :كىؿ األ ٌكؿ مشتمؿ عمى الثٌاني ،أك الثٌاني عمى ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير القيـ ،ج ،1ص.050
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1
أف العامؿ مشتمؿ
عمييما؟ ثبلثة أقكاؿ ال طائؿ تحتيا ،ككمٌيا صحيحة»  ،كنرل ىينا ٌ
اؿ ِف ِ
سأَلوَن َؾ َع ِف الش ْي ِر ا ْل َحرِاـ ِقتَ ٍ
يو﴾ البقرة  ،217التي استشيد بيا
لكمييما ،ففي اآليةَ ﴿ :ي ْ
َ

شير الحراـ كعف القتاؿ فيو ،كليس ال ٌشير الحراـ مشتمبل
فالسؤاؿ عف ال ٌ
اإلماـ ابف ٌ
القيـٌ ،
مشتمؿ في العامؿ (يسألكنؾ).
لمقتاؿ ،كال القتاؿ مشتمؿ لم ٌشير الحراـ ،كاٌنما كبلىما
ى

القيـ
الب َداء وبدؿ ال َغػ َمطٌ :
ألف اإلماـ ابف ٌ
ككؿ منيما نكعه ،كاٌنما جمعناىما؛ ٌ
 -4-1-2بػدؿ َ
جمعيما ،قاؿ « :كاف لـ ً
ثـ أراد
االستغناء
يص ٌح
ٍ
ي
باألكؿٌ ،
فإما أف يككف المتكمٌـ قد قصده ٌ
ىىي
ٌ
2
ِّ
الب ىداء ،كاف لـ يقصده ،فيك بدؿ الغمط»
اطراحو ،أك لـ يقصده ،فإذا كاف قصده ،فيك بدؿ ى
ألف كمييما يشتركاف في التٌقكيـ كالتٌصكيب ،فالبدؿ تصكيب
كجمعناىما في عنكاف كاحد؛ ٌ
ً
(أعط الفقير رغيفا) ،فإذا أراد أف يتدارؾ كيعطيو
المتكمـ:
لممبدؿ منو في كمييما :فإذا قاؿ
ٌ
أفضؿ ،يقكؿً ٍ :
سماه
(أعط الفقير رغيفا دينارا) ،فيككف (دينارا) بدال مف (رغيفا) ،كىك ما ٌ

المبد ىؿ منو كاف قد قصده المتكمٌـ
أف
ى
اإلماـ ابف ٌ
الب ىداء) كىك تصكيب لو ،غير ٌ
القيـ( :بدؿ ى
النطؽ بو.
يع ًدؿ عنو حيف ٌ
كلـ يقمو خطأ ،كاٌنما أراد أف ٍ
محمدا
أما إذا قاؿ المتكمٌـ:
ثـ انتبو إلى ٌأنو أخطأٌ ،
(زر ي
ي
صحح كقاؿٍ :
ت ٌ
(زرت ٌ
ٌ
محمدا) ٌ

القيـ (بدؿ
ىع ٍم نرا) ،فيككف (عم نرا) بدال مف
سماه اإلماـ ابف ٌ
(محمد) كتصحيحا لو ،كىذا ما ٌ
ٌ

3
أف األفضؿ فيو اإلتياف بػ (بؿ) التي
،
النحاة ببدؿ اإلضراب
الغمط).
كيسميو بعض ٌ
كيركف ٌ
ٌ
ٍ

ثـ أضرب عنو إلى األمر
لئلضراب ،فيقاؿ :ي
(زٍر ي
األكؿٌ ،
ت ىزٍي ندا ىب ٍؿ ىع ٍم نرا) « ،كاف كاف أراد ٌ
فييف أف يؤتى
كب ىداء .كاألحسف
ٌ
األكؿ في حكـ المتركؾ؛ فبدؿ إضراب ى
بأخذ المدل ،كجعؿ ٌ

4
القيـ ،بالتٌرسيمة اآلتية:
بػ (بؿ) »  ،كيمكف أف ٌ
نمخص أقساـ البدؿ عند اإلماـ ابف ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،0ص .1254
 - 2المرجع نفسو ،ج ،0ص .1251
النحك ،باب البدؿ.
السراج ،األصكؿ في ٌ
المبرد ،المقتضب .كابف ٌ
 -3يينظرٌ :
 -4ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،ج  ،3ص327
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البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ وأقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامو

البػػػػػػػدؿ والمبدؿ منو
متّحد في المعنى
الكؿ
الكؿ مف ّ
بدؿ ّ

غير متّحد في المعنى
جزء مف المبدؿ

ليس جزءا مف المبدؿ منو

منو
غير مستغنى عنو

مستغنى عنو

مقصود
بدؿ اشتماؿ

بدؿ َب َداء

الكؿ
بدؿ البعض مف ّ

غير مقصود
بدؿ َغ َمط

النحاة لمبدؿ قائمة عمى أساس العبلقة بيف البدؿ
أف ىذه األقساـ التي ٌ
حددىا ٌ
كنرل ٌ

تمعناىا كجدناىا معقٌدة ،بؿ ىي بالغة التٌعقيد ،قد ال يتأتٌى فيميا إالٌ عمى
كالمبدؿ منو ،كاذا ٌ
خاصة في التٌمييز بيف بدؿ
المتخصصيف ،كال نعدـ أف يقع المٌبس عندىـ،
الضالعيف
ٌ
ٌ
ٌ

أحمد خمقيو) ،فػ ػ (خمقيو) بدؿ بعض
الكؿ ،كبدؿ االشتماؿ؛ فإذا قمنا( :أعجبني
البعض مف ٌ
ي
يصح االستغناء
ألنو
مف ٌ
الكؿ ،إذا اعتبرنا ي
(الخمؽ) جزءا مف (أحمد) .كىك بدؿ اشتماؿ؛ ٌ
ٌ

أف
عنو ،ككؿ مف البدؿ كالمبدؿ منو
مشتمؿ في العامؿ الذم ىك اإلعجاب .كنخمص إلى ٌ
ى

التٌمييز بيف أقساـ البدؿ مف المسائؿ التي ت ٍش يكؿ عمى المتعمٌميف ،كنقترح ىينا أف نكتفي
ببدؿ متطابؽ كبدؿ غير متطابؽ.
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القيـ – بعد فراغو مف أقساـ البدؿ  -إلى
 -2-2بدؿ الجممة مف الجممة :أشار اإلماـ ابف ٌ
أف البدؿ ال يككف مفردا مف مفرد فحسب ،كاٌنما « :قد تيبدؿ الجممة مف الجممة ،كبدؿ الفعؿ
ٌ
جني :كمنو قكؿ
مف الفعؿ ،كالجممة مف المفرد ،كقكلؾ( :عرفت زيدا أبك مف ىك) ،قاؿ ابف ٌ

شاعر:
ال ٌ

ً ً
ً
ؼ ىيٍمتىًقىي ً
اف»
اج نة ىكبًالش ًاـ أي ٍخ ىرل ىك ٍي ى
إىلى المو ىأ ٍش يكك ًباٍل ىمد ىينة ىح ى

1

النحاة في االستشياد لو
القيـ لبدؿ الجممة مف الجممة ،كقد اشترؾ ٌ
لـ يمثٌؿ اإلماـ ابف ٌ
أمدكـ) الثٌانية جممة،
يف﴾ ال ّشعراء ،133فػ ( ٌ
أمد ُك ْـ ِبأَ ْن َع ٍاـ َوَب ِن َ
باآلية﴿ :أَ َمد ُك ْـ ِب َما تَ ْعمَ ُم َ
وف(َ )132

القيـ أيضا بدؿ الفعؿ مف الفعؿ،
كىي بدؿ مف الجممة األكلى ( ٌ
أمدكـ) .كلـ يشرح اإلماـ ابف ٌ
النحاة لبدؿ الفعؿ مف الفعؿ ،باآليةَ ﴿ :و َم ْف َي ْف َع ْؿ َذلِ َؾ
كا ٍف كاف قد ذكره يم ٍجمبل ،كقد استشيد ٌ
ِ
(يضاعؼ) ،بدؿ مف الفعؿ
ام ِة﴾ الفرقاف  ،69فالفعؿ
اع ْ
ٍ
َي ْم َ
اما(ُ )68ي َ
ؼ لَ ُو ا ْل َع َذ ُ
ض َ
اب َي ْوَـ ا ْلق َي َ
ؽ أَثَ ً

(يمؽ).
ى

القيػـ بػ (عػرفػت زيػدا أبػك مػف ىػك)
أما بػدؿ الجممة مػف المفػرد ،فمثٌؿ ليا اإلمػاـ ابػف ٌ
ٌ

جني
فالجممة
االسمية (أبك مف ىك) بدؿ مف (زيدا) ،كاستشيد بالبيت الذم استشيد بو ابف ٌ
ٌ
في المسألة ،فالجممة (كيؼ يمتقياف) بدؿ مف المفرد الٌذم ىك (حاجة).

النكرة مف
الككفيكف حكؿ مسألة بدؿ ٌ
 -3-2بدؿ ال ّنكرة مف المعرفة :اختمؼ البصرٌيكف ك ٌ
المعرفة ،ككاف اختبلفيـ حكؿ ضركرة اتٌحاد المٌفظيف (المبدؿ كالمبدؿ منو) مف عدمو « :ال

حتجيف بقكلو تعالى:
كشر ى
فيكف م ٌ
طو الكك ٌ
ييشترط في بدؿ الٌنكرة مف المعرفة اتٌحاد المٌفظيف ،ى
اصي ٍة َك ِاذب ٍة َخ ِ
ِ
ِ ِ
شاعر:
اط َئ ٍة﴾ العمؽ ،16كاحت ٌج البصرٌيكف بقكؿ ال ٌ
َ
سفَ ًعا ِبالناص َية (َ )15ن َ
﴿لَ َن ْ
2
لىيؤًذ ً
يني الت ىح ٍم يح يـ ىكالص ًيي يؿ»
ؾ أِّني
ىف ى
يؾ ىخ ٍي ور ًم ٍن ى
بل ىك أىبً ى
يٍ
و
القيـ ىينا رأم
ؼ
(خير) في البيت بدؿ نكرة مف معرفة (أبيؾ) ،كاختار اإلماـ ابف ٌ
يبيف فساده ،كاٌنما ٌبيف مكقفو مف
كرد رأم
البصرٌييف دكف أف
يكضحوٌ ،
الككفييف دكف أف ٌ
ٌ
ٌ

النكرة مف المعرفة ،دكف اشتراط اتٌحاد المٌفظيف.
جكاز أف يي ى
بدؿ ٌ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،0ص.1251
 - 2المرجع نفسو ،ج ،0ص.1256
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ألنو تسنده
القيـ أنسب كأصمح؛ ذلؾ ٌ
أف رأم البصرٌييف ،كالذم ٌ
تبناه اإلماـ ابف ٌ
كنرل ٌ
سأَلوَن َؾ َع ِف الش ْي ِر ا ْل َح َرِاـ
ال ٌ
شكاىد ،مف ذلؾ اآلية التي استشيدنا بيا في بدؿ االشتماؿَ ﴿ :ي ْ
يو﴾ البقرة 217؛ إذ كرىد البدؿ ً
اؿ ِف ِ
(قتى و
ِقتَ ٍ
اؿ) نكرة مف المبدؿ منو (الش ٍي ًر) الذم كرد معرفة دكف
ىى
و
ً
ك(ناصية) فيك
(الناصية)
الككفيكف
شاىد الذم ذكره
البدؿ ك
يتحد
أف
أما ال ٌ
ي
ي
ٌ
ٌ
المبدؿ منو لفظاٌ .
ألف البدؿ كالمبدؿ منو متٌحداف في المٌفظ ،غير ٌأنو شاىد ،كا ٍف كاف ييثٍبًت ما ذىب
صحيح؛ ٌ
أف رأم البصرٌييف ال
إليو
ٌ
الككفيكف ،غير ٌأنو ال يصمح شاىدا لبطبلف رأم البصرٌييف ،كما ٌ

الككفيكف.
يمغي ما استشيد بو
ٌ

مصطمحيف اثنيف ،لمتٌعبير عف المعنى نفسو في ىذا
النحك
 –3ال ّنعػػػػػػػػػػػت :تداكلت كتب ٌ
ٍ
كلما كاف
الصفة) .ككثر استخداـ مصطمح (نعت) عند ٌ
البابٌ :
(النعت ك ٌ
النحاة األكائؿٌ ،

الف عمى المعنى نفسو ،فبل نرل مانعا مف استعماؿ كمييما ،يقكؿ صاحب (أساس
يد ٌ

الببلغة) « :ف ع ت ،ىك منعكت بالكرـ كبخصاؿ الخير ،كلو ينعكت كم ً
ت جميمة
ناع ي
ي
ى
كتقكؿ :ىك حر المنا ًبت ،حسف المىن ً
اعت ...ك ٍانتى ىعتى ًت المرأة بالجماؿ ،كما تقكؿ:
ي
ى ىي ى
ى

1
قيـ
اتٌصفتٌ ، ».
ص ىف ٍ
(انتى ىعتى ٍ
فالزمخشرم استعمؿ ٍ
ت) ،ككذلؾ فعؿ اإلماـ ابف ٌ
ت) بمعنى (اتٌ ى

الصفة مقامو» ،2ككرد عنده أيضا« :فبل
الجكزٌية؛ إذ كرد عنده « :ح ٍذؼ المكصكؼ كاقامة ٌ
3
أف
النعت إذا جرل ٌ
عت ٌ
يمتنع أف يي ٍن ي
األكؿ مجرل االسػـ الجامد»  ،كيرل ابػف يعيش ٌ
النعػت ٌ

النعت مصطمحاف مختمفاف في المٌفظ
أف
النعت كاحد ،كبيػػذا
الصفة ك ٌ
الصفة ك ٌ
يستقر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

كمتح ٌداف في المعنى.

القيـ ما يككف نعتا مف األلفاظ ،كاٌنما استثنى اسـ
 1-3ما يكوف نعتا :لـ ٌ
يحدد اإلماـ ابف ٌ
دؿ
الجنس المفرد مف أف يككف نعتا ،قاؿ « :المعنى المفرد ال يككف نعتا ،كنعني بالمفرد ما ٌ

ألنو اسـ جنس
ألنو ال رابط بينو كبيف المنعكتٌ ،
لفظو عمى معنى كاحد ،نحكً :عٍمـ كقدرة؛ ٌ
العممية ،ج6
السكد ،ط .1بيركت ،1116 :دار الكتب
ٌ -1
ٌ
محمد باسؿ عيكف ٌ
الزمخشرم ،أساس الببلغة ،تحٌ :
ص.660
القيـ ،ص .672
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.346
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1
أف المانع مف مجيء اسـ الجنس صف نة ،ىك عدـ كجكد رابط
كيفيـ مف ىذا ٌ
عمى حالو»  ،ي

النعت كالمنعكت ،كقاؿ
بينو كبيف المنعكت،
الرابط بيف ٌ
كفصؿ اإلماـ ابف ٌ
ٌ
القيـ بعد ىذا في ٌ
ت بً ىر يج وؿ ىك ًر ويـ) ،فتقدير الكبلـ:
إف ٌ
(م ىرٍر ي
ٌ
النعت يربطو بالمنعكت ضمير محذكؼ ،فإذا قيؿ :ى
ت
يصح في اسـ الجنس؛ إ ٍذ ال
ت ًب ىر يج وؿ ىك ًر ويـ يى ىك) ،كىذا ال
ٌ
ٌ
(م ىرٍر ي
(م ىرٍر ي
يصح أف يقاؿ :ى
ى
إال برابط كىك
النعت باسـ الجنس ،ال يككف ٌ
أف ٌ
ًب ىر يج وؿ عٍموـ يى ىك) ،كليذا اشترط ابف ٌ
القيـ ٌ
ت ًب ىر يج وؿ ًذم ًعٍموـ).
(م ىرٍر ي
(ذك) ،ي
فيقاؿ :ى
و
بضمير ،كلـ نصادؼ ذلؾ عند الكثير
النعت
القيـ بمسألة ربط ٌ
تفرد اإلماـ ابف ٌ
كلقد ٌ

يتكىمكا ضمي ار محذكفا يككف
حددكا ما
النحاة؛ فيؤالء ٌ
مف ٌ
يصح أف يككف نعتا ،دكف أف ٌ
ٌ

النحكم؛ إذ
القيـ نراه ينػدرج في منيجو ٌ
رابطا بيف ٌ
النعت كمنعكتو .كما ذىب إلي ػػو اإلماـ ابف ٌ
الحكـ كما يتعمٌؽ
تبيف في مسائؿ
ٌ
ٌ
نحكية كثيرة ،أٌنو يبحث عف عمٌة ال ٌشيء ،كال يكتفي بذكر ي
النحاة فمـ يتجاكزكا العمٌة ،كاٌنما اشترككا في عمؿ أخرل ،فقد
أما غيره مف ٌ
بو مف شركطٌ .
تأكلكا ما يي ً
خرج اسـ الجنس إلى االشتقاؽ ،مف ذلؾ ما قالو ابف يعيش « :كقد كصفكا بأسماء
ٌ

ً ً
ص ًرم) ...فيذا كنحكه ليس
غير مشتقٌة ترجع إلى معنى
ٌ
المشتؽ ،قالكا( :رج هؿ تىميمي ى
كب ٍ
ً
ب؛ كاٌنما ىك يمتىأىك هؿ بمنسكب
ػؤخػذ مف فعػػؿ ،كما أيخذ
ٌ
ألنو لـ يي ػ ى
بمشتؽ؛ ٌ
ضار ه
ض ىر ى
ب مف ى
رجؿ ذك م و
اؿ) ،فيػذا أيضا ليس
كم ٍع يزك ،فيك في معنى اسـ المفعكؿ ،...كقالكا( :ىذا
ه
ى
ى

ألف قكلؾ( :ذك ماؿ)
مأخكذا مف (فى ىع ى
ػؿ) ،كاٌنما ىك كاقع مكقع اسـ الفاعؿ ،كفي معناه؛ ٌ

2
إما باسـ المفعكؿ ،كا ٌما
يؤكؿ االسـ غير المشتؽ ٌ
بمعنى صاحب»  ،فابف يعيش إ نذاٌ ،

يصح أف يينعت بو.
باسـ الفاعؿ ،حتٌى
ٌ

أف ما ذىب
تأكلو اإلماـ ابف ٌ
تأكلو ابف يعيش التٌضح ٌ
القيـ ،كما ٌ
كاذا ما قارٌنا بيف ما ٌ

الربط
بالربط بيف ٌ
القيـ أيسر؛ ذلؾ ٌ
إليو اإلماـ ابف ٌ
النعت كالمنعكت ،فمتى قاـ ٌ
اىتـ ٌ
ألنو ٌ
كالصمة
(الصفة كالمكصكؼ)
إف
صح النعت ،كىك أمر انتبو إليو ٌ
ٌ
النحاة ،حتى ٌإنيـ قالكا ٌ
ٌ
ٌ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص .341
المفصؿ ،ج ،3ص.06
 - 2ابف يعيش ،شرح
ٌ
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يتأكؿ بمعناه
النعت غير
ٌ
أف ٌ
كالمكصكؿ مف حيث االرتباط .بينما ٌ
تكىـ ابف يعيش ٌ
المشتؽٌ ،
كب ًلتى ًميـ) ،كمنسكب
ففي المثاؿ الذم ذكره( :ى ػػذا رجؿ
س ه
تميمي) ،يي ىؤٌكؿ بػ( :ىىػ ىذا ىر ىج هؿ ىم ٍن ي
ٌ
بالنسبة لػ( :ىذا رج هؿ يذك م و
اؿ)
النعت مشتقٌا .ككذلؾ األمر ٌ
ىك اسـ مفعكؿ ،كبو يصبح ٌ
ى
صاحب و
مشتؽ.
ك(صاحب) اسـ فاعؿ ،كىك
ماؿ)،
يم ىؤٌكؿ بػ( :ىذا رج هؿ
ٌ
ي
ي
النحاة مف
تكىمو ابف يعيش ،ليس ىك االشتقاؽ الذم جعمو ٌ
أف االشتقاؽ الذم ٌ
كنرل ٌ
النعت ،كليس في لفظ معنى
النعت ،ىك اشتقاؽ في لفظ ٌ
النعت؛ ًإذ االشتقاؽ في ٌ
خصائص ٌ

النعت.
ٌ

المؤكؿ
المشتؽ ،كاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ ...أك
أف ما يقع نعتا ىك
ٌ
تجدر اإلشارة إلى ٌ
ٌ

النسب ،كما كاف في معنى صاحب ...أك المصدر ،أك الجممة
ٌ
بالمشتؽ ،كالمختكـ بياء ٌ

القيـ ىذه األصناؼ كمٌيا ،كاٌنما اكتفى بذكر ما يمتنع أف
كشبو الجممة .كلـ يذكر اإلماـ ابف ٌ

إال أف يككف برابط نحك(ذك).
يككف نعتا كىك اسـ الجنسٌ ،

ألنو ال إشكاؿ كال جػدؿ في كقػكعيا نعتا
أف اإلماـ لـ يذكر األصناؼ األخرل؛ ٌ
كنػػرل ٌ

أما
كاقتصر عمى ما حصؿ فيو الجدؿ كالخبلؼ في ٌ
تكىـ التٌأكيؿٌ ،
كبيف رأيو في المسألة ،ك ٌ

مما يككف نعتا ،فنراه مف قبيؿ التٌقرير.
سككتو عف تحديد األصناؼ األخرل ٌ

النعت ىك العامؿ في المنعكت
أف العامؿ في ٌ
 -2-3العامؿ في ال ّنعت :أجمع ٌ
النحاة عمى ٌ

المجتيد) ،فالعامؿ في المنعكت (الطٌالب) ىك الفعؿ (جاء) ،كىك
الطالب
فإذا قيؿ( :جاء
ي
ي
النعت ىك
النعت
ي
(المجتيد) ،كىذا ما عرضو اإلماـ ابف القيـ« :العامؿ في ٌ
نفسو العامؿ في ٌ
العامؿ في المنعكت ،ككأ ٌف سيبكيو إلى ىذا ذىب ،حيف منع أف يجمع بيف نعتي االسميف

إذا اتٌفؽ إعرابيما ،كاختمؼ عامبلىما ،نحك( :جاء زيد كىذا عمرك العاقبلف)» ،1كظاىر
يع ًدؿ في ختاـ
ػبنى رأم ش ػػيخ ٌ
القيـٌ ،أنو يت ٌ
األمر مف قكؿ اإلماـ ابف ٌ
النحاة ،غير ٌأنو ٍ

السييمي -كسيأتي تكضيحو .-
المسألة إلى ٌ
تبني رأم ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.364
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النعت ىك نفسو العامؿ في المنعكت ،كاٌنما
أما سيبكيو فمـ
بأف العامؿ في ٌ
يصرح ٌ
ٌ
ٌ

النعتيف ،إذا اتٌفؽ إعرابيما ،كاختمؼ عامميما ،ففي المثاؿ
النحاة مف منعو جمع ٌ
استنتجو ٌ

ألف العامؿ
القيـ ،منع سيبكيو أف ييجمع بيف ٌ
الذم ذكره اإلماـ ابف ٌ
النعتيف في لفظ كاحدٌ ،

أف
األكؿ (زيد) ،غير العامؿ في المنعكت الثٌاني (عمرك) ،كمنو استنتج ٌ
النحاة ٌ
في المنعكت ٌ
النعت عند سيبكيو ،ىك نفسو العامؿ في المنعكت.
العامؿ في ٌ

النعت
بأف العامؿ في ٌ
عرض اإلماـ ابف ٌ
الرأم القائؿ ٌ
القيـ رأم ٌ
السييمي ،الذم عارض ٌ

بل
النعت عمى المنعكت ،كلك كاف الفعؿ عام ن
ىك نفسو العامؿ في المنعكت « :امتناع تقديـ ٌ

1
فالسييمي يرل ٌأنو
فيو ،ىل ىما امتنع أف ى
يميو معمكليو ،كما يميو المفعكؿ تارة ،كالفاعؿ أخرل» ٌ ،

يتقدـ
صح ذلؾ،
ألنو -عنده -لك
لصح أف ٌ
النعت ىك الفعؿ؛ ٌ
ىيمتىنع أف يككف العامؿ في ٌ
ٌ
ٌ

يتقدـ عميو الفاعؿ كالمفعكؿ ،كىذا لـ يقع.
النعت عمى الفعؿ كما ٌ
ٌ

مما
ٌ
السييمي في امتناع أف يعمؿ عام يؿ المنعكت في ٌ
عزز ابف ٌ
القيـ رأم ٌ
النعت ،فقاؿٌ « :

النعت صفة لممنعكت الزمة لو
أف ٌ
ٌ
أف الفعؿ العامؿ في االسـ ال يعمؿ في نعتوٌ :
يبيف لؾ ٌ

قبؿ كجكد الفعؿ كبعده ،فبل تأثير لمفعؿ فيو» 2فإذا يكصؼ (زيد) بالكرـ ،في قكلنا( :جاء
القيـ
زه
ثـ رأل ابف ٌ
يـ)ٌ ،
فإف صفة الكرـ مبلزمة ل ػ (زيد) قبؿ كقكع الفعؿ كبعده ،كمف ٌ
يد الكر ي
النعت.
أف الفعؿ لـ يعمؿ في ٌ
ٌ

حجة
القيـ ال يقكـ عمى ٌ
السييمي ،ككافقو فيو اإلماـ ابف ٌ
كنرل ٌ
أف ما ذىب إليو ٌ

ً
النعت ،مف
أف العامؿ في المنعكت ليس ىك نفسو العامؿ في ٌ
السييمي ٌ
يم ٍفحمة؛ فإذا رأل ٌ
ألنو مبلزـ
النعت لـ ٌ
النعت ال ٌ
يتقدـ عمى الفعؿ؛ ٌ
أف ٌ
يتقدـ عمى الفعؿٌ ،
أف ٌ
فإننا نرل ٌ
باب ٌ

يـ
النعت ،فنقكؿ:
تقدـ المنعكت ٌ
الدليؿ عمى ذلؾ ٌأنو لك ٌ
لممنعكت ،ك ٌ
لتقدـ ٌ
ٌ
(محمدا الكر ى
النحك:
التقيت) ،كيككف تحميميا عمى ىذا ٌ
ي

السييمي ،نتائج الفكر ،ص.161
ٌ -1
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.366
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التقيت
يـ
ي
ٌ
محمدا الكر ى
ؾ
ؼ1

ؼ6

ـ

ـ إليو

مفعكؿ بو

نعت

فعؿ ماض

فاعؿ

محمدا
ٌ

يـ
الكر ى

ٍ
التقي ػ ػػٍ

ت
ي

العامل

أف
الصفة مبلزمة لممكصكؼ قبؿ الفعؿ كبعده)ٌ ،
أما قكؿ اإلماـ ابف ٌ
فإننا نرل ٌ
القيـٌ :
(إف ٌ
ٌ

يتغير
إف ٌ
عمؿ الفعؿ في ٌ
النعت ٌ
ثـ ٌ
النعت ،ال يي ٍذىب عنو مبلزمتو لممنعكت إعرابا كمعنىٌ ،
يـ ،كمررت
ػتغير العامؿ تبعا ٌ
ًبػ ٌ
يـ ،كرأيت ٌ
لتغير منعػكتو ،فنقػكؿ( :جاء ٌ
محمدا الكر ى
محم هد الكر ي
بمحم ود الكر ًيـ) ،كلك لزـ منعكتو ،ىلىم ًزـ إعرابو قبؿ دخكؿ العامؿ ،كىذا لـ يقع.
ٌ
القيـ ،اقتصر اىتماميما عمى العامؿ حاؿ ككنو
السييمي كاإلماـ ابف ٌ
كنرل أيضاٌ ،
أف ٌ

اسمية ،أك شػػبو جممة ،نحك( :ىذا
النعت إذا كرد في جمػمة
يبيػنكا العامؿ في ٌ
ٌ
فعبل ،كلـ ٌ
و
ً
النعت عمى
ثـ ال تنسحب
حججيـ (عدـ ٌ
تقدـ ٌ
ي
يـ) ،ك(كتاب ٌ
ٌ
محمد العالـ) ،كمف ٌ
محم هد الكر ي
الصػفة لممكصكؼ قبؿ الفعؿ كبعػده) عمى األمػثمة المذككرة ،كمف ثـ يتٌضح
الفعؿ ،كمبلزمة ٌ

أف حججيـ لـ تتٌسـ بالعمكـ كاإلطبلؽ.
ٌ

قيـ الجكزٌية إلى مسألة حذؼ المنعكت كاإلبقاء
تطرؽ اإلماـ ابف ٌ
-3 –3حذؼ المنعوتٌ :

القيـ) ،ففي تفسيره لآلية﴿ :إِف َر ْح َم َت
عمى ٌ
النعت ،في مكاضع ثبلثة مف كتابو (التٌفسير ٌ
ِ
الرحمة  -كىي
عز ٌ
أف ا﵀ ٌ
يب ِم َف ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
يف﴾ األعراؼ ،56أشار إلى ٌ
المو قَ ِر ٌ
كجؿ أخبر عف ٌ

مذكر  ، -كناقش المسألة في (اثني عشر مسمكا) ،كعارض في
مؤنث  -بػ (قريب)  -كىك
ٌ
ٌ
الرابعٌ :أنو مف باب حذؼ
الرابع أف يككف (قر ه
يب) نعتا لمنعكت محذكؼ « :المسمؾ ٌ
المسمؾ ٌ

إف رحمة ا﵀ شيء قري ػب مف المحسنيف أك
الصفة مقاموٌ ،
كأنو قاؿٌ :
المكصكؼ كاقامة ٌ
شاعر:
لطؼ قريب ،أك ًب ٌر قريب ،كنحك ذلؾ ،كحذؼ المكصكؼ كثػير ،فمنو قكؿ ال ٌ
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امت تيب ِّكي ًو عىمى قى ٍب ًرًه  ...مف ًلي ًمف ب ً
امر
عد ى
ىٍ
ٍ ى
ى
قى ٍ ى
ؾ ىيا ىع ي
و
ً
ناصر »
تىىرٍكتىني في الد ًار ىذا يغرىبة  ...ىق ٍد ىذؿ ىم ٍف ىل ٍي ىس ىلوي
ي

1

إما بػ( :شيء) أك
أف المنعكت إذا قي ٌدر ٌأنو محذكؼ في اآلية
رأل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
فيتأكؿ ٌ
ٌ
أف
(لطؼ) أك (بًٌر) ،كاستشيد لو ببيت مف ال ٌشعر ،كال ٌشاىد فيو قكلو( :ذا غربة)ٌ ،
كبيف اإلماـ ٌ
معناه :تركتني شخصا أك إنسانا ذا غربة.

أقر
القيـ قد ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
يي ٌ
خيؿ لمقارئ كىك يتابع تحميؿ ىذا المسمؾ ٌ
الرأم ،ك ٌ
تبنى ىذا ٌ

بحذؼ المنعكت ،غير ٌأنو يعكد في نياية عرضو ليذه المسألة ،كيقكؿ بضعؼ ىذا المسمؾ؛ أم

الصفة مكاف المكصكؼ يقتضي أف
أف (قريب) ليس نعتا لمنعكت محذكؼٌ ،
كبيف ٌ
ٌ
أف إقامة ٌ

الصفة قد غمب استعماليا مفردة عمى
الصفة بالمكصكؼ بعينو ال بغيره ،كا ٌما أف تككف ٌ
تختص ٌ
ٌ

مجردة عف المكصكؼ.
مما غمب استعما يؿ ٌ
الصفة فيو ٌ
المكصكؼ ٌ
كالبر كالفاجر كالعالـٌ ...

ِّ
المحدداف لجكاز حذؼ المنعكت ،ليسا متكفٌريف في اآلية ،فػ (قريب) ليس مف
كىذاف ال ٌشرطاف
الصفات التي شاع استعماليا
الصفات
(البر) ،كال مف ٌ
ٌ
ٌ
المختصة بػ (ال ٌشيء) أك(المٌطؼ) أك ٌ

السابع ،مف
أما عف المسمؾ الذم اختاره اإلماـ في المسألة فيك المسمؾ ٌ
ٌ
مجردة مف المكصكؼٌ .

أف ا﵀ تعالى قريب مف المحسنيف ،كذلؾ يستمزـ القر ٍبيف :قرىبو كقرب
بيف اثني عشر مسمكاٌ « :

إف رحمة ا﵀ قريبة مف المحسنيف لـ يد ٌؿ عمى قربو تعالى منيـ» 2كبيذا نككف
رحمتو .كلك قاؿ ٌ
أف اإلماـ ابف
قد ألممنا برأم اإلماـ في مسألة حذؼ المنعكت ،كاقامة ٌ
النعت مقامو ،كاتٌضح ٌ
تقدـ بيانيما.
يحدد لذلؾ شرطيف كقد ٌ
القيـ ٌ
ٌ

القيـ ،تظير بجبلء في تفسيره
إف مسألة حذؼ المنعكت كاقامة ٌ
النعت مقامو عند اإلماـ ابف ٌ
ٌ

الخناس:
الناس ،فقد اعػػتبر (الكسكاس) ك(الخ ٌػناس) نعػػتا لمنعكت محذكؼ « :فالكسكاس ك ٌ
لسكرة ٌ
حذؼ المكصكؼ ىاىنا ىغمىىبةي الكصؼ ،حتٌى
كحسف
ى
كصفاف لمكصكؼ محذكؼ ،كىك ال ٌشيطافٌ .

يقبح حذفو إذا كاف الكصؼ مشتركا .فيقع المٌبس كالطٌكيؿ
كالعمىـ عميو .كالمكصكؼ ٌإنما ي
صار ى
القيـ ،ص.672
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص .666
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الصفة لو ،ال لغيره ،1».كىذا إيضاح
كالقبيح ،كالحسف ،كنحكه.
ٌ
فيتعيف ذكر المكصكؼ يليعمـ ٌ
أف ٌ
السابقة صفة
ينسجـ مع ما ذىب إليو آنفا ،فإذا منع ابف ٌ
القيـ أف يككف (قريب) في اآلية ٌ

ك(الخناس)
فإف (الكسكاس)
ٌ
لمكصكؼ محذكؼ؛ ٌ
ألنيا ليست صفة مبلزمة لما قي ٌػدر حذفيوٌ ،

صفتاف مبلزمتاف لػ (ال ٌشيطاف) دكف غيره ،فجاز حذؼ المنعكت.

تشددكا في حذفو إالٌ
النحاة في مسألة حذؼ المنعكت؛ فيـ ٌ
القيـ قد كافؽ ٌ
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ات الطر ِ
كر
يف﴾ا ّ
بشركط ،يقكؿ ابف يعيشَ ﴿ « :و ِعػ ْن َد ُى ْػػـ قَاصػ َر ُ
ؼ ِع ٌ
الم ػراد :يح ه
ْ
لصافات  ،48ك ي

الصفة مفردة متم ٌكنة
قاصرات الطٌرؼ ،قاؿ :كىذا باب كاسع ،يعني حذؼ المكصكؼ إذا كانت ٌ
في بابيا غير ممتبسة ،نحك قكلؾ :مررت بظريؼ ،كمررت بعاقؿ» ،2فاشترط ابف يعيش في
خاصة
الصفة ،كتم ٌكنيا اختصاصيا بالمنعكت ،فػ (قاصرات) صفة
ٌ
حذؼ المكصكؼ تمك ىف ٌ

متم ٌكنة في (الحكر) .كاليكـ تحميبل لم ٌشاىد:

ات الطػػر ِ
" ِع ْنػ َد ُىػـ قَػ ِ
ؼ"
اصػػ َر ُ
ْ
ْ
ؾ

ـ 

ؼ1

ؼ6

ـ إليو

خبر

ظرف

مضا إليه

مبتػ ػػدأ

مستقرة
ٌ

ند
ًع ى

يىـ

حكر
ه

ؼ3

ؼ0

نعت مضا إليه
ات
قاصر ي

الطٌ ً
رؼ

الصفة
كاٌنما ٌ
تشدد ٌ
النحاة في حذؼ المنعكت ،بؿ ذىب بعضيـ إلى منعو عمى اإلطبلؽ؛ ٌ
ألف ٌ

كالمكصكؼ كال ٌشيء الكاحد ،كاإليضاح كالتٌبػػييف ٌإنما يحصؿ منيما معا ،ال بكاحد دكف اآلخر.

النعت الكاحد
النحاة في ىذا الباب نكعيف مف التٌكرار ،تكرار ٌ
 -4 –3تكرار ال ّنعػػػوت :تداكؿ ٌ
النعكت لمنعكت كاحد .كمناط الجدؿ في كمييما حكؿ مكاضع قطع
ألكثر مف منعكت ،كتكرار ٌ
القيـ ،ص .226
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
المفصؿ ،ج ،3ص.24
 -2ابف يعيش ،شرح
ٌ
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القيـ بالقسـ الثٌاني مف التٌكرار
ٌ
اىتـ اإلماـ ابف ٌ
النعت عف المنعكت ،كمكاضع منع القطع .ك ٌ
النعت إذا كاف تميػيػ از لممػنعػكت مػثبًتا لو ،لـ ييقطع
النعػػكت لمنعكت كاحد) ،يقكؿٌ « :
(ت ػكػ ػرار ٌ
ألنو مف تمامو ،كا ٍف كاف غير تمييز لو ،بؿ ىي مف أداة المدح أك ال ٌذـ
برفع كال نصب؛ ٌ

النعكت إذا كانت لمتٌمييز
تتكرر ،كاٌنما ييشترط تكرير ٌ
تكررت ٌ
النعكت أك لـ ٌ
المحض ،شاع قطعوٌ ،
1
أف مسألة القطع كعدـ القطع بيف
إف ٌأكؿ ما ييستنتج مف قكؿ اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،ىك ٌ
كالتٌبييف» ٌ ،

ميز
النعت كالمنعكت غير مرتبطة بالتٌكرار ،كاٌنما مرتبطة بالمعنى الحاصؿ مف ٌ
ٌ
النعت ،فإذا ٌ
تتكرر ،فإذا قيؿ:
تكررت ٌ
اختص بو ،لـ ي ًج ٍز اإلماـ ابف ٌ
المنعكت ك ٌ
النعكت أـ لـ ٌ
القيـ القطعٌ ،

الصفتيف لـ يجز القطع ،فبل نقكؿ( :جاء
اختص
العالـ) فإذا
يـ
(محمد) بيتيف ٌ
ٌ
ٌ
(جاء ٌ
ي
محم هد الكر ي
يقدر بػ ( :أذكر) أك (أمدح).
يـ
العالـ) بإضمار فعؿ بعد (الكريـ) ٌ
ى
زيد الكر ي
النعت كالمنعكت بقكؿ سيبكيو « :كسمعنا
استشيد
القيـ في مسألة القطع بيف ٌ
اإلماـ ابف ٌ
ي
ً
ًً
يف) ،فسألت عنيا يكنس فزعـ ٌأنيا عر ٌبية ،2».كىي
بعض العرب يقكؿ( :اٍل ىح ٍم يد لمو رب اٍلعالىم ى

أف ِّ
إمػا تيػعرب بػدال ،كا ٌما صفة ككبلىما تابع
عند سيبكيو منصكبة عمى التٌعظيـ ،عمما ٌ
(رب) ٌ

كالعكبرم كالزمخشرم.
كىذا الذم عميو معظـ ٌ
النحاة الذيف أعربكا القرآف الكريـ ،ي

النعت إذا
أف ٌ
أف استشياد اإلماـ ابف ٌ
األكؿ ٌ
كال نرل ٌ
القيـ يدعـ مذىبو ،فقد ٌبيف في قكلو ٌ

(رب العاميف) ،كمنو ال
اختص ا﵀ ٌ
عز كج ٌؿ بصفة ٌ
اختص بو المنعكت لـ ي
يجز فيو القطعي ،ك ٌ
ٌ
أخ نذا
أضمر التٌعظيـ ٍ
القيـ نفسو  -المٌيـ ٌإال إذا ٍ
يجكز فيو القطع – بناء عمى رأم اإلماـ ابف ٌ
بقكؿ سيبكيو.

النعكت لمنعكت
النحاة أجمعكا بجكاز القطع كاإلتباع ،إذا ٌ
تعددت ٌ
أف ٌ
كاألصؿ في الػػمسألةٌ ،

النعكت القطع
األكؿ ،إذا كاف المنعكت نكرة ،كأجازكا في باقي ٌ
كاحد ،كاشترطكا إتٍباع ٌ
النعت ٌ

كاإلتٍباع.

 -1ابف قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.361
 - 2سيبكيو ،الكتاب ،ج ،6ص .23
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النعت لممنعكت باإليضاح كالتٌبييف ،كىي
لـ ٌ
قيـ الجكزٌية مسألة مطابقة ٌ
يتكؿ اإلماـ ابف ٌ

النعت لما قبمو ،فيما ىك
النحاة ،يقكؿ ابف ىشاـ « :كتجب مكافقة ٌ
اىتـ بيا سائر ٌ
مسألة قد ٌ
1
أما مف حيث التٌذكير
مكجكد فيو مف أكجو اإلعراب الثٌبلثة ،كمف التٌعريؼ كالتٌنكير» ٌ ،

القائـ أبكىا)
ينب
كالتٌأنيث ،كاإلفراد كالجمع ،فالمكافقة ليست م ٌ
طردة؛ ٌ
ألنو يقاؿ( :جاءت ز ي
ي
ضمنيا ،كذاؾ ما
قررىا
الصالحكف أبناؤه) .كاف لـ يشر اإلماـ إلى ىذاٌ ،
ٌ
الرج يؿ ٌ
فإنو ٌ
ك(كجاء ٌ
لما استشيد بقكؿ إماـ
النعت
تبيف مف مسألة القطع كاإلتباع في ٌ
المتكرر ،فاإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ
القيـ ٌ

النحاة ،كاف عمى سبيؿ الخركج عف قاعدة المكافقة ،فاألصؿ اإلتباع بالمكافقة ،كالقطع جائز
ٌ
بشركط معمكمة.

النحاة اىتماميـ
اىتـ بو ٌ
 -4العػػػػػػػػػػػػػػػػطؼ :العطؼ ىك ال ٌنكع ٌ
الرابع مف أنكاع التٌكابع ،كقد ٌ
أما معناه ،فيحصؿ
بسائر التٌكابع ،بتركيز ٌ
أشد عمى المكافقة بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميوٌ .

النسؽ ،كحركفو عشرة
جني « :العطؼ كىك ٌ
الرابط بيف طرفي العطؼ ،يقكؿ ابف ٌ
مف الحرؼ ٌ

مكررة ،كحتى ،كقد
كثـ ،ىكأى ٍك ،كال ،كبؿ ،كلكف ،الخفيفة ،كأـ ،كا ٌما مكسكرة ٌ
كىي :الكاك ،كالفاءٌ ،
2
األكؿ ،كمعانييا مختػمفة»
مضى ذكرىا فيذه الحركؼ تجتمع كمٌيا في إدخاؿ الثٌاني في إعراب ٌ
حدد حركؼ العطؼ ،ك ٌأنيا تي ً
دخؿ المعطكؼ في إعراب المعطكؼ
جني في قكلو ىذاٌ ،
فابف ٌ
أف معاني حركؼ
فنصب ،كاف ا
إف رفعا فرفعه ،كا ٍف نصبا
جر فجر .كذكر ابف ٌ
ه
جني ٌ
عميوٍ ،

يضػػفيو عمى الػػتٌركيب بدخػػكلو
ػعنى ٍ
أف ل ػػك ٌؿ حرؼ مف حركؼ ال ػػعطؼ مػ ن
الػػعطؼ مختمفة؛ أم ٌ
 -كسيأتي بياف ذلؾ في فصؿ الحركؼ .-

خص العديد مف مسائؿ العطؼ باإليضاح كالتٌفصيؿ ،ففي
أما اإلماـ ابف ٌ
قيـ الجكزٌية ،فقد ٌ
ٌ

تحدث عف مفيكـ العطؼ إجماال:
تحدث عف حركؼ العطؼ كمعانييا ،كما ٌأنو ٌ
معاني العطؼٌ ،
« إذا كاف و
طب ال يعمـ
لرجؿ – مثبل  -أربع صفات ىك :عالـ كجكاد كشجاع
كغني ،ككاف المخا ى
ٌ
ككأف ذىنو
الصفات في رجؿ ،فإذا قمت :ز ه
عالـٌ ،
يقر بو ،كيعجب مف اجتماع ىذه ٌ
ذلؾ أك ال ٌ
يد ه
قدرت استبعاده لذلؾ ،قمت :كشجاع؛
استبعد ذلؾ ،فتقكؿ :كجكاد؛ أم :كىك مع ذلؾ جكاد ،فإذا ٌ
م ،أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،ج ،3ص.673
 -1ابف ىشاـ األنصار ٌ
جني ،المي ىمع في العربية ،ص .11
 - 2ابف ٌ
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يد تقرير ،كتككيد ال يحصؿ بدكنو ،تى ٍد ىأر
أم :كىك مع ذلؾ شجاع
كغني ،فيككف في العطؼ مز ي
ٌ
القيـ
تكى ىـ اإلنكار» ،1كيؤ ٌكد
بو ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
كبلمو ىذا ما أشرنا إليو في مسائؿ سابقة ،مف ٌ
ي
و
نح ىك إعماؿ كعمٌة كاعراب كبناء فحسب؛ إ ٍذ يشير إلى
نح يك
معاف ،كليس ٍ
فنح يكه ٍ
ييتـ بالمعانيٍ ،
ٌ
المستمع لو.
كيد أير إنكار
ً
ٌ
أف بالعطؼ يتأ ٌكد المعطكؼ عميو ،ي

إف الذم نريده مف ىذا العنكاف ،ليس مكافقة المعطكؼ
 -1-4المعطوؼ والمعطوؼ عميوٌ :
لممعطكؼ عميو إعرابا ،كتنكي ار كتعريفا ،كتذكي ار كتأنيثا ،كافرادا كتثنية كجمعا؛ كاٌنما غرضنا أف

طؼ بيف اسـ كاسـ ،نحك( :جاء
النحكية التي يككف بيا العطؼ .فإذا جاز أف ييع ى
نبيف العناصر ٌ
ٌ

نحكية أخرل
ثمة عناصر
ٌ
محم هد) ،فيؿ ٌ
قاـ ٌ
ٌ
محم هد كعمي) ،كبيف فعؿ كفعؿ ،نحك( :جمس ٌ
ثـ ى
قيـ الجكزٌية منيا؟
يجكز العطؼ بينيا؟ كما مكقؼ اإلماـ ابف ٌ
القيـ عطؼ الفعؿ عمى االس ػـ ،كلـ يي ًجز
-1-1-4عطػؼ الفعػؿ عمى االسػـ :أجاز اإلماـ ابف ٌ
العكػس « :كق ػد جاء عط ػؼ الفعػؿ ع ػمى االسـ ،إذا كاف ف ػيو معنى الفعؿ ،نحك﴿ :صاف ٍ
ّات
َ

ض َف﴾
َوَي ْق ِب ْ

الم ْمؾ19
ُ

2
القيـ ،مشركط بككنو في
»  ،جكاز عطؼ الفعؿ عمى االسـ عند اإلماـ ابف ٌ

معنى الفعؿ ،كأف يككف في معنى الفعؿ؛ أم أف يككف مشتقٌا (اسـ فاعؿ أك اسـ مفعكؿ) ،كفي

ضف) عمى االسـ (صاف و
ً
ألنو اسـ فاعؿ .كمف ذلؾ
ات)؛ ٌ
السابقة ،يعطؼ الفعؿ ى
(ي ٍقبً ٍ ى
(آية الممؾ) ٌ
ى
س ًنا﴾ الحديد  ،18ال ٌشاىد ىك عطؼ
ضوا ال َم َو قَ ْر ً
قكلو تعالى﴿:إف ا ْل ُمصد ِقي َف َوا ْل ُمصدقَا ِت َوأَق َْر ُ
ضا َح َ
(صدؽ).
مشتؽ مف الفعؿ
ألنو
الفعؿ (أقرضكا) عمى االسـ
ٌ
ٌ
ٌ
(المصدقات) ،كىك في معنى الفعؿ؛ ٌ
ت بً ىػر يج وؿ ىي ٍق يع يد ىكقىائًوـ) ،كرأل
لـ ي ًجػز اإلماـ ابف ٌ
القيـ عػػطؼ االسـ ع ػػمى الفعؿ ،نحك( :مػىىرٍر ي
مرده لككف االسـ أص ىؿ الفعؿ ،فإذا عطفنا الفعؿ عمى االسـ ،نككف قد عطفنا فػرعا عمى
أف ذلؾ ٌ
ٌ
أما إذا عطف ػػنا االسػػـ عمى الفعؿ ،فنككف قػد عطػفنا أصبل عمى فرع ،كىذا عنده ال
أصموٌ ،
أما ابف مالؾ فقد أجاز الكجييف( :عطؼ الفعؿ عمى االسـ ،كعطؼ االسـ عمى
يستقيـٌ .

الفعؿ) ،قاؿ:

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.336
 - 2المرجع نفسو ،ص.026
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ؼ عمىى ً ً ً ً ً
«كًٍ
استى ٍع ًم ٍؿ تى ًج ٍدهي ىس ٍي نبل
اعط ٍ ى
اسـ ش ٍبو ف ٍع وؿ ف ٍعبلن  ...ىك ىع ٍك نسا ٍ
ٍ
ى
الم ٍشبً ًو لمفعؿ ،كاسـ الفاعؿ ،كنحكه ،كيجكز أيضا عكس
يجكز أف ييعطؼ الفعؿ عمى االسـ ي

سـ ...
ىذا ،كىك أف ييعطؼ عمى الفعؿ الكاقع مكقع االسـ ا ه
1
ض وب باتً ًر  ...ي ٍق ً
ص يد ًفي أى ٍس يكًقيىا ىك ىجائً ًر»
ىب ى
ى
ات يي ىغ ِّشييىا بً ىع ٍ ى
فعند ابف مالؾ عطؼ الفعؿ عمى االسـ أك عكسو سكاء ،ككبلىما جائز ،كقد استشيد ابف
(جائً ًر) عند ابف
السابؽ ،فػ ى
عقيؿ لعطؼ االسـ عمى الفعؿ ببيتيف مف ال ٌشعر ،منيما البيت ٌ
ً
جر صفة ثانية لػ
(ي ٍقص يد) كجاء مجركرا؛ ٌ
عقيؿ ،معطكؼ عمى ى
ألف (يقصد) -حسبو -في مح ٌؿ ٌ
ض وب).
(ع ٍ
ى
ألف شكاىده قميمة
كال نرل في ما ذىب إليو ابف مالؾٌ ،
كدعمو ابف عقيؿ مذىبا يطٌرد؛ ذلؾ ٌ

ً
الصفة
أف
كال ٌشاىد الذم ذكره ابف عقيؿ مجيكؿ القائؿ ،كما يبدك لنا ٌ
(جائر) معطكؼ عمى ٌ
ً
ض وب) ،فما المانع أف يككف
(ع ٍ
(باتر) كليس عمى (يقصد) ،فإذا كاف (يقصد) صفة ثانية لػ ى

ً
الصفة األكلى (باتر) ،يككف قد
الصفػة األكلى؟ كاذا كاف معػطكفا عمى ٌ
(جائر) معػطكفا عمى ٌ
ضعفكا عطؼ االسـ
عطؼ اسما عمى اسـ ،كىك مذىب نراه ٍأر ىج ىح ،كيكافؽ
جميكر ٌ
النحاة الذيف ٌ
ى

عمى الفعؿ.

ألف العطؼ أخك
كمف ٌ
يكطيٌ « :
النحاة مف منع عطؼ االسـ عمى الفعؿ كع ٍك ىسو ،قاؿ ٌ
الس ٌ
2

طؼ أحدىما عمى اآلخر»  ،ال نحسب ما
ضـ فييا فعؿ إلى اسـ ،فكذا ال ييع ى
التٌثنية ،فكما ال ٍين ٌ
ألف العطؼ ليس كغيره مف التٌكابع؛ إذ ال ييشترط
السيكطي ينيض ٌ
ذىب إليو ٌ
بحجة ٌبينة؛ ذلؾ ٌ

المفرد عمى الجمع ،كالمذ ٌك ير عمى
فيو التٌكافؽ التٌاـ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ،فقد ييعطؼ
ي
القيـ في جكاز عطؼ الفعؿ عمى االسـ ،تدعميا
ٌ
أف ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
المؤنث ،كما ٌ

اىد عديدة ،منيا ما ذكرناه آنفا.
شك ي

الضمير ،مف
كيقصد بو
ي
عطؼ االسـ الظٌاىر عمى ٌ
المضمر :ي
-2-1-4عطؼ الظّاىر عمى ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يرٍة أََنا
ذلؾ ما أكرده اإلماـ ابف ٌ
القيـ في تفسيره لآليةُ ﴿ :ق ْؿ َىذه َ
س ِبيمي أ َْد ُعو إلَى المو َعمَى َبص َ
 - 1ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج ،6ص.640
السيكطي ،ىمع اليكامع ،ج ،3ص.660
ٌ -2
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ِ
الضمير في
الفراء كجماعة ( :ىك ىم ًف اتٌىب ىعنًي) معطكؼ عمى ٌ
َو َم ِف ات َب َعني﴾ يوسف ،207قاؿ « :قاؿ ٌ
1
ثـ عرض اإلماـ رأم ابف األنبارم
،
(أدعك)؛ يعني أنا كمف اتٌبعني يدعك إلى ا﵀ كما أدعك» ٌ

الضمير في (أدعك) ،بؿ اعتبر الجممة (عمى بصيرة أنا كمف
الذم اعتبر العطؼ ليس عمى ٌ
الفراء
اتٌبعني) جممة
الفراء أفصح كأبمغ .ك ٍ
ابتدائية .كرأل اإلماـ ابف ٌ
ٌ
القيـ ٌ
أخ نذا برأم ٌ
أف رأم ٌ

القيـ ،يكػكف العطؼ في اآلية بيف اسـ كضمير؛ أم عطؼ اسـ ظاىر
كالذم كافقو اإلماـ ابف ٌ
حدده
الضمير المستتر في (أدعك) .كقد استكفى ال ٌشرط الذم ٌ
كىك (مف) االسـ المكصكؿ ،عمى ٌ

س ُكػػػ ْف أَ ْنػػ َت َوَزْو ُج َؾ
ال ػ ٌػنحاة ،كىك اإلتياف بال ػػتٌككيد ،كىك ال ػ ٌ
ػضمير (أنا) « :ق ػكلو تعالى﴿ :اُ ْ

ا ْل َجن َة﴾

البقرة،53

ليصح العطؼ عميو»2؛ أم تككيد
لمضمير في الفعؿ ،أتى بو
ٌ
(أنت) تككيد ٌ

السابقة ،فيك عطؼ السـ ظاىر
ٌ
لمضمير المستتر في الفعؿ (اي ٍسكف) ،كالعطؼ ىينا مثؿ اآلية ٌ
عمى مضمر.

القيـ إلى عطؼ الجممة عمى الجممة
-3-1-4عطؼ الجممة عمى الجممة :أشار اإلماـ ابف ٌ
في (التٌبياف في أقساـ القرآف) ،قاؿ « :قكلو تعالى﴿ :وِا ْذ قَتَ ْمتُـ َن ْفساً فَاد أ ِ
ييا َوالم ُو ُم ْخ ِر ٌج
ارْتُ ْـ ف َ
َ
َ
ْ
اض ِربوه ِببع ِ
ض َيا﴾ البقرة  ،73فاعترض بقكلو ﴿ َوالم ُو ُم ْخ ِر ٌج َما ُك ْنتُ ْـ
َما ُك ْنتُ ْـ تَ ْكتُ ُم َ
وف ( )82فَقُ ْم َنا ْ ُ ُ َ ْ
3
ً
ً
أما الجمؿ المعطكفة في اآلية فيي:
المعطكؼ
الجمؿ
وف﴾ بيف
تَ ْكتُ ُم َ
ي
بعضيا عمى بعض» ٌ ،

(قىتىٍمتي ٍـ ىن ٍفسان)

الجممة (فى يقٍم ىنا

ثـ
يعطؼ عمييا( :فىاد ىأ
ثـ جممة اعتر ٌ
اضية ( ىكالموي يم ٍخ ًرهج ىما يك ٍنتي ٍـ تى ٍكتي يم ى
كف)ٌ ،
ارٍتي ٍـ)ٌ ،
ارٍتي ٍـ).
اض ًريبكهي) معطكفة عمى الجممة( :فىاد ىأ
ٍ

النحاة كأجازكه ،قاؿ ابف يعيش « :كاآلخر عطؼ الجممة
ىع ٍ
طؼ الجممة عمى الجممة ،قاؿ بو ٌ
ؽ ىكبً ٍكهر قىائً هـ) كنحكىما ،كالغرض مف
ك(زٍي هد يم ٍنطىمً ه
اـ ىز ه
يد كقى ىع ىد ىع ٍمهرك) ى
عمى الجممة نحك( :قى ى

4
مما استشيد بو
ك
حاة،
الن
بيف
خبلفا
ؿ
ك
تش
لـ
مسألة
كىي
،
عطؼ الجمؿ ،رٍبطي بعضيا ببعض»
ٌ
ٌ
ٌ
يف َكفَروا ا ْلم ِ
ِ
ِ
الئ َك ُة
اإلماـ ابف ٌ
القيـ عمى عطؼ الجمؿ ،قكلو تعالىَ ﴿ :ولَ ْو تَرى إ ْذ َيتََوفى الذ َ ُ
َ

القيـ ،ص.336
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
محمد البجاكم ،ج ، 1ص.56
 - 2أبك بقاء العكبرم ،التٌبياف في إعراب القرآف .تح :عمي ٌ
 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.665
المفصؿ ،ج ،3ص.75
 - 4ابف يعيش ،شرح
ٌ
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ذاب ا ْل َح ِري ِ
ؽ﴾ األنفال « ،50فيذه اإلذاقة ىي في البرزخ
وف ُو ُج َ
َي ْ
ض ِرُب َ
بارُى ْـ َوُذوقُوا َع َ
وى ُي ْـ َوأ َْد َ
باريى ٍـ)» 1فالجممة ( يذكقيكا
ك ٌأكليا حيف الكفاةٌ ،
فإنو معطكؼ عمى قكلو ( :ىي ٍ
كف يك يج ى
ض ًريب ى
كىيي ٍـ ىكأ ٍىد ى
يؽ) معطكفة عمى الجممة ( يضربكف كجكىيـ كأدبارىـ).
اب اٍل ىح ًر ى
ىع ىذ ى

كدعـ
القيـ عطؼ الخبر عمى الطٌمبٌ ،
-4-1-4عطؼ الخبر عمى الطّمب :أجاز اإلماـ ابف ٌ

أما عطؼ الخبر عمى الطٌمب فما أكثره .فمنو
رأيو بشكاىد كثيرة مف ً
آم القرآف الكريـ ،منيا « :ك ٌ

عاف﴾األنبياء  ،222كقكلوَ ﴿ :وُق ْؿ َرب
ستَ ُ
اح ُك ْـ ِبا ْل َحؽَ ،وَرب َنا الر ْح ُ
قكلو تعالى﴿ :قا َؿ َرب ْ
مف ا ْل ُم ْ
ت َخ ْي ُر
ا ْغ ِف ْر َو ْار َح ْـ َوأَ ْن َ

الر ِ
يف﴾المؤمنوف
اح ِم َ

جدا ،2».ففي اآلية األكلى
 ...118كنظائره كثيرة ٌ

طمبية (اي ٍح يك ٍـ باٍل ىح ِّ
أما في
الجممة (رب ىنا الر ٍح ىم يف) جممة مف مبتدإ كخبر ،معطكفة عمى جممة ٌ
ؽ)ٌ .
ًً
ػبية:
اآلية الثٌانية ،فالجممة الخبرٌية ىيٍ :
يف) ،كىي معطكفة عمى الجممػة الطٌم ٌ
(أن ى
ت ىخ ٍي ير الراحم ى
ً
النحاة ،كاٌنما لـ يستحسنكا
(ا ٍر ىح ٍـ) .كلـ تػكف مسألة عطؼ الخبر عمى الطٌمب مح ٌؿ خبلؼ بيف ٌ
النصب في اشتغاؿ العامؿ عف المعمكؿ في نحك
رجحكا ٌ
مبية خبرا ،كلذلؾ ٌ
أف تككف الجممة الطٌ ٌ

(م ىحم ندا أى ٍك ًرٍمو).
ي

فإف
 -1-0العػػػػػامؿ في العطػػػؼ :لىئًف لـ يختمؼ ٌ
النحاة في مسألة العػامؿ في المعطكؼ عميوٌ ،
أف العامؿ في
أف جميكر ٌ
النحاة قد أجمعكا عمى ٌ
العامؿ في المعطكؼ ش ٌكؿ خبلفا بينيـ ،غير ٌ
المعطكؼ ،ىك نفسو العامؿ في المعطكؼ عميو « :فإذا قمت( :قاـ زيد كعمرك) ،فأصمو( :قاـ

األكؿ عامبل في
زه
يد قاـ عمرك) ،فحذفت (قاـ) الثٌانية ،لداللة األكلى عمييا ،كصار الفعػػؿ ٌ

3
أف العامؿ
المعطكؼ عميو ،ى ػػذا مذىب سيكبيو كجماعة مف المحقٌقيف»  ،كذىب آخركف إلى ٌ

4
أف العػامؿ في المعطػكؼ ىك المحذكؼ
في المعطكؼ ىك حرؼ العطؼ ،بيػػنما رأل البع ػض ٌ

مقدر في معنى العامؿ في
القيـ« :العامؿ في المعطكؼ ٌ
الرأم الذم ٌ
تبناه اإلماـ ابف ٌ
كىك ٌ

القيػـ ،ص.372
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.061
المفصؿ ،ج ،3ص.75
 -3ابف يعيش ،شرح
ٌ
حكية.
 -4يينظر :ابف مالؾ ،شرح الكافية ال ٌشافية .كشكقي ضيؼ ،المدارس ٌ
الن ٌ
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المعطكؼ عميو ،كحرؼ العطؼ أغنى عف إعادتو كناب منابو» ،1كىك المذىب نفسو الذم قاؿ
القيـ قد تأثٌر بو.
أف اإلماـ ابف ٌ
السييمي في (نتائج الفكر) ،كيبدك ٌ
بو ٌ
أف
أف مذىب سيبكيو الذم نقمو ابف يعيش أنسب؛ كذلؾ تفاديا لمتٌقدير كالتٌأكيؿ ،كما ٌ
كنرل ٌ

جني الذم ذكرناه
حرؼ العطؼ ييدخؿ المعطكؼ في إعراب المعطكؼ عميو -أخذا برأم ابف ٌ
بأف
أما قكؿ بعضيـ ٌ
في تعريؼ العطؼ ،-ككيؼ يدخؿ في إعرابو ،كيككف عامبلىما مختمفيف؟ ٌ

العامؿ في المعطكؼ ىك حرؼ العطؼ ،فبل نراه يستقيـ البتٌة؛ إ ٍذ لك كاف حرؼ العطؼ عامبل

فإف
الرفع ك ٌ
أما كقد ٌ
تغيرت حركة المعطكؼٌ ،
النصب ك ٌ
ي ثابتا مف حيث ٌ
الجرٌ ،
لكاف أثره اإلعراب ٌ
العامؿ ليس حرؼ العطؼ ،كاٌنما ىك العامؿ في المعطكؼ عميو.
قيـ الجكزٌية إلى جكاز حذؼ حرؼ العطؼ
تطرؽ اإلماـ ابف ٌ
 -3-4حذؼ حػرؼ العطؼٌ :
ش ِي َد الم ُو أَن ُو َال إِلَ َو إِال ُى َو َوا ْل َم َال ِئ َك ُة َوأُولُو ا ْل ِع ْمِـ قَ ِائ ًما
كذلؾ في تفسيره لقكلو تعالىَ ﴿ :
ِ
ِ
يف ِع ْن َد الم ِو ِْ
يف أُوتُوا
س َال ُـ َو َما ْ
س ِط َال إِلَ َو إِال ُى َو ا ْل َع ِز ُ
اختَمَ َ
ؼ ال ِذ َ
يـ ( )18إِف الد َ
اإل ْ
ِبا ْلق ْ
يز ا ْل َحك ُ
ِ
ا ْل ِكتَاب إِال ِم ْف بع ِد ما جاء ُىـ ا ْل ِع ْمـ ب ْغيا ب ْي َنيـ وم ْف ي ْكفُر ِب ِ ِ
س ِ
اب﴾
ُ َ ً َ ُْ َ َ َ ْ َ
َ
س ِريعُ ا ْلح َ
آيات المو فَِإف الم َو َ
َْ َ َ َ ُ
آؿ عمراف ،19

قاؿ « :ال ٌشيادة كاقعة عمى الجممتيف معا ،كبلىما مشيكد بو عمى تقدير حذؼ الكاك

الديف عنده اإلسبلـ .فتككف جممةن ايستيغن ىي فييا عف حرؼ العطؼ ،بما
أف ٌ
كارادتيا .كالتٌقدير :ك ٌ
وف ثَال ثَ ٌة ار ِب ُع ُي ْـ
س َيقُولُ َ
تضمنت مف ذكر المعطكؼ عميو ،كما كقع االستغناء عنيا في قكلوَ ﴿ :
ٌ
ِ
فيحسف ذكر الكاك كحذفيا كما يح ًذ ىفت
يـ﴾ الػػكيؼ،22
َك ْم ُب ُي ْـَ ،وَيقُولُ َ
ي
س ٌة ساد ُ
وف َخ ْم َ
س ُي ْـ َك ْم ُب ُ ْ
وف س ْبع ٌة و ِ
ثام ُن ُي ْـ َك ْم ُب ُي ْـ﴾ الكيؼ ،2»22فاآلية مف سكرة آؿ
ىاىنا ،كذكرت في قكلوَ ﴿ :وَيقُولُ َ َ َ َ
حرؼ عطؼ في ٌأكليا ،كالتٌقدير( :كاف ِّ
يف عند ا﵀ اإلسبلـ) كىي
القيـ
عمرافٌ ،
ى
يقدر فييا ابف ٌ
الد ى
ش ِي َد المَ ُو أَن ُو الَ إِلَ َو إِال ُى َو َوا ْل َمالَ ِئ َك ُة َوأُولُو ا ْل ِع ْمِـ قَ ِائ ًما
معطكفة عمى اآلية التي قبمياَ ﴿ :

ِ
س ِط ﴾
ِبا ْلق ْ

آؿ

الديف عند ا﵀ اإلسبلـ).
عمراف ،18كالتٌقدير( :شيد ا﵀ أف ال إلو إال ىك)
ك(إف ٌ
ٌ

أما
كاستشيد عمى ح ٍذفيا أيضا في سكرة الكيؼ ،كتقديرىا ( :ىس ىيقيكلي ى
كف ثىبلثىةه و اربً يعيي ٍـ ىكٍم يبيي ٍـ)ٌ .
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.331
القيـ ،ص .640
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
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دليمو في ذلؾ ،فإثباتيا في قكلو تعالى في اآلية نفسيا مف سكرة الكيؼ( :كيقيكليكف س ٍبعةه ك ً
ثامينيي ٍـ
ىى ى ى ى ى

ىكٍميبيي ٍـ).

كقد تطمٌبنا المسألة في كتب التٌفسير ،فمـ نجد أحدىـ قاؿ بالعطؼ في اآليتيف مف سكرة آؿ
أف اآلية الثٌانية تػككيد لؤلكلى
عمراف ،فق ػػد رأل ٌ
إما تػككيد؛ أم ٌ
الزمخشرم في (الك ٌشاؼ) ٌأنيا ٌ
يف ًع ٍن ىد المى ًو ً
كا ٌما بدؿ 1.كالقكؿ بككف (إف ِّ
اإل ٍسبلى يـ) بدؿ مف ( ىش ًي ىد المىوي أىنوي الى إًلىوى إًال يى ىك)
الد ى
مذىب ٌأيده صاحب (التٌبياف في إعراب القرآف).2
أف الكاك في  ( :ىس ٍب ىعةه
أما اآلية التي استشيد بيا اإلماـ ابف ٌ
القيـ مف سكرة الكيؼ ،كاعتبر ٌ
ٌ

ك ً
ألف الجممة إذا
يؤيده في ذلؾ كؿ مف ٌ
ثامينيي ٍـ ىكٍميبيي ٍـ) ك ىاك عطؼ ،فمـ ٌ
العكبرمٌ « :
الزمخشرم ك ي
ى
3
صحيح في إدخاؿ الكاك في (ثامنيـ)».
كقعت صفة لنكرة ،جاز أف تدخميا الكاك .كىذا ىك ال ٌ
فقد اعتب ار الجممة بعد الكاك صفة :فػ (سبعة) مبتدأ( ،ثامنيـ) مبتدأ ثاف كخبره (كمبيـ) كجممة:

(ثامنيـ كمبيـ) صفة لػ (سبعة).
عدة ،مف
النحاة ،كاستشيدكا لذلؾ بشكاىد ٌ
إف مسألة إضمار حرؼ العطؼ ٌأيدىا كثير مف ٌ
ٌ

ىؤالء ابف مالؾ « :ك ًمف ح ٍذ ً
النبي y
ت ،قكؿ
ؼ الكاك كابقاء ما عط ٍف ى
ٍ
ٌ

ؽ ىر يج هؿ ًم ٍف
صد ى
( :تى ى

ً
ً ً
ً ً ًً ً
ً
تصدؽ مف ديناره ،كمف درىمو،
اع تى ٍم ًرًه)»4؛ أم
ص ً
ص ً
ٌ
اع يبِّرًه م ٍف ى
د ىين ًارًه م ٍف د ٍرىىمو م ٍف ثىٍكبًو م ٍف ى

كمف صاع ٌبره ،كمف صاع تمره.

القيـ ،مف جكاز إضمار حرؼ العطؼ؛ كذلؾ
كنؤيد في ىذه المسألة ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
ٌ

مذىبيـ بال ٌشكاىد الكثيرة التي استدلٌكا بيا .كما
كتعزىز
النحاةٌ ،
ألف المسألة قاؿ بيا الكثير مف ٌ
ٌ
ي

ٌأننا نرل أ ٌف مسألة إضمار حرؼ العطؼ ،تحكميا أحكاـ الحذؼ كاإلظيار في سائر المسائؿ

الزمخشرم ،الك ٌشاؼ ،تفسير سكرة آؿ عمراف.
 - 1يينظرٌ :
العكبرم ،التٌبياف في إعراب القرآف ،سكرة آؿ عمراف.
 - 2يينظر :ي
 -3العكبرم ،التٌبياف في إعراب القرآف ،ج ،6ص .603
 - 4ابف مالؾ ،شرح التٌسييؿ ،ج ،3ص.364
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النحكية ،فمتى تكفٌرت القرائف التي تتيح الحذؼ ،ىح ىذؼ المتكمٌـ مف كبلمو ما يراه أنسب لممقاـ
ٌ
كأبمغ لتبييف المقصد.

خص ك ٌؿ مسألة مف مسائؿ األسماء بالبحث
القيـ
أف اإلماـ ابف ٌ
نخمص في الختاـ إلى ٌ
ٌ

حد االسـ إلى اعتباطية
كالتبييف ،كقد كاف لئلماـ في ك ٌؿ مسألة إضافات لطيفة؛ فقد أشار في ٌ
مميزة في مسائؿ الضمائر مف مبحث المعارؼ؛
المسمى ،ككاف لو اجتيادات ٌ
العبلقة بيف االسـ ك ٌ
كبيف في مبحث المبتدأ كالخبر
مسكغات اختيار حركؼ ك ٌؿ ضمير مف الضمائرٌ .
إذ أشار إلى ٌ

حددىا
بالنكرة حصكؿ الفائدة ،دكف إخضاع المسألة إلى ضكابط كثيرة ٌ
ٌأنو يشترط في االبتداء ٌ

أما في مبحث المنصكبات ،فمـ يشترط مثبل االشتقاؽ في الحاؿ الذم جعمو
ٌ
متقدمكه مف ٌ
النحاةٌ .

النحاة شرطا لمحاؿ .كأشار التٌكابع إلى أنكاع التٌككيد ،ككاف اىتمامو بالتٌككيد المعنكم أكبر.
ٌ
النعت ،كحذؼ المنعكت ،كتكرار
النعت إلى ما يككف نعتا ،كالعامؿ في ٌ
كأشار في مسائؿ ٌ

النعكت لممنعكت الكاحد كما تعمٌؽ بالمسألة مف أحكاـ.
ٌ
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الــفصــــــــــــــــل الثّاني:
القيم فــــي مسائل األفعــــــال
آراء ابن ّ
حده ،عالماتو وأقسامو.
األول :الفعل ّ
 المبحث ّ
المتعدي.
 المبحث الثّاني :الفعل الالّ زم و ّ
 المبحث الثّالث :ما يعمل عمل الفعل.
الرابع :تثِْنية الفعل وجمعو وتأنيثو.
 المبحث ّ

الفصل الثاوي:آراء اته القيم في مسائل األفؼال
حده ،عالماتو وأقسامو:
األول :الفعلّ ،
المبحث ّ
ُّ -1
متعد»
متعد ،أك غير
كؿ عمؿ
حد الفعل :كرد في لساف العػػرب « :الفعؿ كناية عف ٌ
ٌ
ٌ

1

فالفعؿ ىك التٌأثير مف جية يمؤثر ،سكاء أكاف صاد ار عف قصد ،أـ عف غير قصد ،كسكاء
أقاـ بو إنساف أك حيكاف أك جماد.

كؿ
النحاة مفيكـ الفعؿ ،كأجمعكا عمى ككنو ٌ
داّل عمى حدث مػقػتػرف بزمفٌ « :
لقد ٌ
حدد ٌ

حصؿ» ،2كىذا المفيكـ يعارضو اإلماـ ابف
لفظة دلٌت عمى معنى تحتيا مػقػت ًػروف بزمف يم ٌ

أف دّللة الفعؿ عمى الحدثٌ ،إنما تككف متعمٌقة بمعمكلو ،كا ٌف المصدر ىك
ٌ
القيـ؛ إذ يرل ٌ
يدؿ
يدؿ عمى معنى في نفسو ،كىك ٌ
ت كػيؼ ّل ٌ
الذم ٌ
فإف ق ػمػٍ ى
يدؿ عمى حدث في نفسوٍ « :

الض ٍرب)
عمى الحدث ،قمنا ٌإنما ٌ
ضمف ،ك ٌ
الداؿ عميو بالمطابقة ىك ( ٌ
يدؿ عمى الحدث بالتٌ ٌ

كتدؿ
الضرب)،
ب)
ٌ
يتضمف معنى الحدث ،كىك ( ٌ
ض ىر ى
ضرب) ك(قػتػىؿ)» ف ػ ( ى
ٌ
ك(الػقػتٍػؿ) ّل ( ى
أما الفعؿ ،فأمثمة أيخذت مف لفظ
صيغػتو عمى ٌ
الزمف ،كىك في ىذا يكافؽ رأم سيبكيو « :ك ٌ
3

يق ٍع ،كما ىك كائف لـ ينقطع» .4فالفعؿ
كبنيت لما مضى ،كًل ىما يككف كلـ ى
أحداث األسماء ،ي
الدالة عمى الحدث
ػؽ مف المصادر ٌ
عند سيبكيو ،أيخذ مف لفظ أحداث األسماء؛ أم اي ٍشتي ٌ

يدؿ عمى زمف كقكع الفعؿ؛ أم عمى ما مضى ،أك عمى ما
ك
المشتؽ (الفعؿ) بصيغتوٌ ،
ٌ
يستقبؿ.
النحاة اختمفكا في كضع حدكد مائزة بيف
 -2عالمات الفعل :أشرنا في ما ٌ
أف ٌ
تقدـ ،إلى ٌ
و
لكؿ قسـ
أدل بيـ إلى التٌفكير في تحديد
عالمات ٌ
األقساـ الثٌالثة لمكممة ،األمر الذم ٌ
قسـ آخر ،يقكؿ ابف مالؾ في ألفيتو :
ٌ
يختص بيا ،كّل ينازعو فييا ه

 - 1ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة ( ؼ ع ؿ).

بية ،ص .11
م ،أسرار العر ٌ
 -2ابف األنبار ٌ
 - 3ابف قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص. 49
 - 4سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.2

128

الفصل الثاوي:آراء اته القيم في مسائل األفؼال
ت ،ىكىيا ًا ٍف ىعًمي
ت ىكأىتى ٍ
بًتىا ىف ىعٍم ى

كف أى ٍقػًػبىمف ًف ٍع هؿ ىي ٍن ىجًمي.
ىكين ي

1

الساكنة
فالفعؿ ينجمي
ٌ
كيتميز عف اّلسـ بإحدل ىذه العالمات :تاء الفاعؿ ،كتاء التػٌأنػيػث ٌ
كياء الفاعمة ،كنكف التٌككيد.
كؿ
مدكنتو ،كلـ
يتطرؽ إلى ٌ
تطرؽ اإلماـ ابف ٌ
ٌ
كقد ٌ
القيـ إلى عالمات الفعؿ ،في ٌ
يح ًجز بينيما
أف الفعؿ متٌى اتٌصؿ بفاعمو ،كلـ ٍ
عالماتو ،يقكؿ « :األصؿ في ىذا البابٌ ،

حاجزً ،
حقيقيا أـ مجازٌيا ،فنقكؿ( :طابت الثمرة)
لح ىق ًت العالمةي ،كّل نبالي أكاف التٌأنيث
ه
ٌ

ك(جاءت ىند)» ،2كنراه ىينا يجعؿ (تاء التٌأنيث) عالمة لمفعؿ ،كلـ يشر إلى باقي
القيـٌ ،أنو يتحػ ٌدث ع ػف عالمات الفعؿ
أف الذم كقفنا عميو عند اإلماـ ابف ٌ
العالمات .غير ٌ
عرؼ بشيء
ثـ كجب ٌ
أّل ييضاؼ ،كّل يي ٌ
في مكضع آخر مف (بدائع الفكائد) ،يقكؿ « :كمف ٌ

ثـ كجب أف يبنى
ثـ كجب ٌ
أّل ٌ
يثنى كّل يجمع كالحرؼ ،كمف ٌ
مف عالمات التٌعريؼ ...كمف ٌ

ثـ كجػب أف يككف عامال في اّلسـ كالحرؼ ...كاٌنما أيعرب المستقبؿ ذك
كػالحرؼ ،كمف ٌ

تضمف معنى اّلسـ» .3كمجمؿ القكؿ في ما ذىب إليو اإلماـ عف عالمات
ألنػ ػو
الػٌزكائد؛ ٌ
ٌ
خمكه مف عالمات اّلسـ ،كىي اإلضافة كالتٌعريؼ كالتٌثنية
الفعؿٌ ،
أف أشير عالمة لو ىك ٌ
كمبنيا ،كاٌنما خال المستقبؿ (المضارع)
كالجمع .كأضاؼ إلى ذلؾ أف يككف الفعؿ عامال،
ٌ
الزكائد (حركؼ المضارعة) ىي التي
ألنو
تضمف معنى اّلسـ ،ك ٌ
مف عالمة البناء فأعرب؛ ٌ
ٌ
ضمنتو معنى اّلسـ فأيعرب.
ٌ

القيم :استشيدنا في تحديدنا لمفيكـ الفعؿ عند
 -3أقســــام الفـــعــل عنـــد اإلمـــام ابن ّ
القيـ ،و
صنؼ فيو الفعؿ إلى ماض ،كما يككف كلـ يقع ،كما ىك
بقكؿ لسيبكيو ٌ
اإلماـ ابف ٌ

الزمف إلى ثالثة أنكاع :ماض ،أمر
النحاة الفعؿ باعتبار ٌ
قسـ معظػـ ٌ
كائف لـ ينقطع ،كقد ٌ

قكمات األفعاؿ ،تػكجد عند كجكده ،كتنعدـ عند عدمو ،انقسمت
كم ػضارع « :كالٌزماف مف مػ ٌ

 -1ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج ،1ص19
قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص .218
 -2ابف ٌ
 -3المرجع نفسو ،ج ،1ص .49
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ً
أف األزمنة
كلما كاف ٌ
بأقساـ ٌ
الزماف ثالثة :ماض كحاضر كمستقبؿ ،كذلؾ مف قىبؿ ٌ
الزمافٌ ،
حركات الفمؾ ،فمنيا حركةه مضت ،كمنيا حركةه لـ ً
تأت بعد ،كمنيا حركة ت ػفصؿ بيف
الماضية كاآلتية ،كانت األفعاؿ كػذلؾ :ماض كمػسػتػق ػبؿ كحاض ػر » .1فالماضي ًلما مضى
أما األمر ،فيك لما ييحتمؿ الكقكع في المستقبؿ .كيؤ ٌكد ابف
كالمضارع لمحاؿ أك اّلستقباؿ ،ك ٌ

يحصؿ ،لزـ ككنو
لما كاف مطمكبا بو حصكؿ ما لـ
مالؾ في (شرح التٌسييؿ)ٌ ،
ي
أف األمر ٌ

مستقبال ،كامتنع اقترانو بما يخرجو عف ذلؾ.

النحاة في تقسيمو لمفعؿ إلى أقساـ ثالثة « :األفعاؿ
القيـ مسار ٌ
كلقد سار اإلماـ ابف ٌ

اىتـ اإلماـ
ثالثة :ماض كمضارع كأمر» ،2كىك تصنيؼ يعتمد زمف كقكع الفعؿ ،كلقد
ٌ

لمدّللة عمى زمف آخر ،لكركد قرائف
الزمف ،كانصرافو ٌ
اىتماما بالغا بدّللة الفعؿ عمى ٌ

معينة.
ٌ
فالككفيكف
النحكيتاف؛
 -1-3فعل األمر :فعؿ األمر مف المسائؿ التي تجاذبتيا المدرستاف ٌ
ٌ

ً
ض ًرب) ،فحذفت
ض ًرب)ٌ ،
فإنما أصمو ( ًلتى ٍ
أف األمر مأخكذ مف المضارع ،فإذا قمنا (ا ٍ
يركف ٌ

اضرب).
منو تاء المضارعة ،كبقيت (الفاء) ساكن نة ،كأضيؼ إليو ألؼ الكصؿ ،فأصبح ( ٍ
حتج
أف األمر صيغةه بذاتيا ،كغير
محكلة مف المضارع ،كا ٌ
أما البصرٌيكف ،فيركف ٌ
ٌ
ٌ

أف صيغة األمر
البصرٌيكف في ذلؾ بقمٌة ال ٌ
شكاىد عف حذؼ حركؼ المضارعة ،في حيف ٌ

طردة في كالـ العرب.
مٌ

اختص بيما دكف صنكيو
النحاة القدامى فعؿ األمر بعالمتيف اثنتيف،
كقد
خص ٌ
ٌ
ٌ

يتميز عف
(المضارع كالماضي) ،كىما :قبكؿ نكف التٌككيد ،كافياـ األمر « :فعؿ األمر ٌ

النكف ،مع إفياـ األمر» ،3كاإلفياـ عف األمر ،ييخرج فعؿ األمر عف
صاحبيو ،بقبكؿ ٌ
ٍ
كلكنو ّل ييفيىـ منو األمر .كاذا قيؿ إ ٌف
ألف المضارع يقبؿ أيضا نكف التٌككػػيدٌ ،
المضارع؛ ٌ

المفصؿ ،ج ،7ص.4
 -1ابف بعيش ،شرح
ٌ
قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد،ج ،4ص .1632
 -2ابف ٌ

ألفية ابف مالؾ ،ج ،1ص .67
 -3ابف العثيميف ،شرح ٌ
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بأف دّللة فعؿ
المضارع ٌ
فإف الجكاب يككف ٌ
يدؿ عمى األمر ،إذا اقترنت بو (ّلـ األمر)ٌ ،

بالنسبة لمفعؿ المضارع
األمر عمى األمر ،يككف في صيغتو كليس بقرينة ،كما ىك الحاؿ ٌ

المقترف بالـ األمر.

تحدث عف فعؿ األمر ،في معرض تفصيمو ألنكاع الفعؿ ،كأشرنا
القيـ فقد ٌ
أما اإلماـ ابف ٌ
ٌ

يتطرؽ إلى عالمات فعؿ األمر.
ثـ لـ
اىتـ بدّللة الفعؿ عمى ٌ
ٌ
الزمف ،كمف ٌ
آنفا إلى ٌأنو ٌ

إّل لالستقباؿ ،كلذلؾ فال يقترف بو
الزمنية ،قاؿ « :فاألمر ّل يككف ٌ
تحدث عف دّللتو ٌ
كاٌنما ٌ
بالدّللة عمى اّلستقباؿ ،كّل يجكز أف يقترف
ما يجعمو لغيره» ،1فاألمر  -عنده -
اختص ٌ
ٌ

لمدّللة عمى غير اّلستقباؿ.
بو ما يصرفو ٌ

أف
الم ٍح ىدثيف رأيا آخر في دّللة األمر عمى ٌ
السمرائي ٌ
ٌ
الزمف؛ إ ٍذ يرل فاضؿ ٌ
إف لبعض ي

داّل عمى اّلستقباؿ المطمؽ ،سكاء كاف اّلستقباؿ قريبا أك بعيدا ،كقد
األمر « :قد يككف ٌ
مستمر
ٌا
داّل عمى الحاؿ ،كقد يككف األمر حاصال في الماضي ،كقد يككف األمر
يككف ٌ

2
الدّللة
مقيد بزمف»  ،كقػ ٌػدـ شكاىد عف ٌ
كؿ نكع مف ٌ
كرٌبما يككف فعؿ األمر مطمقا غير ٌ

فالدّللة عمى اّلستقباؿ ،كقكلو تعالى﴿ :فَا ْف َعمُوا َما تُ ْؤ َم ُرون﴾
منيةٌ ،
ٌ
الز ٌ
الدخان ،49كالماضي ،كقكلو
الع ِز ُ
يز ال َك ِريم ﴾ ّ
الحاؿ ،كقكلو تعالىُ ﴿ :ذ ْ
ق إِن َك أَ ْن َ
ت َ
ِ
اء الم ُو
آوى إِلَ ْي ِو أََب َوْي ِو َوقَــ َ
ص َر إِ ْن َ
وس َ
ال ْ
اد ُخــمُوا مـ ْ
ش َ
ف َ
تعالىَ ﴿:ف َمما َد َخمُوا َعمَى ُي ُ
آمـِِنين﴾ يوسف ،99كاّلستمرار كقكلو تعالىَ ﴿ :وقُولُوا ِلمن ِ
أما األمر
اس ُح ْ
س ًنا﴾البقرةٌ .83
.
المقيد بزماف كػمػثػؿ ( :يك ٍف ٍاب ىف ىم ٍف ًش ٍئت)
غير ٌ
البقرة .68

كمثاؿ

أف
السمرائي ،كبحثنا في دّللتيا ،اتٌضح ٌ
كاذا أتينا إلى تحميؿ األمثمة التي استند إلييا ٌ

أف
كٌميا دالٌة عمى اّلستقباؿ ،عمى نحك ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،كما اتٌضح لنا أيضا ٌ

السمرائي ،فييا مف التٌداخؿ ما يصعب التٌفريؽ بينيا ،فإذا كانت
األمثمة نفسيا التي ذكرىا ٌ

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص 1633
 - 1ابف ٌ
النشر كالتٌكزيع ،ج4
عماف ،2222:دار الفكر لم ٌ
طباعة ك ٌ
السمرائي ،معاني ٌ
 - 2فاضؿ صالح ٌ
النحك ،طٌ .1
ص.32
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اآلية﴿ :كقُولُوا ِلمن ِ
تدؿ عمى اّلستمرار ،فإفٌ اآليات األخرل التي
س َنا﴾ البقرةٌ ،83
اس ُح ْ

تدؿ أيضا عمى اّلستمرار﴿ :فَا ْف َعمُوا َما
استشيد بيا ٌ

تُ ْؤ َم ُرون﴾البقرة

أما اآلية مف سكرة
ٌ ،68

السالـ ،في ذلؾ
يكسؼ ،فال نراىا ٌ
تدؿ عمى الماضي؛ إ ٍذ جاءت عمى لساف يكسؼ عميو ٌ
و
يدؿ
أما مثالو (كف ابف مف شئت) ،فنرل ٌأنو ٌ
الزماف ٌ
ٌ
لمدّللة عمى استقباؿ لـ يحصؿ حينياٌ .
كلكنو في اّلستقباؿ.
عمى اإلطالؽٌ ،

يدؿ عمى اّلستقباؿ ،كقد يحمؿ
أف فعؿ األمر ٌ
أف األصؿ في المسألةٌ ،
ثـ نرل ٌ
كمف ٌ

ضمنية ،كاّلستمرار كاإلطالؽ ،غ ػيػر ٌأنيا حاصمة في المستقبؿ.
دّلّلت أخرل
ٌ

القيـ في مسألة الفعؿ الماضي إلى بنائو ،كما ييبنى
طرؽ ابف ٌ
-2-3الفعــــل الماضي :لـ يت ػ ٌ

الداؿ عمى اقتراف حدث بزماف قبؿ زمانؾ ،كىك
النحاة « :كىك ٌ
عميو ،عمى نحك ما تناكلو ٌ

1
إّل أف يعترضو ما يي ً
القيـ
ما
ن
ا
ك
،
سككنو أك ضمو»
كجب
مبني عمى الفتحٌ ،
ٌ
اىتـ اإلماـ ابف ٌ
ى
ٌ
ٌ
أما ما
ص ًرفو ٌ
المضي ،كالقرائف التي تى ٍ
لمدّللة عمى اّلستقباؿ ،قاؿ « :ك ٌ
بدّللة الماضي عمى ي

ت إليؾ)»
زرتىني
ت
ٍ
أحسن ي
قم ى
أكرمتيؾ) ك( ٍ
يصير بو الماضي مستقبال ،فكقكلؾٍ ( :
إف ٍ
ٍ
إف أى ٍ

2

أف الماضي ييصرؼ إلى اّلستقباؿ في الكعد كاإلنشاء ،كّل ٍينصرؼ
ك ٌبيف اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
ت ُق ْمتُو فَقَ ْد َعمِ ْمتَ ُو﴾المائدة .116
إلى المستقبؿ في الخبر ،كيستشيد بقكلو تعالىْ ﴿ :
إن ُك ْن ُ
قمت
فيي ىينا إخبار ،كّل ٌ
إف أ ى
أما في األمثمة التي ساقيا ،ففييا كعد ( ٍ
يدؿ عمى المستقبؿ؛ ٌ
أكرمتؾ ) ،كفي ذلؾ كعد.

كيرد عمى مف قاؿ بصرؼ الفعؿ
القيـ في تفصيؿ المسألة،
ٌ
ثـ يمضي اإلماـ ابف ٌ
ٌ

الماضي إلى المستقبؿ في الخبر (الجممة الخبرية في مقابؿ اإلنشائية) ،معتمديف عمى
ت ُق ْمتُو فَ َق ْد َعِم ْمتَ ُو﴾
تأكيؿ اآليةْ ﴿ :
إن ُك ْن ُ

المائدة ،116

إف يثػبت في
أف المعنىٍ :
مفاده ٌ

يصح أف يقكؿ
عبر عنو ٌأنو تأكيؿ فاسد ،فيؿ
ٌ
المستقبؿ كقكع ذلؾ في الماضي .كقد ٌ
ت في المستقبؿٌ ،أني قٍمتيو في الماضي فقد ىعًم ٍمتىو؟
إف ىيثٍيب ٍ
المسيح عميو السالـ لرٌبوٍ :
المفصؿ ،ج ،7ص.4
 - 1ابف يعيش ،شرح
ٌ
قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.1633
 - 2ابف ٌ
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الدّللة عمى اّلستقباؿ :أىك تغيير
القيـ
ٌ
محؿ التٌغيير الذم كقع في ٌ
ناقش اإلماـ ابف ٌ
النحاة عمى رأي ٍيف:
كيبيف اإلماـ ىينا ،أ ٌف ٌ
كاقع في لفظ الفعؿ ،أـ ىك تغيير في المعنى؟ ٌ

أف التٌغيػير حػصؿ عمى المٌػفظ ،فالفعؿ في بنيتو كاف لالستقباؿ
برد؛ إ ٍذ يرل ٌ
األكؿ يمثٌػمو المػ ٌ
ٌ
القيـ
كاألداة ىي التي
الرأم الثٌاني– كلـ ينسبو ابف ٌ
أما ٌ
ٌ
تصرفت في تغييره إلى الماضي .ك ٌ
غيرت معناه إلى
أف التٌغيير كقع في المعنى ،فالفعؿ ماض ،كاألداة ٌ
ألحد – فيرل ٌ
المغيرة لم ىكًمـٌ ،إنما تي ىغير معانييا دكف
ألف األدكات
ٌ
الصكاب؛ ٌ
اّلستقباؿ ،يقكؿ « :كىذا ىك ٌ
طػمب» .1كى ػػذا قياس نراه
أل ػفاظيا ،كاّلسػ ػتفياـ
المغير لمعػنى ما بعػده مف الخبر إلى ال ٌ
ٌ
يستقيـ ،فاألدكات التي تصرؼ معنى الفعؿ الماضي إلى اّلستقباؿ (أدكات ال ٌشرط) ،مثميا
مثؿ سائر حركؼ المعاني ،تأثيرىا كاقع عمى المعنى ّل عمى المفظ:
ؾ
ت ىأ ٍك ىرٍمتي ى
أقم ى
ٍ
إف ٍ
ؾ

أد

ـ

ـ إليو

أداة شرط

فعؿ ماض

إف
ٍ

أى ىق ػ ػ ٍػم ػ ػ

فاعؿ

ـ

ـ إليو

ؼ

فعؿ ماض

فاعؿ

ـ بو

أكرمٍػ

ت
ي

ؾ
ى

ت
ى
الشمه الماضي

الداللح ػلً االستقثال

الزمف الماضي ،كا ٌف
كرٍـ) ٌ
ت ىأ ٍك ىرٍمتي ى
دّل عمى ٌ
أقم ى
ففي ىذا المثاؿ ٍ
(إف ٍ
ؾ) ،الفعالف (أ ىق ٍـ) ك(ىأ ى
(إف) ،بدخكليا صرفت معناىما إلى اّلستقباؿ ،كاألصؿ في المسألة ما ذىب
أداة ال ٌشرط ٍ

(إف)ٌ ،إنما تأثيرىا عمى المعنىّ ،ل عمى لفظ الفعؿ (أى ىق ٍـ)
إليو اإلماـ ابف ٌ
أف األداة ٍ
القيـ؛ أم ٌ
ك(أى ٍك ىرٍـ).
قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ، 4ص .1634
 - 1ابف ٌ
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القيـ بيذا القدر مف التٌفصيؿ في مسألة دّللة الماضي عمى
كلـ يكتؼ اإلماـ ابف ٌ

كيتصرؼ
اّلستقباؿ ،كاٌنما عرض حاّلت أخرل ييصرؼ فييا الماضي لالستقباؿ ،يقكؿ« :
ٌ

1
الجنة)
غ
(
ػ
ػ
ب
ذلؾ
ؿ
ث
كيم
،
الدعاء »
إلى اّلستقباؿ بقرينة ال ٌ
ٌ
أد ىخىم ى
طمب ك ٌ
فر ا﵀ي لؾ) ،ك( ى
ى
ؾ ى
ى
مف الن ً
آنية
ار).
ٌ
ك(ىأ ىعا ىذ ى
كيدؿ عمى اّلستقباؿ أيضا في الكعد ،كيستشيد لذلؾ بآيات قر ٌ
ؾ ى

كيتصرؼ أيضا لالستقباؿ بعطفو عمى ما يعمـ
اك ا ْل َك ْوثَر﴾ الكوثر،1
منيا﴿ :إِنا أَ ْع َ
ط ْي َن َ
ٌ
ِ
ام ِة فَأَ ْوَرَد ُىم الن َار﴾» ىود  ،98كقكلو أيضا:
استقبالو ،كقكلو تعالىَ ﴿ :ي ْق ُد ُم قَ ْو َم ُو َي ْوَم ا ْلق َي َ
ع م ْن ِفي السمو ِ
ات َو َم ْن ِفي ْاألَ ْر ِ
الص ِ
ض﴾ ال ّنمل  ،87فػ (فزع) ىينا
﴿ َوَي ْوَم ُي ْنفَ ُخ ِفي ُّ
ََ
ور فَفَ ِز َ َ
ً
(يػ ٍنفخ).
ماض ،كانصرؼ ٌ
لمدّللة عمى اّلستقباؿ ،لككنو معطكفا عمى ما يعمـ استقبالو ،كىك ي

بالنفي ب ػ ػ (ّل)
القيـ– إلى اّلستقباؿٌ ،
كيتصرؼ الفعؿ الماضي أيضا –عند اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ِ
س َك ُي َما ِم ْن أَ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِد ِه﴾ فاطر 41؛
ك ٍ
(إف) بعد القسـ ،كاستشيد باآليةَ ﴿ :ولَئ ْن َازلَتَا إِ ْن أَ ْم َ
أما بعد (ّل) ،فيستشيد ببيت مف ال ٌشعر :
أم لئف زالتا ،ما يمسكيما مف أحدٌ ،
ً
اداـ ًفي مػ ػائًىنا ًكرهد لػًنػ ػز ً
اؿ
ى
ًريدكا ىف ػ ػ ىػك ا﵀ ىّل يذ ٍدىنا يكـ أىىب ػ ػ ندا  ....ىمػ ػ ى ى
ٍ ي

2

صرؼ الفػعؿ الماضي ( يذ ٍدىنا يك ػـ) لمدّللة عمى
شاىد ق ػكلو( :كا﵀ّ...ل يذ ٍدنا يكـ)؛ إذ انػ
كال ٌ
ى
بالنفي (ّل) .
اّلستقباؿ ،كاٌنما حدث ىذا باجتماع القسـ (كا﵀)ٌ ،

تطرقكا إلى
 -3-3الفعل المضارع :تناكؿ ٌ
النحاة (الفعؿ المضارع) في دراساتيـ ،ف ٌ

تميزه ،ككقع اّلختالؼ حكؿ تسمية (المضارعة) ،كما اٍلتى ىػفػتيػكا إلى إعرابو
العالمات التي ٌ

ً
المضارع ،كمعنى
حكيكف
يسميو ٌ
الن ٌ
كبنائو ،يقكؿ ابف يعيش « :ىذا القبيؿ مف األفعاؿٌ ،
ً
الزكائد
الزكائد األربع ...كليست ٌ
المضارع المشا ًبو ...كالمراد ٌأنو شابييا بما في ٌأكلو مف ٌ
و
صيغة ،صار بيا مشابيا
لما دخمت عميو جعمتو عمى
ىي التي أكجبت عميو اإلعراب ،كاٌنما ٌ

3
أف
شابية ٍأك ىجىب ٍ
ت لو اإلعراب»  ،كىذا الذم عميو اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،غير ٌ
الم ى
لالسـ ،ك ي

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.1634
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المفصؿ) يرل ٌأنو ضارعو في
اّلختالؼ كاف حكؿ عمٌة مضارعة اّلسـ؛ فصاحب (شرح
ٌ
لزماني الحاؿ كاّلستقباؿ ،كذلؾ قكلنا (رأيت رجال) ،فػ(رجال)
كـ) ،يصمح
ى
اإلبياـ ،فقكلنا :ى
(يقي ي
ألنيا في
مبيـ .كيضارعو أيضا في قبكؿ (ّلـ التٌككيد) ،التي يرل ٌأنيا في األصؿ لالسـ؛ ٌ
كـ).
قائـ) ،كقكلنا ٌ
الحقيقة (ّلـ ابتداء) ،فقكلناٌ ( :
(إف ٌ
إف ٌ
محم ندا ىل ه
محم ندا ىلىيقي ي

تضمف معنى اّلسـ:
أف الفعؿ المضارع
كىذا
ه
مذىب ّل يكافقو اإلماـ ابف ٌ
القيـ؛ إذ يرل ٌ
ٌ

ضمف بيا
« إذ اليمزة ٌ
فمما ت ٌ
تدؿ عمى المتكمٌـ ،كالتٌاء عمى المخاطب ،كالياء عمى الغائبٌ ،
1
القيـ ،يكمف في دّللة
فكجو المضارعة عند اإلماـ ابف ٌ
ب» ٍ ،
معنى اّلسـ ،ضارىعو ىفأي ٍع ًر ى
يدؿ عمى اّلسـ ،أصبح شبييا بو في اإلعراب.
كلما
تضمف الفعؿ ما ٌ
ٌ
ٌ
الزكائد عمى األسماءٌ ،

ث عف كجو المضارعة في بنية الفعؿّ ،ل
بح ى
كنرل ىذا الرأم ىك األنسب لمتٌعميؿ؛ ٌ
ألنو ى

ألف الفعؿ قد تمحقو
صة ٌأنو اشترط دّللة ٌ
الزكائد عمى ٌ
الضمائر؛ ٌ
في ما يمحقو مف قرائف ،خا ٌ
اّلسمية مف ذلؾ ( أىقاـ) ك(تىبا ىرؾ).
تضمنو
زكائد مف نفس األحرؼ ،غير ٌأنيا ّل
ٌ
ٌ

-1-3-3إعراب المضارع :قاؿ ابف مالؾ في ألفيتو:
ً ً
ضً
ارنعا ًإ ٍف يع ًرىيا
ىكًف ٍع يؿ ىأ ٍم ور ىك يمضي يبنيىنا  ....كىأ ٍع ىريبكا يم ى
2
كف ًإىن و
كف تىك ًك ويد مب ً
ً
اش ور ىك ًم ٍف  ....ين ً
اث ىكػ ػ (:ىي يرٍع ىف ىم ٍف في ًت ٍف).
يى
م ٍف ين ً ٍ
أف الفعؿ المضارع ،إذا لـ تتٌصؿ
كرد في شرح (ابف عقيؿ) ،ليذيف البيتيف مف األلفيةٌ ،

أما إذا
بو نكف التٌككيد ،كّل نكف اإلناثٌ ،
فإنو يعرب؛ أم يتغٌير آخره باختالؼ العكامؿٌ ،

فإف الفعؿ المضارع يي ٍبىنى كّل يي ٍعرب.
اتٌصمت بو نكف التٌككيد أك نكف اإلناثٌ ،

يتحدث
أما البناء فيعارضو مطمقا؛ فيك
ٌ
أما اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،فيكافؽ اإلعراب مطمقا ،ك ٌ
ٌ

النصب كالجزـ
أف ٌ
الرفع ك ٌ
النصب كالجزـ ،كّل يشير ٌ
عف إعراب الفعؿ المضارع في حاّلت ٌ
اجب كمم ًكف كم ٍنتى و
ؼ أك في يحكمو؛ فال ػرفع لمك ً
حادث بعامؿ ،يقكؿ « :األفعاؿ ك ً
اجب
ٌ
يٍ
ي
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لمم ٍمكف ،كالجزـ– الذم ىك عدـ الحركة -لممنفي أك ما في حكمو ،ىذا ىك
كٌ
النصب ي
الرفع ،نحك( :ىؿ
األصؿ ...كا ٍف
شئت ى
ى
قمت :األفعاؿ ثالثة أقساـ :كاقع مكقع اّلسـ ،فمو ٌ

النصب ،نحك( :أريد أف تقكـ)
تضرب؟) كاقع مكقع (ضارب) ،كفعؿ في تأكيؿ اّلسـ ،فمو ٌ

نستشؼ
أم( :قيامؾ) ،كفعؿ ّل ىكىقع مكقع اسـ ،كّل في تأكيمو ،فمو الجزـ نحك (لـ يقـ)» .1
ٌ
أف إعراب الفعؿ المضارع يككف بحسب مكقعو ،فإذا كاف في مكقع اّلسـ
مف قكلو ىذاٌ ،
و
أما سكاىما ،فيك مجزكـ
أما إذا كاف في مكقع تأكيؿ
ّلسـ ،فحقٌو ٌ
فحقٌو ٌ
النصب ،ك ٌ
الرفعٌ ،

لفظي.
معنكم ّل
أما عامؿ إعراب الفعؿ المضارع عند اإلماـ ابف القيـ ،فيك عامؿ
ٌ
ٌ
ٌ

النحاة -كرأل ٌأنو
القيـ البناء في الفعؿ المضارع –بخالؼ جميكر ٌ
عارض اإلماـ ابف ٌ

المؤنث معرب ،كىذا خالؼ
أف فعؿ جماعة
ٌ
فإف قيؿ :فقد أثبتٌـ ٌ
معرب مطمقا ،قاؿٍ « :
مبني ،كا ٍف اختمفكا في عمٌة بنائو ،قمنا :بؿ
فإنيـ زعػمكا ٌأنو
حكييفٌ ،
لسيبكيو كمف كافقو ًم ىف ٌ
الن ٌ
ٌ

كن ٍكسره
ىك ًكفىاؽ ليـ؛ ٌ
أصمكا لنا أصال صحيحا ،فال ينبغي لنا أف ين ٍنقضو ى
ألنيـ عمٌمكنا ك ٌ
عمييـ ،كىك كجكد المضارعة الم ً
(تفعٍم ىف) ،فمتى
(يفعٍم ىف) ك ى
كجبة لإلعراب ،كىي مكجكدة في ى
ي
بع ،يك ًجدت المضارعة ،كاذا كجدت المضارعة ،كجد اإلعراب» ،2كن ٍح ىسب
يك ًجدت ٌ
الزكائد األر ي

مجرد
القيـٌ ،
تعزز أصالة جيكده ٌ
الن ٌ
ىذا شاىدا مف شكاىد كثيرة لإلماـ ابف ٌ
حكية؛ فيك ليس ٌ
ً
متٌبع ،كفي ً
الرأم عمى
يع ًرض ،كيحٌمؿٍ ،
اآلف نفسو ،ليس مبتدعا كفقا ليكل ،فاإلماـ ٍ
كيبني ٌ
الحجج كالبراىيف كاّلستنتاج المعقكؿ.

فإنو
القيـ ،كاف خالؼ سيبكيو في فرع مف فركع باب الفعؿ المضارعٌ ،
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ

ّلسـ .كاستنتج استنتاجا
أصمو سيبكيو مف ٌ
التزـ بما ٌ
أف الفعؿ المضارع يم ى
عرب ،لمضارعتو ا ى
المؤنث ،لـ يفقد أم
أف الفعؿ المضارع المتٌصؿ بنكف جماعة
ٌ
لما ذىب إلى ٌ
ّل ضعؼ فيوٌ ،
أما عالمة إعرابو في ىذا
ّلسـ ،فما جدكل بنائو إ نذا؟ ك ٌ
عالمة مف عالمات مضارعتو ا ى
مقدرة كما تقػ ػ ٌدر ع ػالمة اإلعراب في اّلسـ المتٌصؿ بالياء ،في مثؿ (كتابي)؛
الحاؿ ،فيي ٌ
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المقدرة عمى ما قبؿ ياء المتكمٌـ ،ككذلؾ (يفعمف)
الضمة
ٌ
فػ (كتا ًبي) مرفكع كعالمة رفعو ٌ
مقدرة عمى ما قبؿ نكف اإلناث.
فيك مرفكع كعالمة رفعو ٌ

مما ذىب إليو الجميكر؛ إ ٍذ جعؿ الفعؿ
كما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،نراه أق ٌؿ تعقيدا ٌ

مقدر.
أما عالمات إعرابو ،فمنيا ما ىك ظاىر ،كمنيا ما ىك ٌ
المضارع معربا دائماٌ ،

كؿ فعؿ مضارع اتٌصؿ بو ألؼ
 -2-3-3إعراب األفعال الخمسة :األفعاؿ الخمسة ،كىي ٌ
اّلثنيف أك كاك الجماعة ،أك ياء المخاطبة .كالقاعدة المشيكرة عف الفعؿ المضارعٌ ،أنو يرفع

أف ىذه األفعاؿ الخمسة تش ٌذ عف ىذه
ٌ
كيجزـ بالكسرة ،غير ٌ
كينصب بالفتحة ي
بالضمة ي

النكف (يفعمكف) ،كمنصكبة كمجزكمة بحذفيا
النحاة مرفكعة بثبكت ٌ
القاعدة ،فيي عند معظـ ٌ

إف
الس
يكطي « :كقيؿ ٌ
(ىأ ٍف ىي ٍف ىعميكا) ك(لـ يفعمكا) .كقد ذىب بعضيـ غير ىذا المذىب ،قاؿ ٌ
ٌ
1
القيـ
اإلعراب باأللؼ كالكاك كالياء ،كما ٌأنيا في ٌ
السالـ كذلؾ»  ،كمذىب ابف ٌ
المثنى كالجمع ٌ

المثنى كالجمع
شبو ( ا ،ك ،م) في األفعاؿ الخمسة ،ب ػ ػ ( ا ،ك ،م) في ٌ
قريب مف ىذا؛ إذ ٌ

السالـ.
ٌ

القيـّ ،ل يعتبر ىذه الحركؼ ( ا  ،ك ،م ) عالمات إعراب ،كاٌنما ىي
إ ٌف اإلماـ ابف ٌ
فأيف
قدرة عمى الحرؼ الذم قبؿ
ضمائر ،كعالمة اإلعراب م ٌ
فإف ًقيؿٍ :
ٌ
الضميرٍ « :

كؿ اسـ كفعؿ آخػره حرؼ
مقدر ،كما ىػك في ٌ
النصب كالجزـ؟ قػمنا ٌ
اإلع ػراب فييا في حاؿ ٌ

الضمير» ،2كلـ يجعؿ اإلماـ ابف
مد ،فقكلؾ (لف تفعمكا) ك(لف تفعمي) ،إعرابو ٌ
ٌ
مقدر قبؿ ٌ
النكف ّل تقع
ألف عالمة اإلعراب عنده تككف في آخر الكممة ،ك ٌ
القيـ ٌ
ٌ
النكف عالمة إعراب؛ ٌ
كؿ البعد في غير الحركات
عيد ٌ
كب ه
في آخر الفعؿ؛ ٌ
فعميا بضمير « :ى
ألنو يفصؿ بينيا كبيػف ٍ

3
القيـ
تتبعنا المسألة عند اإلماـ ابف ٌ
أف يككف إعرابا ،كبينو كبيف حرؼ اإلعراب اسـ»  ،كقد ٌ

النكف في
فإف قيؿٌ :
فيال أثبتكا ىذه ٌ
في حديثو عف ٌ
النكف مف حيث ثبكتيا كحذفيا ،قاؿٍ « :

السيكطي ،ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،ج ،1ص181
ٌ -1
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1
النكف
إف لـ تكف ٌ
حاؿ ٌ
النصب كالجزـ مف األمثمة الخمسة؟»  ،كىك تساؤؿ ٌ
قيـ؛ إذ ييفترض ٍ

النصب كالجزـ ،كجاء جكابو عمى
لمرفع في األفعاؿ الخمسة ،أف ّل تيحذؼ في حالة ٌ
عالمة ٌ

المتقدمة ،كىي كق ػكعيا مكق ػع اّلسـ ،كأن ػت إذا أدخػ ػمت الػ ػٌنكاصب
النحك « :لعدـ العمٌة
ٌ
ىذا ٌ
ألف األس ػماء ّل ت ػككف بعد عكامؿ األفعاؿ» ،2فيككف تحميؿ
كالػ ػجكازـ ،ل ػـ تقع مكقع اّلسـ؛ ٌ
النحك:
المسألة عنده عمى ىذا ٌ

ىل ٍف تى ٍف ىعًمي
ؾ
أد

ـ

أداة نفي

فعؿ مضارع

ل ٍف

تىفعمػً

ـ إليو



فاعؿ

ل

يػ ػ ػ ػ

ف

ػالمح وصة مقدرج

مىصىب ألوه لم يقغ مىقغ االسم
محذوفح ألن الفؼل لم يقغ مىقغ االسم

ألف ال ػػفعؿ الػػمضارع لـ يقع مكقع اّلسـ؛
أف ٌ
يرل اإلماـ ابف ٌ
النكف لـ تػثٍيبت؛ ٌ
القيـ إ نذاٌ ،

النصب كالجزـ مف عكامؿ األفعاؿ
ألف اّلسـ ّل يقع بعد عكامؿ األفعاؿ .كاذا كانت أدكات ٌ
ٌ
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النكف ،كليس
النصب كالجزـ (األدكات) ىي التي حذفت ٌ
أف عكامؿ ٌ
فيذا نعتبره إق ػ ار ار منو ٌ
عدـ كقكع الفعؿ مكقع اّلسـ.

لمنصب كالجزـ ،كذلؾ أخذا
أف األصؿ في المسألةٌ ،أنو
يصح اعتبار الحذؼ عالمة ٌ
ٌ
كنرل ٌ

النحاة في المسألة.
برأم جميكر ٌ

النظر في مسألة دّللة الفعؿ
 -3-3 -3داللة الفعل المضارع عمى الزمن :إذا
أمعنا ٌ
ٌ
النحاة ،كجدناىـ يتداكلكف خمسة آراء ،1فالفعؿ المضارع
المضارع عمى ٌ
الزمف عند ٌ
بالدّللة عمى :
عندىـ-يختص ٌ
ٌ
 -الحاؿ؛

 اّلستقباؿ؛ الحاؿ كاّلستقباؿ معا ؛ -حقيقة في الحاؿ ىمجاز في اّلستقباؿ؛

 حقيقة في اّلستقباؿ ىمجاز في الحاؿ؛ -الماضي.

ألف المستقبؿ غير مضمكف
أف المضارع ٌ
كمف ٌ
يدؿ عمى الحاؿ ف ػقط؛ ٌ
النحاة مف يرل ٌ

الزٌجاج ،كأنكر دّللتو
التٌحقيؽ ،كبعضيـ يرل ٌأنو ٌ
يدؿ عمى اّلستقباؿ دكف الحاؿ ،كىذا رأم ٌ
أف المقصكد بالحاؿ
السيكطي ٌ
رد قكلو ،كبيػٌف ٌ
عمى الحاؿ نظ ار لقصره (الحاؿ) .غير ٌ
أف ٌ
الرأم الثٌالث ،فيك الذم
أما ٌ
الماضي غير المنقطع؛ أم الممتد في الحاضر إلى المستقبؿٌ .

الرأم
أف المضارع ٌ
عميو سيبكيو كجميكر ٌ
النحاة؛ إذ يركف ٌ
داؿ عمى الحاؿ كاّلستقباؿ .ك ٌ
السيكطي
الرابع مفاده ٌ
أف المضارع حقيقة في الحاؿ ،ىم ىجاز في اّلستقباؿ ،كىك مذىب ٌ
ٌ
الرابع؛ إ ٍذ يرل ٌأنو ىم ىجاز في الحاؿ ،حقيقة في
أما الخامس ،فيك عكس ٌ
كالفارسيٌ ،
ثـ حاّل ،ثـ ماضيا.
اّلستقباؿ؛ ٌ
ألف الفعؿ يككف منتظ ار في اّلستقباؿٌ ،

يكطي ،ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،ج ،1ص.31
الس
ٌ -1
ٌ
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الزمف ،كبحثيا مف جميع
القيـ لمسألة دّللة الفعؿ المضارع عمى ٌ
تعرض اإلماـ ابف ٌ
كقد ٌ

النحاة ،كناقش آراءىـ ،كمف ذلؾ :
الجكانب التي ٌ
تحدث فييا ٌ


يختص باّلستقباؿ ،أـ يصمح لمحاؿ
إذا ينفي الفعؿ المضارع بػ ػ ػ (ّل) ،فيؿ
ٌ

1
لمنحاة أري ػيػٍف في المسألة ،فمنيـ مف يرل ٌأنو صالح
أف ٌ
كاّلستقباؿ؟ ٌبيف اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
يتعيػػف الػ ػحكـ باستقبالو ،بؿ
ليما معا ،كىك رأم ابف مالؾ « :كاذا نفي المػ ػضارع ب ػ (ّل) ،لـ ٌ

2
الرأم الثٌاني
الرأم الذم ٌ
تبناه ابف ٌ
ص ٌ
ثـ يعرض اإلماـ ٌ
الحية الحاؿ باقػية»  ،كىك ٌ
القيـٌ .
3
رؼ و
ناؼ أيضا ،مكضكع لنفي المستقبؿ»
أما (ّل) فح ه
كىػك في (شرح ال ٌ
مفصؿ) ،يقكؿ « :ك ٌ

يفع ٍؿ .كاذا قاؿ:
ٌ
كدعـ ابف يعيش رأيو بقكؿ صريح لسيبكيو « :إذا قاؿ :ىف ىع ىؿ ،فإف نفيو لـ ى

فإف نفيو لما يفعؿ .كاذا قاؿ :لقد ىف ىع ىؿ ،فإف نفيو ما ىف ىع ىؿ ...كاذا قاؿ ىك ىي ٍف ىع يؿ ،كلـ
قد ىف ىع ىؿٌ ،
4
الزمخشرم ٌأكؿ
أف ٌ
يكف الفعؿ كاقع نا ،فنفيو ّل ىي ٍف ىع يؿ»  ،كىك رأم ٌ
رده اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،كرأل ٌ

أف (ما) لنفي الحاؿ ،ك(ّل) لنفي اّلستقباؿ ،كىذا ما لـ
أف المراد ىك ٌ
قكؿ سيبكيو ،عمى ٌ

ألف ما ذىب إليو ،كاف في معرض تمييزه بيف نفي الفعؿ ب ػ (ّل) ،كنفيو
يصرح بو سيبكيو؛ ٌ
ٌ

النفي ب ػ (ّل) يخمص الفعؿ المضارع لالستقباؿ.
أف ٌ
بػ (ما) ،كلـ يشر إلى ٌ

القيـ أيضا ،رأم ابف مالؾ في دّللة (ّلـ اّلبتداء) المقترنة بالفعؿ
كقد ٌ
تبنى اإلماـ ابف ٌ
استدؿ باآلية﴿ :إِني لَ َي ْح ُزنُ ِني
المضارع عمى الحاؿ كاّلستقباؿ ،مستشيدا بما استشيد بو؛ إذ
ٌ
أَ ْن تَ ْذ َى ُبوا ِب ِو﴾ يوسف  ،13فإذا كاف الحزف مسبنبا عف ذىاب اإلخكة بيكسؼ مستقبال،
أف الفعؿ المضارع المقترف ب ػ (ّلـ
فكيؼ لو أف ىيحزف في الحاؿ؟ كىذا دليؿ عند ابف مالؾ ٌ
يدؿ عمى اّلستقباؿ.
يدؿ عمى الحاؿ كما ٌ
اّلبتداء) ،قد ٌ

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج.1639 ،4
 -1ابف ٌ
 -2ابف مالؾ ،شرح التٌسييؿ ،ج ،1ص.18
المفصؿ ،ج ،8ص .128
 -3ابف يعيش ،شرح
ٌ
 - 4سيبكيو ،الكتاب ،ج ،3ص.117
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لمدّلل ػة
القيـ الحالة التي ينصرؼ فييا المضارع المقترف بػ ػ (ّلـ اّلبتداء) ٌ
يبيف اإلماـ ابف ٌ
ٌ


أما إذا
عمى الحاؿ -نقال عف ابف مالؾ -يقكؿ « :التٌخمٌصٌ ،إنما يككف ٌ
بالالـ المج ػٌردة  ،ك ٌ
1
القيـ تمؾ
اقترف بالفعؿ قرينةه تخمٌصو لالستقباؿ ،لـ تكف ٌ
يبيف اإلماـ ابف ٌ
الالـ لمحاؿ»  ،ثـ ٌ
ضى﴾ الضحى5
ف ُي ْع ِط َ
س ْو َ
يك َرُّب َك فَتَْر َ
القرائف ،كيذكر (سكؼ) ،كاستشيد بقكلو تعالىَ ﴿ :وَل َ
يدؿ
يؾ) في ىذه اآلية ،قد اقترف بما يخمصو لالستقباؿ (سكؼ) ،كلـ ٌ
(ي ٍع ًط ى
فالفعؿ المضارع ي

عمى الحاؿ بكجكد ّلـ اّلبتداء.



مدّللة عمى
القيـ قرائ ػف أخ ػرل تجػ ػعؿ الفػ ػعؿ المضارع منػ ػصرفا ل ػ ػ ٌ
يذك ػر اإلماـ ابف ٌ

الساعة) ،كيؤ ٌكد عمى دّللتيا عمى الحاؿ خالفا لبعضيـ ،كلـ
الحاؿ ،مف ذلؾ (اآلف) ك( ٌ
كتقصينا المسألة عند ابف مالؾ فمـ يذكرىـ
الرأم،
ٌ
يذكر ىؤّلء الذيف ىـ عمى خالؼ ىذا ٌ

أيضا « :كبع ػض العمماء يجيز بقاء المقركف بػ (اآلف) مستقبال » ،2كبحثناىا عند
السيكطي ،فكجدناه ينحك نحك ابف مالؾ ،يقكؿ « :كزعـ بعضيـ ٌأنو يجكز بقاء المقركف
ٌ

3
الزمف
الزماف ،معناه ٌ
أما عند ابف يعيش ،فيي ظرؼ مف ظركؼ ٌ
ب ػ(اآلف) كنحكه مستقبال» ٌ ،

الحاضر ،كىك الذم يقع فيو كالـ المتكمٌـ ،الفاصؿ بيف ما مضى كما ىك آت .كلـ ييسعفنا

تكصؿ إلى الٌنحاة الذيف قالكا بدّللة الفعؿ المضارع المقترف ب ػ (اآلف) عمى
البحث إلى ال ٌ
اّلستقباؿ.

لمدّللة عمى الحاؿ ،بنفػيو ب ػ (ما) ك(ليس)
رجح ٌ
أف الفع ػؿ المضارع يتػ ٌ
كيرل ابف ٌ
القي ػـ ٌ

ك(إف) ،كيستشيد أيضا بنفس شكاىد ابف مالؾ ،مف ذلؾ قكلو تعالىَ ﴿ :و َما أ َْد ِري َما ُي ْف َع ُل
ٍ
وع ُدون﴾ األنبياء 109؛
يب أَ ْم َب ِع ٌ
يد َما تُ َ
ِبي َوَال ِب ُك ْم﴾ األحقاف  ،9كقكلو تعالى﴿ :إِ ْن أَ ْد ِري أَ َق ِر ٌ
أم ما أدرم أقريب أـ بعيد.

ص ًرؼ الفعؿ إلى اّلستقباؿ.
 -الالـ
مجردة مف قرينة تى ٍ
المجردة؛ أم ّلـ اّلبتداء ٌ
ٌ
قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص .1642
 -1ابف ٌ
 -2ابف مالؾ ،شرح التٌسييؿ ،ج ،1ص.21

السيكطي ،ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،ج ،1ص.33
ٌ -3
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شعر:1
كاستشيد في (ليس) ببيت مف ال ٌ
ً
ضى ًب ًم ٍثًميىا
ت ىكىب ٍي ي
ىكلى ٍس ي
ت ا﵀ ىأ ٍر ى

ً
ً
ب.
ضى بً ىما ىرًك ٍ
ىكىلكف ىم ٍف ىي ٍمشي ىسىي ٍر ى

كلكف
المنفية بتمؾ الحركؼ عمى الحاؿ،
إف ال ٌشكاىد المذككرة تؤ ٌكد دّللة األفعاؿ المضارعة
ٌ
ٌ
ٌ

أرج يح .كقد
قكلو ( ٌ
ترجح الحالية) ّل ينفي دّللتيا عمى اّلستقباؿ؛ أم دّللتيا عمى الحاؿ ى
لحساف
ذكر اإلماـ ابف ٌ
القيـ شاىدا لدّللة الفعؿ المقترف ب ػ (ليس) عمى اّلستقباؿ ،كىك بيت ٌ
الزبير:
بف ثابت في كصؼ ٌ

ىف ىما ًم ٍثميوي ًفي ًي ٍـ ىك ى
اف ىقٍبىموي
ّل ىك ى

اد ىاـ ىي ٍذيب يؿ
كف الد ٍى ىر ىم ى
ىكىل ٍي ىس ىي يك ي

2

دؿ
يدؿ عمى اّلستقباؿ باقترانو ب ػ (ليس) ،كاٌنما ٌ
أف الفعؿ (يككف) ىينا ،لـ ٌ
كيرل ابف ٌ
القيـ ٌ

الزبير ،كما كاف
النفي إلى ماض كحاؿ كمستقبؿ؛ أم فما في القكـ اآلف مثؿ ٌ
عميو بتقسيـ ٌ
فييـ قبمو ،كليس يككف بعده.

أف ذلؾ يككف

يفصؿ اإلماـ ابف ٌ
القيـ في مسألة (تخمٌص المضارع لالستقباؿ) ،كيرل ٌ
ٌ
بعشرة أشياء «حرؼ تنفيس ،أك مصاحبة ً
ناصب ،أك أداة تىرج ،أك إشفا و
لعؿ) ،أك
ؽ كػ ػ ( ٌ

مجازاة ،أك نكف التٌككيد ،أك (لك) المصدرٌية كقكلو تعالى « ﴿ َوُّدوا َل ْو تُ ْد ِى ُن﴾

القمم 9

» ،3

القيـ ،كما ذكره
القيـ في شرح ذلؾ .كاذا ما قارٌنا ما عرضو اإلماـ ابف ٌ
يفصؿ اإلماـ ابف ٌ
كلـ ٌ
ط ٍرؼ عف ثالث حاّلت ،ييصرؼ فييا المضارع
أف اإلماـ قد
غض ال ٌ
ٌ
ابف مالؾ ،نجد ٌ

لالستقباؿ ،كىي:

 بظرؼ مستقبؿ؛ بإسناده إلى متكٌقع؛ -باقتضائو طمبا أك كعدا.

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.1641
 -1ابف ٌ
 -2المرجع نفسو ،ج ،4ص.1641
 -3المرجع نفسو ،ج ،4ص.1642

142

الفصل الثاوي:آراء اته القيم في مسائل األفؼال
أف
أف ظرؼ المستقبؿ يجب أف يككف يمضافا ،كمثٌؿ لذلؾ ب ػ (إذا) كنرل ٌ
كيذكر ابف مالؾ ٌ

أما إسناد الفعؿ إلى متكٌقع ،فمثؿ
القيـ تحاشى ذكره؛ ٌ
اإلماـ ابف ٌ
ضمو إلى المجازاة ،ك ٌ
ألنو ٌ

قكؿ ال ٌشاعر:

ت مٍم وغ ً ...لما ًف ً
يو الن ىجاةي ًم ىف اٍل ىع ىذ ً
اب
ىيييكلي ى
ؾ ىأ ٍف تى يم ى
ى
كت ىكأى ٍن ى ي

1

(لما) « :المضارع

كقد يتخٌمص الفعؿ المضارع لمماضي ،إذا ما اقترف بو (ىل ٍـ) أك ٌ
2
ً
النحاة« :اعمـ
(لما)
ماضي المعنى بال خالؼ»  ،كعمى ىذا كاف معظـ ٌ
المنفي بػػ(لـ) أك ٌ

فأما (لـ) ،فقاؿ سيبكيو ىك لنفي فعؿ ،يريد
(لما) أختاف؛ ٌ
ٌ
ألنيما لنفي الماضيٌ ...
أف (لـ) ك ٌ
يقـ) ،كىك يدخؿ عمى لفظ
ٌأنو لنفي الماضي .فإذا قاؿ قائؿ( :قاـ زيد) كاف نفيو (لـ ٍ
3
أف الفعؿ بعد
المضارع ،كمعناه الماضي»  ،كخالؼ اإلماـ ابف ٌ
الرأم ،كاعتبر ٌ
القيـ ىذا ٌ

يخصكا
خصكا المستقبؿ ب ػ (لف) ،كأرادكا أف
النحاة قد
أف ٌ
(لـ)ٌ ،إنما ىك فعؿ ماض ،كيرل ٌ
ٌ
ٌ
فخصكا نفي
أف (ّل) ىي لنفي الماضي كالمستقبؿ كتنفي األسماء،
الماضي بحرؼ ،ككجدكا ٌ
ٌ

الماضي بػ ػ ػ (لـ) كس ٌكغ ذلؾ ب ػ  « :قمبكا لفظ الفعؿ الماضي بعد (لـ) إلى لفظ المضارع
4
النفي تي ٍح ًدث نقال في
أف أداة ٌ
حرصا عمى اّلتٌصاؿ»  ،كىذا بخالؼ سيبكيو الذم يرل ٌ
أف
معنى الفعؿ المضارع ،كتجعمو ٌ
داّل عمى الماضي ،كليس كما رأل اإلماـ ابف ٌ
القيـ مف ٌ
أصؿ الفعؿ ماض ،كاألداة (لـ) قمبت لفظو إلى المضارع.

ألف الغالب في الحركؼ أف تغٌير المعاني ّل
أف رأم سيبكيو أصكب؛ ٌ
كىنا نرل ٌ
األلفاظ ،كىذا ّل ً
القيـ نباىة ،فإذا كاف سيبكيو قد
يعدـ أف نرل في ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ

فإف (لـ) نفت الماضي ،كلك حدث اّلنتقاؿ في
أف نفي (قاـ) ىك (لـ يقـ)ٌ ،
ذىب إلى ٌ
المعنىٌ ،إنما يككف مف الماضي إلى المضارع كليس العكس.

 -1ابف مالؾ ،شرح التٌسييؿ ،ج ،1ص.24
 -2المرجع نفسو ،ج ،1ص.27
المفصؿ ،ج ،8ص.129
 -3ابف يعيش ،شرح
ٌ
قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.177
 -4ابف ٌ
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الزمف ،كانص ػرافو ألحػ ػد األزمػ ػنة دكف آخػ ػر ،كترٌجحو لمدّللة عمى
إف دّللة الفع ػؿ عمى ٌ
ٌ
القيـ
النحاة قديما كحديثا ،كىي مسألة
زمف ،ىل ًم ىف المسائؿ التي شغمت ٌ
خصيا اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ص وة
بدراسة
فأيد بعضياٌ ،
مفصمة ،ناقش فييا آراء ٌ
النحاةٌ ،
كتفرد بآراء خا ٌ
ٌ
كرد البعض اآلخرٌ ،

يدؿ عمييا الفعؿ
النحاة .كيمكف أف ينجمؿ األزمنة التي ٌ
بو ،خالؼ فييا المشيكريف مف ٌ
المضارع ،في التٌخطيطة اآلتية:

الزمن
داللة الفعل المضارع عمى ّ
داللتو عمى الحال

يترجح الحال
ّ
مجردا
ّ

داللتو عمى االستقبال

يتعين الحال بـ :اآلن ،ليس ،ما
ّ
وا ْن ال ّنافيتان ،الم االبتداء

إسناد لمتوقّع

الطّمب والوعد
حرف تنفيس

نون التّوكيد

مصاحبة ناصب

داللتو عمى الماضي

لما
مقترنا بـْ :لم و ّ

التّرجي

المجازاة

المصدرية وال ال ّنافية
لو
ّ

الطّمب والوعد

اىتـ كثي ار بدكر القرائف في تحديد
أف اإلماـ ابف ٌ
تجدر اإلشارة في ىذا المقاـ إلى ٌ
القيـٌ ،
ً
تطرؽ إلى الكثير مف
زمف الفعؿ ،فيك لـ
يكتؼ بدّللة صيغة الفعؿ عمى ٌ
الزمف ،كاٌنما ٌ

قيدكا زمف
تحدد بشكؿ ٌ
القرائف التي ٌ
أدؽ زمف كقكعو .كذلؾ بخالؼ بعض ٌ
النحاة ،الذيف ٌ

دؿ عمى معنى كزماف ،كذلؾ
الفعؿ
السراج « :الفعؿ ما ٌ
بالصيغة التي يرد عمييا ،يقكؿ ابف ٌ
ٌ

يدؿ عمى
يد)ٌ ،
إما ماض ،كا ٌما حاضر ،كا ٌما مستقبؿ ...فالماضي كقكلؾ (صٌمى ز ه
ٌ
الزمافٌ ،
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الزماف» 1كىذا دليؿ عمى اكتفاء ابف ال ٌسراج بدّللة صيغة
الصالة كانت فيما مضى مف ٌ
ٌ
أف ٌ

تصرؼ زمف الفعؿ مف الماضي إلى أزمنة
ال ػفعؿ عمى ٌ
الزمف ،كى ػذا تنفيو أمثمة كثيرة ٍ
فالصيغة ماضية (صٌمى) ،كدلٌت عمى زمف
غف ىر ا﵀ي لؾ)،
يت ى
صمٌ ى
أخرل ،مف ذلؾٍ ( :
ٌ
إف ى
اء
اّلستقباؿ ،كاٌنما حصؿ ذلؾ باعتماد قرينة
ٌ
لفظية ،كمف ذلؾ أيضا قكلو تعالى ﴿:إِ َذا َج َ
ص ُر ال َم ِو َوا ْل َف ْت ُح﴾
َن ْ

ال ّنصر.1

النحك ،ج ،1ص.39
السراج ،األصكؿ في ٌ
 -1ابف ٌ
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تعدم الفعؿ كلزك ًمو في كتب
الــال زم و
المبحث الثّاني :الفعــل ّ
صينا مسألة ٌ
ّ
المتعــدي :تقػ ٌ
الالزـ ىك ما ّل مفعكؿ لو ،أك ٌأنو ّل ً
إّل
يص يؿ إلى مفعكلو ٌ
أف ٌ
ٌ
النحك ،فكجدناىا تيجمع عمى ٌ
تب و
المتعدم فيك الذم يصؿ إلى مفعكلو بغير حرؼ
أما
ٌ
(م ىرٍر ي
بحرؼ ٌ
محمد) ،ك ٌ
ٌ
جر ،نحك :ى
ً
متعد
أف األفعاؿ عمى ضربيف:
ت
جر ،نحك:
ٌ
ٍ
(صافح ي
محم ندا) ،يقكؿ ابف يعيش « :ا ٍعمـ ٌ
ٌ
ٌ
فكؿ ما
كجكده إلى
المتعدم ما يفتقر
متعد ،ف
كغير
عدم التٌجاكزٌ ...
ٌ
محؿ غير الفاعؿ ،كالتٌ ٌ
ٌ
ٌ
ي
متعد ...كما لـ ينبئ لفظو عف ذلؾ ،فيك
حيز غير الفاعؿ ،فيك
ٌ
ٍأنبأ لفظيو عف حمكلو في ٌ
1
متعد ،نحك ( :ىقاـ كىذىب) ،أّل ترل أف ً
القياـ ّل يتجاكز الفاعؿ ،ككذلؾ ال ٌذىاب»
ّلزـ غير
ٌ
ٌ
ى ى ى

المتعدم لو عالمتاف:
الالزـ  ،2فالفعؿ
النحاة يحدكدا يتمٌيز بيا
المتعدم عف ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كيحدد ٌ

 العالمة األكلى :أف تتٌصؿ بو ىاء غير المصدر ،نحك قكلو تعالىَ ﴿ :و َم ْن َي ْكتُ ْم َيا
فَِإن ُو ِ
الضمير ،كالياء في
آث ٌم َق ْم ُب ُو﴾البقرة  ،283كالمقصكد بياء غير المصدر
ٌ
ً
اـ قي ٍمتيوي).
(يكتميا) كىاء المصدر مثؿ( :القىي ى
جر ،مثؿ ( :ىح ًم ىد
 العالمة الثٌانية :أف
ٌ
يصح منو صياغة اسـ المفعكؿ بدكف حرؼ ٌ
جر ( مصعكد بو).
كد) ،كّل
يصح في (صعد مصعكد)ٌ ،
ىم ٍح يم ه
ٌ
إّل بحرؼ ٌ

الناس ،كمف ضكابطو:
أما ٌ
الالزـ ،فيك كثير في كالـ ٌ
ٌ

(شرؼ) ك( ىقيب ىح)
 ٌاألكؿ  :جميع أفعاؿ ٌ
السجايا كالطٌبائع ،مثؿ( :ناـ) ك ي
الضابط ٌ
ك ى ً
ب) ،فيي طبائع في اإلنساف؛
(غض ى
 الضابط الثٌاني  :ما كاف عمى كزف ًط ىمأىف)؛
(ا ٍف ىعىمؿ) ،مثؿ( :ا ٍق ىش ىعر) ك(ا ٍ
ٌ
ك(اح ىرٍن ىج ىـ)؛
الضابط الثٌالث  :ما كاف عمى كزف (ا ٍف ىعٍنىم ىؿ) ،مثؿ( :ا ٍف ىرٍن ىق ىع)
ٍ
ٌ -

طييىر) ك( ىن ًج ىس)؛
الرابع :
مادؿ عمى نظافة أك دنس ،مثؿ( :نظؼ) ك( ى
ٌ
 ٌالضابط ٌ
(ح ًزىف)؛
الضابط الخامس  :الكصؼ العارض ،مثؿ :ى
 ٌب) ( ،ىف ًرىح) ،ى
ضى
(غ ى
السادس  :أفعاؿ المطاكعة ( :ىك ىس ىرهي ىف ٍان ىك ىس ىر).
 ٌالضابط ٌ

المفصؿ ،ج ،7ص.62
 -1ابف يعيش ،شرح
ٌ
 -2ابف العثيميف ،شرح ألفية ابف مالؾ ،ج ،2ص .314
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تقصي المسألة عند
 – 1عالمات الالزم و
ّ
المتعدي عند اإلمام ابن ّ
كلما فرغنا مف ٌ
القيمٌ :

القيـ ،فكجدناه ينحك سمتيـ في تمييزىـ بيف
ٌ
النحاة ،بحثنا المسألة نفسيا عند اإلماـ ابف ٌ
الالزـ ىك الذم لزـ فاعمو ،كلـ يجاكزه إلى
الالزـ كالفعؿ
المتعدم ،يقكؿ« :الفعؿ ٌ
الفعؿ ٌ
ٌ

1
كؿ نكع ،مثمما فعؿ صاحب األلفية آنفا
لـ
اإلماـ
أف
غير
.
غيره»
يتطرؽ إلى عالمات ٌ
ٌ
ٌ

ميز
كاٌنما ٌ

يميز
فيػك ٌ

القيـ
يميز اآلراء ٌ
حكية لإلماـ ابف ٌ
الن ٌ
مما ٌ
بينيما مف حيث صيغة المٌفظ ،كىذا ٌ
الالزـ مف حيث الػثػقؿ ك ً
الخفٌة ،كيقصد بذلؾ ،الثٌقؿ كالخفٌة في
متعدم ك ٌ
بيف الػ ٌ

المعنى كالمٌفظ ،يقكؿ « :الثٌقؿ مف صفة ما ًلزـ محمٌو ،كلـ ينتقؿ منو إلى غيره ،كالخفٌة مف
صفة المنتقؿ مف محمٌو إلى غيره ،فكاف خفٌة المٌفظ في ىذا الباب ،كثقمو مكازنيا لممعنى ،فما

كمعنى » ،2ييفيـ
ظا
لزـ مكانو كمحمٌو ،فيك الثٌقيؿ لفظا كمعنى كما جاكزه ،فيك الخفيؼ لف ن
ن
الالزـ ثقيؿ في المعنى كالٌمفظ ،فيك ثقيؿ في المعنى لككنو غير م ٍفتىًقر
أف ٌ
مف كالـ اإلماـ ٌ
ً
فإف كاف الفعؿ عبارة ع ٌما ىك
ضـ ىك ىسطو ،يقكؿٍ « :
لمفعكؿ ،كثقيؿ في المٌفظ ،يعني بذلؾ ى
3
ط ٍبعً ،
الالزـ ،كىك
كخصمة ثابتة ،ث ٌقمكه
القيـ بيف نكعيف مف ٌ
يميز ابف ٌ
ثـ ٌ
ى ه
بضـ اٍل ىع ٍيف» ٌ ،
ٌ
تمييز لمتٌفاضؿ في درجة المٌزكـ:

كصغر) ،فيك أىٍل ىزيـ لمفاعؿ مف باب ( ىق ىع ىد)
(كبر
ي
فعؿ) ،نحك :ي
 ما جاء عمى ( ي
بضـ عينو.
أثقؿ منو لفظا،
ك( ىد ىخ ىؿ) ،لذلؾ كاف ى
ٌ
(د ىخ ىؿ) ك( ىق ىع ىد) ،كىك أٍل ىزـ لمفاعؿ مف الفعؿ
 مػا لـ يجئ عمى ( ىف يع ىؿ) مف باب ى

فمما كاف
ٌ
(ض ىر ى
المتعدم ك ػ ى
ب) ،فكاف أثقؿ منو مصد ار ،كاف اتٌفقا في لفظ الفعؿٌ .
المتعدم مف حيث خفٌة
فقا مع لفظ الفعؿ
ك(خ ىرىج) ،متٌ ن
ٌ
(د ىخ ىؿ) ى
الفعؿ الالزـ مثؿ ى

ب)
(ض ٍر ه
المٌفظٌ ،
(خركج) ك ى
فإف التٌبايف في الثٌػقػؿ كالخفٌة ،ظير في مصدرييما :ي

بضـ
المتعدم ،كذلؾ
الالزـ أثقؿ لفظا مف مصدر الفعؿ
فكاف مصدر الفعؿ ٌ
ٌ
ٌ

كسطو.

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.472
 -1ابف ٌ
 -2المرجع نفسو ،ج ،1ص 472
 -3المرجع نفسو ،ج ،1ص.472
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الالزمة
مميزة ،استقرأىا مف ألفاظ األفعاؿ ٌ
القيـ أضاؼ لطيفة ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
كنرل ىيناٌ ،

النحاة ،لمتٌمييز بيف
المتعدية،
كاألفعاؿ
ٌ
كيحسف بنا أف نضيفيا إلى العالمات التي ذكرىا ٌ
ي
القيـ ،اجتيد في تحديد ًسمة كعالمة مشتركة بيف
الفعؿ
المتعدم كالفعؿ ٌ
ٌ
الالزـ .فاإلماـ ابف ٌ
المتعدية
مميزة لألفعاؿ
األفعاؿ ٌ
ٌ
الالزمة ،كىي عالمة الثٌقؿ في المٌفظ كالمعنى ،كعالمة ٌ

محؿ آخر ،كىك
كىي عالمة الخفٌة في المٌفظ كالمعنى ،كخفٌتيا تمؾ ،تنقميا مف محٌميا إلى
ٌ
المميزة لمتعدية كالمزكـ في ىذا المخطٌط:
نمخص العالمات
المفعكؿ بوٌ .
ٌ
عالمات المزوم والتّعدية في الفعل
الفعل الالزم

المتعدي
الفعل
ّ
اّلسـ المفعكؿ منو

خفٌ ػة

ً
كد
حم ىد ػ ػ ىم ٍح يم ه

ب
ىكتى ى

بدكف حرؼ جر

ثٌقؿ

أفعاؿ

كزف

كزف

الحركات

السجايا
ٌ

ًا ٍف ىعػ ػمى ٌؿ

ًا ٍف ىعػ ػىمؿ

سف
ىح ي

ً
ضحؾ

اطمأف
ٌ

ًا ٍف ىرٍنقى ىع

لمتوقّع

ََ

دؿ عمى نظافة
ٌ

أك دنس

خبث
طييىر ػ ػ ي

الكصؼ
العارض
ًا ٍف ىرٍن ىق ىع

الحركات

تتٌصؿ بو
ىاء الضمير
سألو

أفعاؿ

المطاكعة
أقنعتو فا ٍقتىىن ىع

خاصة عمى
فإنو رٌكز
كلئف لـ
القيـ إلى تفصيؿ مسائؿ ٌ
الالزـ ك ٌ
المتعدمٌ ،
يتطرؽ اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ
يتعدل الفعؿ؟ كمف المسائؿ
قضايا تتعمٌؽ بالفعؿ
يتعدل الفعؿ ٌ
ّلـ ٌ
كبـ ٌ
ٌ
الالزـ؟ كا ى
المتعدم ،ى
التي تناكليا اإلماـ في ىذا الباب ،نذكر اآلتي :
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الالزـ يمكف أف
أف الفعؿ ٌ
وصل إلى المفعـــول بــو بــحرف الجـّر :أجمع ٌ
النحاة عمى ٌ
 2ـــ التّــ ّ
الجر ،كاذا
جر نحك (مررت
يي ٌ
بمحمد) ،كقد ييحذؼ حرؼ ٌ
عدل ،كيصؿ إلى مفعكلو بحرؼ ٌ
ٌ
شاعر:
حدث ،فيجب نصب المجركر عمى نزع الخافض ،كاستشيد ابف عقيؿ لذلؾ بقكؿ ال ٌ
اـ
تى يمر ى
كف الدىي ىار ىكلى ٍـ تى يعك يجكا  ....ىك ىال يم يكـ ىعىمي إ نذا ىح ىر ي

1

الالزـ إلى اّلسـ
الجر ،كأىكصؿ الفعؿ ٌ
كال ٌ
شاىد في قكلو (تى يمر ى
كف الدىي ىار) ،حيث حذؼ حرؼ ٌ
المجركر فنصبو.

النحاة في ىذه المسألة ،غير ٌأنو يضيؼ إلييا « :قد
قيـ مذىب ٌ
يذىب اإلماـ ابف ال ٌ

ثـ ييحذؼ المفعكؿ الذم كصؿ إليو
ٌ
يتعدل الفعؿ بنفسو إلى مفعكؿ ،كالى آخر بحرؼٌ ،
2
أف
الجر»  ،تى ػ ٌبي ػف مف كالمو ىذا ٌ ،
بنفسو ،لعمـ ٌ
السامع بو ،كيبقى الذم كصؿ إليو بحرؼ ٌ

متعدية بنفسيا إلى
جر ،غير ٌأنيا في األصؿ
مف األفعاؿ ما نحسبيا
ٌ
ٌ
متعدية بحركؼ ٌ
ت ًل ىزٍي ود)
ص ٍح ي
الجر .كيذكر مف ذلؾ :ى
(ن ى
مفعكؿ محذكؼ ،كالى مفعكؿ ثاف بكاسطة حرؼ ٌ
أف المفعكؿ محذكؼ في ىذه األمثمة كمٌيا ،كما
ت لىوي) ك ى
(ش ىك ٍر ي
ت لىوي) ك( ًزٍن ي
ك( ًكٍم ي
ت لىوي) ،كيرل ٌ
الجرٌ ،إنما ىك مفعكؿ و
إف ىذه األفعاؿ مف
ثافٌ .
كيرد بيذا قكؿ مف قاؿٌ :
كصؿ إليو بحركؼ ٌ
جر تارة:
الجر أخرل « :كا ٌما
ٌ
قبيؿ ما ٌ
متعد بنفسو تارة ،كبحرؼ ٌ
يتعدل تارة بنفسو ،كبحرؼ ٌ

3
فإف قػكلؾ (ن ػصحت) مأخػكذ
مجرد عف التٌػحقيؽٌ « :
كشكر كنصح»  ،كيرل ٌ
أف ى ػذا مذى ػب ٌ

الرأم
ب) ،إذا أصمحو
ص ىح الػ ػ ىخياطي الثٌٍك ى
مف (ىن ى
ثـ اي ٍستيعير في ٌ
كضـ بعضو إلى بعضٌ ،
ٌ

4
ص ىح) في ىذا
ت لو رىأيو؛ أم ٍ
ص ٍح ي
فقالكا :ى
أخىم ٍ
صتيو كأصىم ٍحتيوي لو» ؛ أم (ىن ى
ص ٍحت لىو)؛ أم ىن ى
(ن ى

الجر.
تعدل إلى مفعكليف :أحدىما يحذؼ ،كاآلخر
المثاؿ ٌ
ٌ
تكصؿ إليو بحرؼ ٌ

 -1ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج ،1ص .355

 -2ابف قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص .524
 -3ابف مالؾ ،شرح التٌسييؿ ،ج ،2ص.151
قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص524
 -4ابف ٌ
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الدارسيف كالمتعمٌميف؛ إذ
ىامة ،تػمػتػبػس عمى ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
كنحسب ٌ
القيـ قد ٌبيف مسألة ٌ

الجر ،كاألمر غير ذلؾ ،كاٌنما ىك
ػظميـ الفعؿ في تمؾ األمثمة متعػ ػ ٌديا بحركؼ ٌ
يعتبر مع ي

القيـ.
كما ٌبينو اإلماـ ابف ٌ

حد قكلو ،-مستشيدا
القيـ في ذات المقاـ ،إلى (نكتة بديعة) -عمى ٌ
كأشار اإلماـ ابف ٌ

بقكؿ المصطفى y

1
الةى ًلمف ىلـ ي ٍق ٍأر بً ىف ًاتح ًة ً
الكتى ً
أف تعدية الفعؿ (ق أر)
«:ى
اب» ٌ ،
كيبيف ٌ
ى
ّل ى
ص ى ىٍ ٍ ىى

عدم بالباء ،فيك-عند
يؤديو إذا ما يعدم بنفسو :فإذا ٌ
يؤدم معنى غير الػذم ٌ
بحػرؼ الجٌرٌ ،
كيعزز ذلؾ بشاىد آخر ،كىك أيضا حديث
القيـ -ييش ًعر بقراءة غيرىا معيا،
ٌ
اإلماـ ابف ٌ

ٌلمنبي y

ً ً 2
أف في التٌعدية بالباء إشارةن إلى ٌأنيا قػراءة
يف ًإىلى الم ىائة »  ،كيرل ٌ
 « :ىكىي ٍق ىأير ًبالست ى

كرةى الن ٍجًـ ،ىف ىس ىج ىد ًبيىا »3؛ أم
بع ػد الفاتحة .كأ ٌما إذا تعػ ػ ٌدل بنػفسو ،كػما في الحديث « :ىق ىىأر ي
سػ ػ ى
قرأىا كحدىا ،كليس بعد الفاتحة.

الصالة بيا
كنػرل ىينا ٌ
الصالة أك أداء ٌ
أف المعنى في التٌعدية بػالباء؛ أم قػراءتيا ف ػي ٌ

السكرة بعد الفاتحة مف
كليس في الكالـ ما ٌ
يدؿ عمى قراءتيا بعد الفاتحة؛ ٌ
ألف حتٌى لك قرأنا ٌ

تعدم الفعؿ (ق أر ) بػػ(الباء).
الصالة ،لقمنا :ق أر سكرة الفاتحة كسكرة كذا ...دكف ٌ
غير ٌ

تطرؽ
قياسي باليمزة أم
المتعدي إلى مفعولين من باب (كسا) ،ىل ىو
-3
ّ
سماعي؟ ٌ
ّ
ّ
المتعدم إلى مفعكليف ،كتساءؿ حكؿ طبيعة
القيـ في ىذه المسألة ،إلى الفعؿ
ٌ
اإلماـ ابف ٌ

بأف المسألة
قياسي أـ
تعدييا
ىذه األفعاؿ :ىؿ ٌ
سماعي؟ ٌ
أف سيبكيو رأل ٌ
كيبيف اإلماـ ٌ
ٌ
ٌ
إمكانية قكؿ المتكمٌـ
القيـ ،كيستشيد لذلؾ بعدـ
الرأم الذم ٌ
ٌ
تبناه اإلماـ ابف ٌ
ٌ
سماعية ،كىك ٌ

القيـ بيذا
(آكمت زيدا الخبز) ،كلك كاف األمر
قياسيا لجاز ذلؾ .كلـ يكتؼ اإلماـ ابف ٌ
ٌ
طف إلى ضابط آخر ،يرفع المٌبس عف األفعاؿ التي ي ً
مكف تعديتييا إلى
تنبو كتف ٌ
التٌقديـ ،كاٌنما ٌ
ي

محمد بف إسماعيؿ البخارم ،صحيح البخارم ،ج ،1ص.151
ٌ -1
 -2المرجع نفسو ،ج ،1ص.114
 - 3المرجع نفسو ،ج ،2ص.41
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الفصل الثاوي:آراء اته القيم في مسائل األفؼال
كؿ فعؿ حصؿ منو في الفاعؿ صفة ما ،فيك
مفعكليف ،بكاسطة اليمزة ،يقكؿ « :تنظر إلى ٌ
الصفة» ،1فإذا
النقؿ؛ ٌ
الذم يجكز فيو ٌ
ألنؾ إذا قمت :أفعمتيو ،ف ٌإنما معناه جعمتو عمى ىذه ٌ
ط ًعـ
فإف صفة اإلطعاـ كاقعة في الفاعؿّ ،ل في المفعكؿ ،كاألصؿ ( ى
قمنا (أطعمو الخبز)ٌ ،

اء) ك(أى ٍج ىرٍعتيوي) ،ك(لبً ىس الثٌكب) ،فالفعؿ (لبس) صفة
يد
زه
(ج ًر ى
ى
الخبز) ،كمف ذلؾ أيضا ى
الم ى
ع ى
شيئ.
أما الثٌكب فمـ يي ٍف ىعؿ بو
ه
في الفاعؿٌ ،

ألف الفعؿ كاقع
كيعرض اإلماـ ابف ٌ
القيـ مقابؿ ذلؾ أفعاّل ّل يجكز تعديتيا باليمزة؛ ٌ

ب) ،فالفعؿ في (ىأ ىك ىؿ) غير كاقع في الفاعؿ
(ض ىر ى
بالمفعكؿ بو ،كمثاؿ ذلؾ (ىأ ىك ىؿ)( ،أخذ) ى

ب).
كاٌنما في المفعكؿ بو ،ككذلؾ األمر ٌ
ض ىر ى
بالنسبة لمفعميف ( ىأ ىخ ىذ ) ك( ى

طى) ،ك ٌبيف ٌأنو مف (عطا ىي ٍعطيك) بمعنى التٌناكؿ ،كيرل ٌأنو
كيفصؿ في مسألة الفعؿ (ىأ ٍع ى
ٌ
ط ٍيتيو الدر ً
اى ىـ) ،فالفعؿ ليس كاقعا عمى المفعكؿ بو ،كاٌنما عمى الفاعؿ؛ أم
إذا قمنا( :ىأ ٍع ى ي ى
ً
لمدراىـ ،فالفعؿ أعطى صفة في الفاعؿ ،كليس في المفعكؿ بو.
جعمتو عاطيا ،أم
متناكّل ٌ

أما الفعؿ ً
أف العرب لـ يقكلكا
يد
(شرب) في مثؿ( :شرب ز ه
الماء) ،فيرل اإلماـ ابف ٌ
القيـٌ ،
ى
ٌ

إّل إذا
ب) بمثابة (األكؿ) ك(األخذ) ،كمعظـ أثره في المفعكؿٌ .
اء)؛ ٌ
ألف (الش ٍر ى
(ىأ ٍش ىرٍبتيوي اٍل ىم ى
شارب ،كاستشيد ىنا بقكلو تعالى:
شارب لو فكاف (ال ٌشرب) صفة في ال ٌ
خالط الماء أجزاء ال ٌ

شـ ِرُبوا ِفــي قُــمُوِب ِيــم ا ْل ِعــ ْج َل﴾
﴿ َوأُ ْ

البقرة .93

أف أصؿ
كاألصؿ الذم نراه في ىذه المسألة ،أف ييكتفى بما ذىب إليو سيبكيو ،مف ٌ

دبر في صفة
التػٌعػديػة بالي ػمػزة (
القيـ مف ضبط لممسألة بالتٌ ٌ
أما ما ذىب إليو ابف ٌ
ٌ
سماعية) ،ك ٌ
الدليؿ
الفعؿ :أىي كاقعة في الفاعؿ أـ المفعكؿ بو؟ فيبدك لنا ٌأنيا ليست بقاعدة م ٌ
طردة؛ ك ٌ
تميز
القيـ في تمييزه بيف (ىأ ىك ىؿ) ك( ى
ط ًعـ) ،لـ يضع حدكدا كاضحة ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
عمى ذلؾٌ ،
طراد قاعدة اإلماـ
كيؼ يككف (ىأ ىكؿ) كاقعا بالمفعكؿ بو ،كغير كاقع بالفاعؿ .كيتجٌمى عدـ ا ٌ

غير كاقع في الفاعؿ ،كاٌنما
لما أراد أف ٌ
ابف ٌ
يبيف ٌ
القيـ أيضا ،في ما ذىب إليوٌ ،
أف (ال ٌشرب) ي

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص . 476
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ً
أف
عدل الفعؿ باليمزةٌ ،
في المفعكؿ بو ،كرأل ٌأنو ّل يجكز أف يي ٌ
إّل إذا ايبتغي مف ذلؾ ٌ

ال ٌشراب خالط أجزاء ال ٌش ً
ارب ،فنقكؿ ماذا لك خالط األكؿ أجزاء اآلكؿ أتيرانا نقكؿ :آ ىك ىؿ؟

تبنى رأم
لما ٌ
كيحسف بنا ىينا ،أف نشير إلى أمر في ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
القيـٌ ،

ثـ يذىب إلى تحديد ضابط
سماعية ّل
أف األفعاؿ المتع ٌدية باليمزة
ٌ
ٌ
سيبكيو ،مف ٌ
قياسيةٌ ،

الضبط بالقكاعد يجعؿ
يقيد المسألة (صفة الفعؿ في الفاعؿ أـ المفعكؿ)ٌ ،
أف ٌ
ٌ
فإننا نرل ٌ

كنعدم
الضابط ،جاز لنا أف نقيس عمى ذلؾ،
قياسية ّل
المسألة
ٌ
سماعية؛ أم متى تكٌفر ٌ
ٌ
ٌ

إّل إذا كانت
الفعؿ باليمزة ،كىذا نراه مخالفة لما ذىب إليو سيبكيو ،كليس مكافقة لو ،الٌميـ ٌ
لمسماع ،كليس الغرض أف يقاس عمييا.
القاعدة تعميال ٌ

القيـ( « :اخترت) أصمو
 -4مسألة في ّ
تعدي الفعل (اخترت) بــ ( ِم َن) :يقكؿ اإلماـ ابف ٌ
يتعدل بحرؼ الجر ،كىك ً
يتضمف إخراج شيء مف شيء ،كجاء محذكفا في
ألنو
أف ٌ
(م ىف)؛ ٌ
ٌ
ٌ
وسى
قكلو تعالىَ ﴿ :و ْ
اختَ َار ُم َ

1

و﴾األعراف ، ».155
قَ ْو َم ُ

أف الحذؼ كقع
كيرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ

كلما كاف
يكضح ىذا المعنى
متعد ،كلـ
لتضمف الفعؿ معنى فعؿ غير
ٌ
ٌ
المتضمف في الفعؿٌ .
ٌ
ٌ

أف « :اختار
استشياده باآلية الكريمة ،بحثناىا في (معاني القرآف كاعرابو ٌ
لمزٌجاج) ،فرأل ٌ
قكمو ،اختار مف قكمو ىفح ًذفى ٍ ً
الرجاؿ
ي
ككصؿ الفعؿ فنصب ،يقاؿ( :اخترت مف ٌ
ت (م ىف) ،ي

2
الزٌجاج عف عمٌة ذلؾ ،كاٌنما أجراه مجرل
يدا »  ،كلـ يبحث ٌ
الرجاؿ ز ن
زن
يدا) ،ك(اخترت ٌ

تعدت بيا ،كيستشيد ببيت لمفرزدؽ :
األفعاؿ
الجر التي ٌ
ٌ
المتعدية ،إذا ما يحذفت حركؼ ٌ
ك ًمنا ً
اح الزىع ً
ع
اختى ىار الر ىج ى
الذم ٍ
ار ي
اح نة  ....ىك يج ن
كدا ًإ ىذا ىىب الرىي ي
اؿ ىس ىم ى
ى

3

القيـ في ذات الباب ،مسأل ىة التٌقديـ كالتٌأخير بيف المجركر كالمفعكؿ
يتناكؿ اإلماـ ابف ٌ

الراجح ىك تقديـ المجركر ،كتأخير المفعكؿ ،فنقكؿ :
الجر ،كيرل ٌ
أف ٌ
المجرد مف حرؼ ٌ
ٌ

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص .478
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ً
ً
ت ًم ىف الر ىج ً
ت يم ىحم ندا
اؿ يم ىحم ندا) ،كيرل ٌأنو يجكز فيو تأخير المجركر ،فنقكؿ( :ا ٍختىٍر ي
(ا ٍختىٍر ي
ًم ىف الر ىج ً
اؿ).
أف المسألة ّل تقتصر عمى الجكاز كالتٌرجيح كالكجكب فحسب ،كاٌنما تجدر
كنرل ىيناٌ ،

اإلشارة إلى المعاني المتكلٌدة عف التٌقديـ كالتٌأخير ،كىك ما أشار إليو عبد القاىر الجرجاني
ً
ت ًم ىف الر ىج ً
اؿ يم ىحم ندا)؛ أم:
في دّلئؿ اإلعجاز في باب التٌقديـ كالتٌأخير ،فإذا قمنا (ا ٍختىٍر ي
ً
ت م ىحم ندا ًم ىف الر ىج ً
اؿ)
محمدا ،كلـ ٍ
اخترت مف بيف ٌ
أختر غيره ،ك ٌ
الرجاؿ ٌ
أما إذا قمت( :ا ٍختىٍر ي ي

الرجاؿ ،كليس مف بيف القكـ ،كّل ال ٌشجعاف كّل...
محمدا مف ٌ
فمعناهٌ ،أني اخترت ٌ

يحسف تأخير ما كاف مجرك ار
الجر ،فمـ
كيرل اإلماـ ابف ٌ
ي
تـ إسقاط حرؼ ٌ
القيـٌ ،أنو إذا ٌ

جاؿ) ،كيقكؿ ٌإنو ّل يستقيـ
الر ى
في األصؿ ،كيمثٌؿ اإلماـ لذلؾ بقكلناٍ :
(اخ ٍتر ي
ت عشرة مف ٌ

الرجاؿ .كيعٌمؿ المسألة كيرل ٌأنو ّل يحسف التٌأخير
الر ى
جاؿ)؛ أم مف ٌ
قكلنا( :اخترت عشرةن ٌ
ً
(الرجاؿ) معرفة ك(عشرة) نكرة.
ل ىما ييكًىـ مف ككنو نعتا لممفعكؿ بو ،كّل يحسف أيضا ،لككف ٌ
أما العمٌة الثٌانية التي
ثمة تضمنا لمعنى ٌ
األكؿ يستقيـ؛ ٌ
كنرل ٌ
النعتٌ ،
ألف ٌ
أف التٌعميؿ ٌ

طردة ،لعدـ عممنا –في ما نعمـ– بمف
القيـ قيٍب ىح التٌأخير ،فال نراىا م ٌ
سكغ بيا اإلماـ ابف ٌ
ٌ
إف ىذا المسكغ ّل يصدؽ في أمثمة يككف فييا
قاؿ بفصاحة تقديـ المعرفة عمى ٌ
ثـ ٌ
النكرةٌ .
ً
ت م ىحم ندا ًم ىف الر ىج ً
اؿ) ،فإذا
المفعكؿ كالمجركر كالىما معرفة ،مف ذلؾ المثاؿ ٌ
السابؽ (ا ٍختىٍر ي ي
ً
اؿ) ،فاّلسماف كالىما معرفة (اسـ عمـ كاسـ
ت يم ىحم ندا الر ىج ى
الجر ،قمنا( :ا ٍختىٍر ي
حذفنا حرؼ ٌ

معرؼ ب ػ اؿ).
ٌ

أف المعنى الذم مف
كيتطرؽ اإلماـ ابف ٌ
تسكغ عدـ التٌأخير ،كيرل ٌ
ٌ
القيـ إلى عمٌة ثالثةٌ ،

إّل مع
الجر ٌ
يقك عمى حذؼ حرؼ ٌ
أجمو يحذؼ حرؼ ٌ
الجر « :ىك معنى غير لفظ ،فمـ ى
الجر صار المعنى :ىن ىخ ىؿ
لما حذؼ حرؼ
ٌ
اتٌصالو بو ،كقربو منو »؛ كمعنى ذلؾٌ ،أنو ٌ
المعنكم
لفظي ،كّل يقكل العامؿ
نكم ّل
الرجاؿ ٌ
كميزىـ ،إ نذا ٌ
ٌ
الجر مع ٌ
فإف سبب حذؼ حرؼ ٌ
ٌ
ٌ
يتأخر المجركر الذم أيسقط
عمى الحذؼٌ ،
كقرب منو ،كّل يجكز أف ٌ
إّل إذا اتٌصؿ بالفعؿ ي

الجر عف عامؿ الحذؼ ،الذم ىك الفعؿ .
منو حرؼ ٌ
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تأخر المجركر
القيـ ،في عدـ استحساف ٌ
إف العمؿ الثٌالث التي أكردىا اإلماـ ابف ٌ
كنرل ٌ

جره ،تػن ٌـ عمى اجتياد بديع لإلماـ ،كعف نظر كاسع ،يقمٌب المسائؿ مف
الذم أيسقط حرؼ ٌ

أنسب ليذه المسألة ،فيي العمٌة األكلى (ّل يحسف
أف العمٌة التي نراىا
شتى جكانبيا ،غير ٌ
ى
التٌأخيرً ،ل ىما ييكًىـ مف ككنو نعتا لممفعكؿ بو) ،كنراىا كافية لما ذىب إليو ،فدفع المبس

تقدـ المجركر عمى
قكية يقكـ عمييا استحساف ٌ
كاإلبياـ عف ككف الكممة نعتا ،تبدك لنا عمٌة ٌ
المفعكؿ.

1
أف في ىذه المسألة
يبيف اإلماـ ابف ٌ
زي ٌد َربو َذ ْن َب ُو) ٌ :
استَ ْغ َف َر ْ
القيـ ٌ
 -5مسألة في قوليمْ ( :

أما الكجو الثٌاني ،فتثبيت
أما أكٌليما ،فحذؼ حرؼ ٌ
الجر مف المفعكؿ الثٌانيٌ ،
ثالثة أكجوٌ :
ً
ً
الجر ( ًمف) ب ػ ( ًل ػػ):
الجر (مف)ٍ ( :
استى ٍغ ىف ىرهي م ٍف ىذ ٍنبًو) ،كأ ٌما الثٌالػث ،فاستبداؿ حرؼ ٌ
حرؼ ٌ
ً ًً
الجر أصؿ ،كسقكطو داخؿ عميو؟ أـ
( ٍ
ثـ يتساءؿ اإلماـ :ىؿ تثبيت حرؼ ٌ
استى ٍغ ىف ىرهي ل ىذ ٍنبو)ٌ .
السييمي ،قاؿ « :فقاؿ
كتعديو بنفسو؟
أف األصؿ سقكطو
ٌ
ٌ
كيتبنى اإلماـ ابف ٌ
ٌ
القيـ ىينا رأم ٌ

الجر ،كأف يككف ال ٌذنب نفسو مفعكّل بػ ػ ػ (استغفر) غير
ٌ
السييمي :األصؿ فيو سقكط حرؼ ٌ
2
القيـ
،
الجر؛ ٌ
ثـ يكرد اإلماـ ابف ٌ
ألنو مف ( ىغ ىف ٍر ى
متع ٌد بحرؼ ٌ
ت الش ٍيء إذا ىغط ٍيتىو ىك ىستىٍرتىوي)» ٌ
الجر ىك
تتم نة لممسألة -تساؤّل طرحو ٌ
السييمي عمى نفسو ،مفاده إف كاف سقكط حرؼ ٌ
– ٌ

ً
بأف سقكط
السؤاؿٌ ،
السييمي عف ىذا ٌ
األصؿ ،فذلؾ يقتضي أف تككف (م ىف) زائدة ،كيجيب ٌ

أما (استغفر) ففي ضمف الكالـ ،ما
الجر أصؿ في الفعؿ
ٌ
حرؼ ٌ
المشتؽ منو نحك (غفر) .ك ٌ
مجردا مف معنى التٌكبة ،كاٌنما يريد
ّل ٌ
جر؛ ٌ
ألف المستغفر ّل يطمب غفرانا ٌ
بد مف حرؼ ٌ

تعدل
خركجا مف ال ٌذنب كتطيي ار منو ،فمزمت (مف) في ىذا الكالـ ليذا المعنى ،فإف حذفتيا ٌ
الفعؿ فنصب.
أف في نقمو
أكرد اإلماـ ابف ٌ
السييمي ذاك ار ٌإياه باسمو ،غير ٌ
القيـ في ىذه المسألة قكؿ ٌ

السييمي ما يدعك لممعارضة؛ إذ
السييمي لـ يعقٌب كلـ يعارض ،مع ٌ
أف في ما قالو ٌ
لرأم ٌ
قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.482
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ً
أف األصؿ أف يككف
آخر
كالمو لـ يك ًاف ٍ
ؽ ٌأكلىو ،فقد قاؿ في بداية كالمو ٌ
يبدك لنا ٌ
أف ى

فإف حذفتيا
(ال ٌذنب) نفسو مفعكّل بػ ػ (استغفر) غير
ٌ
ثـ يقكؿ في آخرهٍ ،
متعد بحرؼ ٌ
جرٌ ،
الجر ىك األصؿ.
تعدل الفع يؿ فنصب ،فنرل ٌأنو جعؿ ٌ
ٌ
تعدم الفعؿ بنفسو عارض كتثبيت حرؼ ٌ

السييمي ،كتساؤّلتو ،فيقكؿ:
يكاصؿ اإلماـ ابف ٌ
القيـ عرض استدّلّلت كاستشيادات ٌ
«فإف قيؿ فما قكلكـ في نحك قكلو تعالىَ ﴿ :ي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ِم ْن ُذ ُنوِب ُك ْم َوُي َؤخ ْرُك ْم إِلَى أَ َج ٍل

1
مرد التٌساؤؿ إلى
سمى﴾نوح  ،4قمنا ىي متعمٌقة بمعنى اإلنقاذ كاإلخراج مف ال ٌذنكب» ٌ .
ُم َ
ككف السييمي قد قاؿ إف ً
كلما رأل
(م ٍف) تي ٍحذؼ مع الفعؿ ،إذا كاف مشتقٌا منو ،مثؿ ى
ٌ
ٌ
(غ ىف ىر)ٌ ،
كبيف أف ً
لتدؿ عمى اإلنقاذ؛ أم ينقذ المستغفريف
أف ىذا التٌساؤؿ
(م ٍف) جاءت ٌ
ممكفٌ ،
ه
رد ٌ ٌ
ٌ

القرطبي (ت  671ق) في تفسيره ،قاؿ « :المعنى ييخرجكـ مف
مف ذنكبيـ ،كالى ذلؾ ذىب
ٌ
ذنكبكـ ...يغفر لكـ مف ذنكبكـ ما استغفرتمكه منيا» ،2كقد تفيد ً
(م ٍف) ىينا التٌبعيض؛ أم
يغفر لكـ بعض ذنكبكـ التي استغفرتمكه منيا ،كالمعنى كاحد كىك اإلخراج مف ال ٌذنب.

الجر
السػييمي في إسقػاط حرؼ
أف ى ػ ػذا
كنرل ٌ
المسكغ يتيح لنا أف نقػكؿ :إ ٌف حكػـ ٌ
ٌ
ٌ

السياؽ
كتثبيتو ،ليست قاعدة مطٌردة؛ ذلؾ ٌ
ألنيا تثٍيبت كتسقط بحسب مقتضيات القكؿ ك ٌ

ان قَ ْولُ ُي ْم
كٌ
الدليؿ عمى ما ذىبنا إليو ،تعميميوي إلثباتيا في آيات أخرل ،كقكلو تعالىَ ﴿ :و َما َك َ
ِ
أف في اآلية إخبا ار عف المؤمنيف
ّإال ْ
وب َنا﴾آل عمران 147؛ إ ٍذ يرل ٌ
أن قَالُوا َرب َنا ا ْغف ْر لَ َنا ُذ ُن َ

أف تثبيت
الذيف قد سبؽ ليـ اإلنقاذ مف ذنكب الكفر بإيمانيـ ،كىذا يؤ ٌكد ما ذىبنا إليو مف ٌ

بناء عمى
الجر كاسقاطو ،يككف مف خالؿ المعنى الذم ٌ
يدؿ عميو ٌ
السياؽ ،كليس ن
حرؼ ٌ
طردة.
قاعدة م ٌ

تعدم الفعؿ
القيـ بيذا المثاؿٌ ،
سُ
ب)ّ :ل يقصد اإلماـ ابف ٌ
ت َزْي ًدا الث ْو َ
 -6مسألة في (أَْل َب ْ
أف:
باليمزة إلى مفعكليف ،كاٌنما يػريد مف ىػذا
ى
عامؿ ال ػنػػٌصػب في المفعكؿ الثٌاني ،كيرل ٌ
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كلكف المفعكؿ الثٌاني
السابؽ إلى األكىاـ...
ٌ
«ليس الثٌكب منتصبا ب ػ ػ (ألبست) ،كما ىك ٌ
1
القيـ في ىذه المسألة
منتصب بما
ت) مف معنى (لى ًب ىس) »  ،كيرل اإلماـ ابف ٌ
تضمنو (أىٍلىب ٍس ي
ٌ
أف الثٌكب منصكب بما كاف منتصبا بو قبؿ دخكؿ ىمزة التٌعدية ،فإذا قمنا( :ىل ًب ىس ىزٍي هد
ٌ
أف
ب) منصكب بػ (ىل ًب ىس) ،كاذا قمنا( :ىأٍلىب ٍس ي
ب) ،فقد سبؽ مف ٌ
ب) ،ف ٌ
ت ىزٍي ندا الث ٍك ى
إف (الث ٍك ى
الث ٍك ى

(ج ىع ىؿ)
(ج ىع ىؿ)؛ أم ( ىج ىعٍم ي
كب) ،كالفعؿ ى
س الث ى
ضمنو معنى ى
ت ىزٍي ندا ىيٍمىب ي
تعدية الفعؿ باليمزة يي ٌ
بتضمف (ىأٍلىب ىس) معنى (لى ًب ىس)
يتعد إلى الثٌكب ،كاٌنما الثٌكب منصكب
كقع عمى زيد كلـ ٌ
ٌ
النحك اآلتي:
كليس منصكبا ب ػ ػ (أىٍلىب ىس) نفسو ،كتحميمو عمى ٌ
ب
أىٍلىب ٍس ي
ت ىزٍي ندا الث ٍك ى
ؾ
ـ

ؼ 1

ـ إليو

فعؿ ماض فاعؿ
ىأٍلىب ٍس ػ ػ ػ

ـ بو1
يدا
زن

ت
ي

ؼ2
ـ بو2
ػكب
الثٌػ ى

الؼامل في المفؼىل 1

تضمه الفؼل (لثس)

الؼامل في المفؼىل 2

لما يع ٌدم باليمزة
القيـ ينيض
ٌ
أف ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
كنرل ٌ
بحجة ،فالفعؿ (ىل ًب ىس) ٌ
كب) ،فالعامؿ فيو ىك العامؿ قبؿ
(أىٍلىب ىس) ،أصبح عامال في المفعكؿ األكؿ (ز ن
أما (الثٌ ى
يدا)ٌ ،

تكخى فيو
فإف اإلماـ قد ٌ
التٌعدية؛ أم (لبس) .كىذا ،كا ٍف كاف البعض يرل فيو تعقيداٌ ،
أف ىمزة التٌعدية ،تيكصؿ الفعؿ إلى المفعكؿ
المعاني ٌ
الن ٌ
العرؼ جرل ٌ
حكية ،خاصة ٌ
أف ي
األكؿ.
الثٌانيّ ،ل ٌ
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ت) :المقصكد مف باب
األول من باب (أَ ْعمَ ْم ُ
 -7مسألة في جواز االقتصار عمى المفعول ّ

النحاة ،-األفعاؿ التي تنصب ثالثة
أعمى ىـ كأى ىرل) – كما يصطمح عميو ٌ
ت) ،أك باب ( ٍ
(ىأ ٍعىم ٍم ي
ىعىم ىـ) ك(أ ىىرل) ،كما ذكر
مفاعيؿ كىي :أى ىرل ،ىأ ٍعىم ىـٍ ،أنىب ىأ ،ىنب ىأ ،أى ٍخىب ىر ،ىخب ىر ،ىك ىحد ى
ث .كأصؿ (أ ٍ
يتعدياف إلى مفعكليف بتجػٌردىما مف اليمػزة:
(عًم ىـ كىىأرل) ،كىما ٌ
ابف عقيؿ في شرحو لأللفية ،ى
ت
(عًم ىـ ىزٍي هد ىع ٍم نار يم ن
فمما دخمت عمييما اليمزة ،أكصمتيما إلى مفعكؿ ثالث( :أعىم ٍم ي
ى
نطمقا)ٌ ،

طًمقنا) ،كأصبح (زيد) مفعكّل ٌأكّل ،كقد كاف فاعال قبؿ التٌعدية.
يدا عم نار يم ٍن ى
زن

يتعداه
تحدث سيبكيو عف التٌعدم إلى ثالثة مفاعيؿ ،قاؿ « :ىذا باب الفاعؿ الذم ٌ
كقد ٌ
و
ً
ألف
فعميو إلى ثالثة مفاعيؿ ،كّل يجكز أف نقتصر عمى مفعكؿ منيـ كاحد ،دكف الثٌالثة؛ ٌ
1
إف ىذا القكؿ لسيبكيو ،ش ٌكؿ
األكؿ الذم قبمو في المعنى» ٌ ،
المفعكؿ ىنا ،كالفاعؿ في باب ٌ

كضح
القيـ الحديث عف مسألة التٌعدم لثالثة مفاعيؿ؛ إ ٍذ أ ٌ
المنطىمؽ الذم بدأ منو اإلماـ ابف ٌ
ي

يحسف)؛ أم ّل
تأكلكا قكؿ سيبكيوّ( :ل يجكز) بمعنى (ّل
في
ٌ
أف ٌ
مستيؿ حديثوٌ ،
ي
النحاة ٌ
األكؿ
األكؿ ،كمف ٌ
ثـ أركا جكاز اّلكتػفاء بذكػر المفعػكؿ ٌ
يحسف اّلقتصار عمى المفعكؿ ٌ

(محمدا) أصمو فاعؿ ،كالفاعؿ يجكز اّلقتصار عميو ،لتماـ
ألف
فنقكؿ( :أعممت
محمدا)؛ ٌ
ٌ
ٌ
الصكاب ،كّل حاجة إلى تأكيمو ىذا
أف « :قكؿ إماـ ٌ
الكالـ بو .كيرل اإلماـ ٌ
النحكييف ىك ٌ

التٌأكيؿ البارد »2؛ أم ٌأنو ّل يجكز اّلكتفاء بالفاعؿ المنقمب مفعكّل بو بعد التٌعدية ،كالكالـ
إّل باإلتياف بالمفاعيؿ الثالثة جميعيا.
يتـ ٌ
ّل ٌ

السييمي مف الذيف أنكركا ىذا التٌأكيؿ ،كيعرض التٌساؤؿ الذم أكرده:
كيذكر اإلماـ ٌ
أف ٌ
3
ً
السييمي
عمر
يدا نا
فإف قيؿ :فيؿ يجكز (أ ٍ
ت زن
منطم نقا) ،كما تقكؿ (ىأ ٍعىم ٍم ي
ظىن ٍن ي
« ٍ
ت)؟ »  .كيرل ٌ
ظ ٌف
ظنا ،كالعالـ ّل يرجع إلى ال ٌ
ت)؛ أل ٌف ال ٌ
امتناع قكؿ (أ ٍ
ظ ٌف بعد العمـ محاؿ أف يرجع ٌ
ظىن ٍن ي
ظىن ٍنتيوي) بعد أف كاف
النسياف .كىذا ليس مف فعؿ المتكمٌـ ،فال يجكز أف نقكؿ (أى ٍ
ٌ
إّل بعد ٌ
الرأم ،قاؿ « :كليس األمر كما
أما اإلماـ ابف ٌ
عالما .ىذا رأم ٌ
القيـ ،فال يرل ىذا ٌ
السييميٌ ،
 -1سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.41
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1
أف ّل فرؽ
ىعمى ٍمتيو) ك(أى ٍ
ظىن ٍنتيوي) ٌ
قاؿ .كّل فرؽ بيف (أ ٍ
السماع «  ،فيك يرل إ نذاٍ ،
إّل مف جية ٌ
ظانا) بعد أف
ظىن ٍنتيوي) ،كّل مانع عنده مف أف يككف (أى ٍ
ىعىم ٍمتيو) ك(ىأ ٍ
ظىن ٍنتيوي) بمعنى ( ىج ىعٍمتيو ى
بيف (أ ٍ
ظ ٌنية.
ت لو مف األى ىم ىارات ،كاألدٌلة ال ٌ
(ج ىعٍمتيو شا ٌكا) بما ذكر ي
كاف جاىال ،أك ى

ظ ٌف ّل تفعمو أنت ،كّل
أف ال ٌ
ٌ
كيرد اإلماـ ابف ٌ
السييمي بقكلو  «:كقكلو :فثبت ٌ
القيـ عمى ٌ
2
تفعؿ شيئا مف أسبابو ،ييقاؿ :ككذلؾ العمـ لـ تفعمو أنت بو ،كّل شيئا مف أسبابو «  ،كىي

حجة قائمة ،فقد اعتبر
محاججة نحسبيا
متميزة؛ إذ ٌ
السييمي ٌ
ٌ
السييمي ،بما اعتبره ٌ
رد عمى ٌ
ً
أف العمـ أيضا ّل يحدثو
أف فعؿ ال ٌ
ظ ٌف ّل يي ٍحدثو المتكمٌـ ،كأثبت اإلماـ ٌ
السييمي مف قبؿٌ ،
ٌ
فبالرغـ مف
المتكمٌـ .كت ػؤ ٌكػد ىػ ػذه المحاججة أصالة التٌفكير ٌ
النحكم عػند اإلماـ ابف ٌ
القيـٌ ،
أف
كتبنيو الكثير منيا ،غير أٌنو ٌ
السييمي ٌ
يرد عميو قضايا كمسائؿ ،يرل ٌ
تأثٌر اإلماـ بأفكار ٌ

ثـ يبدم رأيو ،كينافح عنو بالحجة كالبرىاف اإلقناع.
السييمي جانب ٌ
ٌ
الصكاب فيياٌ ،

ظف)
تعدي (عمم)
 -8مسألة في ّ
ّ
و(ظن) إلى مفعولين :تيكرد معظـ المراجع ٌ
النحكية ( ٌ
ك ً
حددىا ابف
أف أخ ػكات
(ظف) – ك ٌ
ٌ
(عػم ىـ) في باب (ظ ػ ٌف كأخكاتيا) ،كأجمع الػٌنحاة عمى ٌ
ى
مالػؾ في ثالثة عشر فعال – كٌميا تنصب مفعكليف أصميما مبتدأ كخبر .ىذا مف حيث
عػمميا ،أما مف جيػة المعنى بال ػٌنسبة ً
أف منيا ما
لمعػٍمـ كال ٌ
ظ ٌف ،فيرل ال ٌ
شيخ ابف العثيميفٌ ،
ٌ
ظ ٌف
أما الذم يفيد ال ٌ
ظ ٌف ،كالذم يفيد العمـ قد يفيد ال ٌ
يفيد العمـ ،كمنيا ما يفيد ال ٌ
ظ ٌف أيضاٌ ،
ظ ٌف ،كا ٌما
إما
أرجح إلى ال ٌ
فقد يفيد العمـ أيضا ،كلكف في دّللتو عمى العمـ أك ال ٌ
ى
ظ ٌف ،يككف ٌ
ثـ يجعميا في أقساـ أربعة :
ى
أرجح إلى العمـ ،كمف ٌ
األكؿ  :ما يفيد العمـ يقينا؛
 ٌظف؛
 -الثٌاني  :ما يفيد ال ٌ

ظ ٌف في األصؿ ،كقد يفيد العمـ في الفرع؛
 الثاٌلث  :ما يفيد ال ٌظ ٌف في الفرع.
الرابع  :ما يفيد العمـ في األصؿ ،كال ٌ
ٌ -

ٌ
السياؽ ،كيمثٌؿ لذلؾ بقكلو تعالى﴿ :إٍن ُيم َيَرْوَن ُو َب ِع ً
يدا(َ )6وَن َراهُ
ككؿ ذلؾ ٌإنما ييعمـ مف ٌ
يبا﴾ المعارج  ،7فيـ يركنو ظٌنا( ،كنراه قريبا)؛ أم يقينا كعمما.
َق ِر ً
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ً
السييمي ،كيخالؼ ما ذىب إليو
(ظف)
القيـ في مسألة
يأخذ اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ى
ك(عػم ىـ) برأم ٌ
يتعدل إلى مفعكليف ،ليس
ت) ك( ى
ت) ٌ
جميكر ٌ
ظىن ٍن ي
(عًم ٍم ي
النحاة ،فاإلماـ يػرل ٌ
أف  «:قكليـ :ى
ك(عػًم ىـ)ٌ ،إنما
ى
يث:
الح ًد ى
ىى ىذا ى

1
(ظف)
أف
ٌ
ىنا مفعكّلف في الحقيقة ،كاٌنما ىك المبتدأ كالخبر»  ،كيرل اإلماـ ٌ
ً
ت
ت ىزٍي ندا يم ٍن ى
طًم نقا)ٌ ،إنما األصؿ ( ىعًم ٍم ي
(عًم ٍم ي
ىعممتا في ما ىك محذكؼ ،فقكلنا ى
يدا
ىزٍي هد يم ٍن ى
طًم ه
ت) في (ز ن
(عًم ٍم ي
ؽ) ،فالتٌأثير يككف إ نذا عمى (الحديث) المحذكؼ ،كاٌنما أيعممت ى
ألننا إذا رفعنا يككف
ت) كالجممة اّلسمية ( :ىزٍي هد يم ٍن ى
طًم ه
ؽ )؛ ٌ
منطمقا) ،لكي ّل يفصؿ بيف (عًم ٍم ي
مما قبمو .كاذا قيؿً :لما لـ يعمؿ في المبتدأ
(زيد) مرفكعا باّلبتداء ،كاّلبتداء قاطع لالسـ ٌ

أكلكية لمعمؿ في اسـ دكف
ثمة
كيع ٌ
ٌ
طؿ عممو في الثٌاني؟ يجيب اإلماـ ابف ٌ
القيـٍ ،
ي
بأف ليس ٌ
نمخص مضمكف المسألة في التٌرسيمة اآلتية:
فع ًمىمت فييما معا .كيحسف بنا أف ٌ
اآلخر ،ى
طًمقنا
ت ىزٍي ندا يم ٍن ى
ىعًم ٍم ي
ؾ

ـ

ـ إليو

فعؿ ماض فاعؿ
ىعًم ٍم ػ ػ ػ



هذا الحديث

ت
ي

ؼ 1

ؼ2

ـ بو1

ـ بو2

يدا
زن

طًم ػ نقا
يم ٍن ػ ػ ى

الؼامل في المفؼىل

الؼمل في المثتدأ والخثز

كؿ حديث ّل يجب التٌحدث بو،
القيـ بيف ( ى
أف ٌ
ت) ك ى
كيميز اإلماـ ابف ٌ
ٌ
(ش ىك ٍك ي
ظىن ٍن ي
ت) ،كيرل ٌ

يس يع المتكمٌ ىـ الحديث
ٌ
أما إذا كاف مشكككا أك مجيكّل ،فال ى
إّل إذا كاف مظنكنا أك معمكماٌ ،
بو.
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القيـ فيو شيء مف التٌكمٌؼ ،فقد اعترض في بداية
نرل أ ٌف الذم ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
يتكىـ
(عًم ىـ) في اسميف أصميما مبتدأ كخبر ،ثـ
ٌ
عرضو لممسألة عمى إعماؿ ( ٌ
ظف ) ك ى

(ظف)
أف
ٌ
تخريجا آخر ،يصؿ بو إلى الغاية نفسيا التي قاؿ بيا الٌنحاة مف قبمو ،كىي ٌ

ك(عمـ) تعمؿ في مفعكليف.

ثـ
أف األحسف لك ٌ
أما األصؿ في المسألة ،فنرل ٌ
أف اإلماـ كافؽ عمى إعماليا ىب ىد ى
ٌ
اءةنٌ ،

المفعكليف
أف في تبيينو ألصؿ
يشير إلى المعاني
ٍ
المتضمنة ،التي ما ينفؾ يستنبطيا .كما ٌ
ٌ

النحاة ،كفي تناكليـ
عمى ٌأنيما مبتدأ كخبر ،فيك لـ يستقرلء حكما كاف مجيكّل ،بؿ معظـ ٌ
المفعكليفٌ ،إنما ىك مبتدأ ك خبر.
أف أصؿ
ٍ
ليذه المسألة ،يشيركف إلى ٌ

أف « :الفعؿ
المتعدي بحروف
 - 9مسألة في الفعل
ّ
ّ
متعددة :يرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ

ّلبد أف يككف لو مع كؿ حرؼ معنى زائد عمى معنى الحرؼ
عدم بالحركؼ
المتعددةٌ ،
ٌ
المت ٌ
1
النحاة ،الذيف
اآلخر ،كىذا بحسب اختالؼ معاني الحركؼ»  ،كينتقد اإلماـ مذىب بعض ٌ

ت
ت عنو) ك( ىس ىع ٍي ي
كرًغ ٍب ي
(رًغ ٍب ي
ت فيو ،ى
يجعمكف أحد الحرف ٍيف بمعنى اآلخر ،كمثاؿ ذلؾ قكلنا :ى

الفعؿ معنى فعؿ
أف سيبكيو ّل يقيـ الحرؼ مقاـ الحرؼ ،كاٌنما ييضمف
ى
إليو ،كبو) كيرل ٌ
اد ِ
يضمنكف
فإنيـ
آخر ،كذلؾ مثؿ قكلو تعالىَ ﴿ :ع ْي ًنا َي ْ
ب ِب َيا ِع َب ُ
ا﵀﴾ اإلنسانٌ ،6
ش َر ُ
ٌ
عد يا بالباء التي يطمبيا الفعؿ (يركم) ،كيمثٌؿ لذلؾ
(يشرب) معنى (يركم) ،فيجعمكنو مت ٌ
2
(ش ًرٍبف ًبم ً
شاىد كمٌو :
اء اٍلىب ٍح ًر)  ،كلـ يذكر ال ٌ
بجممة ى ى ى
ً
يج
ىمتىى لي ىج وج يخ ٍ
ض ور ،لىييف ىنػئ ي

ىش ًرٍبف ًبم ً
ت
اء اٍلىب ٍح ًر ثيـ تىىرف ىع ٍ
ى ى
ً
ت بماء البحر؛ أم ارتكت بو.
السحب ىي التي ىش ًرىب ٍ
كال ٌشاىد ( ىش ًرٍب ىف بً ىماء اٍلىب ٍح ًر) ،ك ٌ


ألف فيو شاىدا آخر في (متى لجج) ،كلـ يشأ اإلشارة
ٌ
كلعؿ اإلماـ لـ يذكر ال ٌشاىد كامال؛ ٌ
الجر ب ػ(متى).
إليو؛ ٌ
ألنو مف باب ٌ

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.424
 -1ابف ٌ
 -2المرجع نفسو ،ج ،2ص .424
ؽ (بدائع الفكائد) البيت كامال ،كنسبو ألبي ذؤيب اليذلي.
 - أ ٍىكىرىد محقٌ ي
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اء اٍلب ٍح ًر) ،كيرل أف ىذا أحسف مف قكلنا( ىش ًرٍبف مف م ً
كيشرح اإلماـ المثاؿ ( :ىش ًرٍبف ًبم ً
اء
ٌ
ى
ى ٍ ى
ى ى
ألننا إذا قمنا( :مف) ،فال دّللة عمى الرم ،أما قكلنا ( ىش ًرٍبف ًبم ً
دؿ
اء اٍلىب ٍح ًر) ،فإٌنو ٌ
اٍلىب ٍح ًر)؛ ٌ
ٌٌ ٌ
ى ى
كدؿ عمى الرم بحرؼ الباء؛ أم (ارتىكٍيىنا ًبم ً
اء اٍلىب ٍح ًر).
عمى ال ٌشرب بصريح المٌفظ (يشرب)ٌ ،
ٌٌ
ى
ٍ ى
القيـ لممسألة بشكاىد مف القرآف الكريـ ،مف ذلؾ (فعؿ اليداية)
كيستشيد اإلماـ ابف ٌ
عدل بنفسو في
يتعدل بنفسو تارة ،ك ب ػ (إلى) تارة ،كب ػ ػ ( ًلػػ) تارة أخرل .كيذكر ٌأنو يت ٌ
ك ٌأنو ٌ
ط
اى ِد َنا الص َار َ
مثؿ قكلو تعالىْ ﴿ :

ستَ ِقيم﴾الفاتحة
ال ُم ْ

 ،6كب ػ ػ (إلى) في قكلو تعالىَ ﴿ :وِان َك

اط مستَ ِقيم﴾ الشورى  ،52كبػ ػ ً
ِ ٍ
ِ
آن َي ْي ِدي ِلم ِتي
(لػ ػػ) كقكلو تعالى﴿ :إِن َى َذا ا ْلقُ ِر َ
َلتَ ْيدي إَِلى ص َر ُ ْ
ِى َي أَ ِق َوم﴾ اإلسراء  .9كيفػ ٌسر ىػذا بقكلو « :ففعؿ اليداية مػتى يع ػ ٌدم ب ػ (إلى) ،تض ٌمف
تضمف معنى
عدم بالالـ،
اإليصاؿ إلى الغػػاية المطمكبة ،فأتى بحرؼ الغاية .كمتى ٌ
ٌ
تضمف المع ػنى الجامع لذلؾ كمٌو»
تعدل بنفسو،
التٌخصيص بال ٌشيء المطمكب ...كاذا ٌ
ٌ

1

المعدل
أف الفعؿ إذا يع ٌدم بحرؼ ،لزـ المعنى الخاص الذم أشربو ٌإياه الحرؼ
ٌ
كالمعنىٌ ،
فإنو يراد بو معاني الفعؿ كمٌيا ،دكنما تخصيص.
أما إذا ٌ
تعدل الفعؿ بنفسوٌ ،
بوٌ ،

النحكم
يبيف ىذا
مذىبو ٌ
القيـ؛ إ ٍذ ٌ
أف األصؿ في المسألة ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
كنرل ٌ
ى

حكية التي تتكلٌد عف مختمؼ التٌراكيب ،كعدـ اّلكتفاء بالبحث
الذم يرٌكز عمى المعاني ٌ
الن ٌ
حددىا النحاة
النحكم ،فالحركؼ التي يتعػ ٌدل بيا الفعؿ معمكمةٌ ،
في مسألة العػمٌة كالعػمؿ ٌ

أما جكىر المسألة ،فيك المعاني المختمفة التي تضفييا حركؼ التٌعدية عمى
كأبرزكا عممياٌ ،

السياؽ.
ٌ

المتعدم مف
 -10مسألة في معــنى تعدية الفعل باليمزة:
النحاة في باب ٌ
الالزـ ك ٌ
ٌ
يتحدث ٌ
متعد
تعدم ما كاف ّلزما ،غير
ٌ
عدل باليمزة « فإذا أردت أف ٌ
أف ًم ىف األفعاؿ ما يي ٌ
األفعاؿٌ ،
إلى مفعكؿ ،كاف ذلؾ بزيادة أحد ى ػذه األشياء الثٌػالثة :كىي اليمزة ،كتضعيؼ العيف

ألكؿ ،كىك زيادة اليمزة في ٌأكلو ،فنحك (ذىب) ك(أذىبتو) ،ك(خرج)
كحرؼ ٌ
الجرٌ .
فأما ا ٌ

 -1ابف ق ٌيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.425
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طيب ِ
ات ُك ْم﴾
ك(أخرجتو) ،قاؿ ا﵀ تعالى﴿ :أَ ْذ َى ْبتُ ْم َ َ

الجنة﴾
َ

األعراف،27

األحقاف،20

كقاؿَ ﴿ :ك َما أَ ْخ َر َج أََب َوْي ُك ْم ِم َن

1
أما اإلماـ ابف
أّل ترل ٌأنو حدث بدخكؿ اليمزة تعد ،لـ يكف قب يؿ»  ،ك ٌ

القيـ فمـ يتناكؿ المسألة مف باب تحديد ضكابط تعدية الفعؿ الالٌزـ ،كاٌنما أراد أف يشير إلى
ٌ

المتعدم باليمزة ،فيقتضي
أما
ٌ
المعنى الذم تضفيو ىمزة التٌعدية عمى التٌركيب ٌ
النحكم « :ك ٌ
2
أف الفعؿ كقع عمى المفعكؿ
أف اليمزة تأتي ٌ
لمدّللة عمى ٌ
إيقاع الفعؿ بالمفعكؿ» ؛ بمعنى ٌ

أف المعاني األخرل ،التي تتكلٌد عف
دكف أف يككف ليا معنى إضافي آخر .كيشير إلى ٌ
المتعدم باليمزة ،مثؿ قكلو تعالىَ ﴿ :والمَ ُو أَ ْخَر َج ُك ْم ِم ْن ُبطُ ِ
ون
سياؽ يرد فييا الفعؿ
ٌ
أُمي ِ
لفظية أخرل ،كليس عف ىمزة التعدية:
ات ُك ْم﴾ ال ّنحل  ،78فيرل ٌأنيا ناتجة عف قرائف
ٌ
َ
تدؿ اليمزة عمى (الخركج مف البطكف)
ف ػػ(أخرج) في ىذه اآلية ،كاقع عمى المفعكؿ بو ،كّل ٌ

الجر ( مف) .
يدؿ عمى ذلؾ
كاٌنما ٌ
ي
حرؼ ٌ
س َرى ِب َع ْب ِد ِه﴾
يؤ ٌكد اإلماـ ابف ٌ
القيـ ما ذىب إليو ،مستشيدا بآية أخرل﴿ :أَ ْ

اإلسراء1

الزٌجاج
تعدل بنفسو ،كىذا ما ذىب إليو ٌ
معدل باليمزة ،كاٌنما ٌ
أف الفعؿ (أسرل) غير ٌ
كيرل ٌ

سير عبده ،يقاؿ ىأ ٍس ىرٍيت
في إعرابو لمقرآف الكريـ « :كقكلو (أ ٍسرل بعبده ليال) معناه ٌ
كجؿ ﴿ َوالم ْي ِل إِ َذا
عز
ٌ
ت ،إذا ًس ٍرت ليال ،كقد جاءت الٌمغتاف في القرآف ،قاؿ ا﵀ ٌ
كس ىرٍي ي
ى
س ِر﴾
َي ْ

الفجر،4

3
أسرل ك ىس ىرل)
يسػرم يمضي» ٌ .بيػ ػف ٌ
ىذا مف ىس ىرٍي ي
الز ٌجاج ٌ
أف ( ٍ
ت ،كمعنى ٍ

لمدّللة عمى التٌعدية.
أف اليمزة
ت بيا ٌ
ٌ
يؤ ى
لغتاف ،كىذا يؤ ٌكد ٌ
أصمية في الفعؿ ،كلـ ٍ

ألف الفعؿ
كيرل اإلماـ ابف ٌ
أف (الباء) في ىذه اآلية أيضا ليست لمتٌعدية؛ ذلؾ ٌ
القيـٌ ،
بأف
الجر (ب ػ ػ) ،لمػ ػ ٌدّللة عمى المصاحبة.
يء بحرؼ
ٌ
كيفسر ذلؾ ٌ
ٌ
يتعدل بنفسو ،كاٌنػما ًج ى
ٌ
ً
ب
الصاحب ،كاستشيد بدعائو « :yالمييـ أ ٍىن ى
ت الصاح ي
السفر يعتمد ٌ
(اإلسراء) ىك ىس ىفر ،ك ٌ

المفصؿ ،ج ،7ص .65
 -1ابف يعيش ،شرح
ٌ
قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،3ص .1162
 -2ابف ٌ
الزجاج ،معاني القرآف كاعرابو ،ج ،3ص .225
ٌ -3
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1
ً
ىس ىرٍيىنا لىٍيمىتىىنا يكميىا» ،2كىذه شكاىد عمى
الص ٌديؽ رضي ا﵀ عنو « :أ ٍ
في الس ىف ًر»  ،كقكؿ ٌ

تعدم الفعؿ(أسرل) بنفسو.
ٌ

يف
مما ٌ
ٌبيف اإلماـ ابف ٌ
تقدـ المعنى األساس لمتٌعدية باليمزة ،ك ٌ
أف الغرض منيا تب ًيػ ي
القيـ ٌ

أف الفعؿ كاقع عمى المفعكؿ بو ،كما ٌأنو لفت اّلنتباه إلى بعض األفعاؿ ،التي يخاليا
ٌ

القيـ مذىبو بشكاىد مف
الدارس
ٌ
ٌ
دعـ اإلماـ ابف ٌ
متعدية باليمزة ،كليس األمر كذلؾ ،كلقد ٌ
القرآف الكريـ ،كالحديث الشريؼ.

 -11اشتغال العامل عن المعمول :باب اّلشتغاؿ مف المسائؿ المتعمٌقة بنظرٌية العامؿ
3
محم هد
كىك« :أف يككف العامؿ مشتغال بمعمكؿ آخر يعكد عمى ما سػبؽ»  ،كذلؾ مثؿ ( ٌ

ت) ،بضمير يعكد عمى ما سبؽ ،فاألصؿ في ىذا
أكرمتيو) ،فقد اشتغؿ ىينا الفعؿ (أى ٍك ىرٍم ي
ٍ
المثاؿ ،أف ً
ت).
(محمد) ،كلكّل انشغاؿ الفعؿ
الف ٍعؿ كاقع عمى
ٌ
أكرم ي
ٌ
محم ندا ٍ
بالضمير ،لقمنا ( ٌ
ٌ

اثنيف؛ ف قد يكجد مفعكّلف أك ثالثة مفاعيؿ لفعؿ
كالفعؿ ّل يمكف أف يتسٌمط عمى
شيئيف ٍ
ٍ

محمد كضميره)،
كاحد،
ٍ
كلكف شرط أف ّل تككف المفاعيؿ لمعنى كاحد ،فالمثاؿ ٌ
السابؽ ( ٌ
الضمير.
بمعنى كاحد ،فال يمكف أف يككنا مفعكليف اثنيف ،كاٌنما المفعكؿ ىك ٌ

بالضمير ،تحكمو خمسةة
لمتقد ىـ عف الفعؿ المشتغؿ
أف
اّلسـ المشغكؿ عنو ،ا ٌ
كيرل ٌ
ٌ
النحاة ٌ
ى
أحكاـ :
النصب،
مسكغ لكجكب ٌ
ّ -1-11
(م ىحم هد أى ٍك ىرٍمتيوي) ،كذلؾ لعدـ كجكد ٌ
ترجح ّ
أم ٌ
الرفع :مثؿ ي

كلكف
محؿ رفع خبر.
فيككف ( يم ىحم هد) مبتدأ ك(ىأ ٍك ىرٍمتيوي) فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو ،كالجممة في
ٌ
ٌ

مقدـ،
النصب؛ إ ٍذ يجكز نصبوٌ ،
إّل أٌنو ّل ينصب عمى ٌأنو مفعكؿ بو ٌ
الرفعّ ،ل يمنع ٌ
ترج ىح ٌ

أكرمتيو).
يفسره الذم بعده ،كأصؿ الكالـ
(أكرم ي
كاٌنما يككف مفعكّل لفعؿ محذكؼٌ ،
محم ندا ٍ
ت ٌ
ٍ

محمد فؤاد عبد الباقي ،د ط .بيركت :دت ،دار إحياء التٌراث
 - 1مسمـ بف
ٌ
الحجاج ،المسند ٌ
الصحيح ،تحٌ :
العربي ،ج ،2ص.978
 - 2المرجع نفسو ،ج ،4ص.2329
 -3ابف العثيميف ،شرح ألفية ابف مالؾ ،ج ،2ص.285
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المشغكؿ عنو ما يختص باألفعاؿ ،مثؿ
اّلسـ
تقدـ
ى
 -2-11وجوب ال ّنصب :كذلؾ إذا ٌ
ى
ً
فأكرٍمو) ،كيككف
محم ندا ًلقيتىو
إف
أدكات ال ٌشرط كأدكات التٌحضيض ،كمثاؿ ذلؾ قكلناٍ ( :
ٌ
شاذة مرفكعة ،كمف ذلؾ:
شكاىد ال ٌ
محم ندا) منصكبا بفعؿ محذكؼ ،كجاءت بعض ال ٌ
( ٌ
1
ً
اج ىزًعي.
ى
ت نف ًع ٍن ىد ىذًل ى
ؾ ىف ٍ
ىفًإ ىذا ىىىم ٍك ي
س ىأ ٍىىم ٍكتيوي
ّل تى ٍج ىزٍعي ًإ ٍف يم ٍنف ه
ً
(إف) مف
ال ٌ
س)؛ ًإذ األصؿ أف تككف (منفسا) ٌ
ألف ٍ
بالنصب؛ ٌ
شاىد في البيتً( :إ ٍف يم ٍنف ه
اختصت بالفعؿ ،كفي ىذه الحاؿ ،تككف (منفس) مبتدأ ،ىذا مذىب الككفييف.
الحركؼ التي
ٌ

مختصة بالفعؿ ،كالمرفكع بعدىا ّل يرتفع باّلبتداء
تظؿ
(إف)
ٌ
أف ٍ
أما البصريكف ،ف أركا ٌ
ٌ
ٌ

يفسره الذم بعده.
ي
كيعرب (منفس) فاعؿ لفعؿ محذكؼ ٌ

المشغكؿ عنو ما
تقدـ
ى
الرفع إذا ٌ
الرفع :كىذا بخالؼ ما ٌ
تقدـ؛ أم ٌ
يتكجب ٌ
 -3-11وجوب ّ

أحكاـ
ت ،فإذا اٍلمسألةي تىضبطييا
يختص باّلسـ ،كذلؾ مثؿ (إذا)
ٌ
الفجائية ،كقكلنا (ىب ىحثٍ ي
ٌ
ه
الرفع أيضا ،إذا فيصؿ بيف المشغكؿ عنو كفعمو بأداةّ ،ل يعمؿ ما بعدىا في
ًعدةه).
ٌ
كيتكجب ٌ
محم هد ىؿ أكرمتو؟) ،فال يجكز نصب
ما قبميا ،كمف ذلؾ أدكات اّلستفياـ ،كقكلناٌ ( :

يتكجب رفعي اّلسـ
ألف األداة (ىؿ) تجعؿ الفعؿ غير عامؿ في ما قبميا ،كبذلؾ ٌ
(محمد)؛ ٌ
ٌ

المتقدـ عمى ٌأنو مبتدأ .
ٌ

محم ندا ً
أكرٍمو) ك(
ّ -4-11
ترجح ال ّنصب :كذلؾ بعد فعؿ طمب ( أمر أك نيي) ،نحك ( ٌ
لقكة طمب الفعؿ لممفعكؿ بو،
الرفع،
فر ن
كلكف األرجح ىك ٌ
ى
يدا ّل تي ًي ٍنوي) .كيجكز ٌ
النصب ،كذلؾ ٌ

خبرا.
النصب ،لتفادم كقكع جممة ال ٌ
بترجح ٌ
كما ٌأنيـ قالكا ٌ
طمب ن

الرفع وال ّنصب :كذلؾ إذا كقع اّلسـ المشغكؿ عنو بعد عطؼ عمى فعؿ
 -5-11استواء ّ
زرتيو)؛ فػ (فريدا) معطكؼ عمى فعؿ
محم هد
أكرمتيو كفر ن
يدا ٍ
ٍ
مخبر بو عف اسـ ،كقكلناٌ ( :

نصبو كرفعو ،فإذا
محمد) ،فيستكم في ( فريد)
خب ٍرىنا بو عف اسـ ،كىك (
ي
كرمتيوي) ىأ ى
ٌ
(ىأ ى

 -1ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج ،1ص.343
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يداي زرتيو )،
ت فر ن
فعمية عمى جممة ٌ
نصبناه ،نككف قد عطفنا جممة ٌ
كزر ي
محم هد أ ٍك ىرٍمتيو ٍ
فعمية ( ٌ
النحك:
فيككف تحميميا عمى ىذا ٌ

يداي زرتيو
محم هد أ ٍك ىرٍمتيو كفر ن
ٌ
ؾ

ـ إليو

ـ
ـ

مبتدأ

فعل ماض

ٌ
محم هد ىأ ٍك ىرمػٍ

ـ إليو
فا

ت
ي

أد

ـ

ـ إليو ؼ

ؼ

ـ

م بو 1عطف

ػػوي

ج تفس

ك

ج ؼ1

ف ماض فا
ُ
خ
ُسر

ـ إليو ؼ

م بو ف ماض فا

زر
ىف ًر ن
يدا ٍ

تػي

م بو

ػ ػ ػػوي

ج ؼ2
ػطف

اسمية كبرل عمى جممة
كاذا رفعناه ،نككف قد عطفنا جممة
ٌ
ٌ
اسمية كبرل ( :يم ىحم هد أى ٍك ىرٍمتيوي

زرتيو).
كفر ه
يد ٍ

القيـ عف ىذه المسألة (اشتغاؿ العامؿ عف المعمكؿ) ،كلـ يذكرىا
ٌ
تحدث األماـ ابف ٌ

تطرؽ إلييا في معرض حديثو عف
بالمصطمح نفسو الذم تداكلو ٌ
النحاة (اّلشتغاؿ) ،كاٌنما ٌ
ضرٍبتىوي)...
ٌ
ألنو مقصكد إليو بال ٌذكر( :ز ن
كمما انتصب ٌ
يدا ى
تقدـ المفعكؿ بو عف الفعؿٌ « :

يتقدـ عمى
ألف المعمكؿ ّل ٌ
ت) ،بال ضميرّ ،ل نجعمو مفعكّل ٌ
ككذلؾ (ز ن
يدا ضرٍب ى
مقدما؛ ٌ
مقدـ ،كاذا كاف
قكم ،كلكف ّل يي ٍب ًع يد عندم ى
حكييفٌ :إنو مفعكؿ ٌ
قكؿ ٌ
الن ٌ
عاممو ،كىك مذىب ٌ

بت) ،قد أخذ معمكّل كىك
المعمكؿ ّل يتقدـ عمى العامؿ ...كلكف الفعؿ في قكلؾ (ز ن
ضر ى
يدا ى

أما المفعكؿ فمـ يبالكا بو ...أّل ترل ٌأنو ييحذؼ ،كالفاعؿ ّل يحذؼ؟
الفاعؿ،
فمعتمده عميو ،ك ٌ
ٌ
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1
فميس تقديمو عمى ً
ً
القيـ في مسألة
الف ٍعؿ
العامؿ فيو ،بًأى ٍب ىع ىد مف حذفو» .ىذا رأم اإلماـ ابف ٌ

يجكزكا تقديـ المفعكؿ بو عف العامؿ ،كيعتبره
اّلشتغاؿ ،فيك يعرض رأم ٌ
النحاة الذيف لـ ٌ

المتقدـ مفعكّل ،كيحمٌؿ
الرأم الذم يعتبر
ٌ
مذىبا ٌ
قكيا ،كيعرض مقابؿ ذلؾ رأيا مخالفا ،كىك ٌ

أما المفعكؿ بو ،فيك
منطقيـ في ذلؾ ،مف ٌ
أف العامؿ قد استكفى معمكلو ،كىك الفاعؿٌ ،
غ ً
لما جاز حذفيو
مسك ي
حذفو أحيانا ،كيعتبر ابف ٌ
القيـ ٌ
أف تقديمو كحذفو؛ أم ٌ
فضمة ،كذاؾ ٌ
جاز تقديمو.

أف نظرٌية العامؿ مف القضايا
إف مسألة اّلشتغاؿ مسألة متعمٌقة بنظرٌية العامؿ ،كمعمكـ ٌ
ٌ

بدءا بابف مضاء
النحاة ،الذيف حاكلكا تجديد ٌ
النحكية التي ثار عمييا بعض ٌ
ٌ
النحك العربي ،ن

حساف ،كابراىيـ مصطفى ،فيذه
القرطبي (ت592ىػ) في ٌ
رده عمى ٌ
تماـ ٌ
النحاة ،ككصكّل إلى ٌ
ٌ
اضطركا بحكـ نظرٌية العامؿ ،كحكـ
الثمٌة ثارت عمى اّلشتغاؿ ثكرتىيا عمى العامؿ « :ك
ٌ
اجب الحذؼ ،كيفسره
فمسفتيـ فييا ،أف ٌ
يقدركا لنصب ىذا اّلسـ عامال محذكفا ك ى

2
النحاة في ظاىرة اّلشتغاؿ:
المذككر»  ،كحاكؿ إبراىيـ مصطفى أف يجد بديال لما قالو ٌ

متحدثا عنو
ت باّلسـ
ٌ
«كذلؾ ٌأنؾ إذا ٍ
أرد ى
المتقدـ عمى الفعؿ في مثؿ (زيد رأيتو) ،أف يككف ى
و
أف ىذا اّلسـ
مسندا إليو ،فميس ٌ
الرفع ،كاّلسـ آت في مكضعو مف الكالـ ،كاذا أردت ٌ
ٍ
إّل ٌ
3
تتمة
ٌإنما سبؽ تت ٌمة لمحديث كبيانوّ ،ل متحدثا عنو ،فالحكـ ٌ
النصب »  ،كيقصد بقكلو ( ٌ

عما ذىب
تتمة لسياؽ
ثـ يقتضي ٌ
ٌ
النصب ،كىك رأم ّل يبتعد ٌ
لمحديث)؛ أم ٌ
المفعكلية ،كمف ٌ

أىمية
القيـ ،لما قاؿ( :انتصب ٌ
أف المتكمٌـ يريد بياف ٌ
إليو ابف ٌ
ألنو مقصكد إليو بال ٌذكر)؛ أم ٌ

المتقدـ ،فجعمو في صدر الكالـ ،ليككف في مركز اّلىتماـ.
ٌ

أف ىذا المذىب في اّلشتغاؿ ،يخٌمص المسألة مف التٌأكيالت كالتٌعقيدات التي
كنرل ٌ

محميا بعض
يصعب التٌم ٌكف منيا،
خاصة إذا حاكلنا أف نحاكي بعض ال ىم ٍس يكك ىكات التي ت ٌ
ٌ

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.51
 -1ابف ٌ
مؤسسة ىنداكم لمتٌعميـ كالثٌقافة ،ص.93
 -2إبراىيـ مصطفى ،إحياء ٌ
النحك ،د ط .القاىرةٌ ،2212 :
 -3المرجع نفسو ،ص.93
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ض ىرٍبتىوي) ،كالتي يعتبرىا
ضرٍبوي ٌ
النحاة ،مف قبيؿ( :أز ن
ٌ
يدا لى ٍـ ي ٍ
إّل ىك) ك(أىأى ٍن ى
ت ىع ٍب ىد ا﵀ ى
ً
ألنو مفعكؿ بو
أف اّلسـ منصكب؛ ٌ
يب « :أليس ىذه مف األّلعيب؟ كعندم ٌ
السمرائي أىّلع ى
ٌ
المتقدـ» ،1كىك نفسو
الضمير في (قابمتو) ىك إشارة عائدة عمى اّلسـ
ٌ
قي ٌدـ عمى فعمو ،ك ٌ
أف
القيـ ،الذم اعتبر اّلسـ
المتقدـ المنصكب مفعكّل بو ٌ
ٌ
تكجو اإلماـ ابف ٌ
ٌ
مقدما ،باعتبار ٌ

أما المفعكؿ بو ،فيجكز تقديمو ،كما جاز حذفو.
عمدة الفعؿ ىك الفاعؿ ،ك ٌ
ً
ِ
الالزـ
النحاة األفعاؿ
 -12األفعال
المطاكعة في باب الفعؿ ٌ
المطاوعة :يتناكؿ معظـ ٌ
طً
المتعدم
اكعا لمفعؿ
كالفعؿ
المتعدم « :يككف الفعؿ ّلزما في األفعاؿ التٌالية ...إذا كاف يم ى
ٌ
ٌ

الح ىجػ ىر ىفتى ىد ٍح ىرىج)» ،2كمعنى طاكع
الصحيفة ٌ
فتمز ٍ
قت) ،ك( ىد ٍح ىر ٍج ي
لمفعكؿ كاحد ( :ىمزٍق ي
ت ى
ت ٌ

ثـ تككف
الفعؿ
ٌ
األكؿ ،كمف ٌ
المتعدم؛ أم صار نتيجة لو ،كصار الفعؿ الثٌاني متأث ار بالفعؿ ٌ

المطاك ىعة
الالزـ ،فإ ٌف
الم ى
عدم الفعؿ ٌ
اك ىعة بخالؼ ىمزة التٌ ٍعدية ،فإذا كانت ىمزة التٌعدية تي ٌ
ي
ى
طى
المتعدم ّلزما.
تجعؿ
ٌ

القيـ ىذه المسألة ،كتناكليا بمفظيا (فعؿ المطاكعة) « :فعؿ
كلـ يغفؿ اإلماـ ابف ٌ

النكف في ٌأكلو
المطاكعة ىك الكاقع مسبنبا عف سبب اقتضاه ،نحك :ىك ىس ٍرتيوي فى ٍان ىك ىس ىر ،ىف ًزيدت ٌ

3
عرؼ ىينا فعؿ
كيال تتكالى
صمية ساكن نةٍ ،
قبؿ الحركؼ األ ٌ
ي
الحركات»  ،كاذا كاف اإلماـ قد ٌ

فسكغ اإلتياف
فإنو لـ
المطاكعةٌ ،
ٌ
يتطرؽ إلى لزكمو أك تعديتو ،كاٌنما رٌكز عمى المعنىٌ ،
ى
يقبح أف تتكالى أربع حركات في المٌغة
بالنكف ،لتفادم تكالى األمثاؿ في الحركات؛ ٌ
ٌ
ألنو ي
النحكية – كعيدنا بو
ثـ يمضي اإلماـ ينقٌب عف المعاني ٌ
العربية ،دكف أف يتخمٌميا سككفٌ .
ألف المعنى المتكٌلد
أف ( ٌ
النكف) ًزيدت في ٌأكؿ الفعؿ؛ ٌ
السالفة – كيذىب إلى ٌ
في المسائؿ ٌ

الزائدة ،إذا كانت في
أف الحركؼ ٌ
عنيا مترتٌب قبؿ المعنى األصمي .كيرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
متأخر عف معناىا األصمي ،كذلؾ نحك عالمة التٌأنيث
أف معناىا
ٌ
آخر الكممة ،فٍمنعمـ ٌ

كعالمة التٌثنية كالجمع .

لمنشر كالتٌكزيع ،ص.93
عمار ٌ
السمرائيٌ ،
 -1إبراىيـ ٌ
عماف ،1997 :دار ٌ
بي نقد كبناء ،طٌ .1
النحك العر ٌ
بية ،ص.61
 -2سعد األفغاني ،المكجز في قكاعد المغة العر ٌ
 - 3اته قيم الجىسيح ،تدائغ الفىائد ،ج ،2ص .473
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ً
المطاكع ،في سياؽ حديثو عف األفعاؿ مف كزف (تىفى ٍعمى ىؿ)
كيتحدث اإلماـ عف لزكـ الفعؿ
ٌ

النػ ػكف في
أما (تىفى ٍعمى ىؿ) فال يت ػ ٌ
ألف (التٌاء) فيػ ػو بمثابة ٌ
عدل البتٌة؛ ٌ
ك(تىفىاعػ ػ ىؿ) ك(تىفىع ػ ىؿ)ٌ « :
بالنكف فرقنا بينيما» .1كمف مشابيتو ل ػ
الرباعي بالتٌاء ،ى
كخصكا الثٌالثي ٌ
( ٍانفى ىع ىؿ)ٌ ،إّل ٌأنيـ ىخصكا ٌ

يتعدل.
(انفى ىع ىؿ) أيضا ّل ٌ
(تىفى ٍعمى ىؿ) ب ػ ( ٍانفى ىع ىؿ) ،كقكلو إ ٌف (تىفى ٍعم ىؿ) ّل ٌ
أف ٍ
يتعدل ،نستخمص ٌ

(ان ىف ىع ىؿ) :فمنيا ما ىك
نميز بيف نكعيف مف األفعاؿ التي تأتي عمى كزف ٍ
كىنا يجب أف ٌ

ً
كلكنو غير
مطاكع ،كمنيا ما ىػ ػك غير ذلؾ ،كمف ىذا (انطمؽ) ،فيك عمى كزف (انفعؿ)ٌ ،
ً
ً
المطاكع أف
كمطاكعو ،كاألصؿ في الفعؿ
المطاكعة ،ذكر الفعؿ
ألف األصؿ في
مطاكع؛ ٌ
ى
ى
فعؿ مف لفظو ،كتيزاد لو نكف ،كقكلنا( :نصرتو فانتصر).
متعديا ،فيطاكعو ه
يككف ٌ
بالنكف) فحسب ،كاٌنما قد تككف
أف المطاكعة ّل تككف ( ٌ
كمما ينبغي أف يعمـ أيضاٌ ،
ٌ

بإضافة تاء بعد فاء الفعؿ ،كػ ػ ( ىشده فا ٍشتىد) ،كقد يحاف ظ الفعؿ عمى لفظو بال زيادة
ً
متعديا
أف الفعؿ إذا كاف
ٌ
كمما يجب أف نشير إليو في ىػذه المسألةٌ ،
ض ٍبتيو ىف ىغض ى
ك ػ(ىأ ٍغ ى
ب)ٌ .
السكرة
كحف ٍ
ألكثر مف مفعكؿ ،يح ًذ ى
ؼ أحد مفاعيمو ،مثاؿ ذلؾ( :عٌممتو الد ٍر ىس ىفتى ىعمٌ ىموي ،ى
ظتيوي ٌ
ظيىا):
فى ىح ًف ى
ىعم ٍمتيوي الد ٍر ىس ىفتى ىعم ىموي
ؾ

ـ

ـ إليو

ؼ1

ؼ2

ؼ ماض

فا

ـ بو1

ـ بو2

ػػوي

رس
ٌ
الد ى

ىعمٌ ٍم ػ ػ ػ

ت
ي

ر

ـ

ـ إليو

ؼ ماض
ؼ

تى ىعم ىـ

ؼ1

فا

ـ بو1



ػ ػ ػػوي

فؼل مطاوع

فؼل مطاوع

 - 1اته قيم الجىسيح ،تدائغ الفىائد ،ج ،2ص .474
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لما
األكؿ ى
(عم ىـ) ،كاألصؿ أف يصبح ّلزما بالمطاكعة ،غير ٌأنو ٌ
فالفعؿ (تى ىعم ىـ) طاكع الفعؿ ٌ
تعدل إلى مفعكؿ كاحد.
كاف
فإنو بالمطاكعة ٌ
متعديا إلى مفعكليفٌ ،
ٌ
أميات الكتب
النػاقصة باب
إف األفعاؿ ٌ
 -13الفعـل ال ّناقصٌ :
ٌ
نحكم كثر دكرانو في ٌ

الناقصة ،كعمميا ،كأخكاتيا ...كبحثكا في مسألة
حكية ،فكاف الحديث عف ماىية األفعاؿ ٌ
ٌ
الن ٌ
تاـ
ألنيا ىي كمرف ػكعيا ّل ٌ
الناقػص فييا ،فػ ػرأل بعضيـ ٌأنيا أفعاؿ ناقصة؛ ٌ
ٌ
يؤدياف كالما ى
المعنى ،كالفعؿ كفاعمو ،كاٌنما معناىا يكتمؿ بذكر منصكبيا .كبعضيـ رأل ٌأنيا ناقصة

الزمف فقط ،كىذا بخالؼ األفعاؿ
لككنيا ّل
الدّللة عمى الحدث ،كاٌنما ٌ
تدؿ عمى ٌ
تتضمف ٌ
ٌ

حد الفعؿ-
التٌامة؛ إ ٍذ ىي
الزمف معا - ،كما ٌبيٌنا ذلؾ آنفا في ٌ
الدّللة عمى الحدث ك ٌ
تتضمف ٌ
ٌ
ً
ً
ب
سمي ناقصا ،لككنو لـ يكتؼ بالمرفكع ،كعمى قكؿ األكثريف؛ ألٌنو يسم ى
« فعمى ما اخترناه ي
1
أف
ٌ
الدّللة عمى الحدث»  ،فابف ىشاـ مف خالؿ قكلو ىذاٌ ،
األكؿ ،الذم مفاده ٌ
يؤيد ٌ
الرأم ٌ
ً
يكتؼ بمرفكعو.
ألنو لـ
الفعؿ
ناقص؛ ٌ
ه

فيج ىمع األمرٍيف معا ،يقكؿ « :كاف كيككف ،كصار ،كما داـ ،كليس كما كاف
أما سيبكيوٍ ،
ٌ
عبد ً
ً
ت أف
فإنما ٍ
مما ّل يستغني عف الخبر ،تقكؿ( :كاف ي
ا﵀ أخاؾ)ٌ ،
أرد ى
نحكىف مف الفعؿٌ ،

ضي ...كا ٍف شئت قمت( :كاف أخاؾ
عبر عف
تي ٌ
األخكة ،ك ٍأد ى
خمت (كاف) لتجعؿ ذلؾ في ي
ٌ
الم ٌ
ألنو فعؿ مثمو» ،2فسيبكيو ىينا
فقدمت ك ٌ
عبد ا﵀)ٌ ،
ي
أخرت ،كما فعمت ذلؾ في (ضرب)؛ ٌ
تدؿ عنو (كاف) بمفظيا ،كاٌنما
األخكة
أف اإلخبار عف
متضمف في (أخاؾ) ،كلـ ٌ
يرل ٌ
ٌ
ٌ
الزمف الماضي.
اقتصرت (كاف) عمى ٌ

النحاة في ىذا الباب ،إلى عمؿ كاف كأخكاتيا ،كشركط عمؿ كؿ منيا:
كتعرض معظـ ٌ
ٌ
ً
اف سيػٌندا يعػ ىمر
اس ىما ،ىكاٍل ىخىب ٍر  ....تى ػ ٍنػصيبو ىكك ى
تىٍرىفعي ىك ى
اف اٍل يم ٍبتى ىدا ٍ
اؿ ىبػ ًرح ىا
ص ىار ٍلي ىس ىز ى
ات أ ٍ
ىكك ىا ىف ظؿ ىب ى
ىض ىحى ىأ ٍ
صىب ىح  ....ىأ ٍم ػ ىسى ىك ى

الصدل ،ص.137
الندل ٌ
 -1ابف ىشاـ ،شرح قطر ٌ
كبؿ ٌ
 -2سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص45
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ً
ىء ىك ٍان ىفػؾ ىكىػىًذم ٍاأل ٍىرىب ىعو ً ....ل ًش ٍب ًو نػىٍف وي أ ٍىك ًل ىػن ٍف ًي يمتٍىػبػى ىعو
فىػت ى
تطرقكا إلى جكاز
أف ىذه األفعاؿ ٌ
ٌ
كبينكا ٌ
الناقصة ،تعمؿ في الحاؿ كالماضي كاّلستقباؿ .ك ٌ
1

تام نة ،كاكتفائيا بمرفكعيا:
تقدـ الخبر كامتناعو ،كما ٌأنيـ ٌ
ٌ
تحدثكا عف كركد ىذه األفعاؿ ٌ

معو)
شي ىء ى
«فإذا ايستعممت ٌ
تامة ،اكتفت بالمرفكع ،فتككف (كاف) بمعنى :ثبت (كاف ا﵀ي كّل ٍ
2
س َرة﴾ البقرة »280
اف ال ٌ
تاء ىفأى ٍد ًفيئكًني) ،كحضر ،نحكَ ﴿:وِا ْن َك َ
ان ُذ ُ
كحدث ،نحك( :إذا ىك ى
وع ْ
ش ي

الرفع في مرفكع كاف
كقد اختمؼ ٌ
النحاة في باب (كاف كأخكاتيا) في مسائؿ شتى ،كعامؿ ٌ

كتامة ،كما يرد منيا إ ٌّل ناقصا عمى غرار (ليس)
كأخكاتيا ،كتحديد األفعاؿ التي ترد ناقصة ٌ

ظؿ)
ك( ٌ

القيـ ،كلـ يكف ليغفميا
اىتـ بيا اإلماـ ابف ٌ
ٌ
إف مسألة (كاف كأخكاتيا) مف المسائؿ التي ٌ

يكضح.
ّلبد أف
النحك ،كنظ ار لما فيو مف التباس ٌ
مدكنة ٌ
ٌ
نظ ار لما ليا مف حضكر ٌ
قكم في ٌ

النحاة ،فيك لـ يعػ ٌدد أخكات
النحك الذم رأيناه عػند ٌ
القيـ المسأل ىة عمى ٌ
فصؿ اإلماـ ابف ٌ
كلـ يػ ٌ

يخصيا بفصكؿ مستقمٌة ،كاٌنما جرل حديثو
يتطرؽ إلى شرح شركط إعماليا ،كلـ
كاف ،كلـ
ٌ
ٌ
تتعدل إلى مفعكليف ،كعف صاحب الحاؿ،
(عًم ىـ) التي ٌ
عف (كاف) ،في معرض حديثو عف ى
فمما خمعكا
يقكؿ( « :كاف) أصميا أف ترفع فاعال كاحدا ،نحك (كاف
األمر)؛ أم :حدثٌ .
ي

تشبثيا
يبؽ فييا ٌ
إّل معنى ٌ
منيا معنى الحدث ،كلـ ى
الزماف ...أعممكىا في الجممة ليظير ٌ
3
أف (كاف) أصميا فعؿ ،كتستغني بمرفكعيا،
بياٌ ،
كلئال ٌ
يتكىـ انقطاعيا عنيا» ٌ ،
فيبيف اإلماـ ٌ

اّلسمية حتى ّل تنقطع عنيا.
الدّللة عمى الحدث ،أيعممت في الجممة
كل ٌما يحذؼ منيا ٌ
ٌ

المؤدية
كؿ مسألة عف العمؿ
كىػ ػذا التٌػػأكيؿ مف اجتياد اإلماـ كتخمػينو ،فيػك يبحث في ٌ
ٌ

ألف
تتمتو لممسألة ...« :كلـ تكف لتنصب اّلسميف؛ ٌ
لذلؾ ،كيظير ذلؾ أكثر كضكحا في ٌ

أحدىما
أصميا أف ترفع ما بعدىا ،كلـ تكف لترفعيما معا فال ي ٍ
ت ى
رفع ٍ
ظ ىير عممييا ،فمذلؾ ى

 -1ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج ،1ص.173
يكطي ،ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،ج ،1ص.368
الس
ٌ -2
ٌ
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1
أف (كاف) عاممة في مرفكعيا ،كىذا أمر متٌفؽ عميو
كنصبت اآلخر»  .ييفيـ مف ىذا القكؿٌ ،

ألنو
عمؿ في خبرىا رفعا؛ ٌ
باعتبار (كاف) فعال ،كترفع ما بعدىا .كيرل اإلماـ ٌ
أف (كاف) لـ تي ى

ألف األمر قد ييعد مف باب (المبتدأ
لك حدث ،لما تجمٌى عمميا ،كّل تأ ٌكد ٌ
تشبثيا بجممتيا؛ ٌ

كالخبر) كارتفاع المبتدأ باّلبتداء ،كارتفاع الخبر بالمبتدأ  ،أك باّلبتداء كالمبتدأ معا -كما
بيناه في فصؿ األسماء–
ٌ

النحك ،كّل نرل األمر
القيـ تعقيدا كتشديدا عمى ٌ
طالب ٌ
كقد يرل البعض في تأكيؿ ابف ٌ
ً
النحاة في المسألة
عما ذىب إليو ٌ
كذلؾٌ ،
فإف اإلماـ لـ يضؼ قاعدة جديدة ،كلـ يعترض ٌ

كاٌنما اجتيد في التٌفسير ،كالبحث عف العمؿ ،بما كقع في ذىنو مف معنى الكالـ.

الزمف ،أشار إلى
لما فرغ اإلماـ مف الحديث عف (كاف) ،مف حيث عمميا كدّللتيا عمى ٌ
ٌ

الناقصة) ،كتناكؿ ذلؾ مف خالؿ المثاؿ المشيكر( :ىذا
امة) ك(كاف ٌ
التٌمييز بيف (كاف التٌ ٌ
طنبا)
طنبا) ،كجعؿ تفصيؿ المسألة في عشرة أسئمة،
يب ٍس نار أى ٍ
(ر ى
ب منو ير ى
تاسعيا أ ٌف ي
طىي ي
ي
(ب ٍس نرا) ك ي
فإنيا ّل تيضمر إ ٌّل
منصكب عمى خبر (كاف) المحذكفة « :كالقكؿ بإضمار (كاف) ضعيؼٌ ،

ألف الكالـ ىناؾ ّل
إف نا
فخير) كبابو؛ ٌ
حيث كاف في الكالـ دليؿ عمييا ،نحك قكليـٍ ( :
خير ه

الزمانية ليس المقصكد منيا الحدث
يتـ ٌ
فإف كاف ٌ
إّل بإضمارىا – بخالؼ ىذا ،-كأيضا ٌ
ٌ

2
القيـ عف إضمار (كاف)
الزماف ،ك ٌ
كىي عبارة عف ٌ
الزماف ّل يضمر»  .اعترض ىينا ابف ٌ

ألننا بإضمارىا
الزماف ىمىن ىع
أف دّللة (كاف) عمى ٌ
إضمارىا؛ ٌ
كفسر بذلؾ ٌ
أك إعماليا يمضمرةنٌ ،
ى
الزمف مبيما.
نجعؿ ٌ

اعىم ٍـ ٌأنو ّل
يؤيد ما ذىب إليو سيبكيو في مسألة إضمار (كاف) « :ك ٍ
كىك برأيو ىذا ٌ

اعىمـ أنو ليس كؿ
عبد ا﵀
يجكز لؾ أف تقكؿ :ىع ٍب ىد ا﵀
ى
ى
المقتكؿ ،كأنت تريد :يك ٍف ى
المقتكؿ ...ك ٍ
كلكنؾ تي ً
العرب مف
ىضمرت فيو
ضمر بعد ما أ
ذؼ فيو
ظير بعده
ي
ي
الفعؿ ،يي ٍح ي
ٍ
الفعؿٌ ،
ي
حرؼ ىي ى

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص .491
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1
القيـ في ىذه المسألة ،ما أشرنا
كيبيف اإلماـ ابف ٌ
الحركؼ كالمكاضع ،كتيظ ًي ير ما أظيركا» ٌ ،

الناقصة كالتٌامة يرجعاف
الناقصة) « :كاف ٌ
امة) ك(كاف ٌ
إليو سابقا ،عف التٌمييز بيف (كاف التٌ ٌ

مطر)
إلى أصؿ كاحد ،كّل يجكز إضمار كاحد منيما ...إ ٌف القائؿ إذا قاؿ( :كاف ه
برد ككاف ه

الزماف مدلكؿ الفعؿ ،فال يجكز أف
ث) كغيرىما مف األفعاؿ ٌ
كح ىد ى
الالزمة ،ك ٌ
فيك بمنزلة( :كىق ىع ى
فإف
جرىد عنو ،كاٌنما الذم يخًمع مف كاف التٌامة اقتضاؤىا خب ار يقارف ى
زمانياٌ ....
يخمعو ي
كي ٌ
مرفكعيا ،كينزؿ مرفكعيا
عينو الزماف الذم اقترف بو
ٌ
الزماف الذم كاف الخبر يقترف بو ،ىك ب ٍ
ي
أف (كاف) سكاء
في تماميا بو منزلة خبرىا ،إذا كانت ناقػ ػصة».2
ٌ
نستشؼ مف ك ػالـ اإلماـ ٌ

ثمة ىب ٍكننا شاسعا بيف (كاف
تامة أـ ناقصة ،فال يجكز إضمارىا ،كّل يرل اإلماـ ٌ
أف ٌ
أكانت ٌ
امة) اكتفت
التٌامة) ك(كاف ٌ
ألف الفرؽ بينيما يكمف في ٌ
الناقصة)؛ ذلؾ ٌ
أف (كاف التٌ ٌ
ليدؿ عمى الحدث فييا .كيجعؿ
الناقصة) اقتضت خب ار بعد مرفكعياٌ ،
بمرفكعيا ،بينما (كاف ٌ
الناقصة).
امة) في منزلة خبر (كاف ٌ
اإلماـ مرفكع (كاف التٌ ٌ

يكضح كجو المضارعة بينيما
فصؿ المسألة ،كلـ
ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
كنرل ىيناٌ ،
القيـ لـ يي ٌ

لمدكاعي اآلتية :
الناقصة) ،كّل نرل ٌأنيما مف ذات المنزلة ٌ
امة ،كخبر كاف ٌ
(مرفكع كاف التٌ ٌ

امة) يقع مسندا إليو ،بينما يككف
 مف حيث العالقة اإلسناديةٌ ،
فإف مرفكع (كاف التٌ ٌ
مسندا؛
الناقصة)
ن
خبر (كاف ٌ

امة)
 خبر (كاف الٌناقصة)
يتضمف ٌ
أما الحدث في (كاف التٌ ٌ
الدّللة عمى الحدثٌ ،
ٌ
فتتضمنو ىي ،كليس مرفكعيا.
ٌ

المسكغ الذم جعؿ اإلماـ يعتبرىما مف منزلة كاحدة.
يتأت لنا تبي يف
ثـ لـ ٌ
كمف ٌ
ٌ
ألف
امة) ك(خبر كاف ٌ
الناقصة)؛ ذلؾ ٌ
ٌ
إف المذ ٍيف نعتبرىما مف منزلة كاحدة ىما( :كاف التٌ ٌ

امة)
كمييما مسند ،ككالىما
الدّللة عمى ٌ
أما ٌ
الزماف في (كاف التٌ ٌ
يتضمف معنى الحدثٌ ،
ٌ

 - 1سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.265
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الزمف
الدّللة عمى ٌ
الزمف ،كاٌنما ٌ
الناقصة) عمى ٌ
فمتضمف فييا ،بينما ّل يد ٌؿ خبر( كاف ٌ
ٌ

الناقصة).
متضمف في (كاف ٌ
ٌ

كردكا بعض ما جاء بو مف
عدة في باب (كاف كأخكاتيا)ٌ ،
لمنحاة المحدثيف آراء ٌ
إف ٌ
ٌ

النحك ،بما ذىب إليو
الرعيؿ مف
النحاة،
ٌ
المجدديف في ٌ
تقدميـ مف ٌ
ي
كيحسف بنا أف نمثٌؿ لذاؾ ٌ
ٌ
ميدم المخزكمي في ذات المسألة ،كالذم كسـ الباب ب ػ ػ ( أفعاؿ الكينكنة أك الكجكد ،كاف

إّل ما
أف األفعاؿ مف أخكات (كاف ) ،ليست بمنزلة كاحدة « :كّل جامع ليا ٌ
كأخكاتيا) كيرل ٌ

ع كمنصكب ،نحك( :كاف
ّلحظكه مف شبو في ما يأتي بعدىا ،فيي تشترؾ في أف يمييا مرفك ه

النحاة لـ يتٌفقكا في تفسير المنصكب بعدىا
نا
المطر
ظؿ
قائما) ك( ٌ
زه
أف ٌ
منيمر) ...عمى ٌ
ي
يد ن

الككفيكف يركف ٌأنو حاؿ» ،1كلئف اعترض ميدم المخزكمي
فالبصرٌيكف يركف ٌأنو خبر ،ك ٌ

فإنو لـ يكتؼ بيذا فحسب ،كاٌنما
النحاة القدامى جعىميـ ألخكات كاف في منزلة كاحدةٌ ،
عمى ٌ

ألنيا – حسبو -تدخؿ غالبا عمى ما
رأل ضركرة حذؼ (صار) مف مجمكعة أخكات كاف؛ ٌ

ال) ،كمػنػصكب (صار)– حسبو – ليس خب ار ليا
ليس أصمو مبتدأ كخبر (صار الحؽ باط ن
كاٌنما ىك تمييز.
تدؿ عمى نفي أف يككف
ألنيا ٌ
كقد اقترح المخزكمي فصؿ (ليس) مف المجمكعة أيضا « ٌ

قائما) ،فقد نفت
(ليس
المعنى» ،2كيمثٌؿ ذلؾ ب ػػ:
الخبر بعدىا كصفا لممبتدأ في
ه
ى
ى
محمد ن

(ليس) أف يككف (قائما) كصفا لممبتدأ ،كيرل ٌأنو ينصب حمال عمى نصب الخبر في قكلو

شًار﴾ يوسف.31
تعالىَ ﴿ :ما َى َذا َب َ

ألف ( كاف) أيضا تدخؿ عمى اسميف
كّل نرل في رأم المخزكمي ٌ
حجة ينيض بيا؛ ٌ

أف
يصح:
ليس أصميما مبتدأ كخبر( :كاف الجبف لبنا) ،فال
ٌ
(الجبف ه
ثـ نرل ٌ
ي
لبف) ،كمف ٌ

بحجة .أما عف
المسكغ الذم اعتمده المخزكمي في حذفو (صار) مف أخكات كاف ،ليس ٌ
ٌ
النفيّ ،ل
بحجة تم ٌكف
مذىبو ،فدّللة (ليس) عمى ٌ
حذفو (ليس) ،فنرل ٌأنو أيضا لـ يأت ٌ
ى
بي ،ص .178
 -1ميدم المخزكمي ،في ٌ
بي نقد كتكجيو ،ط .2بيركت ،1986 :دار ٌ
الرائد العر ٌ
النحك العر ٌ
 - 2المرجع نفسو ،ص.179
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يخرجيا مف أخكات كاف ،كّل يحكؿ دكف أف تعمؿ عمىميا ،طالما كاف لكؿ كاحدة مف أخكات
تختص بو.
كاف معنى
ٌ
أما إذا عقػدنا م ػقارنة بيف ما ذىب إليو (المجددكف) مف أمثاؿ المخزكمي في ىذا الباب
ٌ

القيـ اجتيد
أف ّل تقاطع بيف
اّلجتياديف؛ فاإلماـ ابف ٌ
ٍ
كما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،فنقكؿ ٍ

امة) ،ك(كاف
في البحث عف تفسير يعمٌؿ بو ما ذىب إليو الٌنحاة في التٌمييز بيف (كاف التٌ ٌ

الناقصة) .كلـ يعترض عمى تصنيفيـ ألخكات كاف كعمميا ،كلـ يخالفيـ في ككف مرفكع
ٌ
المجدديف
الناقصة اسػ ػما ليا ،كالمن ػصكب خبرىا .كى ػذا بخالؼ ما ذىػ ػب إليو بعض
ٌ
(كاف) ٌ
مف أمثاؿ المخزكمي.

174

الفصل الثاوي:آراء اته القيم في مسائل األفؼال
النحاة المشتقٌات ،كىي :المصدر ،كاسـ
المبحث الثالث :ما يعمل عمل الفعل:
كيسمييا ٌ
ٌ
المشبية ،كاسـ التٌفضيؿ ،كاسـ الفعؿ.
الصفة
ٌ
الفاعؿ ،صيغ المبالغة ،كاسـ المفعكؿ ،ك ٌ

أما بيف الفع ػؿ كالم ػصدر ،فالخالؼ مشيكر
كأصؿ ىذه المشتقٌات كٌمياٌ ،إنما ىك المػصدرٌ .
مشتؽ
أف ال ػمصدر ىك األصؿ ،كال ػفعؿ
ٌ
بيف حاضرتي ال ػٌنحك العربي؛ إ ٍذ يػرل نػحاة ال ػبصرة ٌ

مشتؽ منو .كلقد ذىب البصرٌيكف
أف األصؿ ىك الفعؿ ،كالمصدر
ٌ
منو ،كيرل أىؿ الككفة ٌ
مقيد
مذىبيـ ذاؾ ،باعتبار المصدر ٌ
مقيد بزمف ،بينما الفعؿ ٌ
يدؿ عمى حدث مطمؽ ،غير ٌ

أف
بزمف ،كاألصؿ أف يككف المطمؽ أصال
ٌ
أما نظراؤىـ مف مدرسة الككفة ،فيركف ٌ
لممقيدٌ .
كيعتؿ
بصحة الفعؿ،
يصح
كيؤسسكف مذىبيـ ذاؾ ،عمى ككف المصدر
الفعؿ ىك األصؿ،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

باعتاللو.

عمؿ ً
الفعؿ ،كسنرٌكز ىينا
تع ىم يؿ
ى
كلقد ٌ
حدد ٌ
النحاة شركطا إلعماؿ المشتقٌات ،كجعميا ٍ

كسبػقنا اسـ الفاعؿ
مما ىي ٍع ىمؿ عمؿ الفعؿ ،كىما :اسـ الفاعؿ كالمصدرٌ ،
عمى مشتقٌيف اثنيف ٌ
القيـ في (البدائع).
تأسنيا بما كجدناه عند اإلماـ ابف ٌ
ٌ

الدالة عمى فاعؿ ،جارية في التٌذكير كالتٌأنيث عمى
الصفة ٌ
 -1اسم الفاعل  « :كىك ٌ
1
إف قكلو (صفة) يخرج األسماء الجامدة ،كقكلو (دالٌة عمى فاعؿ)
المضارع مف أفعاليا» ٌ ،

النحاة فيما يمي:
أما شركط عممو فقد ٌ
حددىا ٌ
يخرج ( اسـ المفعكؿ) ٌ ،



ً
أف اسـ الفاعؿ المكصكؿ باأللؼ
إذا تحػمٌى ب ػ (اؿ) ،عمؿ دكف ش ػرط « :كالحاصؿ ٌ

2
اسـ الفاعؿ ب ػ (اؿ)
كٌ
الالـ ،يعػمؿ في الماضي كالحضكر كاّلستقباؿ » ؛ أم إذا اقػترف ي
يعمؿ عمؿ فعمو مطمقا ،كمف ذلؾ قكؿ امرئ القيس:3

ؾ الح ً
القاتًًميف ً
ال  ...ىخ ىير ىم ىعد ىح ىسب نا ىكىن ًائال
الح ى
المم ى ي
ى ى
ًً
ب(الممؾ) باسـ الفاعؿ (القاتميف) المحٌمى بػ (اؿ).
نص
ال ٌ
ى
المًم ى
شاىد قكلو( :القاتم ى
ؾ)؛ إذ ى
يف ى
 -1ابف مالؾ ،شرح التٌسييؿ ،ج ،3ص.72
 -2المرجع نفسو ،ج ،3ص.76
 - 3امرؤ القيس ،ديكاف امرئ القيس ،ط .2بيركت ،2224 :دار المعرفة ،ص.142
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مقيد بشرطيف اثنيف:
فإف عممو
ى
عمؿ الفعؿ ٌ
تجرد مف (اؿ)ٌ ،
أما إذا ٌ
ٌ

 -1أف يككف اسـ الفاعؿ لمحاؿ أك لالستقباؿ فقط ،دكف الماضي؛
ً
إما :
 -2أف يت ٌ
اسـ الفاعؿ العارم مف (اؿ) ٌ
قدـ ى
النفي (ما يم ً
أحمد) ،أك اّلستفياـ (ىؿ يمف ًي هـ األستا يذ
عمي
كرـ
ى
 إحدل أدكات ٌه
ائر مدينتىنا)؛
النداء (يا ز نا
ٌ
رس) ،أك ٌ
الد ى

الم ً
اء اٍلفىتىى
كريـ
اسـ الفاعؿ خب ار لو ي
محم ندا) ،أك صفة لو ى
(ج ى
ٌ
 ه(ىك ي
اسـ ،يأتي ي
الم ً
محم ندا).
كريـ ٌ
ي
القيـ ،ألفيناه
لما
تقصينا مسألة (اسـ الفاعؿ) ،كاعمالو عمؿ الفعؿ عند اإلماـ ابف ٌ
ٌ
كٌ

مشتؽ ،كفيو لفظ الفعؿ كمعناه ،فإذا اقترف بو
يكافؽ الٌنحاة في ما ذىبكا إليو « :اسـ الفاعؿ
ٌ
يقكل بيا معنى الفعؿ ،ىع ًم ىؿ عمؿ الفعؿ بال
ألؼ اّلستفياـ أك قرينة مف القرائف ...التي ٌ

1
أف إعمالو مرتبط
أف اسـ الفاعؿ
ٌ
مشتؽ مف لفظ الفعؿ ،كيذكر ٌ
خالؼ»  ،فاإلماـ يؤ ٌكد ٌ
ً
النحاة ،كالتي ٌبينيا في المكضع ذاتو بقكلو  « :ى
بمدل تكٌفر القرائف التي ذكرىا ٌ
(زٍي هد قائ هـ يأبكهي
ً
برجؿ و
قائـ أبكه) ،فيرتفع اّلسـ بػ ػ ( قائـ) ،إذا كاف
ك(م ىر ي
) ك( ىرٍأي ي
رت ي
ت ي
رج نال قائ نما أبكهي) ى
2
السياؽ نفسو إلى ٌأنو ،كا ٍف
معتمدا عمى مبتدأ ،أك منعكت ،أك ذم حاؿ»  ،كيشير اإلماـ في ٌ

يصح أف
فإنو ّل
صح ارتفاع اّلسـ بعد (اسـ الفاعؿ) المستكفي القرائف عمى ٌأنو فاعؿٌ ،
ٌ
ٌ
يد)
الدار ز ه
أف في مثؿ (في ٌ
نقيس عمى ذلؾ اّلسـ المرفكع بعد المجركر أك الظٌرؼٌ .
كبيف ٌ

يد) « كاٌنما يرتفع
الدار استق ػ ٌر ز ه
ف ػػ(زيد) ّل يرتفع باّلستقرار عمى ٌأنو فاعؿ؛ أم (في ٌ

خالفية
يد) باّلبتداء ّل ب ػ (قائـ) » ،3كالمسألة ىينا
باّلبتػداء ،ككما يرتػفع في قكلؾ( :قائـ ز ه
ٌ
الرفع في الخبر ىك اّلبتداء
بيف ٌ
الرفع في الخبر ،بيف قائؿ ٌ
أف عامؿ ٌ
النحاة حكؿ عامؿ ٌ

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،3ص .896
 -1ابف ٌ
 -2المرجع نفسو ،ج ،3ص .895
 -3المرجع نفسو ،ج ،3ص .895
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الرفع في
الرفع في الخبر ىك المبتدأ نفسو ،كرأم آخر يذىب إلى ٌ
أف عامؿ ٌ
كقائؿ إ ٌف عامؿ ٌ
الخبر ىك اّلبتداء كالمبتدأ معا.

القيـ إلى مسألة أخرل متعمٌقة بعمؿ (اسـ الفاعؿ) « :فإ ٍف قيؿ :فما تقكؿ
ٌنبو ابف اإلماـ ٌ
ً
أف (قائـ) مبتدأ ،ك(زيد)
فيما حكاه ٌ
جاجي عف بعض ٌ
النحاةٌ ،أنؾ إذا قمت( :زيد قائ هـ) ٌ
الز ٌ

1
مبينا رأيو في المسألة ،كيعتبر ذلؾ مذىبا فاسدا
سد بو ٌ
فاعؿ ٌ
مسد الخبر»  ،فيجيب اإلماـ ٌ

جكزكا ذلؾ.
النحاة ،كلـ يذكر ىؤّلء ٌ
جكزه بعض ٌ
النحاة الذيف ٌ
كا ٍف ٌ

إّل إذا تكفٌر التٌركيب عمى القرائف
مسد الخبرٌ ،
سادا ٌ
أف اّلسـ المرفكع ّل يككف ٌ
كيؤ ٌكد ٌ

السماع ٌأنيـ لـ
التي ٌ
حددىا آنفا ،كيدفع ما رآه رأيا فاسدا ٌ
بحجة أخرل « :كيعضد ىذا مف ٌ

إّل عمى ال ٌشرط الذم ذكرنا» .2فيك
الزيػػداف) ،ك(ذاىب إخكتؾ) عف العربٌ ،
يحككا ( :قائـ ٌ

اىد مف قبيؿ األمثمة التي
سد ٌ
يرل ٌأنو لك كاف (زيد) فاعال ٌ
مسد الخبر ،لسمع عف العرب شك ي

الزيداف) ،كالتٌطابؽ يككف
سمع (قائماف ٌ
ذكرىا ،فمـ يي ٍس ىم ٍع عنيـ قكليـ ( :قائـ ٌ
الزيداف) ،كاٌنما ي
بيف المبتدأ كالخبر.

شاىد المشيكر :
جكز استشيد بال ٌ
كلما ىعمـ اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
ٌ
أف مف ٌ

ت
ؾ يمٍم ًغنيا
ير ىبينك ًل ٍي وب ىف ىال تى ي
ىم ىقالىةى ًل ٍي ًبي ًإ ىذا الط ٍي ير ىمر ٍ
ىخبً ه

مسد الخبر ،كليس ذلؾ مبتدنأ
سد ٌ
فإنو لـ يغفمو ،كاٌنما أتى بو كحمٌمو ،كاعتبر( بنك) فاعال ٌ
ٌ

شاىد تكجييا ّل
نا
كخبر لعدـ المطابقة بيف ( خبير) ك(بنك) ،كيسعى اإلماـ إلى تكجيو ىذا ال ٌ
األكؿ ،فعمى شذكذه كندرتو ّل
يمغي ما ذىب إليو مف ٌ
أف ىػذا رأم فاسد ،يقكؿٌ « :
أما البيت ٌ

فإنو ّل
أف ٌ
ؼ قائمو ،كلـ يي ٍ
عر ي
أئمتيـ استشيدكا بو ،كما كاف كذلؾٌ ،
متقدمي ٌ
عرؼ ٌ
النحاة ك ٌ
يي ى

3
شاىد شا ٌذا ،كناد ار ،كمجيكؿ القائؿ ،كىذا دليؿ عمى
يحتج بو باتٌفاؽ»  ،فاإلماـ يعتبر ال ٌ
ٌ

شاىد.
حجة ال ٌ
عدـ ٌ

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،3ص .818
 -1ابف ٌ
 -2المرجع نفسو ،ج ،3ص .899
 -الشاهد مشهىر في كتة الىحى ،يُىظز مثال :شزح اته ػقيل ،وشزح قطز الىدي وتل الصدي.
قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،3ص .899
 - 3ابف ٌ
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يخرجو بما يكافؽ
القيـ بما ذىب إليو حكؿ ال ٌ
كلـ يكتؼ اإلماـ ابف ٌ
شاىد ،كاٌنما حاكؿ أف ٌ

حج نة عند العربّ ،لحتمؿ أف يككف المبتدأ
مذىبو في المسألة ،قاؿٌ « :أنو لك
صح قائميو ٌ
ٌ
محذكفا مضا نفا إلى بني ليب» فأصؿ الكالـ ً ً ٌ ( :و
أف ىذا
ثـ ٌ
يبيف اإلماـ ٌ
كؿ بني ل ٍيب ىخبيهر)ٌ ،
كؿ كاحد مف بني ليب خبير.
أف ٌ
يؤ ٌكده ال ٌ
شطر الثٌاني مف البيت( :مقالة ليبي)؛ إ ٍذ معناه ٌ

القيـ ،في ىذه التٌرسيمة:
كاليكـ تحميؿ ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
ير ىبينك ىليى وب
ىخبً ه
ؾ

ـ إليو
مبتدأ 
يكؿ ىبنًي لً ٍي وب

ـ

ؼ1

ؼ2

خبر

مضاؼ

مضاؼ إليو

ػير
ىخبًػ ه

ىبينك

ًل ٍي وب

استحؽ
مضاؼ إليو
ٌ
إعراب المبتدأ المحذكؼ

استحؽ
فاستحؽ إعرابو؛ أم
(ب ًني ليب)،
(كؿ) ،أقيـ مقامو
فالمبتدأ المحذكؼ ٌ
ٌ
ٌ
ي
المضاؼ إليو ى

الرفع.
ٌ

يصح ،كما ٌأنو
فإف تكى ىمو قد
ٌ
مما فيو مف اّلجتيادٌ ،
كنرل ٌ
أف ما ذىب إليو اإلماـٌ ،
كبالرغـ ٌ

حبذا لك اكتفى اإلماـ
قد ّل
يصح ،كقد يككف ال ٌ
شاعر قصد ذلؾ ،كقد ّل يككف ،كنرل ٌأنو ٌ
ٌ
عتد بو.
أف ال ٌ
شاىد نادر كشا ٌذ كمجيكؿ القائؿ ،فال يي ٌ
بما ذىب إليو ٌأكّل ،مف ٌ

أف اّلسـ المرفكع بعد (اسـ الفاعؿ) ،إذا
تـ اإلماـ ابف ٌ
القيـ تفصيمو لممسألة ،كيرل ٌ
ي
كي ٌ

السابقة ،فيك عمى كجييف :
تكفٌرت فيو ال ٌشركط ٌ
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مقدما ،كاّلسـ المرفكع بعده مبتدأه مرفكع؛
 - 1أف يككف اسـ الفاعؿ خب ار ٌ
 - 2أف يككف اسـ الفاعؿ مبتدأ ،كاّلسـ المرفكع فاعؿ بو (بالمبتدأ الذم ىك اسـ فاعؿ)،
إّل أف يمنع مانع ،كذلؾ ٌإنما يككف في مسائؿ ثالث ىي: 1
ٌ
ً
يصح
فإف (ىأ ىخ ىكاهي) فاعؿ بػ ػ ػ ػ (قائً هـ) ،كّل
ٌ
أما المسألة األولى  :إذا قمنا ( :ىزٍي هد ىقائ هـ أى ىخ ىكاهي)ٌ ،
ّ -

القيـ ،يتمثٌؿ في ما أشرنا
أف يككف مبتدأ ،ك(ق ػائـ) خػ ػب ار ٌ
السػ ػبب في رأم اإلماـ ابف ٌ
مؤخرا ،ك ٌ

أف الخبر كالمبتدأ في مثؿ ىذا المثاؿ ،ليس بينيما تتطابؽ.
إليو آنفا ،مف ٌ

يد قائً ً
أف األفصح في ىذا
أما المسألة الثّانية  :فمثٌؿ ليا اّلماـ ب ػ ػ (ز ه
ماف ى
أخ ىكاه) ،ك يرل ٌ
 ّأما إذا أريد أف يككف
مقدـ ،ك(أخكاه) مبتدأ ٌ
المثاؿ أف يقاؿ( :قائماف) خبر ٌ
مؤخر لتطابقيماٌ ،

قائـ أخكاه) ،كذلؾ قياسا عمى الفعؿ في قكلنا ( ىقا ىـ
(أخكاه) فاعال ،فاألفصح أف يقاؿ ( :زيد ه
أخكاه).

فيبي ف فييا حالة كركد ضمير منفصؿ بعد اسـ الفاعؿ ،عمى نحك:
أما المسألة الثّالثةٌ :
ّ -

إّل مبتدأ
الضمير المنفصؿ في مثؿ ىذه الحالة ،ليس ٌ
(ز ه
أف ٌ
ت ٍ
قائـ ٍأن ى
إليو) ،فاإلماـ يرل ٌ
يد ه

الضمير المنفصؿّ ،ل يككف فاعال
أف ذلؾ راجع لككف ٌ
كاسـ الفاعؿ خبر ،ك ٌ
يكضح اإلماـ ٌ
إّل أنت).
إذا ما اتٌصؿ بعاممو ،كاٌنما قد يرد فاعال إذا لـ يتٌصؿ بعاممو نحك ( :ما قائـ ٌ

كلقد استشيد اإلماـ ليذه المسألة بالحديث ال ٌشريؼ( :ىأ ىك يم ٍخ ًر ًحي يى ٍـ):

«قكلوy

:

2
فسر ذلؾ بكركد
يتعيف أف يككف خب ار ٌ
(أى ىك يم ٍخ ًر ًجي يى ٍـ) ( ،يم ٍخ ًر ًجي) ٌ
مقدما ،ك(ىـ) مبتدأ»  ،ك ٌ
أف أصميا ( يم ٍخ ًر يجكم) ،ىف يقًم ػبت الكاك ياء ،كأي ٍدغمت مع الياء
(
مخرجي) ٌ
مشددة الياء ،ك ٌبيف ٌ
ٌ

الثٌانية.

الضمير فاعال ،ك ٌأنو
يبينو اإلماـ مف ال ٌشاىد ،ىك انتفاء كركد ٌ
مما أراد أف ٌ
كخالصة القكؿ ٌ

مقدـ ،لما بينيما مف تطابؽ .كا ٌف ما ذىب إليو اإلماـ في مسألة انتفاء كركد
مبتدأ كخبره ٌ

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،3ص .922
 - 1ابف ٌ
 -2المرجع نفسو ،ج ،3ص .921
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شاىدّ ،ل
لكف شرح اإلماـ لم ٌ
الضمير فاعال ّلسـ الفاعؿ ،يؤ ٌكده ال ٌ
ٌ
شاىد الذم ساقو ،ك ٌ

الضمير فاعال ّلسـ الفاعؿ ،في حالة اتٌصالو
يتطابؽ مع ما ذىب إليو آنفا ،في نفيو لكركد ٌ

مخرجي ىـ) خبر كمبتدأ ،نظ ار لمتٌطابؽ الحاصؿ
أف (
بعاممو؛ إذ ٌبيف مف خالؿ ال ٌشرح ٌ
ٌ
الضمير اتٌصؿ بعاممو ،كلك قاؿ
ألف ٌ
بينيما ،ككاف أحرل بو أف يقكؿٌ :إنما ىما مبتدأ كخبر؛ ٌ

فإف
ىذا لتكافؽ شرحو
النحك الذم ٌ
ي
أما كقد شرح عمى ٌ
تقدـٌ ،
كشاىده ك ي
مذىبو في المسألةٌ ،
تطاب ً
ؽ المبتدأ
ال ٌ
شاىد يتكافؽ مع المسألة الثٌانية التي ٌ
تقدمت( :زيد قائماف أخكاه)؛ أم مسألة ي
كالخبر.

القيـ مسألة إعماؿ المصدر بشرح
 -2إعــمال المصدر عـمل الفعل :لـ
يخص اإلماـ ابف ٌ
ٌ

1
ثـ
ٌ
مفصؿ ،كاٌنما اكتفى بقكلو « :يشترؾ المصدر كاسـ الفاعؿ في عمميما عمؿ الفعؿ» ٌ ،
عما ي ٍفػ ً
حددىا
الصكر الػ ػتي يػ ًريد عمييا المصدر ،كالتي ٌ
ٌ
ترقاف فيو ،كلـ يػذكر اإلماـ ٌ
تحدث ٌ

النحاة ،كىي:
ٌ

متعد إف كاف فعمو
 المصدر يعمؿ عمؿ فعمو ،فيك ّلزـ إف كاف فعمو ّلزما ،ك ٌ
عديا ،كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى﴿ :أَو إِ ْطعام ِفي يوٍم ِذي م ٍ ِ
يما َذا َم ْق َرَبو﴾ البمد
مت ٌ
َ ْ
َْ
س َغ َبة َيت ً
ْ ٌَ
 14و،15

ف ػ (يتيما) في ىذه اآلية مفعكؿ بو منصكب لػ ػ (إطعاـ) ،كقد يتع ٌدل

ؾ
المصدر إلى مفعكليف إف كاف فعمو معدل إلى
مفعكليف ،نحك( :يي ٍع ًجيب ًني ًك ٍس ىكتي ى
ٍ
ً
قميصا) العامؿ فييما معا ،ىك المصدر
يدا) ك(
يصا) فكال المفعكليف( :ز ن
ن
ىزٍي ندا ىقم ن
( ًك ٍس ىكة).
مجردا
معرفا بػ (اؿ) أك ٌ
مجردا مف اإلضافةٌ ،
 يعمؿ المصدر عمؿ فعمو مضافا أك ٌ
مقدرا ،أك
منكف تنكينا ظاى ار أك ٌ
منيا « :المصدر الذم نحف بصدده ،مضاؼ ،أك ٌ
اـ
مقركف باأللؼ ك ٌ
ت ضرىبؾ ز ن
الالـ ،نحك ( :ىعرٍف ي
يدا) ،ك(شتٍ نما ىع ٍم نار) ،ك( ٍاإلكر ي
ً
ألف اإلضافة تجعؿ
خال ندا) .كاعماؿ المضاؼ أكثر مف إعماؿ غير المضاؼ؛ ٌ
اإلسناد الفاع ىؿ كجزء مف الفعؿ...
المضاؼ إليو ،كجزء مف المضاؼ ،كما يجعؿ
ي

قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.1652
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الالـ
فكاف إعمالو أكثر مف إعماؿ عدـ اإلضافة ،كىك
المنكف كالمقركف باأللؼ ك ٌ
ٌ

استحؽ بو أف يككف أكثر
بالنكف الخفيفة،
أف في
ٌ
ٌ
شبيا بالفعؿ المؤ ٌكد ٌ
إّل ٌ
المنكف ى
ٌ

1
إعماّل مف المقترف باأللؼ ك ٌ
أما كركده مضافا فكقكلو تعالىَ ﴿ :وَل ْوَال َد ْفعُ
الالـ» ٌ .
ً
ِ
أما
اس﴾البقرة  ،251فػ ػ ( ٌ
الن ى
ال َمو الن َ
اس) مفعكؿ بو لممصدر المضاؼ (د ٍف يع ا﵀) ،ك ٌ
ِ
ِ
طع ِ
ِ
يما
ام في َي ْوٍم ذي َم ْ
كركده ٌ
س َغ َبة َيت ً
مجردا مف اإلضافة ،فكقكلو تعالى ﴿ :أَ ْو إ ْ َ ٌ

شاعر:
َذا َمتْ َرَبة﴾ البمد 14و .15ىكيكيركده مقترنا بػ (اؿ) ،كقكؿ ال ٌ
2
الفرار ير ً
الن ىكاي ًة ىأ ٍع ىداءه ***ي ىخ ي ً
اخي ٍاألى ىج ٍؿ
ض ًع ي
اؿ ى ى ي
ى
يؼ ٌ ى
ى
ىي

النحاة
شاىد فيو نصب (
كال ٌ
أف مف ٌ
أعداءه) بالمصدر المقترف بػ (اؿ) ٌ
(النكاية) ،كنشير إلى ٌ
ى

النكاية نكاي نة أعدا ىءه) ،كىذا تكمٌؼ
تكىـ مصد ار ٌ
مجردا مف (اؿ) أم( :ضعيؼ ٌ
مف ٌ
مقد ار ٌ

كتعقيد ّل جدكل منو.

القيـ الفركؽ بيف اسـ
 -1-2الفروق بين المصدر واسم الفاعل :لقد ٌ
حدد اإلماـ ابف ٌ
الفاعؿ كالمصدر ،في مسائؿ نذكر منيا:

ً
ب ىزٍي ندا) ،كالمصدر ّل
يتحمؿ ضمي ار مستت ار نحك ( :ىىذا
 إ ٌف اسـ الفاعؿ
ضار ه
ٌ
3
مرد ذلؾ إلى ككف اسـ الفاعؿ مشتقٌا ،فإذا قمنا ( :ىىذا يم ٍك ًرهـ
أف ٌ
يتحممو  ،كي ٌبيف ٌ
ٌ
يتحممو؛
أما المصدر فال
ٌ
تحمؿ ( يم ٍك ًرهـ) ضمي ار مستت ار؛ أم ( :يم ٍك ًرهـ يى ىك ىزٍي ندا)ٌ .
ىزٍي ندا)ٌ ،
النحاة ،فابف عقيؿ في إعرابو
ألف المصدر ليس مشتقٌا .كىذا رأم كافؽ فيو ٌ
ٌ
شاىديف عف إعماؿ المصدر كاعماؿ الفاعؿ ،يذكر الفاعؿ المستتر ّلسـ الفاعؿ
لم ٌ

كّل يذكره في المصدر:
ت ىفىم ٍـ أى ٍن يك ٍؿ ىع ًف الضرب ًم ٍس ىم نعا
ىل ىق ٍد ىعًم ىم ٍ
ت أيكىلى اٍل يم ًغ ىيرًة أىن ًني  ....ىك ىرٍر ي
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لمضرب
الضرب) :جار كمجركر متعمٌؽ ب ػ (أى ٍن يك ٍؿ)ً ( ،م ٍس ىم نعا) مفعكؿ بو ٌ
يقكؿ( :عف ٌ

أما في إعرابو لشاىد (اسـ فاعؿ):
ٌ

اط وح ص ٍخرةن يكما ًليكًىىنيا  ....ىفمىـ ي ً
ىكىن ً
ض ٍرىىا ىكأى ٍك ىىى ىق ٍرىنو اٍل ىك ٍع يؿ.
ٍ ي
ى ى ىٍ ن ي ى

1

صخرةن) مفعكؿ بو لناطح.
فيقكؿ :كفي ناطح ضمير مستتر فاعؿٍ ( ،

2
أف ذلؾ
 المصدر يعمؿ بمعنى
المضي كالحاؿ كاّلستقباؿ  ،كيرل اإلماـ ابف ٌ
القيـٌ ،
ٌ
يتبنى رأم البصرٌييف في مسألة
أف المصدر ىك أصؿ الفعؿ ،كىك بيذا ٌ
راجع إلى ٌ

األصؿ في الفعؿ كالمصدر.

النحاة:
مقيد بزمف ،كىك مذىب ٌ
أف عمؿ المصدر غير ٌ
كيرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
« ً
يتقيد عممو بزماف ،بؿ يعمؿ
عم ىؿ المصدر ىع ىم ىؿ الفعؿ؛ ٌ
ألنو أصؿ كالفعؿ فرعو ،فمـ ٌ
3
أما اسـ الفاعؿ
ألنو أصؿ ٌ
عمؿ الماضي كالحاضر كالمستقبؿ؛ ٌ
لكؿ كاحد منيا» ٌ ،

أف اسـ الفاعؿ شبيو
فاختص بالعمؿ في الحاؿ أك المستقبؿ ،كيرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
ٌ
ت يم ٍك ًرهـ ىزٍي ندا ىأ ٍم ً
س).
بالفعؿ المضارع ،فال
ٌ
يصح أف تقكؿ ( أى ٍن ى
القيـ بيف المصدر كاسـ الفاعؿ ،مف حيث العمؿ في ما قبميـ
يميز اإلماـ ابف ٌ
ٌ 

يقكؿ « :اسـ الفاعؿ يعمؿ في ما قبمو ،كالمصدر ّل يعمؿ في ما قبمو» ،4فيجكز عنده
ت) ،كّل يككف ىذا في المصدر.
قكلنا ( ىزٍي ندا يم ٍك ًرهـ أى ٍن ى

أف اسـ الفاعؿ ّل يضاؼ إلى الفاعؿ؛ إذ تستحيؿ إضافتو
 يرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
أما المصدر
عمي
لنفسو ،فال نقكؿ في جممة (أ ٍك ىرىـ
ٌّ
(م ٍك ًريـ عمي يم ىحم ندا)ٌ ،
ٌ
محم ندا) :ي
ً
محم ندا).
اـ عمي ٌ
فيضاؼ إلى فاعمو ،فنقكؿ( :إ ٍكر ي

الالـ إذا دخمت عمى
أف األلؼ ك ٌ
 مف الفركؽ بيف (اسـ الفاعؿ) ك(المصدر) ،ىك ٌ

اسـ الفاعؿ كانت مكصكلة ،كاذا دخمت عمى المصدر ّل تككف مكصكلة ،كييفيـ مف
 -1ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج ،2ص .91
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النحاة الذيف يعتبركف (اؿ) اسما مكصكّل ،كالذيف
القيـ يؤٌيد رأم ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
ىذاٌ ،
إما عمى (اسـ الفاعؿ) ،أك (اسـ المفعكؿ)
ٌ
يحددكف ليا شركطا ،كىي دخكليا ٌ

المشبية) ،كىذا رأم ابف مالؾ.
الصفة
ٌ
أك( ٌ

تختص
مسكغ ،كاألجدر أف
كنرل ٌ
أف ىذا ر ه
ٌ
يسكغو ٌ
أم ٌ
أم فيو مف التٌكمٌؼ ما ّل ٌ

(اؿ) بالتٌعريؼ دكف أف تككف مكصكلةٌ « :إنيا حرؼ؛ إ ٍذ لك كانت اسما لكاف ليا
مكضع مف اإلعراب ،كّل خالؼ ٌأنو ّل مكضع ليا مف اإلعراب .أّل ترل لك كاف ليا
ً
الضارب) يككف مكضعيا رفعا؛ ألٌنيا
مت( :جاءني ٌ
ت إذا يق ى
مكض هع مف اإلعراب ،ل يك ٍن ى
يؤدم إلى أف يككف لمفعؿ الكاحد فاعالف مف غير تثنية» ،1كىذا رأم نراه
فاعؿ ،فكاف ٌ

األنسب ل ػ (اؿ) ،بجعميا عالمة مف عالمات التٌعريؼ.
أف (اؿ) إذا دخمت عمى المصدر لـ تكف مكصكلة ،كىذا امتداد لرأيو
ثـ ٌ
يبيف اإلماـ ٌ
ٌ

كف بو (اؿ) مكصكلة ،كىك أف تقترف باسـ الفاعؿ ،أك اسـ
إ ٍذ ٌ
يحدد شرطا كاحدا تك ي
المشبية.
الصفة
ٌ
المفعكؿ ك ٌ

ً
اما
أف المصدر كمعمكلو ،ينعقد منيما
 يذكر اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
ه
تاـ ،نحك (إ ى
كالـ ٌ
كر ن

تاـ ،فاسـ الفاعؿ يفتقر إلى شيء
زن
يدا) ٌ
أما اسـ الفاعؿ كمعمكلو ،فال ينعقد منيما كالـ ٌ
قبمو ،كّل يستقيـ المعنى مف دكنو ،عمى نح ػك( :ىذا يم ٍك ًرهـ ىزٍي ندا).
أف المصدر يعمؿ مطمقا دكف
أف مذىب ابف ٌ
األكؿ ،مف ٌ
كنرل ٌ
القيـ يستىػند إلى رأيو ٌ
قيد بزمف.
التٌ ٌ

اـ
 يشير اإلماـ إلى ٌ
أف المصدر ينصب المفعكؿ بو ،كاف كاف مضافا ،نحك( :إ ٍك ىر ي
و
متعديا
اسـ الفاعؿ مفعكّل بو إذا كاف مضافا ،إّلٌ إذا كاف
ٌ
عمرك ز ن
يدا) ،كّل ينصب ي
منطمقا).
عمر
ألكثر مف مفعكؿ نحك ( :يم ٍعًم يـ ز ويد نا
ن

المفصؿ ،ج ،3ص .144
 -1ابف يعيش ،شرح
ٌ
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كأصؿ المسألة كاضح ،فالمصدر يمكف أف يضاؼ إلى فاعمو ،كّل يضاؼ اسـ الفاعؿ
إلى فاعمو ،فإذا كرد مضافا ،فيك مضاؼ لممفعكؿ ،فال ينصبو ،بينما يظير نصبو
السابؽ.
لممفعكؿ ،إذا كاف
ٌ
متعديا ألكثر مف مفعكؿ كاحد ،مثمما ىك ٌ
مبيف في المثاؿ ٌ

يميز اإلماـ بيف (اسـ الفاعؿ) ك(المصدر) مف حيث شركط عمميما ،قاؿ« :األلؼ
ٌ 

قكت
كٌ
الالـ إذا دخمت عمى المصدر أذىبت عممو ...كاذا دخمت عمى اسـ الفاعؿ ٌ
القي ـ في شركط عمؿ اسـ الفاعؿ كالمصدر؛ إ ٍذ
عممو» ،كأشرنا آنفا إلى رأم اإلماـ ابف ٌ

الفعمية
تقكم جانب
يؤ ٌكد عمى اعتبار األلؼ ك ٌ
ٌ
الالـ في اسـ الفاعؿ مكصكلة ،كيرل ٌأنيا ٌ
في اسـ الفاعؿ.

أف الفرؽ بينيما يكمف في
كاألصؿ في مسألة التٌمييز بيف المصدر كاسـ الفاعؿ ،ىك ٌ
المعنى الذم يتضمنو ٌّ
داؿ عمى الحدث ،أما اسـ الفاعؿ فيك داؿ
كؿ منيما؛ فالمصدر ٌ
ٌ

الدّللة عمى الفاعؿ.
عمى الحدث،
كيتضمف ٌ
ٌ
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مدكنتو ،قضايا
الرابع :تثنية الفعل وجمعو وتأنيثو :تناكؿ اإلماـ ابف ٌ
المبحث ّ
القيـ في ٌ

المثنى كالجمع ،كما يضبط المسأل ىة مف قكاعد ،كما
متعمٌقة بدّللة الفعؿ عمى
المؤنث ك ٌ
ٌ
و
نحكية ،نذكر مف ذلؾ:
معاف
ستنبط منيا مف
ٌ
يي ى

نحكية حكؿ
قضية
القيـ
ٌ
ٌ
 -1ظيور عالمة التّثنية والجمع في الفعل :يطرح اإلماـ ابف ٌ
المغزل مف ظيكر عالمة التٌثنية ،كعالمة الجمع في الفعؿ ،كيتساءؿ حكؿ عدـ تخصيص

تدؿ عميو ،يقكؿ« :ظيرت عالمة التٌثنية كالجمع في الفعؿ ،دكف عالمة
الكاحد بعالمة ٌ
1
أف الفعؿ
يدؿ عمى فاعؿ مطمؽ ،كّل ٌ
ألف الفعؿ ٌ
يدؿ عمى تثنية كّل جمع»  ،كيرل ٌ
الكاحد؛ ٌ
ًً
أما في
إذا أسند إلى كاحد (مفرد)ٌ ،
السامع ٌ
فإنو يستغني عف العالمة ،لعٍمـ ٌ
أف الفاعؿ كاحدٌ ،

إّل إذا ألزمناه العالم ىة ،فقمنا:
الجمع ،فال
مثنى أك جمعٌ ،
أف الفاعؿ ٌ
السامع ٌ
يستقر في ذىف ٌ
ٌ
(يي ٍك ًرمكف كيي ٍك ًرىماف).

الرفع في
فسرىا
أف اإلماـ ابف ٌ
أف األجدر في ىذه المسألة ،لك ٌ
كنرل ٌ
القيـ ٌ
تفسيرهي لعامؿ ٌ
ى

الرفع
أف خم ٌك الفعؿ المضارع مف عكامؿ ٌ
الفعؿ المضارع؛ إ ٍذ ٌبيف ٌ
النصب كالجزـ ،ىك عامؿ ٌ

تعرل مف عالمات التٌثنية كالجمع
فيو ،كق ػ ػياسا عمى ذلؾ ،يمكف أف نعتبر ٌ
أف الػ ػفعؿ إذا ٌ

أف فاعمو كاحد مفرد.
فتمؾ عالمة ٌ

القيـ مسألة لحكؽ (تاء) التٌأنيث
 -2حكم (تاء) التّــأنيث في الفعــل:
ٌ
يستيؿ اإلماـ ابف ٌ
المؤنث إذا كػاف تأنػي ػثو
إف اّلسـ
بالفعؿ ،بعرض ر و
ٌ
أم لمػٌنحاة دكف تحديدىـ ،مػ ػفادهٌ « :

أف
حقيقيا ،فال ٌ
ٌ
بد مف ليحكؽ تاء التٌأنيث في الفعؿ ،كا ٍف كاف مجازٌيا ك ٍن ى
ت بالخيار ...كاتٌفقكا ٌ
2

حقيقيا».
بد مف إثبات التٌاء ،كا ٍف لـ يكف التٌأنيث
تأخر عف فاعمو
المؤنث ،فال ٌ
الفعؿ إذا ٌ
ٌ
ٌ
ِ
س َوةٌ﴾ يوسف،30
الرأمٌ ،
مبينا قصكره مستشيدا لذلؾ باآلية الكريمةَ ﴿ :وقَا َل ن ْ
كيناقش اإلماـ ىذا ٌ

اؿ) .كىذا منيج مطرد عند
مؤنث تأنيثا
حقيقيا ،كلـ تٍمحؽ (التٌاء) بالفعؿ (قػى ى
ف ػ (ال ػٌنسكة) ٌ
ٌ
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مما ّل يدع مجاّل لالرتجاؿ
لمرأم المخالؼ ،ك ٌ
رده بالبرىاف ك ٌ
اإلماـ في مناقشتو ٌ
الحجةٌ ،

تباطية.
كاّلع ٌ

مؤنثة تأنيثا غير
تقصينا لممسألة في (الك ٌ
أف ٌ
الزمخشرم يعتبر ( ًن ٍسكةه) ٌ
شاؼ)ٌ ،
كاتٌضح مف ٌ

حقيقي ،كتأنيث المٌ ٌمة ،كلذلؾ لـ
النسكة :اسـ مفرد لجمع المرأة ،كتأنيثو غير
حقيقي « :ك ٌ
ٌ
ٌ
1
مؤنثا تأنيثا
تاء التٌأنيث»  ،كلـ ٌ
النسكة) ٌ
مسكغا لجعؿ ( ٌ
تمحؽ فعىمو ي
يقدـ صاحب (الك ٌشاؼ) ٌ

حقيقيا أسمـ
ث تأنيثا
مؤن ه
النسكة) ٌ
أف ( ٌ
ٌ
أف رأم اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،الذم رأل ٌ
غير حقيقي .كنرل ٌ

حقيقيا.
مؤنثا تأنيثا
كأصكب ،كّل نرل داعيا لعدـ جعميا ٌ
ٌ

أف الفعؿ متى
يبيف اإلماـ ابف ٌ
ك ٌ
القيـ رأيو في المسألة ،يقكؿ « :األصؿ في ىذا الباب ٌ

حقيقيا أـ
اتٌصؿ بفاعمو ،كلـ يحجز بينيما حاجز ،لحقت العالمة ،كّل نبالي أكاف التٌأنيث
ٌ
2
ً
ٍ ً
الفعؿ عف
،
ت الث ٍم ىرةي) ك(
مجازٌيا ،فتقكؿ ( :ى
ط ىاب ٍ
ثـ يشير إلى ٌأنو إذا فيصؿ ٍ
جاءت ى ٍند)» ٌ
ً
قرب ً
بع ىد عنو ً
قكم إثباتييا ،كيمثٌؿ لذلؾ بقكلو:
م
ي
قك ى
فاعمو ،فكٌمما ي
حذؼ العالمة .أ ٌما إذا ي

ت) ،كيستشيد بقكلو
(حضر
ض ىر ٍ
القاضي اليكـ امرأةه) كيرل ٌ
حض ىر) أحسف مف قكلنا ( ىح ى
أف ( ى
ى
تعالى﴿ :وأَ َخ َذ ِ
ة﴾ ىود ،67
ظمَ ُموا الص ْي َح ُ
ين َ
الذ َ
َ
أف اتٌصاؿ الفاعؿ بفعمو ،ىك ما جعؿ ثبكت التٌاء كاجبا في الفعؿ
ويرل اإلماـ ابف ٌ
القيـٌ ،
ت) ،كاف الفاعؿ
تأخر عف فاعمو مف قبيؿ ( ًى ه
ألف الفعؿ إذا ٌ
الذم ٌ
ند قام ٍ
تأخر عف فاعمو؛ ٌ
بالكؿ.
صاؿ الجزًء
ٌ
مضم ار كمتٌصال بو اتٌ ى

لما فرغ اإلماـ مف تبييف رأيو في المسألة ،عاد لبسط الحديث كالتٌفصيؿ في اآلية مف
ٌ
سكرة يكسؼ﴿ :و َق َ ِ
أف تاء التٌأنيث لـ تمح ً
ألنو اسـ جمع
الفع ىؿ؛ ٌ
س َوةٌ﴾ يوسف ،30كيرل ٌ
ؽ ٍ
ال ن ْ
َ

لقبح إلحاؽ (تاء التٌأنيث) بالفعؿ ،كل ػكف
كػ ػ (رى ػط) ك(ق ػكـ) ،كيرل ٌأنو لػكّل التٌاء في (نسكة) ،ي
بتمؾ (التاء) (تاء نسكة) ،جاز أف نقكؿ( :قالت نسكة).

شاؼ ،ج ،2ص .462
الزمخشرم ،الك ٌ
ٌ -1
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ظمَ ُموا الص ْي َح ُة﴾
ين َ
أما في قكلو تعالىَ ﴿ :وأَ َخـــ َذ الــ ِذ َ
ٌ

ىود

فإف اإلماـ عرض رأم
ٌ ،67

تدؿ عميو اآلية
الصيحة) في اآلية ،بمعنى العذاب كالخزم ،كذاؾ ما ٌ
السييمي ،كمفاده ٌ
أف ( ٌ
ٌ
فالصيحة -عنده -
ي ا ْل َع ِزيز﴾ ىود ،66
السابقة لياَ ﴿ :و ِم ْن ِخ ْزِي َي ْو َم ِئ ٍذ إِن َرب َك ُى َو ا ْل َق ِو ُّ
ٌ
ٌ
يبيف اإلماـ مذىبو في المسألة
ثـ قكم التٌذكير .ثـ ٌ
عبارة عف ذلؾ الخزم كالعذاب ،كمف ٌ

الصيحة ييراد بيا
أف
إف شاء ا﵀ ،كىكٌ :
يقكؿ « :كعندم فيو جكاب أحسف مف ىذاٍ ،
ٌ

الصياح ،فيحسف فييا التٌذكير» ،1كيرل ٌأنو إذا أريد بيا الكاحدة مف
المصدر؛ بمعنى:
ٌ
المصدر ،فيككف التٌأنيث أحسف ،كفي ذلؾ إشارة إلى قكلو تعالى﴿ :وأَ َخ َذت ِ
ظمَ ُموا
ين َ
الذ َ
َ
ً
ألف
الص ْي َح ُة﴾ ىودٌ ،94
فكأني بو يريد أف يقكؿ :إ ٌف (التٌاء) لحقت الفعؿ في ىذه اآلية؛ ٌ
بالصيحة ىك تحديد الكاحدة؛ أم صيحة كاحدة.
المراد
ٌ

لتبيف لنا ٌأنيما اجتياداف قاؿ بيما
السييميٌ ،
تمعٌنا رأم اإلماـ ابف ٌ
القيـ كرأم ٌ
كاذا ٌ

بحجة ،أك دليؿ
بناء عمى ما حصؿ ليما مف فيـ ،غير ٌأنيما لـ يد ٌعمكا ذلؾ
ال ٌ
ٌ
شيخاف ن
يسندكف إليو مذىبيـ.

أما األكلى فقكلو تعالى:
يعرض اإلماـ في المسألة نفسيا مقارن نة بيف ٍ
آيتيف اثنػتػ ٍيفٌ ،
ِ
ِ
أما الثٌانية ،فقكلو
﴿فَم ْن ُي ْم َم ْن َى َدى المَ ُو َو ِم ْن ُي ْم َم ْن َحق ْت َعمَ ْيو الض َال لَ ُة﴾ ال ّنحل  ،36ك ٌ
تعالى﴿ :فَ ِريقًا َى َدى َوفَ ِريقَا َحق َعمَ ْي ِيم الض َال لَ ُة﴾

األعراف ،30

شاىد في اآليتيف (حقٌت)
كال ٌ

ث
حؽ)؛ فاألكلى لحقتيا (تاء التٌأنيث) ،بينما استغنت الثٌانية عنيا ،ك ًك ى
مؤن ه
ال ى
ك( ٌ
اعميف ٌ
الف ٍ
أما
لفظي ك
يفسر اإلماـ ىذه المسألة ،فيقكؿ « :الفرؽ ًم ٍف
ٍ
( ٌ
ٌ
الضاللة) .ك ٌ
معنكم)ٌ ،
كجييفٌ ( :
حؽ عمييـ
أف الحركؼ الحكاجز بيف الفعؿ كالفاعؿ في قكلو تعالىٌ ( :
المٌفظي ،فيك ٌ
أف الحذؼ مع كثرة
الضاللة) ،كقد ت ٌ
الضاللة) أكثر منيا في قكلو تعالى (حقٌت عميو ٌ
ٌ
قدـ ٌ
القيـ يرل
الحكاجز أحسف» ،2أشرنا في
ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
مستيؿ حديثنا عف (تاء تأنيث الفعؿ) ٌ

بعد الفاعؿ عف فاعمو
ٌأنو إذا فيصؿ بيف الفعؿ كفاعمو بحكاجز (حركؼ ككممات) :فكمٌما ي
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الضاللة)
يفسر بو لزكـ (تاء) التٌأنيث في (حقٌت عميو ٌ
كاف حذؼ التٌاء أحسف ،كىذا ما ٌ
الضاللة).
كمفارقتيا لمفعؿ في ( ٌ
حؽ عمييـ ٌ

طو قػ ػكاعد كمقاييس
أف رأيو لػ ػػـ تضب ٍ
كا ٌف الذم نػراه في ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
القيـٌ ،
حرؼ كاحد (عمييـ) ك(عميو) .كلـ ً
يشر اإلماـ إلى
كاضحة ،فالفرؽ بيف اآلية األكلى كالثٌانية
ه
قاعػ ػدة كاضحة ييستػ ػىند إلييا في ع ػػدد الحركؼ ال ػػحكاجز ،التي بيا يت ػ ٌػـ تثبػيػت التٌاء في

طردة
أف مذىب اإلماـ في المسألةّ ،ل يقكل أف يككف قاعدة م ٌ
الفعؿ أك حذفيا .كما يؤ ٌكد ٌ
ت في قكلو تعالى:
أف تاء التٌأنيث فارقت الفعؿ في ( ىحؽ ىعىم ٍي ًي ٍـ الضالىلةي) ،كثىىبتى ٍ
ىك ٌ
﴿وأَ َخ َذ ْت ِ
تأممنا الحكاجز في اآلية الثٌانية لكجدناىا أكثر مف
ين َ
الذ َ
َ
ظ َم ُموا الص ْي َح ُة﴾ ،كاذا ٌ

األكؿ
القيـ تىطرد ،لثىىبتى ٍ
في اآلية األكلى ،كلك كانت قاعدة اإلماـ ابف ٌ
ت التٌ ي
اء في الفعؿ ٌ

ت).
(حؽ) ،كلفارقت الفعؿ الثٌاني (أ ى
ىخ ىذ ٍ
ى

أف رأيو ذاؾ ّل
يفسر ظاىرة
ٌ
نحكية برأم ما ،غير ٌ
اتٌضح مف ىذه المسألةٌ ،
أف اإلماـ قد ٌ

ظاىرة نفسيا إذا اعترضتو في مكضع آخر ،مف ذلؾ ٌأنو جعؿ مف يبعد الفاعؿ
يجريو عمى ال ٌ

عف فعمو سببا في حذؼ تاء التٌأنيث ،غير ٌأنو لـ يشر إليو في تفسيره لثبكت التٌاء كمفارقػتيا
ظمَموا الص ْيح ُة﴾ ىود  ،67ك﴿أَ َخ َذ ْت ِ
لمػفعؿ ،كذلؾ في اآليتيف﴿ :وأَ َخ َذ ِ
ظمَ ُموا
ين َ
الذ َ
الذ َ
َ
َ
ين َ ُ

الص ْي َح ُة﴾

ىود94؛

معنكم -كما سبؽ بيانو آنفا ،-كلعمٌو
السبب في ذلؾ ،إلى سبب
إ ٍذ ٌ
ٌ
رد ٌ

أف اإلماـ جعؿ القاعدة تنسحب عمى المثاليف.
يككف أقرب لمتٌقعيد ٌ
النحكم ،لك ٌ

المعنكم لثبكت التٌاء كانتفائيا في اآليتيف﴿ :فَ ِريقًا َى َدى َوفَ ِريقَا َحق
السبب
ٌ
ٌ
كضح اإلماـ ٌ
َعمَ ْي ِيم الض َال لَة﴾ األعراف  ،30كقكلو تعالى﴿ :فَ ِم ْن ُي ْم َم ْن َى َدى المَ ُو َو ِم ْن ُي ْم َم ْن َحق ْت َعمَ ْي ِو
ت
فإف ( ىم ٍف) في قكلو تعالى ( :ىك ًم ٍنيي ٍـ ىم ٍف ىحق ٍ
أما المعنكم ٌ
الض َال َلة﴾ال ّنحل  ،36يقكؿ « :ك ٌ
ً
الدليؿ عمى ذلؾ –عنده-
مؤنثة لفظا» ،1ك ٌ
األمة كالجماعة ،كىي ٌ
ىعىم ٍيو الض ىالىلة) كاقعة عمى ٌ
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ٍ
ِ
سوًال﴾ال ّنحل36؛ أم( :مف تمؾ
السابقة ليا
ٌ
ٌ
أف اآلية ٌ
﴿ولَقَ ْد َب َعثْ َنا في ُكل أُمة َر ُ
تكضح ذلؾَ :
الضاللة).
األمـ ،أي ىم هـ حقٌت عمييـ ٌ

أما﴿ :فَ ِري ًقا َى َدى َوفَ ِري ًقا َحق
أما عف اآلية ( )32مف سكرة األعراؼ ،فيقكؿ « :ك ٌ
ٌ

1
يبيف اإلماـ مقصده ،فإذا كاف قد ٌبيف في
َعمَ ْي ِيم الض َال لَة﴾ فالفريؽ مذ ٌكر»  ،كىنا أيضا لـ ٌ

بعد
أف
ٌ
ما سبؽٌ ،
القضية تحكميا عالق ة الفاعؿ بفاعمو مف حيث تذكيره كتأنيثو ،ككذا ٍ
يتضح مػراده مف ربطو لحذؼ (تاء التٌأنيث) بتػذكير
الفاعؿ عف الفعؿ أك دنػ ٌكه منو ،فمـ
ٌ

أف
لما
(الفػريؽ) ،كىك ليس فاعال ،كاٌنما الفاعؿ ىك ٌ
الرأم عمى ٌ
استقر ٌ
ٌ
الضاللة .كنرل ٌأنو ٌ
حؽ).
الضاللة بالفعؿ ( ٌ
الضاللة) فاعؿ بال خالؼٌ ،
يتعيف بحث المسألة في عالقة ٌ
فإنو ٌ
( ٌ

أما العالمة األكلى
أف اإلماـ قد ٌ
لقد اتٌضح مف ىذا الفصؿ ٌ
حدد عالمتيف بارزتيف لمفعؿ؛ ٌ

أما في تناكلو
أما العالمة الثٌانية ىي أف يككف عامال في اّلسـٌ .
خمكه مف عالمات اّلسـ ،ك ٌ
فيك ٌ
كتطرؽ بإسياب إلى مسألة
النحاة؛ أم :ماض كمضارع كأمر.
قسمو تقسيـ ٌ
ألقساـ الفعؿ ،فقد ٌ
ٌ
النحاة في ما ذىبكا إليو في مسألة إعراب الفعؿ المضارع
البناء كاإلعراب في األفعاؿ ،كخالؼ ٌ

أف الفعؿ المضارع قد ضارع اّلسـ بما
فمـ يقؿ بمضارعة الفعؿ لالسـ في اإلعراب؛ كاٌنما رأل ٌ

ضمنت الفعؿ معنى اّلسـ فأعرب .كما ٌأنو رأل
لحقو مف زكائد (أ ،ف ،م ،ت) ،فيذه الزكائد ٌ
النسكة ،كنكف
النكنيف :نكف ٌ
أف الفعؿ المضارع معرب مطمقا ،كّل ييبنى في حاؿ اتٌصالو بإحدل ٌ
ٌ

النكف .كلإلماـ في فصؿ األفعاؿ رأم
أف عالمة إعرابو ٌ
مقدرة في ما قبؿ ٌ
التٌككيد ،كأشار إلى ٌ

أف عالمة إعراب األفعاؿ الخمسة ليست الحركؼ
آخر ،انماز بو عف سائر ٌ
النحاة؛ فقد رأل ٌ

حجة مفادىا ٌأنو
كاٌنما العالمة ٌ
الضمير المتٌصؿ ،كاستند في رأيو إلى ٌ
مقدرة عمى الحرؼ ما قبؿ ٌ
تميز بيا في
ّل يجكز أف ييفصؿ بيف الفعؿ كعالمة إعرابو ...ىذا كقد كاف لإلماـ اجتيادات ٌ

المتعدم ،كما يمحؽ الفعؿ مف عالمات تثنية كجمع كتأنيث ،كقد استشيد في ذلؾ
مبحث الالزـ ك ٌ
نحكية متعمٌقة باألفعاؿ.
مما
تضمنتو مف مسائؿ ٌ
ٌ
بآيات مف القرآف ،حمٌميا كأبرز مكقفو ٌ
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الــفصـــــــــــــل الثّالـــث:

القيــــــم فــــي مســــائل الحـــروف
آراء ابن ّ


األول :حروف المعاني ،الح ّد والعمل.
المبحث ّ



الجر.
المبحث الثّاني :حروف ّ



المبحث الثّالث :حروف العطف.



المشبية بالفعل.
الرابع:الحروف
ّ
المبحث ّ



مختصة بالفعل.
المبحث الخامس :الحروف ال
ّ

الفصل الثالث :آراء ابه القيم في مسائل الحزوف
اىتـ في عرضو
أف اإلماـ ابف ٌ
السابقيف ٌ
أ ٌكدنا في مكاضع عدة مف الفصميف ٌ
قيـ الجكزية ٌ

ثـ فبل
لممسائؿ ٌ
حكية بالمعنى؛ بؿ غمٌبو عمى اىتمامو بالحاالت اإلعر ٌ
الن ٌ
ابية كعبلماتيا ،كمف ٌ

أم باحث دكر الحرؼ
عجب أف يبمغ عنده
االىتماـ بالحركؼ مبمغا عظيما؛ إ ٍذ ال يخفى عمى ٌ
ي
في تبييف معنى التٌركيب ،كمقصد المتكمٌـً .
القيـ كتابا مفقكدا مكسكما
كينسب ٌ
الدارسكف البف ٌ
ضمنو اإلماـ في كتبو الكثيرة مف مسائؿ
بػ(معاني األدكات كالحركؼ) ،غير ٌأننا نرل ٌ
أف ما ٌ
خاصة كتاب (بدائع الفكائد) ،كفيؿ بأف يدلٌنا عمى رأم اإلماـ
مرتبطة بالحركؼ كمعانييا ،كب ٌ

كمكقفو مف مسائؿ الحركؼ كاألدكات.

الحد والعمل:
المبحث األول :حروف المعانيّ ،
يبيف
 - 1حـــــ ّد الحـــــــرف :لقد م ٌكننا
ي
القيـ ،مف أف نحظى بقكؿ لو ٌ
البحث في آثار اإلماـ ابف ٌ
ألنو ليس ليا معاف في أنفسيا ،كاٌنما
فيو ٌ
حد الحرؼ ،يقكؿ « :أصؿ الحركؼ أف تككف عاممة؛ ٌ
أما الذم معناه في نفسو ،كىك االسـ؛ فأصمو أف ال يعمؿ في غيره»
معانييا في غيرىا ،ك ٌ

1

السياؽ الذم
القيـ ال يد ٌؿ عمى معنى ٌ
فالحرؼ عند ابف ٌ
معيف في لفظو ،بؿ يكتسب معناه مف ٌ
القيـ أف يككف عامبل.
ألف أصؿ الحرؼ عند اإلماـ ابف ٌ
يرد فيو ،أك مف المٌفظ الذم يعمؿ فيو؛ ٌ

فؤلف الحرؼ الكاحد قد يكظٌؼ
كا ٍذ ٌ
نؤيد رأم اإلماـ في ككف الحرؼ ال معنى لو مف لفظو؛ ٌ
لمعاف مختمفة ،كمف ذلؾ حرؼ (الكاك) الذم قد يككف لمعطؼ أك لمحاؿ أك لممعية...

أما
ميز ٌ
لقد ٌ
النحاة في دراستيـ لمحركؼ بيف نكعيف منيا :حركؼ المباني كحركؼ المعاني؛ ٌ

إف األلؼ كالحاء
حركؼ المباني ،فيي األجزاء التي ت ػيبنى بيا الكممات؛ فإذا قمنا( :أى ٍح ىم يد) فػ ٌ
القيـ حركؼ المباني في
الداؿ،
ه
كالميـ ك ٌ
حركؼ انبنى بيا المٌفظ (أى ٍح ىم يد) .كقد تناكؿ اإلماـ ابف ٌ

آنية « :كمف ذلؾ قكلو تعالى﴿ :ن
الس ىكر القر ٌ
معرض حديثو عف الحركؼ التي تي ٍفتىتىح بيا بعض ٌ
ِ
ون(َ )1ما أَ ْن َت ِب ِن ْع َم ِة َرِّب َك ِب َم ْج ُن ٍ
أف (ف) ك(ؽ) ك(ص)
سُ
طُر َ
الصحيح ٌ
ون﴾القمم ٌ ،20
َوا ْل َقمَم َو َما َي ْ
2
ً
أما حركؼ المعاني؛ فيي ما
الرب سبحانو
ى
بعض ٌ
مف حركؼ اليجاء التي يفتىتح بيا ٌ
السكر» ٌ .
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.52
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إما أيحادية؛ أم :ذات حرؼ كاحد
يد ٌؿ عمى معاف؛ كذلؾ بدخكليا عمى الفعؿ أك االسـ ،كىي ٌ
إف) ...كا ٌما ثبلثية ،نحك( :إالٌ) ك(عمى) ...كا ٌما
نحكً ( :ب) ك(ؾ) ...كا ٌما ثنائية ،نحك( :في) ك ( ٍ

لكف) بإضافة األلؼ المينة .كا ٌف الذم
رباعية ،نحك( :ميما) ك(لكال) ...كاما خماسية؛ نحكٌ ( :

ألنو
النحك؛ ٌ
السابؽ ،ىك حركؼ المعاني ،كىك مكضكع عمـ ٌ
قصده اإلماـ ابف ٌ
القيـ بتعريفو ٌ
يدرس ىذه الحركؼ في ارتباطيا مع الكممات التي ترد معيا تأثي ار كتأثٌرا ،تأثي ار في العمؿ

ألف الحركؼ تعمؿ كال ييعمؿ فييا.
كالمعنى ،كتأثٌ ار في المعنى ال في العمؿ؛ ٌ
القيم
الحروف عند اإلمام ابن ّ
حروف َم َب ٍ
ان
بًنية الكممة

حروف َم َعان
ً
السكر
فكاتح ٌ

تدخؿ عمى االسـ

أحادية
ٌ

ثنائية
ٌ

ثبلثية
ٌ

تدخؿ عمى الفعؿ

باعية
ر ٌ

خماسية
ٌ

النحاة ،مف ذلؾ ما
إف التٌعريؼ الذم ٌ
القيـ لمحرؼ يتقاطع مع ما ذىب إليو ٌ
حدده اإلماـ ابف ٌ
ٌ

تحسف فيو عبلمة مف عبلمات األسماء ،كال عبلمات
ذىب إليو ابف ٌ
جني « :كالحرؼ ما لـ ي
1
ككجو التٌقاطع بيف تعريؼ اإلماـ
األفعاؿ ،كاٌنما جاء لمعنى في غيره نحك :ىؿ ،كبؿ ،كقد» ٍ .

جني ،ىك أ ٌف المعنى ال يحصؿ مف الحرؼ بمفظو ،كاٌنما مف
القيـ لمحرؼ ،كتعريؼ ابف ٌ
ابف ٌ
جني في تعريفو لمحرؼٌ ،أنو ما خبل مف
ارتباطو بغيره مف األفعاؿ كاألسماء .كأضاؼ ابف ٌ

حددكا عبلمات لك ٌؿ قسـ مف
النحاة ،إذ ٌ
عبلمات االسـ كعبلمات الفعؿ ،كىذا نيج الكثير مف ٌ

تميز بعضيا عف بعض.
أقساـ الكممة ٌ

جني ،الممع في العربية ،ص.8
 - 1ابف ٌ
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القيـ عف عبلمة مف عبلمات الحرؼ في معرض حديثو عف الفعؿ:
كقد ٌ
تحدث اإلماـ ابف ٌ

ً
مضارعة لمحركؼ ،مف حيث كانت عكامؿ في األسماء ،كمف ىناؾ
أف األفعاؿ
« فاعمـ ٌ

1
شبو اإلماـ ابف
استحقٌت البناء ،كحؽ العامؿ أف ال يككف مييئا لدخكؿ عامؿ آخر عميو»  .كقد ٌ

أما األفعاؿ؛
ألف الحركؼ ىي التي
ٌ
القيـ األفعاؿ بالحركؼ كليس العكس؛ ٌ
ٌ
اختصت بالبناءٌ ،

أف كجو ال ٌشبو بينيما ىك
فمنيا معرب كمبني -كقد ٌبينا ذلؾ في فصؿ األفعاؿ -كيرل اإلماـ ٌ

العمؿ.

أف اإلماـ ىينا ،قد أقاـ التٌشبيو عمى نكع مف الحركؼ؛ كىي الحركؼ العاممة ،كليست
كنرل ٌ

حد قكلو -فبًـ استحقٌت
ألنيا عاممة -عمى ٌ
ك ٌؿ الحركؼ عاممةن ،فإذا استحقٌت الحركؼ البناء؛ ٌ
مبنية
الحركؼ غير العاممة البناء؟ كلً ىـ لـ تستحقٌو األفعاؿ المضارعة ،كىي عاممة إال ٌأنيا غير ٌ
لمضارعتيا االسـ؟
تحدث عف عبلمة
القيـ قد ٌ
فإف اإلماـ ابف ٌ
كميما يكف الجدؿ حكؿ استحقاؽ الحركؼ لمبناءٌ ،

مميزة لمحرؼ كىي البناء ،كىي عبلمة مبلزمة لمحرؼ ،سكاء أكاف عامبل أـ ميمبل .كجرل
ٌ

خمكه مف عبلمات االسـ ،كعبلمات الفعؿ « :كمف
حديث ٌ
النحاة في عبلمات الحرؼ حكؿ ٌ
ً
تصح فيو» .2كالمقصكد
ألف معانييىا ال
عبلمات الحرؼ
ٌ
امتناعو مف دخكؿ عبلمات صاح ٍبيو؛ ٌ
ي
بصاحبيو :االسـ كالفعؿ ،كقد سبؽ بياف عبلمات ٍّ
كؿ منيما.
ى
النحاة لو ،كىك
يجدر بنا في مقاـ حديثنا عف ٌ
حد الحرؼ ،أف نشير إلى تعريؼ آخر كضعو ٌ

القيـ مف عبلمات لمحرؼ ،مف ذلؾ
تعريؼ يضيؼ عبلمة أخرل إلى ما عرفناه عند اإلماـ ابف ٌ

خبر عنو كما يخبر عف االسـ؛ أال ترل ٌأنؾ ال
الس ٌراج « :الحرؼ :ما ال يجكز أف يي ى
ما قالو ابف ٌ

ذاىب) كال
ذاىب) كما تقكؿ( :زيد
منطمؽ) كال (عف
الر يجؿ
تقكؿ( :إلى
ه
ه
ه
ه
منطمؽ) كما تقكؿٌ ( :
3
يحدد صاحب (األصكؿ في
يجكز أف يككف نا
خبر ،ال تقكؿ( :عمرك إلى) ك ال (بكر عف)» ٌ ،

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.178
النبياف .ط ،1دمشؽ ،1995 :دار الفكر
 - 2أبك البقاء العكبرم ،المباب في عمؿ البناء كاإلعراب .تح :عبد اإللو ٌ
ج ،1ص.51
النحك ،ج ،1ص.40
السراج ،األصكؿ في ٌ
 - 3ابف ٌ
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أف الحرؼ ال يجكز أف ينخبًر عنو؛ إ ٍذ ال نقكؿ( :في
النحك) ىينا عبلمة لمحرؼٌ ،
ٌ
مؤداىا ٌ

يد (في) ،فنخبر
كأف نقكؿ :ز ه
حاضر) ،ي
فنخبر عف (في) بالحضكر ،كال يجكز أف ينخبر بوٍ ،
ه
بػ(في) عف زيد.

أف الحرؼ لـ
أف ىذه العبلمة ليا قيمتيا في التٌمييز بيف أقساـ الكممة ،غير ٌ
كنرل ٌ

اختص بالبناء؛ إ ٍذ نجد مف األسماء ما ال يجكز أف ينخبر عنيا؛ مف ذلؾ
ختص بيا كما
ٌ
ي ٌ
منطمؽ .كمف األسماء ما ال يجكز أف نخبر بو
الظركؼ؛ فبل يجكز أف نقكؿ( :فكؽ)
ه
منفردا؛ مف ذلؾ األسماء المكصكلة؛ إذ ال يجكز أف نقكؿ( :ىذا الذم) كال يككف اإلخبار بو
إال متٌصبل بصمتو (ىذا الذم نجح) .كمنو نؤ ٌكد أف عدـ جكاز اإلخبار عف الحرؼ
صاحبيو) ،ىك ما ذىب
ميز الحرؼ عف (
كبالحرؼ ،ليست عبلمة
خاصة بالحرؼ .كا ٌف ما ٌ
ى
ٌ
اختص
أف العبلمة التي
أف الحرؼ ال ٌ
إليو اإلماـ ابف ٌ
يدؿ عمى معنى في نفسو ،ك ٌ
القيـ ،مف ٌ
ٌ
بيا لفظا ىي البناء.

ٍ
القيـ ،كاتٌضح
 –0حروف
تحدد ٌ
لئف ٌ
حد الحرؼ كعبلماتو عند اإلماـ ابف ٌ
معان أم أدوات؟ ٍ
العممي في ضبط المسألة؛ فمنا أف نتساءؿ عف مكقؼ اإلماـ في مسألة تتعمٌؽ
إسيامو
ٌ
النحاة :حركؼ المعاني
ثمة
مصطمحيف شاع دكرانيما بيف ٌ
ٍ
بالحرؼ ،فإذا عممنا ٌ
أف ٌ
القيـ؟
فأم
المصطمحيف ا ٌ
طرد في مؤلٌفات اإلماـ ابف ٌ
ٍ
كاألدكات؛ ٌ

بالدراسة ،كلـ يفرد ليا بابا
لـ
القيـ مسألة التٌمييز بيف الحرؼ كاألداة ٌ
يخص اإلماـ ابف ٌ
ٌ

ادفيف
أف اإلماـ يستعمؿ
المصطمحيف متر ٍ
ٍ
أف الباحث في آثاره يتٌضح لو ٌ
كال فصبل ،غير ٌ
تسكية ً
ً
كدؿ
كذلؾ يتأ ٌكد في مكاضع كثيرة ،يقكؿ » :كالمعنى :بؿ نجمعيا قادريف عمى
بنانوٌ ،

النفي «1فاستعمؿ
فإنيا حرؼ إيجاب لما ٌ
تقدـ مف ٌ
عمى ىذا المعنى المحذكؼ ،قكلو :بمى؛ ٌ

اإلماـ ىينا مصطمح الحرؼ( :حرؼ إيجاب) كيقكؿ في مكضع آخر « :قاؿ تعالى﴿ :أَأَ ْنتُ ْم
النفي غير اليمزة
َش ُّد َخ ْمقاً أَِم َّ
أَ
اء َب َن َ
فؤلف اقتراف (أى ٍـ) بسائر أدكات ٌ
اىا﴾ ال ّنازعاتٌ ...07
الس َم ُ
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1
النفي) ،كتأ ٌكد لنا استعماؿ
القيـ في قكلو ىذا مصطمح (أدكات ٌ
يفسد معناىا» استعمؿ ابف ٌ

ادفيف مف خبلؿ حديثو عف أدكات
القيـ لممصطمحيف (الحرؼ) ك(األداة) متر ٍ
اإلماـ ابف ٌ

النفي) ،ككجدناه قد استعمؿ مصطمح
السابؽ استعمؿ مصطمح (أدكات ٌ
ٌ
النفي ،ففي القكؿ ٌ

ي اإلمكاف بػ (لف) كما
(حرؼ ٌ
النفي) في مكضع آخر يقكؿ « :فإذا ىثبت ذلؾ ،فمعناىا ن ٍف ي
مختص بالفعؿ » .2كمنو
ألنيا حرؼ نفي
ٌ
تقدـ ،ككاف ينبغي أف تككف جازمة كػ(لـ)؛ ٌ
ٌ
كدؿ عمى ذلؾ ما
ادفيفٌ ،
القيـ استعمؿ (الحرؼ) ك(األداة) متر ٍ
أف اإلماـ ابف ٌ
نخميص إلى ٌ
قالو في مكاضع كثيرة مف آثاره ،مف ذلؾ ما أكردناه آنفا.

ادفيف ليس مثمبا كال نقيصة ،فقد سبقو إلى
القيـ لممصطمحيف متر ٍ
إف استعماؿ اإلماـ ابف ٌ
ٌ

قسـ بو أدكات في
الم ى
الجمع بيف المصطمحيف نحاة أفذاذ ،مف ىؤالء إماميـ سيبكيو « :كلمقسـ ك ي

3
إف استعماؿ سيبكيو
الجر ،كأكثرىا :الكاك ثـ الباء ،يدخبلف عمى ك ٌؿ محمكؼ بو» ٌ .
حركؼ ٌ

ككفي ،كمف ىؤالء ميدم
بأف مصطمح األداة صنيع
لممصطمحيف معا ٌ
يرد مزاعـ مف قاؿ ٌ
ٌ
4
النحك) إذ اعتبر (الحرؼ)
المخزكمي  ،في كتابو (مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المٌغة ك ٌ

ككفيا .كمف الذيف استعممكا المصطمحيف مترادفيف ابف
مصطمحا بصرٌيا ،ك (األداة) مصطمحا ٌ
5
القيـ مذىب كثير مف
ألف الحركؼ أدكات تغي ػ ػر كال تغيي ػ ػر«  ،كلئف ذىب اإلماـ ابف ٌ
السراجٌ « :
ٌ

النحاة مف اجتيد في
أف ثمة مف ٌ
ٌ
فإف ىذا ال ينفي ٌ
النحاة في ترادؼ مصطمحي الحرؼ كاألداةٌ ،
6
كقسميا إلى:
التٌمييز بيف المصطمحيف ،مف ىؤالء ال ٌشمكبيف  ،الذم ٌ
ميز بيف أدكات االستثناءٌ ،

كيفيـ
أدكات استثناء مف الحركؼ ،كأدكات استثناء مف األفعاؿ ،كأدكات استثناء مف األسماء .ي

أف األداة قد تككف حرفا ،كقد تككف فعبل ،كقد تككف اسما.
عنو ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.353
القيـ ،ص.95
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
 - 3سيبكيو ،الكتاب ،ج ،3ص.496

النحك.
 -4يينظر :ميدم المخزكمي ،مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المٌغة ك ٌ
النحك ،ج ،1ص.43
السراج ،األصكؿ في ٌ
 -5ابف ٌ

النشر
 -6أبك عمي ال ٌشمكبيف ،التٌكطئة ،تح :يكسؼ أحمد المطكع .القاىرة ،1973 :دار التٌراث العربي لمطٌبع ك ٌ
ص.279
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أف ما ذىب إليو ال ٌشمكبيف قد أعاد الجدؿ إلى ٌأكلو؛ أم :إلى تقسيـ الكممة في
غير أننا نرل ٌ

فإف
ألنيما ٌ
المٌغة العر ٌبية ،فإذا اعتبر (خبل) ك(حاشا) أداتيف؛ ٌ
دال في معناىما عمى االستثناء؛ ٌ

بي في غنى
ىذا ييفضي إلى تقسيـ آخر لمفعؿ ،فيككف فعؿ أداةن ،كآخر ليس أداة .ك ٌ
النحك العر ٌ
عف مثؿ ىذا التٌعقيد.
األصمية ،كمنيا
أف األدكات منيا
ٌ
حساف إلى تقسيـ األداة نفسيا؛ إ ٍذ رأل ٌ
تماـ ٌ
كقد ذىب ٌ

تعبر عنيا األداةٌ ،إنما تككف
المحكلة« :األداة مبنى
تقسيمي ٌ
يؤدم معنى التٌعميؽ ،كالعبلقة التي ٌ
ٌ
ٌ
بالضركرة بيف األجزاء المختمفة مف الجممة ،كتنقسـ األداة إلى قسميف:
ٌ
النسخ ،كالعطؼ ...إلخ.
 األداةالجر ،ك ٌ
ٌ
األصمية :كىي الحركؼ ذات المعاني؛ كحركؼ ٌ

المحكلة :كقد تككف ىذه ظرفية؛ إ ٍذ تيستعمؿ الظٌركؼ في تعميؽ جمؿ االستفياـ
 األداةٌ

1
إف
كتكر
الد
عنو
ث
تحد
الذم
عميؽ
الت
ك
.
كال ٌشرط»
ٌ
ٌ
ٌ
تماـ؛ ىك ما قصده جميكر ٌ
النحاة مف قكليـٌ ،
ٌ

الحرؼ يأخذ معناه مف غيره؛ أم :مف ارتباطو بعناصر الجممة.

أف استعماؿ
كفي
خضـ ىذا التمممؿ حكؿ الحرؼ كاألداة ،أى يىك ٌإياىا أـ ىك غيرىا؛ ٌ
فإننا نرل ٌ
ٌ

النحاة ،ال يؤثٌر البتٌة
القيـ ،كقبمىو لفيؼ مف ٌ
المصطمحيف مترادفيف عمى نحك ما فعؿ اإلماـ ابف ٌ

األكلكف في
في ٌ
الدرس ٌ
النحكم؛ ال في تأصيمو كال في تعميمو؛ بؿ ىك التزاـ بما خميص إليو ٌ
ميز بينيما مف حيث
أما إذا لـ نجد مف التٌمييز بينيما ٌ
بداٌ ،
فإننا نقترح أف يي ٌ
تقسيميـ لمكممةٌ .
اإلعماؿ كاإلىماؿ ،فمتى أيعمؿ الحرؼ كاف أداة ،كمتى أيىمؿ كاف حرفا ،كىذا يتٌفؽ كالمعنى

نصت عميو معاجـ المٌغة.
المغكم لؤلداة؛ باعتبارىا آلةن تستعمؿ إلحداث عمؿ ما ،كىذا ما ٌ
ٌ
إف العامؿ مف القضايا التي شغمت اىتماـ اإلماـ
 -3حروف المعاني بين اإلعمال واإلىمالٌ :
قضية العامؿ ،كىذا ما تؤ ٌكده المسائؿ التي
القيـ ،فما مف مسألة
تعرض فييا إلى ٌ
ٌ
ابف ٌ
نحكية إال ٌ

كصنفيا حركفا
القيـ بمسألة العمؿ في حركؼ المعاني،
ٌ
اىتـ اإلماـ ابف ٌ
ثـ ٌ
عرضناىا سمفا ،كمف ٌ
أف األصؿ في الحركؼ
عاممة ،كحركفا غير عاممة؛ أم :أيىمؿ عمميا .كاعتبر اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ

أف تككف عاممة ،يقكؿ « :أصؿ الحركؼ أف تككف عاممة ...كاٌنما ىك ىجب أف يعمؿ الحرؼ في
حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا ،ص.123
تماـ ٌ
ٌ -1
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معنى ،فيقتضيو عمبل؛ أل ٌف األلفاظ تابعة لممعاني ،فكما
ك ٌؿ ما د ٌؿ عمى معنى فيو؛ ٌ
ألنو اقتضاه ن
1
كعم يؿ
ٌ
تشبث الحرؼ بما دخؿ عميو ن
معنى ،كجب أف يتشٌبث بو لفظا ،كذلؾ ىك العمؿ»  ،ى

الحرؼ في ما ارتبط بو ناتج عف أخذه معناه منو ،فمما ارتبط بو في المعنى ،ارتبط بو لفظا

كذلؾ بالعمؿ فيو (العمؿ في االسـ كالفعؿ).
أف العامؿ في الحرؼ ىك المٌفظ ال المعنى:
يكضح اإلماـ ابف ٌ
ٌ
القيـ في مكضع آخرٌ ،

«كقالت فرقة :العامؿ في (بنعمة رٌبؾ) أداة معنى النفي ،أك معنى (أنفي عنؾ الجنكف بنعمة

كرد أبك عمر ابف الحاجب كغيره ىذا القكؿ؛ بأف الحركؼ ال تعمؿ معانييا ،كاٌنما تعمؿ
رٌبؾ)ٌ .
2
أف
ألفاظيا»  ،كالفرؽ بيف أف يعمؿ الحرؼ بمفظو أك بمعناه ،يتجمٌى في اإلضمار ،فإذا اعتبرنا ٌ

متضمف في
ألف معناه
أف الحرؼ قد يعمؿ يمضمرا؛ ٌ
المعنى مف الحرؼ ىك العامؿ ،فيذا يعني ٌ
ٌ

النداء يعمؿ مضمرا ،فنقكؿ:
إف حرؼ ٌ
السياؽ ،كعمؿ الحرؼ محذكفا أنكره ٌ
أما إذا قيؿ ٌ
ٌ
النحاةٌ ،
ا﵀) كنحف نريد (يا ى ً
عبد ً
إف العامؿ في
( ى
فإف ٌ
مسكغا لذلؾ فقالكاٌ :
عبد ا﵀ )ٌ ،
النحاة كجدكا ٌ
عبد ا﵀).
المنادل ،ىك فعؿ محذكؼ تقديره ( :ننادم ى

ألف:
كا ٌف الذم نراه في
أصمية العمؿ في الحرؼ ،ىك ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
ٌ
القيـ ،ذلؾ ٌ
 -إذا عمدنا إلى إحصاء الحركؼ العاممة ،كجدناىا أكثر مف الحركؼ غير العاممة؛

النحاة غير عاممة ،كحركؼ العطؼ
إف بعض الحركؼ التي ٌ
عدىا جميكر ٌ
 ٌكاالستثناء ...ىي عند آخريف عاممة؛

إف) كأخكاتيا التي تعمؿ في اسميا
إف بعض الحركؼ تعمؿ في شيئيف اثنيف ،كػ ( ٌ
 ٌإف) التي تجزـ فعؿ ال ٌشرط كجكابو ،كىذا
كخبرىا ،كأدكات ال ٌشرط الجازمة لفعميف ،كػ ( ٍ

قكتيا.
دا ٌؿ عمى ٌ

أف عمؿ الحرؼ أصؿ كليس فرعا.
كمنو نخمص إلى ما انتيى إليو اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،مف ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.53
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.215
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ِ
القيـ عف ىذا التٌساؤؿ إجابة
 -1 -3ل َم سمبت بعض الحروف العمل؟ يجيبنا اإلماـ ابف ٌ
فالرجؿ لـ يكتؼ بتصنيؼ
تؤ ٌكد نبكغو ٌ
النحكم؛ بؿ ىي إجابة ما عممنا انتبو إلييا سكاهٌ ،
الحركؼ إلى عاممة كغير عاممة ،كاٌنما بحث ماىية العمؿ كاإلىماؿ ،يقكؿ « :كتقريره :أ ٌف

ألف أجزاء الكممة ال يعمؿ بعضيا في
الحرؼ إذا ينٍّزؿ منزلةى الجزء مف الكممة ،لـ يعمؿ فييا؛ ٌ
1
أف الحرؼ
فنٍّزلى ٍ
بعض ،كالـ التٌعريؼ مع المعرؼ بمنزلة اسـ عمـ؛ ي
ت منزلة جزئو »  ،صحيح ٌ

أف بعض الحركؼ في ارتباطيا باالسـ
يأخذ معناه مف ارتباطو في التٌركيب باسـ أك فعؿ ،غير ٌ

ألف الجزء ال يعمؿ في
كلما أصبحت جزءا منو امتنع عمميا فيو؛ ٌ
أك الفعؿ تصبح جزءا منوٌ ،

كمٌو.

يعزز اإلماـ ابف القيـ ما ذىب إليو في سبب عدـ إعماؿ بعض الحركؼ بأمثمة كثيرة ،منيا:
ٌ
الزكائد في الفعؿ المضارع (أ ،ف ،م ،ت) ،فيي تنقؿ الفعؿ مف الماضي إلى
 الحركؼ ٌفالنكف نقمت الفعؿ مف الماضي إلى الحاؿ ،كدلٌت أيضا عمى
نكرـ)ٌ ،
الحاؿ؛ فإذا قمنا ( ي
سمب الفع يؿ ىذيف المعنييف ،فيي إ نذا جزء منو ،كذاؾ ما سمىبيا
المسند إليو ،كبحذفيا يي ي

العمؿ فيو.

السيف) إذا كرد مع الفعؿ المضارع؛ فيك ينقمو مف الحاؿ إلى
 مف ذلؾ أيضا حرؼ ( ٌالسيف) انتقؿ (ينكرـ) مف الحاؿ إلى االستقباؿ ،حتٌى
االستقباؿ ،فإذا قمنا (سنكرـ) ،فبػ ( ٌ

ثـ لـ يعمؿ.
أضحى جزءا منو ،كمف ٌ

 ككذلؾ حركؼ العطؼ ،فيي متٌصمة بالمعطكؼ اتٌصاال كثيقا ،حتٌى أصبحت جزءا منوشبو اتٌصاليا بالمعطكؼ ،باتٌصاؿ المضاؼ بالمضاؼ
أف بعضيـ ٌ
لفظا كمعنى ،حتٌى ٌ
النحاة حذؼ حرؼ العطؼ ،أك تقديـ
إليو ،كاسـ المكصكؿ
ثـ منع بعض ٌ
ٌ
بالصمة .كمف ٌ

معطكفو عميو ،كىذا االتٌصاؿ الذم جعمو كالجزء مف المعطكؼ ،أغناه عف العمؿ.

يبيف الكجو الذم
السر في سمب بعض الحركؼ العم ىؿٌ ،
فإنو لـ ٌ
كلئف ٌ
تنبو اإلماـ إلى ىذا ٌ
ينٍّزلت بو كؿ الحركؼ غير العاممة منزلةى ال ٌشيء الكاحد مف المفظ الذم ارتبطت بو في المعنى.
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.159
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تبيف
يبينو في أدكات النفي؛ كاكتفى بقكلو إ ٌف مف ٌ
يكضح ىذا الكجو في أدكات االستفياـ ،كلـ ٌ
فمـ ٌ
لمدارسيف ،الستنباط ذلؾ مف الحركؼ غير
ىذا األمر ألفاه كثيرا .كلعمٌو فتح بيذا باب االجتياد ٌ
العاممة.

أف بعض الحركؼ العاممة ىي كذلؾ كالجزء مف األلفاظ التي ترتبط بيا ،كمع
كنرل أيضا ٌ

داال عمى الجزاء ،كىي منيما
ذلؾ فيي عاممة ،مف ذلؾ أدكات ال ٌشرط التي تجعؿ الفعؿ كجكابو ٌ
بمنزلة الجزء مف الك ٌؿ؛ كلـ يسمبيا ذلؾ العمؿ في معمكليا .كمف ذلؾ أيضا حركؼ نفي
لف) ،فك ٌؿ ىذه األدكات تد ٌؿ عمى معنى كاحد؛ كىك نفي
لما) ك(ال النافية) ك( ٍ
المضارع( :لـ) ك( ٌ
و
قسنا عمى قكؿ
كقكع الفعؿ المضارع؛ مع
اختبلؼ في ٌ
الداللة عمى الحاؿ أك االستقباؿ؛ فإذا ٍ
ألنيا جزء مف الفعؿ المضارع؟ بينما
النافية) يسمبت العمؿ؛ ٌ
إف (ال ٌ
اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،فيؿ نقكؿ ٌ
ألنيا لـ تكف مف الفعؿ المضارع بمنزلة الجزء مف الك ٌؿ؟
أعممت األدكات األخرل نصبا كجزما؛ ٌ

تفسر عدـ إعماؿ
تنبو إلى لطيفة ٌ
القيـ ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
كا ٌف الذم نخميص إليو مف ىذا ،ىك ٌ
مميزة ٌ
أف ما اىتدل إليو قد ال يطٌرد عمى كؿ الحركؼ غير العاممة
بعض الحركؼ ،غير ٌأننا نرل ٌ

أف األجدر ىك البحث عف تفسير آخر لعدـ إعماؿ تمؾ الحركؼ.
ثـ نرل ٌ
كمف ٌ

السؤاؿ متأتٌية
 - 4ىل تقــوم بعض الحــروف مقــام بعضيا؟ تبدك اإلجابة عمى ىذا ٌ

بعضيا عف بعض ،فيجكز أف يقاؿ:
أف الحركؼ ينكب
ٌ
العرؼ ٌ
النحكم جرل ٌ
لمدارسيف؛ ٌ
ي
ألف ي

ت عمى السؤاؿ) كىذا ما يؤ ٌكده عمماء المٌغة( « :أـ) يأتي
السؤاؿ) ،ك( ٍ
( ٍ
أجب ي
أجب ي
ت عف ٌ
سولَ ُكم﴾ البقرة  .128بمعنى
بمعنى ألؼ االستفياـ ،كقكلو ٌ
ون أ ْ
جؿ ثناؤه ﴿أ َْم تُ ِر ُ
يد َ
َن تَ ْ
سأَلُوا َر ُ

الفراء :العرب تجعؿ (بؿ) مكاف (أـ) ،ك(أـ) مكاف (بؿ) ،إذا
(أتريدكف؟) كقاؿ أبك زكريا ٌ
كاف ًفي ٌأكؿ الكممة استفياـ ،فقاؿ:
ت  ...أىـ النكـ أىـ ٌّ
يب
فى ىك الم ًو ىما ٍأد ًرم أى ىسٍم ىمى تى ىغكلى ٍ
كؿ إلىي ىحبً ي
ي ٍ
1
أف ( ٍأـ) جاءت بمعنى ىمزة
معناه( :بؿ)»  .يتٌضح مف قكؿ أحمد بف فارس (ت  395ق) ٌ
المذىب عند
االستفياـ (أ) ،كجاءت بمعنى (بؿ) في البيت الذم استشيد بو .كنؤ ٌكد ىذا
ى

الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا ،تح :أحمد حسف بسج ،ط .1
 - 1أحمد بف فارسٌ ،
العممية .ص.88
بيركت ،1997:دار الكتب
ٌ
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غكييف العرب ،بما قالو أبك منصكر الثٌعالبي (ت 429ق)( « :أك) :تأتي بمعنى (كاك
المٌ ٌ
العطؼ) ،كما قاؿ تعالى﴿ :وال تُ ِطع ِم ْنيم ِ
آثماً أ َْو َكفُو ارً﴾ اإلنسان08؛ أم :آثما ككفكرا .كبمعنى
َ
ْ ُْ
(بؿ) كما قاؿ تبارؾ كتعالى﴿ :وأَرس ْم َناه إِلَى ِم َائ ِة أَْل ٍ
ون﴾ الصافات741؛ أم( :بؿ
ف أ َْو َي ِز ُ
يد َ
َْ َ ُ
ص ْي ِط ٍر( )00إَِّال َم ْن تََولَّى
يزيدكف)(...إال) :بمعنى (لكف) كما قاؿ ا﵀ ٌ
عز ذكره﴿ :لَ ْ
س َت َعمَ ْي ِي ْم ِب ُم َ

1
غكييف
أف معظـ المٌ ٌ
مما يذكر إلى ٌ
َو َكفََر﴾ الغاشية 23؛ (معناه لكف مف تكلٌى ككفر)» كنخميص ٌ

بعضيا مقاـ بعض ،كاستشيدكا لذلؾ مف صحيح كفصيح
أف الحركؼ يقكـ
كٌ
النحاة أجمعكا عمى ٌ
ي

القيـ مف المسألة؟ كىؿ ذىب
المدكنة العر ٌبية .فإذا ىثبت ذلؾ عندىـ ،فما مكقؼ اإلماـ ابف ٌ
ٌ

مذىبيـ؟

القيـ يقؼ مف ىذه المسألة مكقفا كسطا ،فمـ ي ًجز في الحركؼ أف يقكـ بعضيا
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ

مقاـ بعض بشكؿ مطمؽ ،كاٌنما قاؿ بالجكاز بضابط ،يقكؿ « :كالحركؼ ال يقكـ بعضيا مقاـ
قدر قياـ بعضيا مقاـ بعض ،فيك فيما تقارب معناىما كمعنى (عمى) ك(في)
بعض ...كلك ٌ

كمعنى (إلى) ك(مع) كنظائر ذلؾ ،كأ ٌما في ماال جامع بينيما فبل» ،2اتٌضح مكقؼ اإلماـ مف
أف
أف األصؿ في الحركؼ أالٌ يقكـ بعضيا مقاـ بعض ،كرأل ٌ
جمي ،فيك يرل ٌ
المسألة بشكؿ ٌ
الجر ،كحركؼ
عاـ يشمميا؛ كحركؼ
ٌ
ذلؾ قد يجكز في الحركؼ التي تشترؾ في معنى ٌ
النفي...
العطؼ ،كحركؼ ٌ

النحاة الذيف أجازكا في الحركؼ أف يقكـ بعضيا
غكييف ك ٌ
كىك بذلؾ يخالؼ الكثير مف المٌ ٌ

(لكف)
مقاـ بعض ،حتٌى كٍاف كانت في أصميا تد ٌؿ عمى معاف مختمفة؛ كاإلتياف بػ (إالٌ) بمعنى ٍ

عالبي -فػ ( ٌإال) لبلستثناء ،كقد جاءت
السابقة مف سكرة الغاشية – عمى ٌ
في اآلية ٌ
حد ما أكرده الثٌ ٌ
القيـ في ىذه المسألة سيبكيو ،فإماـ
بمعنى (لكف) التي لبلستدراؾ .كمف الذيف خالفيـ اإلماـ ابف ٌ
أف الحركؼ ينكب بعضيا عف بعض ،دكف أف تككف في
ٌ
النحاة أكرد في الكتاب ما يد ٌؿ عمى ٌ

الرزاؽ الميدم ،ط ،2002 :1إحياء التٌراث العربي،
 - 1أبك منصكر الثٌعالبي ،فقو المغة كسر العر ٌبية .تح :عبد ٌ
ص.249
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.357
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ألف (أـ) بمنزلة (األلؼ) ...ككذلؾ (ىؿ) ٌإنما تككف بمنزلة
أصميا مف معنى كاحد « كذاؾ ٌ

يضعفو اإلماـ ابف
(قد)» .1كالذم يقصده سيبكيو بػ (األلؼ) ىي ىمزة االستفياـ ،كىك معنى
ٌ
ِ
َن أَصحاب ا ْل َكي ِ
ِ
آي ِات َنا
ف َو َّ
ٌ
الرِق ِيم َكا ُنوا م ْن َ
القيـ ،كاستشيد لذلؾ بآيات كثيرة منيا﴿ :أ َْم َحس ْب َت أ َّ ْ َ َ
ْ
(أـ) إذا ابتيًدئ بيا الكبلـ كلـ يسب ٍقيا استفياـ؛ فيي ليست لبلستفياـ
َع َج ًبا﴾الكيف .9كرأل ٌ
أف ٍ
كاٌنما تككف لمتٌقريع أك التٌكبيخ أك اإلنكار؛ فػ (أـ) في اآلية مف سكرة الكيؼ ،لـ ً
تأت لبلستفياـ
ألف لً ػمٌو مف المعجزات ما ىك أعظـ كأج ٌؿ.
كاٌنما جاءت إلنكار التٌعجب مف أصحاب الكيؼ؛ ٌ
ون﴾الطور.33
كقد تأتي ٌ
لمداللة عمى الثبلثة معا؛ كقكلو تعالى﴿ :أ َْم لَ ُو ا ْل َب َن ُ
ات َولَ ُك ْم ا ْل َب ُن َ

القيـ ،كمف ذىب مذىبو
نرل في مسألة نيابة الحركؼ عف بعضيا ،أف ييؤخذ برأم اإلماـ ابف ٌ

ألف اإلماـ اتٌخذ مكقفا كسطا؛ إذ أجاز أف تنكب الحركؼ التي ىي مف
مف قب يؿ كمف ي
بعد؛ ذلؾ ٌ
أف ذلؾ قد
أما أف تنكب
ه
حركؼ مف أبكاب مختمفة عف بعضيا؛ فنرل ٌ
باب كاحد عف بعضيا؛ ٌ

تكىـ المعنى عمى نحك ما يريده المتمقٌي
السياؽ مف المعاني ما ال يحتمؿ ،ك ٌ
ييفضي إلى تحميؿ ٌ

النظـ في المعنى كالمبنى.
كىذا يتنافى كأصؿ المٌغة العر ٌبية ،التي تقكـ عمى إحكاـ ٌ

الزيادة في المٌفظ كالتٌركيب ،فقد أشار صاحب
 -5الحروف ّ
النحاة بمسألة ٌ
اىتـ ٌ
الزوائدٌ :

2
الزيادة تشمؿ األقساـ الثٌبلثة لمكممة (االسـ ،الفعؿ ،الحرؼ) كمف
أف ٌ
(األصكؿ في ٌ
النحك) إلى ٌ
ِ
أف (ذلؾ)
أمثمة ٌ
اس التَّ ْق َوى َذل َك َخ ْيٌر﴾ األعراف  .06كرأل ٌ
الزيادة في االسـ؛ استشيد باآليةَ ﴿ :ولِ َب ُ

اف
في اآلية زائدة .كعف أمثمة ٌ
(ما ىك ى
الزيادة في الفعؿ ،اكتفى بذكر زيادة (كاف) في مثؿ قكليـ :ى

التعجب في
لمداللة عمى
أح ىس ىف ىزٍي ندا) ،كاٌنما جيئ بػ (كاف) ٌ
أى ٍح ىس ىف ز ن
ٌ
(ما ٍ
يدا) ،كاألصؿ فييا :ى
الزيادة في الحرؼ؛ فيستشيد ابف السراج باآلية﴿ :فَ ِبما َن ْق ِ
ض ِي ْم ِميثَاقَ ُي ْم﴾
أما ٌ
ٌ
الماضيٌ .
َ
اإلعراب ،ما عممت الباء في ( ً
ال ّنساء ،155كيرل ٌانو لك كاف لًػ (ما) مكضع مف ً
نقضيـ)؛ كاٌنما
ى
النحاة لكركد حركؼ المعاني زائدة ،كاستشيدكا لذلؾ حتٌى
يء بيا زائدةن لمتٌأكيد؛ فإذا يعمـ إقرار ٌ
ًج ى
بآم القرآف الكريـ؛ فما كاف مكقؼ اإلماـ إزاء ىذه المسألة؟
 - 1سيبكيو ،الكتاب ،ج ،3ص.189
النحك ،ج ،2ص.257
 - 2ابف ال ٌسراج ،األصكؿ في ٌ
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المدكنة عف كركد الحركؼ زائدة ،غير ٌأنو
القيـ في مكاضع كثيرة مف
ٌ
تحدث اإلماـ ابف ٌ
ٌ

أف ال زيادة فييا.
خالؼ ٌ
النحاة في كثير مف اآليات التي أركا فييا حركفا ازئدة ،كرأل اإلماـ ٍ
تشدد
الزكائد ،ىك المكقؼ نفسو في مسألة نيابة الحركؼ ،كقد ٌ
ككأف مكقفو مف مسألة الحركؼ ٌ
ٌ

كبيٌنا أ ٌف ك ٌؿ
في المسألة ،قاؿ « :ليس في القرآف حرؼ زائد ،كتكمٌمنا عمى كؿ ما يذكر في ذلؾٌ ،

أف اإلماـ ابف
لفظ لو فائدة
ٌ
متجددة زائدة عمى أصؿ التٌركيب » .1كقد يبدك مف ظاىر القكؿ ٌ

المتمعف
أف
القيـ قد خالؼ جميكر النٌحاة بنفيو لكجكد الحركؼ ٌ
ٌ
الزكائد في القرآف الكريـ ،غير ٌ
ٌ

بالسياؽ زائدا
لرأيوٌ ،
يتبيف لو ٌ
أف اإلماـ ينفي أف يككف المعنى الحاصؿ مف ارتباط الحرؼ ٌ

متجددا.
كلذلؾ أ ٌكد أف لك ٌؿ لفظ زائد معنى
ٌ

بأسفىو الكبلـ
يقكؿ في مكضع آخر « :فإف زيادة الكاك غير معركؼ في كبلميـ ،كال يميؽ ٍ

2
النحاة ،كيتٌضح ذلؾ في
أف يككف فيو حرؼ زائد ،لغير معنى كال فائدة»  .كىذا مذىب لـ يغفمو ٌ

يء بيا زائدةن لمتٌأكيد؛ فيي زائدة في التٌركيب
السابؽ البف ال ٌس ٌراج؛ إذ أ ٌكد ٌ
القكؿ ٌ
أف (ما) ًج ى
ياؽ .كسيتٌضح في ما
النحكم؛
الس ى
ٌ
ٌ
كلكف كركدىا زائدة لـ يسمبيا المعنى الذم جاءت لتي ى
ض ٍّمنو ٌ
يأتي أف اإلماـ لـ ً
ينكر كركد بعض الحركؼ زائدة ،كذلؾ تؤ ٌكده أمثمة كثيرة مف آثاره ،كسنكردىا
ٌ

في مكاضعيا.

مفصمو الفعؿ المضارع
م في
 -1-5الحروف ّ
ٌ
عرؼ الزمخشر ٌ
الزوائد في الفعل المضارع :يي ٌ
النكف كالتٌاء كالياء؛ كذلؾ قكلؾ لممخاطىب أك الغائبة:
يع ًتقب في صدره اليمزة ك ٌ
يقكؿ « :كىك ما ٍ

كتسمى
تفعؿ ،كلمغائب :يفعؿ ،كلممتكمٌـ :أفعؿ .كلو إذا كاف مع غيره كاحدان أك جماعة :نفعؿ.
ٌ

3
النحاة عمى اعتبار حركؼ المضارعة (أ ،ف ،م ،ت) حركفا زائدة ،كلـ
ٌ
الزكائد األربع»  .كأجمع ٌ

السر
النحاةى في ما ذىبكا إليو ،كاٌنما ٌبيف معاني ىذه الحركؼ ٌ
القيـ ٌ
يخالؼ اإلماـ ابف ٌ
الزائدة ،ك ٌ

في اختيارىا.

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص .628
القيـ ،ص.459
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
المفصؿ ،ج ،1ص.321
 -3ابف يعيش ،شرح
ٌ
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السر في مجيئ ال ٌزكائد
ّ -1-1-5
الزوائد األربعة في الفعل المضارعٌ :نبو اإلماـ ابف ٌ
القيـ إلى ٌ
الزيادة
الزائد آ ًخ ار؛ كانت ٌ
األربعة في بداية الفعؿ ،كليس في آخره ،قاؿ « :فإف كاف المعنى ٌ
عما رتبتو بعػد الفعؿ؛ كاف كاف ال ػمعنى ال ػ ٌزائد
آخ ار؛ كنحك (التاء) في (
فعمت )؛ ٌ
ٍ
ألنيا تيػنبئ ٌ
أف الفعؿ
الزيادة ال ٌدالة عميو سابقةن عمى حركؼ الكممةٌ ،
ٌأكال ،كانت ٌ
كالزكائد األربع؛ ٌ
فإنيا تيٍنبًئ ٌ
الزماف» .1ييفيـ مف قكؿ اإلماـ ابف
بعد لفاعمو ،كأ ٌف بينو كبيف تحصيمو جزءا مف ٌ
لـ يحصؿ ي
أف تمؾ
أف (حركؼ المضارعة) زكائد ،كىذا مح ٌؿ إجم و
ثـ ٌ
ٌ
ينبو إلى ٌ
القيـ ٌ
اع ،كال جدؿ فيوٌ .
ألف المعنى
الزائدة،
ٌ
الحركؼ ٌ
تصدرت األفعاؿ المضارعة؛ ٌ
ألنيا جاءت لمعنى سابؽ لمفعؿ؛ ٌ

الدائـ بتبييف المعاني
نفسره بحرصو ككلعو ٌ
حصؿ ،كالفعؿ لـ يقع بعد .كىذا اجتياد مف اإلماـ ٌ
السر في
المستنبطة مف التٌراكيب ٌ
النحكية .كيدلٌنا عميوٌ ،أنو مضى بعد ىذا القكؿ في تبييف ٌ

بالضمير الذم يد ٌؿ عميو:2
اختيار ك ٌؿ حرؼ مف حركؼ المضارعة ،كعبلقتو
ٌ
الحروف الزوائد فً المضارع

ي
الياء هي
األصل
في
حزوف
الشيادة

أ

ن

ت

تشعز
بالضميز
المستتز
في
الفعل:
(أوا)

تشعز
بالضميز
المستتز
في
الفعل:
(وحه)

تشعز
بالضميز
المستتز
في
الفعل:
(أوت)

المد (ا ،ك ،م) ،كقد تع ٌذر عنده زيادة
الزيادة ىي حركؼ ٌ
أف األصؿ في ٌ
اعتبر اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ

أما الكاك ،فتع ٌذر زيادتيا اللتباسيا بحرؼ العطؼ ،فمـ يبؽ إال (الياء) فجعمكه
األلؼ لسككنياٌ .

الزيادة.
أصبل لحركؼ ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.153
 -2المرجع نفسو ،ج ، 1ص .154
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ألنيا
لمضمائر ،اختاركا (اليمزة) لممتكمٌـ المفرد؛ ٌ
كلما أيريد التٌمييز في إسناد الفعؿ المضارع ٌ
ٌ

ألنيا
(النكف)؛ ٌ
كلما أرادكا اإلسناد إلى جمع المتكمٌميف اختاركا ٌ
األكلى في ضميره الظاىر (أنا)ٌ ،

أما (التٌاء) لممخاطب مفردا كتثنية كجمعا؛ فكجو
أيضا األكلى في ضميرىا الظٌاىر (نحف)ٌ ،

الضمير (أنت) قد استأثر بيما
ألك ٍليف (أ ،ف) مف ٌ
اختيارىا كليست ىي األكلى؛ ٌ
فؤلف الحرفيف ا ٌ
لمداللة عمى المخاطب.
ت لمفعؿ المضارع ٌ
ضمي ار المتكمٌـ ،فمـ يبؽ منو إال (التٌاء) ،فى يج ًعمى ٍ
الزيادة في الفعؿ المضارع؛ كالذم اىتدل إليو اإلماـ ابف
السر في اختيار حركؼ ٌ
نرل أ ٌف ٌ

الزيادة
السر في اختيار الياء أصبل في ٌ
ٌ
القيـ نراه ٌ
مؤسسا بما ال يدع مجاال لمجدؿ؛ إذ ٌبيف ٌ
الزيادة؛ كلع ٌؿ الذم قد ٍّ
يشكؿ جدال ،ىك
ككضح كجو االختيار في ما ينكب عنيا مف حركؼ ٌ
ٌ
مرد ذلؾ إلى
أف ٌ
السر في استئثار المتكمٌـ بػ (اليمزة) ك(النكف) ،كلـ يكف ذلؾ لممخاطب .كنرل ٌ
ٌ

لمضمائر في التٌصريؼ
ككف المتكمٌـ ٌ
مقدما عمى المخاطىب ،كيدلٌنا عمى ذلؾ تصنيؼ ٌ
النحاة ٌ
(ضمائر المتكمٌـ ،ثـ ضمائر المخاطىب ،ثـ ضمائر الغائب).

ضمف الفعؿ المضارع معنى االسـ:
الزكائد األربعةٌ ،أنيا تي ٍّ
كمف المعاني التي ٌبينيا اإلماـ في ٌ
تضمف معنى االسـ؛ ًإذ (اليمزة) تد ٌؿ عمى المتكمٌـ
ألنو
«كاٌنما أيعرب المستقبؿ ذك ٌ
الزكائد؛ ٌ
ٌ
تضمف بيا معنى االسـ ،ضارعو فأي ً
عرب
فمما
ٌ
ك(التٌاء) عمى المخاطب ،ك(الياء) عمى الغائب؛ ٌ

1
ً
ضا في فصؿ األفعاؿ
كما أ ٌف االسـ إذا تض ٌمف معنى الحرؼ يبن ىي»  .كقد أشرنا إلى ىذا ىع ىر ن
ع معنى االسـ
ضم ىن ًت المضار ى
فاإلماـ يرل ٌ
أف حركؼ المضارعة بداللتيا عمى المسند إليو ،ى

تضمف ىذا المعنى أيعرب.
كلما
ٌ
ٌ

يتضمف الفعؿ الماضي معنى االسـ
فيقاؿ ىلـ لـ
كيمكف أف يي ٌ
رد عمى اإلماـ في ىذه المسألة ،ي
ٌ
بحجة أخرل
(ذىبت) كاذا
بالضمائر في نحك:
باتٌصالو
ب عميو ٌ
ٌ
ى
فمـ لـ ييعرب؟ كقد يعقٌ ي
ٌ
تضمنو ى

الزيادة حاضرة
النسكة ،أك نكف التٌككيد ،فحركؼ ٌ
فيقاؿ :ىلـ يبني الفعؿ المضارع المتٌصؿ بنكف ٌ
فإننا نرل ٌأنو حبذا لك ييكتفى في
ثـ ٌ
ٌ
كضمنت الفعؿ المضارع معنى االسـ؛ غير أنو يبني .كمف ٌ

 - 1ابه قيم الجوسيت ،بدائع الفوائد ،ج ،1ص.84
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أما البحث عف عمٌة
المسألة بما أكرده ٌ
النحاة مف ٌ
أف الفعؿ المضارع شابو االسـ في اإلعرابٌ ،

النحاة.
المضارعة؛ فنراه مف قبيؿ العمؿ الثكاني كالثكالث التي دعا إلى االستغناء عنيا ثمٌةه مف ٌ

المضي إلى الحاؿ( :ذىب)
أف معاني ىذه ٌ
كرأل اإلماـ ٌ
الزكائد ،تنقؿ الفعؿ مف ي

أف لزكائد المضارع فائدتيف:
ك(يذىب) ،كمنو نخمص إلى ٌ
ى

لفظية بنقميا الفع ىؿ مف البناء إلى اإلعراب ،كذلؾ بتضمينو معنى االسـ ،فضارعو
 فائدة ٌفي اإلعراب؛

المضي إلى الحاؿ.
 فائدةٌ
معنكية بنقميا الفع ىؿ مف ي

تبيف السر في زيادة
كلئف ٌ
(السين) و(سوف) حروف زيادة في الفعل المضارعٍ :
ّ -0-1-5

(السيف) ك(سكؼ)
حركؼ المضارعة مف خبلؿ أقكاؿ اإلماـ ابف ٌ
السر مف زيادة ٌ
القيـ ،فٍمنتىىبٌي ًف ٌ

السيف) مع الفعؿ فاصمة لممستقبؿ عف الحاؿ؛ فصارت مع
المٌتيف
اختصتا بالفعؿ المضارعٌ ( « :
ٌ
الفعؿ بمنزلة كممة كاحدة دالٌة عمى فعؿ االستقباؿ ،كىذا المعنى مكجكد في (سكؼ) أيضا»

1

(السيف) ك(سكؼ) تنقؿ
فإذا كانت حركؼ المضارعة تنقؿ الفعؿ مف
المضي إلى الحاؿ؛ ٌ
فإف ٌ
ٌ
فمختصة بالمضارع ،كتخمٌصو
فأما سيف التٌنفيس؛
ٌ
الفعؿ نفسو مف الحاؿ إلى االستقباؿ « ٌ

ون﴾
س َي ْعمَ ُم َ
لبلستقباؿ؛ نحكَ ﴿ :كلّ َ

ال ّنبأ4

2
تقدـ الحديث عف زمف الفعؿ في فصؿ
»  .كقد ٌ

(السيف) ك(سكؼ).
األفعاؿٌ ،
كبينا ٌ
صرؼ الفعؿ لبلستقباؿ ٌ
مما ىي ٍ
أف ٌ
(السيف) لممستقبؿ القريب ،ك(سكؼ) لممستقبؿ البعيد ،كلـ
كجرل في عرؼ ٌ
الدارسيف ٌ
أف ٌ

ً
كبل منيما ينقؿ الفعؿ لبلستقباؿ .كلـ
أف ٌ
يشر اإلماـ ابف ٌ
القيـ ليذه المسألة؛ كاٌنما اكتفى بالقكؿ ٌ
النحك ،فقد
ٌ
(السيف) ،كىي مسألة ش ٌكمت خبلفا بيف حاضرتي ٌ
يتحدث أيضا عف مسألة أصؿ ٌ

أما البصرٌيكف فقالكا باستقبلليتيا عنيا .كلئف لـ
اعتبر
ٌ
الككفيكف ( ٌ
السيف) مقتطعة مف (سكؼ)ٌ ،
ضمنيا مكقؼ البصرٌييف
نرجح ٌأنو قد اختار
القيـ مكقفا مف ىذه المسألة؛ ٌ
ٌ
فإننا ٌ
يتٌخذ اإلماـ ابف ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.159
كمحمد نديـ فاضؿ ،ط.1
الديف قباكة
الداني في حركؼ المعاني .تح :فخر ٌ
 -2حسف المرادم ،الجنى ٌ
ٌ
بيركت ،1992:دار الكتب العممية ،ص.60
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السيف) ،كذلؾ في قكلو
كيدلٌنا عمى ذلؾ
ي
األكؿ حكؿ ( ٌ
عطؼ كبلمو عف (سكؼ) عمى كبلمو ٌ
(السيف) ،كىك
السابؽ( :كىذا المعنى مكجكد في سكؼ أيضا)؛ أم :معنى االستقباؿ
أصمي في ٌ
ٌ
ٌ
مكجكد في (سكؼ) أيضا.
أف اإلماـ يذىب
يميز اإلماـ ابف ٌ
كلـ ٌ
(السيف) ك(سكؼ) ،غير ٌأننا ال نرل ٌ
القيـ بيف معنيي ٌ

فصح بذلؾ تكافقيما كعدـ اختبلفيما ،فمف
مذىب مف قاؿ بتكافقيما ،كمف ىؤالء ابف مالؾ« :
ٌ
ِ
يما﴾ ال ّنساء .146كقكلو تعالى﴿ :فَأَ َّما
س ْو َ
ف ُي ْؤ ِت المَ ُو ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ذلؾ قكلو تعالىَ ﴿ :و َ
ين أَ ْج ًار َعظ ً
ِ
فض ٍل﴾ النساء .175فيذا كمٌو صريح
س ُي ْد ِخمُ ُي ْم ِفي َر ْح َم ٍة ِم ْن ُو َو ْ
الَّ ِذ َ
آم ُنوا ِبالمَ ِو َو ْ
ص ُموا ِبو فَ َ
اعتَ َ
ين َ

الداللة عمى مطمؽ االستقباؿ» .1كاذا قمنا إ ٌف اإلماـ ابف
في تكافؽ (سيفعؿ) ك(سكؼ يفعؿ) في ٌ
يصر
فؤلننا ىع ًيدناه في مسائؿ سابقة،
(السيف) ك(سكؼ)؛ ٌ
ٌ
القيـ ال يكافؽ مذىب التٌكافؽ بيف ٌ
ٌ
الدقيقة في المعنى؛ كمف ذلؾ تشديده عمى عدـ قياـ حرؼ مقاـ حرؼ آخر.
عمى تحديد الفركؽ ٌ

الدليؿ عمى ذلؾ ٌأنو استشيد
أف ما ذىب إليو ابف مالؾ ال تسنده
حجج مطٌردة ،ك ٌ
ه
كنرل ٌ

ون﴾ التّكاثر.3
س َ
وف تَ ْعمَ ُم َ
س َي ْعمَ ُم َ
باآليتيف ٌ
ون﴾النبأَ ﴿ ،4كلّ َ
السابقتيف ،كبآيتيف أخرييفَ ﴿ :كلّ َ

كببيت مف ال ٌشعر:

ؼ تىيزك يؿ
ؼ ىحالييىا  ....إًلىى ىحالى وة أ ٍ
يخ ىرل ىك ىس ٍك ى
ص ىر ي
كما ىحالىةه إال ىس يي ٍ

2

(السيف) ك(سكؼ)
النساءٌ ،
أما اآليتاف مف سكرة ٌ
السياؽ نفسو ،حتٌى ييقاؿ ٌ
إف ٌ
فإنيما لـ ت ًرىدا في ٌ
ٌ

يتأخر إلى أجؿ
ألف في اآلية األكلى ،يمكف لؤلجر أف ٌ
متكافقتاف في المعنى ،كال نراىما كذلؾ؛ ٌ
فإف (رحمة ا﵀) تشمؿ المسمـ فى ٍكىر إيمانو
يعممو ا﵀ – ٌ
أما في اآلية الثٌانيةٌ ،
عز كج ٌؿ -ك ٌ

العزة.
برب ٌ
كاعتصامو ٌ

فإننا نراه شاىدا عمى عدـ التٌكافؽ؛ فػ (الحالة) األكلى تصرؼ في المستقبؿ
أما ال ٌشاىد ال ٌشعرم؛ ٌ
ٌ
فإنيا تمكث فييا فترة ،كسكؼ تزكؿ بعدىا.
كلما تصير حالة ثانية؛ ٌ
القريبٌ ،

 - 1ابف مالؾ ،شرح التٌسييؿ ،ج ،1ص.27
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.27
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مما اُعتبر حروفا زائدة في بعض اآليات:عرض اإلماـ ابف
 -0-5موقف اإلمام ابن ّ
القيم ّ
كرد اإلماـ بعض تمؾ اآلراء
القيـ في مكاضع كثيرة آيات
النحاة زائدةٌ ،
تتضمف حركفا اعتبرىا ٌ
ٌ
ٌ

الزيادة في آيات أخرل:
بت ٌ
كأثٍ ى

الزيادة فييا ،نذكر:
 1-0-5آيات نفى ّ
القيـ ٌ
الزيادة فييا :مف اآليات التي نفى اإلماـ ابف ٌ
الزمر.73
عمَ ْي ُك ْم﴾ ّ
وىا َوفُ ِت َح ْت أ َْب َو ُاب َيا َوقَ َ
اء َ
س َل ٌم َ
ال لَ ُي ْم َخ َزَنتُ َيا َ
 قكلو تعالىَ ﴿ :حتَّى إِ َذا َج ُ

الجنة
ألف أبكاب ٌ
اختمؼ ٌ
النحاة في شأف (الكاك) في (كفيتٍّحت) فمنيـ مف اعتبرىا (كاك الثمانية)؛ ٌ
كضعفو أيضا ،يقكؿ:
الرأم القائؿ بزيادة الكاك
ضعفو اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ثمانية ،كىذا رأم ٌ
القيـ ،كعرض ٌ
ت أ ٍىبك يابيا) بالكاك ...كقالت طائفة أخرل :الكاك زائدة.
جاؤكىا ىكفيتً ىح ٍ
«قاؿ ألىؿ ٌ
الجنة ( :ىحتى إًذا ي
فإف زيادة الكاك غير
كالجكاب الفعؿ الذم بعدىا؛ كما ىك في اآلية الثٌانية .كىذا أيضا ضعيؼ؛ ٌ

1
الككفيكف ،2كالتٌقدير
إف الذيف قالكا بزيادة (الكاك) في ىذه اآلية ىـ
ٌ
معركؼ في كبلميـ» ٌ .
ت) جكاب الشرط (إذا).
ألف (فيتً ىح ٍ
جاؤىا فيتً ىح ٍ
ت أ ٍىبك يابيا) ،ذلؾ ٌ
عندىـ ( ىحتى إًذا ي

تبناه اإلماـ
الرأم الذم ٌ
كعارضيـ في ذلؾ البصرٌيكف ،ك أركا ٌ
أف (الكاك) ال تككف زائدة ،كىك ٌ
الككفييف في
القيـ ،كنراه األنسب؛ إ ٍذ تككف (فيتًحت) معطكفة عمى (جاؤكىا) ،كال نرل رأم
ٌ
ابف ٌ

نؤيد ما ذىب إليو البصرٌيكف ككافقيـ فيو
إف (فيتحت) ىي جكاب شرط لػ (إذا) ،كما ال ٌ
قكليـٌ :
م(ت  310ق) ،قاؿ:
اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،في اعتبار جكاب ال ٌشرط محذكفا؛ كاٌنما نرل ما رآه الطٌبر ٌ
ت أبكابيا ،كقاؿ ليـ خزنتيا :سبلـ عميكـ ،طبتـ فادخمكىا
« فمعنى الكبلـ :حتى إذا جاءكا كفتً ىح ٍ

خالديف ،دخمكىا كقالكا :الحمد ﵀ الذم صدقنا كعده» ،3كبذلؾ يستقيـ المعنى ،أما لك أيخذ بقكؿ

ً
فإف معنى الجزاء لـ يحصؿ ،فيؿ يككف جزاء المجيئ أف
ٌ
الككفييف ،ككاف الجكاب (فتحت)ٌ ،
اب فحسب؟ أما الجكاب عند الطبرم ،فيك أف يدخمكىا كيقكلكا الحمد ﵀ ،كىك الجزاء .
تفتح األبك ي

 - 1ابف قيـ الجكزية ،التٌفسير القيـ ،ص459
 - 2ابف األنبارم ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ،ج ،2ص374
مؤسسة الرسالة ،ج،21
محمد شاكر ،ط .1بيركتٌ ،2000 :
محمد بف جرير الطٌبرم ،تفسير الطٌبرم ،تح :أحمد ٌ
ٌ -3
ص.341
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ون ا ْلفُرقَ َ ِ
ين﴾
اء َوِذ ْك ًار لِ ْم ُمتَّ ِق َ
ان َوض َي ً
 قولو تعالىَ ﴿ :ولَقَ ْد آتَ ْي َنا ُم َ
وسى َو َى ُار َ ْ
ً
اء) زائدة ،كعقٌب عمى ذلؾ
أشار اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،إلى ٌ
ثمة مف اعتبر (الكاك) في (كض ىي ن
أف ٌ
ً
ً
اء) منصكب عمى الحاؿ» .1كلـ يذكر
بقكلو « :كلـ ييصب مف قاؿ :إ ٌف الكاك زائدة ،كا ٌف (ض ىي ن
األنبياء48

المفسريف ،فكجدنا صاحب
اإلماـ مف قاؿ بزيادة الكاك في (ضياء) ،كتطمٌبنا المسألة عند
ٌ

ضياء ،بغير كاك :كىك حاؿ عف الفرقاف» .2كاإلماـ ابف
عباس:
(الك ٌشاؼ) يقكؿ « :كق أر ابف ٌ
ن
السابقة مف
ٌ
القيـ يعارض معارضة شديدة مجيئ (الكاك) زائدة ،كيد ٌؿ عمى ذلؾ قكلو عف اآلية ٌ

أف زيادة (الكاك) ،ليس في كبلـ العرب الفصحاء.
سكرة ٌ
الزمر ،فيك يرل ٌ

فإف كرد ما يد ٌؿ عمى
السياؽ؛ ٍ
ٌ
إف الذم نراه في مسألة زيادة (الكاك) ،ىك أف نمتزـ بمقتضيات ٌ

أف (الكاك)
مسكغا لمتٌ ٌ
أما إذا ٌ
تبيف ٌ
شدد في عدـ مجيئيا زائدةٌ ،
ٌأنيا زائدة ،فيي زائدة ،كال نرل ٌ
لمتمحؿ كالتٌعقيد كالتٌأكيؿ كالتٌقدير.
كمعنكم معمكـ ،فبل داعي
نحكم
أصمية؛ كجاءت لغرض
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

القيـ في المسألة ،مف ذلؾ ما قالو ابف
النحاة لـ
يتشددكا ٌ
ٌ
أف ٌ
تشدد اإلماـ ابف ٌ
نشير إلى ٌ

ككجو
ٌ
جني « :زيادة الكاك في خبر كاف؛ نحك قكليـ :كاف كال ماؿ لو؛ أم :كاف ال ماؿ لوٍ .

جكازه عندم ،ىش ىبوي خبر كاف بالحاؿ؛ فجرل مجرل قكليـ :جاءني كال ثكب عميو؛ أم :جاءني
3
ككجو الجكاز عنده ىش ىبوي خبر كاف بالحاؿ ،كالذيف
عارنيا»  ،فابف ٌ
جني ىينا ييجيز زيادة (الكاك)ٍ ،

أجازكا زيادة (الكاك) في اآلية مف سكرة األنبياء ،كاف عمى سبيؿ الحاؿ ،كاعتمدكا في مذىبيـ
عباس.
قراءة ابف ٌ


اء
ين َكفَ ُروا َك َمـثَ ِل الَِّذي َي ْن ِعـ ُ
قـــولو تعــالىَ ﴿ :و َمـثَـ ُل الَِّذ َ
ق ِب َما َال َي ْ
ســ َمعُ إَِّال ُد َع ً

اء ﴾
َوِن َد ً

البقرة.171

«( ٌإال) زائدة؛ كالمعنى بما ال يسمع دعاء كنداء .قالكا :كقد ذكر ذلؾ

اخة.
يج ىما تىٍنفىؾ ٌإال ىم ىن ى
األصمعي في قكؿ ال ٌشاعر :ىح ىار ًج ي
ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.415
الزمخشرم ،الك ٌشاؼ ،ج ،3ص.121
ٌ -2
جني ،الخصائص ،ج ،2ص.464
 - 3ابف ٌ
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1
إف مكقؼ ابف
أم :ما تنف ٌ
المثبت» ٌ .
ؾ مناخة .كىذا جكاب فاسد؛ ٌ
فإف (إالٌ) ال تيزاد في الكبلـ ي

تقدـ -إ ٍذ ال يجكز أف
القيـ مف زيادة (إالٌ) في ىذه المسألة ،تابع لمكقفو حكؿ االستثناء  -كقد ٌ
ٌ
يتقدميا نفي.
تككف ىينا (إالٌ) زائدة؛ كلـ ٌ

ت
 - قولو تعالى﴿ :فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِم َن المَّ ِو ِل ْن َ

ي ْم﴾آل عمران 159
لَ ُ

النحاة زائدة ،قاؿ ابف مالؾً « :
كزيد بعد
مثار الخبلؼ في اآلية حكؿ (ما) ،كقد ٌ
عدىا الكثير مف ٌ

الباء (ما) كػ (ربما) ...زيادة (ما) بيف الباء كمجركرىا
(مف) ك(عف) كالباء (ما)  ...كقد ترد ي
2
القيـ ،قاؿ:
ت لَ ُيم﴾»  ،كىك مذىب ٌ
كقكلو تعالى﴿ :فَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِم َن المَّ ِو ِل ْن َ
رده اإلماـ ابف ٌ
النحاة إ ٌف (ما) زائدة في ىذه
أم :ما لنت ليـ إال برحمة مف ا﵀ ،كال تسمع قكؿ مف يقكؿ مف ٌ
« ٍ

3
القيـ كما قالو
المكاضعٌ ،
تأمؿ»  .كىينا مكمف الخبلؼ بيف اإلماـ ابف ٌ
فإنو صادر عف عدـ ٌ

أف
النحاة ،كىك خبلؼ نراه عائدا إلى مفيكـ ٌ
ٌ
الزيادة؛ فاإلماـ ابف ٌ
القيـ يؤ ٌكد في مكاضع عديدة ٌ

النحاة األىمية إلى
ٌأيما زيادة ،فبل ٌ
بد أف يحصؿ معيا معنى ،ال يحصؿ مف غيرىا .بينما ٍأكلى ٌ
الجر في
ٌ
الدكر ٌ
الن ٌ
حكم لمحرؼ ،كقد اعتبركا (ما) في اآلية زائدة ،كدليميـ في ذلؾ عمؿ حرؼ ٌ

يؤكده
معمكلو (رحمة) ،كككنيا مزيدةن ال يمغي ما ذىب إليو اإلماـ مف معنى اآلية ،كىذا ما
ٌ
الداللة عمى أف ٍلينو ليـ
البيضاكم (ت 685ق) في تفسيره « :ك(ما) مزيدة لمتٌأكيد ،كالتٌنبيو ،ك ٌ

4
تأمؿ) ،ىـ
عدـ
عف
صادر
و
فإن
(
بقكلو
اإلماـ
قصدىـ
ذيف
ال
ؿ
كلع
.
ما كاف إالٌ برحمة مف ا﵀»
ٌ
ٌ
ٌ

اىتمكا بالحالة اإلعرابية كعبلمتيا ،كعبلقة العامؿ بالمعمكؿ ،دكف أف ينتبيكا إلى
ٌ
النحاة الذيف ٌ
المعاني؛ كمف ىؤالء العكبرم في إعرابو ليذه اآلية.

القيـ ،ص.144
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
 - 2ابف مالؾ ،شرح الكافية ال ٌشافية ،ج ،2ص.816

 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.627
الرحمف المرعشمي ،ط .1بيركت :دت ،دار
 - 4ناصر ٌ
محمد عبد ٌ
الديف البيضاكم ،أنكار التٌنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،تحٌ :
إحياء التٌراث العربي ،ج ،2ص .45
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ِ
ع ْن ُك ْم ِر ْج َز َّ
ط ِ
ط َعمَى ُقمُوِب ُك ْم﴾األنفال .77أشار

ان َولِ َي ْرِب َ
الش ْي َ
ب َ
قولو تعالىَ ﴿ :وُيذْى َ
يصح ،قاؿ:
(كلي ٍربًطى عمى يقميكبً يك ٍـ) مذىب ال
ٌ
اإلماـ ابف ٌ
القيـ إلى ٌ
أف القكؿ بزيادة (عمى) في ى
ظف ،بؿ بيف ربط ال ٌشيء
أف (عمى) زائدة؛ كالمعنى يربط قمكبكـ؛ كليس كما ٌ
احدم ٌ
« كقد ظ ٌف الك ٌ

الدابة ،كال يقاؿ ربط عمييا» .1بحثنا في كتب
فإنو يقاؿ ربط الفرس ك ٌ
الربط عميو فرؽ ظاىر؛ ٌ
كٌ
أف ما ذىب إليو اإلماـ ابف
التٌفسير كاعراب القرآف؛ فمـ نعثر عمى قكؿ بزيادة (عمى) ،كيبدك ٌ

القيـ يستقيـ؛ مف باب أ ٌف المعنى ليس نفسو بيف أف يقاؿ (يربط عمى قمكبكـ) ك(يربط قمكبكـ)
ٌ

بالصبر كاإلقداـ عمى مجالدة األعداء ،2كىك معنى ال يتحقٌؽ بػ (ليربط
فالربط عمى القمب يككف
ٌ
ٌ
أف (عمى) ليست زائدة في اآلية مف
صحة ما ذىب إليو ابف ٌ
قمكبكـ) .كبذلؾ تتجمٌى ٌ
القيـ ،مف ٌ
سكرة األنفاؿ.

عد (إ ٍذ) زائدة في بعض اآليات؛ نحك قكلو تعالىَ ﴿ :وِا ْذ قُ ْم َنا
القيـ أيضا عمى مف ٌ
أنكر ابف ٌ
ِ ِ ِ
ِ
اب ًة ِل َّ
من ِ
اس
س َج ُدوا﴾البقرة .34كقكلو تعالىَ ﴿ :وِا ْذ َج َع ْم َنا ا ْل َب ْي َ
ت َمثَ َ
ل ْم َم َل ئ َكة ْ
اس ُج ُدوا آل َد َم فَ َ
كأنيا مذككرة في المٌفظ ً
لعمـ المخاطب
َوأَ ْم ًنا﴾ البقرة...« .105فيشير بالكاك العاطفة إلييا؛ ٌ
إف (إ ٍذ) زائدة ىنا؛ كليس كذلؾ» .3كنرل
بالمراد ،كل ٌما خفي ىذا عمى بعض ظاىرية ٌ
النحاة قاؿٌ :

ألنيا دالٌة عمى الكقت ،كىذا الذم ذىب إليو العكبرم في إعرابو
ٌأنو ال يستقيـ اعتبار (إ ٍذ) زائدة؛ ٌ
لمقرآف الكريـ ،يقكؿ « :قاؿ أبك عبيدة (إ ٍذ) ىينا زائدة ،كىذا إ ٍق ىداـ ًم ٍف أبي عبيدة؛ ألف القرآف ال
ينبغي أف ييتكمٌـ فيو إالٌ بغاية تجرم إلى الحؽ ،ك(إ ٍذ) معناىا الكقت» .4كلع ٌؿ المنيج كاحد عند

يحممكف القرآف
ٌ
األصكلييف ك ٌ
المفسريف؛ فيـ يحتكمكف لمقرآف إلثبات قاعدة نحكية أك نفييا ،كال ٌ
النحكية ما ليس في معناه.
الكريـ مف القكاعد ٌ

النحاة مف بعض آم
مما ٌ
القيـ قد اعترض عمى مكقؼ ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
تقدـ ،نخمص إلى ٌ
ٌ

الرأم في اعتبار بعض الحركؼ زائدة؛ كىي ليست كذلؾ عنده ،كقد
القرآف الكريـ ،كلـ يكافقيـ ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.189
 - 2ابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ ،ج ،4ص.21
 - 3ابف قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.360
الزٌجاج ،معاني القرآف كاعرابو ،ج ،1ص.108
ٌ -4
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تقدـ -عمى استجبلء المعاني التي تتحقٌؽ مع ك ٌؿ معنى زائد ،غير آبو بالحالة
رٌكز -كما ٌ
ابية كعبلماتيا ،كما يضبطيا مف أحكاـ نحكيةٌ ،إنما العبرة -عنده  -بتحقيؽ المعاني.
اإلعر ٌ

القيـ في مسألة الحركؼ الزائدة في
 -0-0-5آيات أثبت فييا ّ
الزيادة :لئف ت ٌ
شدد اإلماـ ابف ٌ
أف في آيات أي ىخ ىر حركفا زائدة؛ مف ذلؾ:
بعض اآلياتٌ ،
النحاة في ذلؾٌ ،
كرد آراء ٌ
فإنو أرل ٌ


َع َمالَ ُي ْم ﴾ ىود  .111رأل اإلماـ أ ٌف (ما) في
قولو تعالىَ ﴿ :وِا َّن ُك ً
ل لَ َّما لَ ُي َوفِّ َي َّن ُي ْم َرب َ
ُّك أ ْ

مف خفٌؼ كانت عنده ىي المخفٌفة مف الثٌقيمة ،كالبلٌـ في خبرىا ىي الفارقة بيف
اآلية زائدةٍ « :

إف) ىي التي يتمقٌى بيا القسـ كما يتمقٌى بالمثقمة» .1كىذا ما
إف ٌ
النافية كالخفيفة ،كما زائدة ،ك( ٍ
ٍ
تغير ال المعنى كال
أكرده ٌ
أف (ما) زائدة؛ ٌ
ألنيا لـ ٌ
الز ٌجاج في معاني القرآف كاعرابو؛ إ ٍذ رأل ٌ
القيـ ذكر زيادة (ما) ككجو مف الكجكه ،كلـ يعترض عميو
أف اإلماـ ابف ٌ
العمؿ .كتجدر اإلشارة ٌ

الز ٌجاج في زيادتيا كعدـ عمميا؛ فبل نرل لو مكافقة في عدـ تغييرىا
أم ٌ
كاف كافؽ ريأيو ر ى
أف كؿ حرؼ زائد
ألف القاعدة عند اإلماـ ابف ٌ
القيـ تقكـ عمى أصؿ ثابت عنده ،مفاده ٌ
المعنى؛ ٌ
يستدعي معنى جديدا.



ون﴾
قولو تعالىَ ﴿ :كا ُنوا َقِمي ً
ل ِم َن المَّ ْي ِل َما َي ْي َج ُع َ

ال ّذاريات.17

القيـ رأيا يقكؿ بزيادة (ما) في ييجعكف ،يقكؿ« :كقيؿ (ما) زائدة ،كخبر كاف
عرض اإلماـ ابف ٌ

إما عمى المصدرية؛ أم :ىجكعان قميبلن ،كا ٌما عمى الظٌرؼ؛ أم:
(ييجعكف) .كقميبل منصكبٌ ،

2
يؤيده ،كا ٍف لـ يكف كذلؾ؛ فيك لـ
الرأم؛ ٌ
فكأنو ٌ
زمنان قميبل»  ،كلـ يعترض اإلماـ عمى ىذا ٌ

م في
يرد ما يراه خاطئا ببل ٌ
ألف عيدنا باإلماـ ٌ
يخطٌئو؛ ٌ
تردد ،كزيادة (ما) مذىب قاؿ بو العكبر ٌ
م في الك ٌشاؼ.
إعرابو لمقرآف ،ك ٌ
الزمخشر ٌ

القيـ
إف الذم أمكننا البحث مف استنباطو مف مسألة الحركؼ ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
الزكائد ،ىك ٌ
ٌ
تشدد في مكاضع كثيرة
ثمة حركؼ زائدة ،فيك ٌ
يكاد يتٌخذ مكقفا صارما في رفض أف تككف ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.101
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص .193
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أما ما أكرده مف آيات عمى أف فييا
عمى مف ٌ
عد بعض الحركؼ زائدة في آم القرآف الكريـٌ ،
النحاة.
فإنو ال يعدك أف يككف إال ذك ار لكجو ضمف أكجو قاؿ بيا ٌ
زيادةٌ ،
الجر ،يعتبر امتدادا
إف كبلـ اإلماـ ابف ٌ
المبحث الثّاني :حـروف الجـ ّرٌ :
القيـ عف حركؼ ٌ

مما نثره في كتبو حكؿ
منسجما لما سبؽ نقميو عنو حكؿ ٌ
حد الحركؼ ،كمف خبلؿ ما جمعناه ٌ

الجر عند اإلماـ يرتكز عمى المعالـ اآلتية:
إف ٌ
الجر ،يمكف أف نقكؿ ٌ
حد حركؼ ٌ
حركؼ ٌ

الجر في األسماء؛ مف حيث دلٌت
الجر
ٌ
تختص باألسماء « :كجب عمؿ حركؼ ٌ
 حركؼ ٌحركؼ أخرل عمى األسماء
حركؼ باألفعاؿ ،كدخمت
اختصت
عمى معنى فييا»1؛ فإذا
ه
ه
ٌ

النحاة قبكؿ حرؼ
الجر
كاألفعاؿ عمى ٌ
اختصت باالسـ؛ بؿ اعتبر ٌ
حد سكاءٌ ،
ٌ
فإف حركؼ ٌ

الجر عبلمة مف عبلمات االسـ.
ٌ

-

أف الحركؼ ال
الجر يد ٌؿ عمى معنى بارتباطو باالسـ؛ كلذلؾ يعمؿ فيو ،كقد ٌ
تقدـ ٌ
حرؼ ٌ

تحمؿ معنى في لفظيا ،كاٌنما معناىا يحصؿ مف ارتباطيا باأللفاظ ،كىذا نستشفٌو مف القكؿ

القيـ.
السابؽ لئلماـ ابف ٌ
ٌ

-

لمتكصؿ بيا إلى
عدل بيا األفعاؿ« ،الكصبلت في كبلميـ التي كضعكىا
الجر تي ٌ
ٌ
حركؼ ٌ

ليتكصمكا باألفعاؿ إلى المجركر
الجر ،التي كضعكىا
ٌ
غيرىا خمسة أقساـ؛ أحدىا حركؼ ٌ

2
يتكصؿ إلى
عدل بنفسو ،كمنيا ما ال
أف مف األفعاؿ ما يي ٌ
بيا»  .كقد ٌ
تقدـ في فصؿ األفعاؿ ٌ
ٌ
و
الجر.
معمكلو إالٌ بكاسطة ،كحركؼ ٌ

-

النحاة (التعميؽ) « الظٌرؼ كالمجركر ليس
الجار متعمٌؽ بمعنى ،كىك ما اصطمح عميو ٌ
ٌ

الجر ،لك انفردت لـ يكف فييا شيء مف
ىك الخبر ...ككذلؾ (في) ك(مف) كسائر حركؼ ٌ

3
النحاة أف ييخبر بالظركؼ أك
القيـ ،كعند غيره مف ٌ
ذلؾ»  ،فبل يجكز عند اإلماـ ابف ٌ

مستقر).
الجر ،كاٌنما ىما متعمقٌاف بالخبر ،كىك ما ٌ
قدره ٌ
النحاة بػ (كائف)أك ( ٌ
حركؼ ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.57
 -2المرجع نفسو ،ج ،1ص.226
 -3المرجع نفسو ،ج  ،3ص.896
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الجر كما فعؿ سائر
الجر ،كلـ
القيـ ،لـ ٌ
ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
نشير ٌ
يصنؼ حركؼ ٌ
يحدد مفيكـ ٌ

لشذرات منثكرة في مكاضع مختمفة مف آثاره.
ٌ
النحاة ،كا ٌف ما ذكرناه ىك جمع ٌ

القيـ ،كقارٌناه بما قالو
النظر في ما
إذا أمعنا ٌ
الجر عند اإلماـ ابف ٌ
ٌ
تكصمنا إليو مف مفيكـ ٌ

الجر ،يقكؿ ابف
أم
ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
النحاة ،اتٌضح لنا ٌ
ٌ
القيـ لـ يغفؿ ٌ
خاصية مف خصائص حرؼ ٌ
السراج في أصكلو« :حركؼ الجر تصؿ ما قبميا بما بعدىا ،فتي ً
ً
باالسـ ،كالفع ىؿ
كصؿ االسـ
ٌ
ٌٌ
الجر إال عمى األسماء»1؛ فباالتٌصاؿ يتـ المعنى المقصكد بحرؼ
باالسـ ،كال يدخؿ حرؼ ٌ

أما عف
الجر ،كبدخكلو عمى االسـ فقط
اختصاص بو ،كىذا ما ٌ
ه
ٌ
أكده اإلماـ في أقكالو السابقةٌ .

يكطي« :يجب تعميقيما؛ أم :الظٌرؼ كالمجركر ،حيث كقعا ،بفعؿ أك
التعميؽ؛ فيقكؿ ٌ
الس ٌ
ألف كبلىما مسند.
شبيىو» ،2كشبيو الفعؿ في الجممة
ٌ
االسمية الخبر؛ ٌ
ى
فإننا لـ نعثر عنده عمى
القيـ ،كاف ٌ
الجرٌ ،
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ
تحدث في مكاضع كثيرة عف حركؼ ٌ

النحاة ،فيؤالء عمدكا إلى تصنيؼ الحرؼ باعتماد معايير
تصنيؼ ليا ،عمى نحك ما فعؿ ٌ

صنفيا عمى أساس
فية أك عدمو ،كمنيـ مف ٌ
مختمفة ،فمنيـ مف ٌ
صنفيا عمى أساس لزكميا لمحر ٌ
أف التٌصنيؼ المشيكر اعتمد
اختصاصيا
بالجر أك عدمو ،نحك :الكاك كالتٌاء كحتٌى؛ غير ٌ
ٌ
م:3
األساس األكؿ ،كمف الذيف اعتمدكه ،ابف يعيش في شرحو
لمفصؿ ٌ
الزمخشر ٌ
ٌ

حــروف الجــر

السمت للحزفيت

مه  -إلى  -حتى  -في  -ب -
ل -رب -واو وتاء القسم-

كائىت حزفا واسما

على -عه – كـ -
مذ  -مىذ

النحك ،ج ،1ص.408
السٌراج ،األصكؿ في ٌ
 - 1ابف ٌ
السيكطي ،ىمع اليكامع ،ج ،3ص.113
ٌ -2
المفصؿ ،ج ،8ص.10
 -3ابف يعيش ،شرح
ٌ
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أما ما خرج منيا إلى االسمية؛ فتفصيمو عمى ىذا
أف تمزـ حركؼ ٌ
الجر الحرفية فذاؾ أصمياٌ ،
النحك:
ٌ

الجر عمييا« ،كيدلٌؾ عمى ٌأنو اسـ قكؿ بعض العرب :نيض
 عمى :كتككف اسما بدخكؿ حرؼ ٌ
مف عميو .قاؿ ال ٌشاعر:

ت ًمف عمى ٍي ًو بع ىد ما تىـ ًخمسيا  ....تى ً
و
داء ىم ٍجيى ًؿ»
صؿ كعف
ىغ ىد ٍ ٍ ى ى ٍ
قيض ىبب ٍي ى
ٌ ٍي

1

الجر عميو ،كيككف
كال ٌشاىد في قكؿ ال ٌشاعر( :مف عميو) إذ كرد (عمى) اسما بدليؿ دخكؿ حرؼ ٌ
بمعنى( :مف فكقو).

 عن :كتككف اسما بمعنى الجية أك الجانب ،كمف شكاىد ذلؾ:
لمرما ًح ىد ًريئةن ً ...مف عف ي ًمينًي تىارةن كأىم ً
ً
امي
ٍ ىٍ ى
ى ىى
ىكلىقى ٍد أى ىراني ٍّ ى
ً
ً
جر ،ك(عف) اسـ
كال ٌشاىد قكلو( :م ٍف ىع ٍف) أم( :مف جية يميني) كيككف إعرابو( :م ٍف) حرؼ ٌ
2

مجركر المح ٌؿ بػ (مف).

النحاة شكاىد معدكدات عمى اسمية (ك ػػ) مف ذلؾ قكؿ األعشى:
 كـــ :تداكؿ ٌ
3
أىتىٍنتىيكف كلىف ي ٍنيى ىذ ًكم ىشطى وط  ...ىكالطع ًف ي ٍذىب ًف ً
ت ىكاٍلفيتي يؿ
يو الزٍي ي
ٍ ى ىي
ي ى ى ٍ ى ى
كال ٌشاىد قكلو ( :ىكالط ٍع ًف) فالكاؼ بمعنى (مثؿ) ،كىي فاعؿ ينيى ،كىك إعراب تداكلو الكثير مف
الس ٌراج كابف مالؾ كابف يعيش.
ٌ
النحاة؛ منيـ :ابف ٌ

ً
ألف
فإف قيؿ :ىفمـ يبنيت (مذ ،كمنذ)؟ قيؿ :ألنيما إذا كانا حرفيف يبنيا؛ ٌ
( م ْذ) و(من ُذ)ٍ « :

4
أف
مبنية ،كاذا كانا اسميف يبنيا
أجمع ٌ
لتضمنيما معنى الحرؼ»  .ك ٍ
الحركؼ كميا ٌ
النحاة عمى ٌ
ٌ

التمييز بيف كركدىما اسما أك حرفا يككف بناء عمى ما بعدىما؛ فإف كاف مرفكعا فيما اسماف

أما إذا كرد ما بعدىما مجرك ار ،فيما حرفاف.
ٌ

 - 1سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.231

 -2ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج ،2ص.24
 -3المرجع نفسو ،ج ،2ص.23
 -4ابف األنبارم ،أسرار العربية ،ص.200
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الجر
النحاةى في باب
منبييف إلى التٌعقيد الذم لزـ ٌ
ٌ
كال نبرح ىذا المكضع إال ٌ
اسمية حركؼ ٌ

السماع ،أال كىك
فاسمية( :عمى ،عف ،كػ) ال ٌشكاىد عنيا قميمة ،كىي مفقكدة في أفصح ما في ٌ

قدركا فيو (مثؿ) فيي لمتٌشبيو ،كنرل
أف قكليـ( :الكاؼ فاعؿ) محاؿ ،فإذا ٌ
القرآف الكريـ .كنرل ٌ
المشبو المحذكؼ ىك الفاعؿ كليس الكاؼ ،كا﵀ أعمـ.
أف
ٌ
ٌ

أما حديثيـ عف (مذ كمنذ) فنرل تفسيرىـ لمتٌمييز بيف ككنيما حرفيف أك اسميف ،ىك تفسير
ٌ

نفسر القكؿ بالقاعدة ،كليس أف نبحث عف القاعدة
خالؼ القاعدة
ٌ
األصمية لمنٌحك؛ إ ٍذ عيدنا أف ٌ
فإف رفع ما بعد (مذ كمنذ) ،اعتبرناىما
مف خبلؿ القكؿ ،فبل ييعقؿ أف نحتكـ إلى قكؿ المتكمٌـ؛ ٍ

يختص (مذ كمنذ) بالظرفية دكف أف يككنا
جر قمنا ٌإنيما حرفاف ،كنقترح ىينا أف
ٌ
اسميف؛ كا ٍف ٌ

جر.
حرفي ٌ

نحكية كثيرة إلى األخذ
القيـ جنح في مسائؿ
ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
كاذا أثبتنا في مكاضع سابقة ٌ

الجر -ما كاف ليكافؽ تعقيد
أف اإلماـ -كاف لـ
ٌ
بأيسر الكجكه؛ ٌ
فإننا نستنتج ٌ
يصنؼ حركؼ ٌ

النكع المفتكف) كالباء
أم فريؽ منكـ ٌ
ٌ
الرابع أف الباء بمعنى (في) كالتقدير( :في ٌ
النحاة ،يقكؿٌ « :
عمى ىذا ظرفية ،كىذه األقكاؿ كمٌيا تكمٌؼ ظاىر ال حاجة إلى شيء منو ...كاذا دعاؾ المٌفظ
إلى المعنى مف مكاف قريب؛ فبل ت ًجب مف دعاؾ إليو مف مكاف بعيد» .1كقد خالؼ اإلماـ ابف
قيـ الجكزية.
النحاةى في مسائؿ كثيرة سيأتي بيانيا في فصؿ المنيج ٌ
القيـ ٌ
حكم لئلماـ ابف ٌ
ٌ
الن ٌ
القيم:
الجر عند اإلمام ابن ّ
 -1من مسائل حروف ّ

خصيا
 -1-1مسائل في الحرف (الباء) :يذكر ٌ
النحاة معاني كثيرة لحرؼ الجرً ( :ب) ،كقد ٌ

الداني في حركؼ المعاني) بػثبلث عشرة معنى ،2منيا
ادم (ت749ق) في (الجنى ٌ
المر ٌ
و
القيـ ،يقكؿ في معنى
اإللصاؽ ،كالتٌبعيض ،كالمصاحبة ...كىي
معاف لـ يغفميا اإلماـ ابف ٌ
ور ِع ٍ
ناى ْم ِب ُح ٍ
الدخان54؛ أم :قرٌناىـ ...فمفظ التٌزكيج
ين﴾ ّ
اإللصاؽ « :قكلو تعالىَ ﴿ :وَزَّو ْج ُ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.219
الداني في حركؼ المعاني ،ص.46
 -2حسف المرادم ،الجنى ٌ
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الضـ».
يد ٌؿ عمى ٌ
النكاح ،كما قاؿ مجاىدٍ :أن ٍ
كحناىـ الحكر .كلفظ الباء يد ٌؿ عمى االقتراف ك ٌ

1

الضـ ىما مصطمحاف في مقابؿ ما اصطمح عميو النحاة باإللصاؽ.
كاالقتراف ك ٌ
ث
َس َرى ِب َع ْب ِده﴾ اإلسراء .21دكف ( ىب ىع ى
كيقكؿ في معنى المصاحبة « :في قكلو تعالى﴿ :أ ْ

2
النحاة
فإف الباء ىنا لممصاحبة»  .كذكر ٌ
بعبده) ،ك(أرسؿ بو) ،ما يفيد مصاحبتو لو في مسراهٌ ،

مؤدل المصاحبة في اآلية
أف (الباء) تككف لممصاحبة إذا يح يسف استبداليا بػ (مع) ،كليس ىذا ٌ
ٌ
يخص
النحاة بحسف كقكع (مع) مكاف ( ًب)،
ألف ما قصده ٌ
التي ذكرىا اإلماـ ابف ٌ
القيـ؛ ٌ
ٌ
المعية ،مف
المصاحبة
العينية ،كمصاحبة ا﵀ ٌ
الرعاية ك ٌ
ٌ
عز كج ٌؿ في اإلسراء لرسكلو  ،yتعني ٌ
َع ُي ِن َنا﴾ الطّور.48
اص ِب ْر لِ ُح ْكِم َرِّب َك فَِإ َّن َك ِبأ ْ
قبيؿ قكلو تعالىَ ﴿ :و ْ
النحاة معنى ال
أف المعنى األساس الذم تد ٌؿ عميو (الباء) ىك اإللصاؽ ،كجعمو ٌ
نشير إلى ٌ
عية( « :الباء) معناه ً
و
اإللصاؽ ،فجائز أف يككف معو استعانة
تتفرع عنو
معاف فر ٌ
يفارقيا ،كقد ٌ

3
القيـ؛ فاكتفى بمعنى اإللصاؽ كالمصاحبة كالتٌعدية كنرل
أما اإلماـ ابف ٌ
كجائز أف ال يككف» ٌ ،
الضـ.
أف ٌ
ٌ
كبل مف معانييا يكحي باإللصاؽ ك ٌ

و
معاف :االستعبلء
النحاة لمحرؼ (عمى) أربعةى
 -0-1مسائل في الحرف (عمى) :ذكر ٌ

القيـ لمعنى االستعبلء في شرحو لآلية:
فية ،كالمجاكزة ،كالمصاحبة ،كأشار اإلماـ ابف ٌ
كالظٌر ٌ
ألنيا
ص َن َع َعمَى َع ْي ِني﴾ طو .39يقكؿ « :دخمت (عمى) في المٌفظ تنبيينا عمى المعنى؛ ٌ
﴿ َولِتُ ْ
فكأنو يقكؿ سبحانو كتعالى :كلًتيصنع عمى أمف ال
تعطي االستعبلء ،كاالستعبلء ظيكر كابداءٌ ،
4
كأف فيو استعبلء عمى الخكؼ
تحت خكؼ .كذكر العيف
الرعاية كاٍل ىك ىبل ىءة» ٌ ،
لتضمنيا معنى ٌ
ٌ
ً
الجر (عمى) .كمثميا قكلو
الرعاية
ٌ
اإلليية ،كاٌنما أي ٍكسبت اآليةي ىذا المعنى بحرؼ ٌ
بالعناية ك ٌ
ون﴾ المؤمنون .00
تعالىَ ﴿ :و َعمَ ْي َيا َو َعمَى ا ْل ُف ْم ِك تُ ْح َممُ َ

القيـ ،ص.474
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،3ص.1162
النحك ،ج ،1ص.412
السٌراج ،األصكؿ في ٌ
 - 3ابف ٌ
 - 4ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.339
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أف (عمى) ال تككف بمعنى (عف) ،كذلؾ في معرض

أشار اإلماـ في مكضع آخر إلى ٌ
المماراة ،كىي المجادلة
حديثو عف اآلية ﴿ :أَفَتُ َم ُاروَن ُو َعمَى َما َي َرى﴾ النجم « ،72كمنو ي

كالمكابرة كليذا يع ٌدم ىذا الفعؿ بػ (عمى) كىي عمى بابيا ،كليست بمعنى (عف) كما قالو
المبرد» .1كىذا ً
شاىد آخر عمى تشديد اإلماـ عمى عدـ جكاز أف يقكـ حرؼ مقاـ حرؼ
ٌ

﴿ي ْوَم ُى ْم َعمَى
آخر .كنفى اإلماـ ابف ٌ
القيـ في مكضع آخر أف تككف (عمى) بمعنى (في) « َ
ى
َّ
الن ِ
ون﴾ ال ّذاريات  .13كالمشيكر في تفسير ىذا الحرؼ ٌأنو بمعنى يحرقكف؛ كلكف
ار ُي ْفتَ ُن َ
لفظة (عمى) تعطي معنى زائدنا عمى ما ذكركه ،كلك كاف المراد نفس الحرؽ ،لقيؿ :يكـ ىـ
لما ىعًمـ ىؤالء ذلؾ ،قاؿ كثير منيـ( :عمى) بمعنى (في) ،كما تككف
في ٌ
النار ييفتنكف؛ كليذا ٌ
المفسريف؛ مف
(في) بمعنى (عمى)» .2كما ذىب إليو اإلماـ ىك الذم عميو الكثير مف
ٌ
3
النار كليس المعنى اإلحراؽ ،كبعضيـ
أف لمكافريف فتنة عمى ٌ
ىؤالء األخفش  ،الذم رأل ٌ
جينـ .كالذم نراه ىينا ىك ما
النار؛ أم :فتنتيـ كىـ كاقفكف عمى باب ٌ
أف فتنتيـ عمى ٌ
رأل ٌ
نتصكر أف ييؤتى بػ (عمى)
لكؿ حرؼ زائد معنى زائدا ،كال
أف ٌ
ذىب إليو اإلماـ آنفا ،مف ٌ
ٌ

لمداللة عمى (في).
ٌ

و
معاف :4التٌبعيض
الجر (مف) أربعة
 -3-1مسائل في الحرف ( ِم ْن) :يذكر ٌ
النحاة لحرؼ ٌ
غ ْي ُرهُ﴾ األعراف 59
كابتداء الغاية ،كالتٌجنيس ،كقالكا بزيادتيا ،كاستشيدكا باآليةَ ﴿ :مالَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍو َ
بأف ال حرؼ زائد في القرآف الكريـ .كمف المعاني التي أشار
أف اإلماـ ابف ٌ
القيـ قاؿ ٍ
كأشرنا إلى ٌ
إلييا اإلماـ عف حرؼ الجر(مف):

ص َدقَ ِ
ات فَ ِن ِع َّما ِى َي َوِا ْن

إن تُْب ُدوا الـ َّ
التّبعيض :كأشار إلى ىذا المعنى مستشيدا باآليةْ ﴿ :
ِ
ون
وىا َوتُ ْؤتُ َ
تُ ْخفُ َ
س ِّي َئ ِات ُك ْم َوالمَّ ُو ِب َما تَ ْع َممُ َ
اء فَـ ُي َو َخـ ْيٌر لَ ُكـ ْم َوُي َكـفُِّر َعـ ْن ُك ْم مـ ْن َ
وىا ا ْلـفُقََر َ

ير﴾البقرة
َخ ِب ٌ

 .071قاؿ « :فيي في مكضع ( ًم ٍف) التي لمتٌبعيض؛ أل ٌف اآلية في سياؽ ثكاب

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص .252
 -2المرجع نفسو ،ص.290

 - 3األخفش ،معاني القرآف ،تح :ىدل محمكد قراعة ،ط .1القاىرة ،1990 :مكتبة الخانجي ،ج ،2ص.524
الرماني ،منازؿ الحركؼ .تح :عرفاف بف سميـ العشا حسكنة ،ط .1بيركت ،2005 :المكتبة
 - 4عمي بف عيسى ٌ
العصرٌية ،ص.100
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1
سيئاتكـ ،أك يكفٌر
الصدقة ال تيذىب جميع ال ٌذنكب»  ،كالتٌقدير :يكفٌر عنكـ بعض ٌ
الصدقة  ...ك ٌ
ٌ

م في تفسير اآلية.
عنكـ ما شاء مف ٌ
سيئاتكـ ،عمى نحك ما ذىب إليو الطٌبر ٌ

القيـ مف اعتبر (مف) لمتٌبعيض في اآليةَ ﴿ :وُن َنِّز ُل ِم َن

بيان الجنس :خالؼ اإلماـ ابف ٌ
ِ
ا ْلقُْر ِ
ين إِالَّ َخسا ارً﴾ اإلسراء  .80كمف ىؤالء
ين َوال َي ِز ُ
يد الظَّالِ ِم َ
فاء َوَر ْح َم ٌة لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
آن ما ُى َو ش ٌ
أف ( ًم ٍف) في ىذه اآلية لمتٌبييػف أك لمتٌبعيض ،كقاؿ اإلماـ ابف
ٌ
م الذم أرل في ك ٌشافو ٌ
الزمخشر ٌ
2
ً
فإف القرآف كمٌو شفاء».
ٌ
القيـ ٌإنيا لبياف الجنس « :ك(م ٍف) ىاىنا لبياف الجنس ،ال لمتٌبعيض؛ ٌ
أف بعضيـ قاؿٌ :إنيا لمتٌبعيض .كىاىنا نرل ٌأنو لـ
م في إعرابو لمقرآف ،كذكر ٌ
ككذلؾ قاؿ العكبر ٌ
ٌ ً
أف في القرآف آيات
يينظىر لممسألة نظرة
فسر اآلية كفؽ مذىبو ،فمف أرل ٌ
نحكية صرفة ،كك ٌّؿ ٌ

ً
أف القرآف كمٌو شفاء
ٌ
كيدعى بيا لمشفاء ،اعتبر (م ٍف) لمتٌبعيض ،كمف أرل ٌ
محددة ييسترقى بيا ،ي
جعؿ ( ًم ٍف) لبياف الجنس.
َخ َر ْج َنا ِب ِو ِم ْن ُك ِّل
القيـ عمى ( ًم ٍف) التي لبياف الجنس باآلية﴿ :فَأ ْ
كاستشيد اإلماـ ابف ٌ
الثَّمر ِ
ات﴾األعراف ،57يقكؿ « :فػ (مف) ىاىنا لبياف الجنس ال لمتٌبعيض ،كالمجركر في مكضع
ََ
المفعكؿ ال في مكضع الظٌرؼٌ ،إنما يريد الثٌمرات بأنفسيا ،إالٌ ٌأنو أخرج منيا شيئا ،كأدخؿ (مف)
المخرج ،ك ٌأنو مف الثٌمرات ،كليس المقصكد
لبياف الجنس كمٌو » .3فػ ( ًم ٍف) كردت لبياف جنس
ى
أخرجنا بعض الثٌمرات.
ٍ


ابتداء الغاية :تككف ( ًم ٍف) البتداء الغاية؛ نحك( :سافرت مف الجزائر إلى بغداد) ،فػ

يكضح ابتداء الفعؿ ،كييقصد باالبتداء المكاف الٌذم ابتدأ منو الفعؿ ،نحك قكلو تعالى:
( ًم ٍف)
ٌ
ش ِ
اط ِئ ا ْل َو ِاد ْاأل َْي َم ِن﴾ القصص ،32أم نكدم مف المكاف الذم ىك شاطئ
ي ِم ْن َ
﴿ َفمَ َّما أَتَ َ
اىا ُنوِد َ
ً
س َعمَى التَّ ْق َوى
س ِج ٌد أ ِّ
الكادم ،كقد تفيد (مف) تحديد زمف ابتداء الفعؿ ،نحك قكلو تعالى﴿ :لَ َم ْ
ُس َ
ِم ْن أ ََّو ِل َي ْوٍم﴾ التوبة .128كقد ألمح اإلماـ إلى ىذه المعنى الذم تفيده ( ًم ٍف) مستشيدا باآلية:

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.482
القيـ ،ص.363
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
 -3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.367

218

الفصل الثالث :آراء ابه القيم في مسائل الحزوف
ض ِم ْن َب ْقمِ َيا﴾ البقرة...« ،61عمى أحد القكليف؛ أم :ييخرج لنا مف بقؿ األرض
األر ُ
﴿ ِم َّما تُْن ِب ُ
ت ْ
ت) تكطئة كتمييد ،كالقكؿ الثٌاني ٌأنيا متعمقة بقكلو :تنبت؛ أم :ما تنبت
كقثائيا كقكلوً ( :مما تيٍنبً ي
مف ىذا الجنس ،فػ ( ًم ٍف) األكلى البتداء الغاية ،كالثٌانية لبياف الجنس كىذا الثٌاني أظير» ،1كقمنا

لمرأم القائؿ بداللة
(ألمح) ،أم أشار إلى معنى ابتداء الغاية الذم تد ٌؿ عميو (مف) كذلؾ بعرضو ٌ
ً
بأف ( ًم ٍف)
الرأم الثٌاني القائؿ ٌ
(م ٍف) عمى ابتداء الغاية في اآلية مف سكرة البقرة؛ غير ٌأنو آثر ٌ
أف ( ًم ٍف)
النحاة بمعنى (ابتداء الغاية)ٌ ،
لبياف الجنس .كاذا احتكمنا إلى ما قصده ٌ
فإننا ال نرل ٌ

الزماف ،يحمؿ معنى
الداللة عمى االبتداء سكاء في المكاف أـ ٌ
ألف ٌ
في اآلية تد ٌؿ عمى ذلؾ؛ ذلؾ ٌ
تتضمنو اآلية  61مف سكرة البقرة.
االستم اررية مف ابتداء الفعؿ إلى بمكغ الغاية ،كىذا ال
ٌ

عف) ىك المجاكزة ،مف
 -4-1مسائل في الحرف ( ْ
أىـ معنى ذكره ٌ
النحاة لمحرؼ ( ٍ
عن)ٌ :
إف ٌ
أما (عف) فمًما عدا ال ٌشيء ،كذلؾ قكلؾ :أطعمو عف جكوع ،جعؿ الجكع
ذلؾ ما قالو سيبكيو« :ك ٌ
2
البعدية.
منصرفان تاركان لو قد جاكزه»  ،كأضاؼ إلى ذلؾ ابف ىشاـ معاني التٌعميؿ ،كاالستعبلء ،ك ي

نضمو إلى المجاكزة؛ كمف األمثمة التي ذكرىا سيبكيو عف
البعدية يمكف أف
كنرل ٌ
أف معنى ي
ٌ
المجاكزة( :أطعمو عف جكع)؛ أم ٌأنو جاكز باإلطعاـ الجكع ،فجعمو بعيدا عنو.

يفصؿ في معاني الحرؼ (عف) عمى نحك صنيعو مع الحرؼ ( ًم ٍف)
أما اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،فمـ ٌ
ٌ

كقد أشار إلى معنى التٌعميؿ الذم يد ٌؿ عميو الحرؼ (عف) ،كذلؾ في شرحو لآليةُ ﴿ :ي ْؤفَ ُك َع ْن ُو
َم ْن أ ُِف َك﴾ ال ّذاريات .29يقكؿ « :فػ(عف) ىاىنا فييا طرؼ مف معنى التٌسبيب ،كقكلوَ ﴿ :و َما َن ْح ُن
4
3
ارِكي ِ
ِبتَ ِ
النحاة
آل َي ِت َنا َع ْن قَ ْوِل َك﴾ ىود ، »53كىي نفسيا اآلية التي استشيد بيا الكثير مف ٌ
أف (عف قكلؾ) ،في معنى (مف أجؿ قكلؾ)
إليضاح معنى التعميؿ في الحرؼ (عف)ٌ ،
كقدركا ٌ

أك (بسبب قكلؾ).

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ، ،ج ،2ص.484
 - 2سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.226
 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.288
 - 4ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،ج ،3ص.42
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الجر (عف)
أ ٌكد اإلماـ ابف القٌيـ في مكضع آخر مف (التٌبياف في أقساـ القرآف)ٌ ،
أف حرؼ ٌ

كبيف ىذا مف
ييستعمؿ ٌ
لمداللة عمى معنى ال يحصؿ إالٌ بو ،كال يمكف أف يقكـ حرؼ آخر مقاموٌ .
ألف نطقو
خبلؿ اآليةَ ﴿ :و َما َي ْن ِط ُ
ق َع ِن ا ْل َي َوى﴾ ال ّنجم ،3قاؿ « :كلـ يقؿ كما ينطؽ باليكل؛ ٌ
أف نطقو ال يصدر عف ىكل ،كاذا لـ يصدر عف ىكل ،فكيؼ
فإنو
عف اليكل ٍأبمغٌ ،
يتضمف ٌ
ٌ
1
نفي اليكل
ينطؽ بو؟
فتضمف نفي األمريف :نفي اليكل عف مصدر ٌ
ٌ
النطؽ ،كنفيو عف نفسو»  ،ك ي
لما لـ
السياؽ
حرؼ الجر (عف) .ك ٌ
ى
عف مصدر ٌ
النطؽ ٌإنما ييفيـ بتضميف ٌ
الدليؿ عمى ذلؾٌ ،أنو ٌ

عز كج ٌؿ بالحرؼ ( ًب)َ ﴿ :ولَ َد ْي َنا
النطؽ في آية أخرل ،أتى ا﵀ ٌ
يكف الغرض اإلشارة إلى مصدر ٌ
ِ
ق﴾ المؤمنون .60
ق ِبا ْل َح ِّ
اب َي ْن ِط ُ
كتَ ٌ
القيـ:
نعرض في ختاـ ىذا المبحث مخطٌطا ٌ
الجر عند اإلماـ ابف ٌ
يمخص معاني حركؼ ٌ
القيم
الجر عند اإلمام ابن ّ
معاني حروف ّ

الباء

 الضم
واالقتزان
(اإللصاق)
 المصاحبت

عمى

 االستعالء

مف

 التبعيض
 بيان
الجىس
 ابتداء الغايت

عف

 التعليل

الجر ال ينوب بعضيا عن بعض
حروف ّ
القيـ ،كاف كانت تشترؾ في بعض معانييا ،غير ٌأنيا عند الغماـ
فحركؼ الجر عند اإلماـ ابف ٌ

ال يقكـ بعضيا مقاـ بعض؛ إ ٍذ لك ٌؿ حرؼ معنى يضفيو عمى التٌركيب ،كال يحصؿ معناه إالٌ

بحمكلو.

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف .ص.247
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المبحث الثّالث :حــروف العطــف :أشرنا في فصؿ (األسماء) ،كتحديدا في مبحث (التكابع)
حد العطؼ ،كالمعطكؼ كالمعطكؼ عميو ،كالعامؿ في
إلى مسائؿ عف العطؼ ،مف ذلؾ ٌ
أجمنا الحديث عف حركؼ العطؼ إلى ىذا الفصؿ ،كسنعرض ىاىنا آراء لئلماـ
المعطكؼ ...ك ٌ
النحاة قد ذكركا حركفا يحدث بيا العطؼ ،كمنيـ
القيـ متعمٌقة بحركؼ العطؼ .فإذا كاف ٌ
ابف ٌ

1
القيـ مف تمؾ الحركؼ؟ كما ىي المسائؿ التي ناقشيا
مف جعميا عشرة  ،فما مكقؼ اإلماـ ابف ٌ

في حركؼ العطؼ؟

 -1من مسائل حرف العطف ( َو):

القيـ ،كلـ نجد
 -1-1الواو ال يعطف
نكه بيا اإلماـ ابف ٌ
َ
الشيء عمى نفسوٌ :إنيا مسألة بديعة ٌ

النحاة مف ٌنبو إلييا؛ كقد استخمص اإلماـ ىذه المٌطيفة في معرض حديثو عف تكالي (الرىك ًع
مف ٌ
فين وا ْلع ِ
َّ ِ
ِ
ين
السجكد) دكف إدراج حرؼ عطؼ بينيما ،كذلؾ في اآليةْ ﴿ :
اك ِف َ
أن طَ ِّي َار َب ْيتي لمطائ َ َ َ
بالسجكد ،كلـ ييعطؼ بالكاك كما
الرَّك ِع ُّ
و ُّ
كصؼ الرٌكع ٌ
الس ُجوِد﴾ البقرة ،105يقكؿ اإلماـ « :ى
السجكد) ،كالشيء ال يعطؼ بالكاك عمى نفسو» 2فالطائفكف
الرٌكع) ىـ ( ٌ
عطؼ ما قبمو؛ أل ٌف ( ٌ
الرٌكع فيـ أنفسيـ
ليس ىـ بالضركرة العاكفيف ،كالعاكفكف قد ال يككنكف ىـ الرٌكع ٌ
السجكد؛ أماٌ ٌ

إف لـ يسجد ليس
تتمة الكبلـ عند اإلماـ ابف ٌ
الراكع ٍ
ٌ
القيـ ،إذ ٌبيف أف ٌ
السجكد .كيدلٌنا عمى ذلؾ ٌ
أف الشيء ال يعطؼ عمى نفسو بالكاك ،كلـ ينؼ
أف اإلماـ ٌ
حدد ٌ
براكع في حكـ ال ٌشريعة .غير ٌ

أف يحصؿ العطؼ بيف ال ٌشيء كنفسو بحركؼ العطؼ األخرل ،لع ٌؿ ىذا ما قد ييفيـ مف قكلو

إما لككنو أص ىؿ حركؼ العطؼ « :فمتى رأيت
أف تخصيصو لمكاكٌ ،
السابؽ؛ إالٌ ٌأننا نرل ٌ
ٌ
مرده ٌ
3
أف اإلماـ أراد بػالعطؼ بػ
حرفا مف حركؼ العطؼ مع الكاك فالكاك ىي العاطفة دكنو»  ،كا ٌما ٌ

النحاة مف يذكر العطؼ بالحركؼ
ألف مف ٌ
(الكاك) عطؼ ٌ
النسؽ ،كبذلؾ استثنى عطؼ البياف؛ ٌ

مقابؿ عطؼ البياف.

النحك ،ج ،2ص.55
السٌراج ،األصكؿ في ٌ
 - 1ابف ٌ
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.115

 - 3المرجع نفسو ،ج ،1ص.349
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حدث عف نػ ػكع مف أن ػكاع (ال ػكاك) كسػ ػ ٌماىا كاك
النحاة مف ت ػ ٌ
 -2-1واو الــثّمــانية :م ػف ٌ

م كابف خالكيو كاك الثٌمانية
ال ػثٌمانية ،كقاؿ إنيا الزمة ٌ
لكؿ ثمانية في ٌ
العد « :كأثبت الحرير ٌ

بأف السبعة عدد تاـ ،كما بعده
ألف العرب إذ ٌ
عدكا قالكا :ستٌة سبعة كثمانية إيذانا ٌ
كقاالٌ :

ل ثَ ٌة َارِب ُع ُي ْم َك ْم ُب ُي ْم﴾ إلى قكلو﴿ :وثامنيم﴾
ون ثَ َ
س َيقُولُ َ
عدد مستأنؼ كاستدلٌكا بقكلو تعالىَ ﴿ :
ألف أبكابيا ثمانية بخبلؼ آية
يا﴾ ّ
الكيف ،00كقكلو في آية ٌ
الزمرٌ ،73
الجنةَ ﴿ :وفُتِّ َح ْت أَ ْب َو ُ
اب َ
ألف أبكابيا سبعة ،كقكلوَ ﴿ :و َّ
فإنو الكصؼ الثامف»
الن ُ
ون َع ْن ا ْل ُم ْن َك ِر﴾ التّوبةٌ ،110
ٌ
اى َ
جينـ ٌ

1

السادس
ٌ
فحجة مف قاؿ بكاك الثٌمانية في آية الكيؼٌ ،
الرابع كال في ٌ
أف الكاك لـ تذكر في ٌ
ألنيا كاك الثٌمانية .كلـ ترد الكاك في قكلو تعالىَ ﴿ :حتَّى إِ َذا
كذكرت في (كثامنيـ كمبيـ)؛ ٌ

سف
يا﴾ ّ
َج ُ
اؤ َ
الزمر - ،71في رأم السيكطي -ألف أبكاب ٌ
وىا فُتِّ َح ْت أ َْب َو ُ
اب َ
جينـ سبعة ،فمـ ىي ٍح ي

مختصة بالثٌمانية ،كدليمو في ذلؾ ٌأنو أيكتي بيا في اآلية بعدىا:
ألنيا
أف ييؤتى بالكاك؛ ٌ
ٌ
الجنة ثمانية .كاستد ٌؿ بآية التٌكبة
يا﴾ ّ
﴿ َحتَّى إِ َذا َج ُ
اؤ َ
ألف أبكاب ٌ
الزمر73؛ ذلؾ ٌ
وىا َوفُتِّ َح ْت أ َْب َو ُاب َ
ألنو الكصؼ الثٌامف بعد( :التائبكف)
الناىكف عف المنكر)ٌ ،
أف الكاك كردت في (ك ٌ
كرأل ٌ

الساجدكف)( ،اآلمركف بالمعركؼ).
الراكعكف)ٌ ( ،
(الحامدكف)( ،العابدكف)ٌ ( ،
السائحكف)ٌ ( ،

ً
النحاة في قكليـ بػ (كاك الثٌمانية) ،بؿ أنكر
لـ
القيـ ما ذىب إليو بعض ٌ
ابف ٌ
يرض اإلماـ ى

النحاة « :فقالت طائفة :ىذه كاك الثٌمانية.
أف تككف ك هاك مكسكمة ك ىاك الثٌمانية في عرؼ ٌ
النار سبعة ،فمـ تدخٍميا الكاك .كىذا قكؿ
دخمت في أبكاب
الجنة لككنيا ثمانية ،كأبكاب ٌ
ٌ
أئمة العربية .كاٌنما ىك مف استنباط بعض
ضعيؼ ال دليؿ عميو ،كال تعرفو العرب ،كال ٌ

2
القيـ الحديث عف (كاك الثٌمانية) في (بدائع الفكائد) ،كبدأ
ٌ
المتأخريف»  ،كقد بسط اإلماـ ابف ٌ

أف تيذكر كؿ صفة عمى
أف ٍّ
الصفات إذا ٌ
فإما ٍ
تفصيمو مف آية التٌكبة ( ،)112كرأل ٌ
تعددتٌ ،
حدة ،كاما أف يتكسط الص ً
القيـ -مف بيف
فات
ي
حرؼ عطؼ .كتيسقىط الكاك -عند اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ

السيكطي ،ىمع اليكامع ،ج ،3ص.191
ٌ -1
القيـ.459 ،
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
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فإف
لمداللة عمى تبلزميا ،ك ٌأنيا
الصفات ٌ
الصفاتٌ ،
أما إذا جيء بالكاك بيف ٌ
ٌ
ٌ
كالصفة الكاحدةٌ ،

الصفات مختمفة المعنى ،أك لمجمع بيف صفتيف ألداء معنى ما.
ذلؾ ٌ
لمداللة عمى ٌ
أف ٌ

الصفتيف
كشرح اإلماـ ابف ٌ
الصفات األ ىيكؿ ،كاإلتياف بيا بيف ٌ
القيـ سبب إسقاط الكاك مف بيف ٌ
ألف كؿ صفة لـ تيعطؼ عمى ما قبميا فييا كاف فيو تنبيو عمى ٌأنيا في
األخيرتيف ،يقكؿٌ « :

اجتماعيا كالكصؼ الكاحد لمكصكؼ كاحد فمـ يحتج إلى عطؼ .فمما ذكر األمر بالمعركؼ

أف كؿ
كالنيي عف المنكر ،كىما متبلزماف
ٌ
يف ٌ
مستمداف مف مادة كاحدة ،ح يسف العطؼ ىليبً ى

حدتو مطمكب بتعيينو ،ال ييكتفى فيو بحصكؿ الكصؼ اآلخر» ،1فاألمر
كصؼ منيما قائـ عمى ٌ
تكىـ
بالمعركؼ ك ٌ
النيي عف المنكر كاف كانا لمغاية نفسيا ،إالٌ ٌأنو فيصؿ بينيما بالكاك ،حتٌى ال ىي ٌ

أف الكاحد يغني عف اآلخر.
ٌ
الناس ٌ

ِ
ُّوس
كاستشيد اإلماـ عمى تبلزـ ٌ
الصفات ،كحسف إسقاط الكاك عنيا بػاآليةُ ﴿ :ى َو ا ْل َمم ُك ا ْلقُد ُ
يبيف اإلماـ كجو التبلزـ بيف
َّ
الس َل ُم ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ا ْل ُم َي ْي ِم ُن ا ْل َع ِز ُ
َّار ا ْل ُمتَ َك ِّب ُر﴾ الحشر ،03كلـ ٌ
يز ا ْل َجب ُ
يعزز حججو في نفيو
صفات ا﵀ كأسمائو في ىذه اآلية ،كما نرل ٌأنو كاف أحرل باإلماـ أف ٌ

إف كاك الثمانية لك ثبتت في فصيح
لكجكد (كاك الثمانية) مف خبلؿ ىذه اآلية ،ككددنا لك قاؿٌ :
عددنا األسماء في ىذه اآلية؟
المتكبر) ،ىأك ليس ىك اسما ثامنا ،إذا ما ى
الكبلـ لى ًجيء بيا قبؿ ( ٌ
كاستنادا إلى ىذا ال ٌشاىد ،كأخذا بما ذىب إليو اإلماـ في شرحو لسبب إثبات الكاك ،أك إسقاطيا
أف اإلتياف بيا
السابقةٌ ،
فإننا نرل رأم اإلماـ ابف ٌ
القيـ في عدـ كجكد كاك الثٌمانية ،ك ٌ
في ال ٌشكاىد ٌ
أف ما ايصطيمح عميو بػ (كاك
يككف لغرض أداء معنى ما .كا ٌف الذم يؤ ٌكد ما ذىب إليو اإلماـٌ ،

النحاة مف الطٌبقات األكلى.
الثٌمانية) لـ يرد عند ٌ

أف لحرؼ العطؼ (أك) معاني ثبلثة
 -3-1من معانى حرف العطف (أو) :يذكر ٌ
النحاة ٌ

2
ؾ أف يككف المتكمٌـ غير
ؾ كالتٌخيير كاإلباحة»  ،فالش ٌ
يقكؿ ابف األنبارم « :ك(أك) تفيد الش ٌ
أما التٌخيير فنحك قكلنا :ىس ًاف ٍر في
متيقٌف مف األمر ،كأف نقكؿ :ىذا الكتاب
ى
ألحمد أك خالدٌ ،

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،3ص.918
 - 2ابف األنبارم ،أسرار العربية ،ص.220
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السيارة ،أما اإلباحة ،فيي أيضا اختيار ،غير ٌأنو ال يجكز لممخير أف يجمع بيف
القطار أك في ٌ

الكتاب أك المجمةى.
ما قبؿ الكاك كما بعده ،نحك :اق ًار
ى

النحاة لحرؼ العطؼ (أك) ،ككافقيـ في ككنيا
القيـ إلى المعاني التي ذكرىا ٌ
أشار اإلماـ ابف ٌ

أما (أك) التي لمتٌخيير فاألمر فييا ظاىر.
لبلختيار ،كعارضيـ في معنى اإلباحة « :ك ٌ
أما (أك) التي زعمكا ٌأنيا لئلباحة ،نحك ( :جالً ً
ابف سيريف) فمـ تكجد اإلباحة مف
حسف أك ى
س اٍل ى
كٌ
ط لئلباحةٌ ،إنما أيخذت مف لفظ األمر الذم ىك
لفظ (أك) كال مف معناىا ،كال تككف (أك) ق ٌ
لئلباحة» ،1ييفيـ مف قكلو( :فاألمر فييا ظاىر) ٌأنو ال يعترض عمى داللة أك عمى

مستمدا مف حرؼ العطؼ (أك) ،كمعنى
االختيار؛ غير ٌأنو يينكر أف يككف معنى اإلباحة
ٌ

مستمد مف فعؿ الطٌمب.
اإلباحة ٌإنما ىك
ٌ

أف
نؤيد اإلماـ ابف ٌ
كال ٌ
أف فعؿ الطٌمب د ٌؿ عمى إلزاـ االختيار ،ك ٌ
القيـ في ما ذىب إليو ،كنرل ٌ

أف معنى اإلباحة يتحقٌؽ
الذم د ٌؿ عمى اإلباحة في االختيار ىك حرؼ العطؼ (أك) ،كما نرل ٌ

مف فعؿ الطٌمب ،كحرؼ العطؼ (أك) ،كال يحصؿ ىذا المعنى بكاحد دكف اآلخر ،كىذا مكافقة
النحاة.
لرأم أغمب ٌ

القيـ ،غير ٌأنو نفى أف يككف ىك
أما عف ما في (أك) مف معنى ال ٌش ٌ
ؾ فمـ ينكره اإلماـ ابف ٌ
ٌ
س ْي ِن ْأو أ َْد َنى﴾ال ّنجم ،9إ ٍذ رأل
المقصكد مف بعض اآليات ،مف ذلؾ قكلو تعالى﴿ :فَ َك َ
ان قَ َ
اب قَ ْو َ

ؾ؛ بؿ تحقيؽ لقدر المسافة
ؾ في اآلية ،يقكؿ« :كليس ىذا عمى كجو ال ٌش ٌ
أف (أك) ال تعني ال ٌش ٌ
ٌ
وب ُك ْم ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك فَ ِي َي َكا ْل ِح َج َارِة أَ ْو
س ْت ُقمُ ُ
ك ٌأنيا ال تزيد عف قكسيف البتٌة ...كنظيره قكلو ﴿ثُ َّم قَ َ

س َوةً﴾ البقرة74؛ أم :ال تنقص قسكتيا عف قسكة الحجارة ...كىذا المعنى أحسف كألطؼ
أَ َ
ش ُّد قَ ْ
بالنسبة
أدؽ مف قكؿ مف جعؿ (أك) في ىذه المكاضع بمعنى (بؿ) ،كمف قكؿ مف جعميا لم ٌش ٌ
ك ٌ
ؾ ٌ
2
ؾ في آية البقرة ،كأثبت تشبيو القساكة
الرأم ،كقكؿ مف جعميا بمعنى الكاك»  ،نفى اإلماـ ال ٌش ٌ
إلى ٌ

ألنو لك كانت (أك) بمعنى (بؿ) ،ألصبح المعنى ٌأنيا ليست
إما كالحجارة أك ىي ٌ
أشدٌ ،
ٌ
بأنيا ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.346
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.250
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م
القيـ ىك مذىب
المفسريف ك ٌ
كالحجارة ،كاٌنما ىي ٌ
أشد .كما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
الزمخشر ٌ
ٌ
م.
كالطبر ٌ

1

فإنو نفى أيضا أف تككف بمعنى (الكاك) يقكؿ:
كا ٍذ نفى اإلماـ أف تأتي (أك) بمعنى (بؿ)ٌ ،

أف (ال) قد تأتي بمعنى (الكاك) باطبل ،يلبعد ما بيف معنيييما ،ككذلؾ (أك)
«كاف زٍعـ مف زعـ ٌ

2
أف
بمعنى (الكاك) فأيف معنى الجمع بيف ال ٌشيئيف إلى معنى اإلثبات ألحدىما »  ،فيك يرل ٌ

أما (أك)ً ،
فتريد إلثبات المعنى ألحد طرفي
الضـ بيف المعطكفيفٌ ،
(الكاك) تككف بمعنى الجمع ك ٌ
ردا عمى
العطؼ ،كنفيًو عف اآلخر .كقد جاء مكقؼ اإلماـ في نفي مجيء (أك) بمعنى الكاك ٌ
أف أك
األخفش ،كجماعة مف
الككفييف الذيف قالكا بذلؾ ،يقكؿ صاحب (الجنى ٌ
ٌ
الداني) « :كالى ٌ

استدال بقكلو تعالى (أك يزيدكف) .كىك م ٍذىب
تأتي بمعنى الكاك ذىب األخفش ك
الجرمي ،ك ٌ
ٌ
الككفييف» ،3أما استشيادىـ بقكلو تعالى﴿ :وأَرس ْم َناه إلَى ِم َائ ِة أ ٍ
ون﴾
جماعة مف
َلف أ َْو َي ِز ُ
يد َ
ٌ
َْ َ ُ
القيـ ليس بمعنى (الكاك) ،كاٌنما ىي عمى أصميا؛ أم :ألحد
ال ّ
صافات ،147فيي عند اإلماـ ابف ٌ

ؾ ،كاٌنما مف باب
ال ٌشيئيف( :مائة ألؼ) ،أك (المائة ألؼ نفسيا كزيادة) ،كليس ذلؾ مف باب ال ٌش ٌ
اإلبياـ عمى المتمقٌي إذا لـ ييختىر التٌبييف لو.

معاني ثبلثة :التٌرتيب ،كالتٌعقيب
أف لمفاء
 -4-1من معاني الفاء :يتٌفؽ معظـ ٌ
النحاة ٌ
ى
م) مع التٌعقيب ...كتفيد
كالتٌسبيب« :الفاء معناىا الغالب ىك التٌرتيب بنكعيو (
المعنكم كال ٌذ ٍك ًر ٌ
ٌ

متسب نبا
السببية( ،بأف يككف المعطكؼ
نا
كثير مع التٌرتيب كالتٌعقيب( ،التسبيب)؛ أم ٌ
ٌ
الداللة عمى ٌ
4
ثـ
أما اإلماـ ابف ٌ
عف المعطكؼ عميو)» ٌ ،
القيـ فقد أكرد معاني الفاء مجممة في (بدائع الفكائد)ٌ ،

أما (الفاء) ،فيي مكضكعة
استشيد لتمؾ المعاني في مكاضع مختمفة مف
المدكنة ،يقكؿ « :ك ٌ
ٌ

لمتٌعقيب ،كقد تككف لمتٌسبيب كالتٌرتيب ،كىما راجعاف إلى معنى التٌعقيب؛ أل ٌف الثٌاني بعدىما أبدا

 -1الطٌبرم ،تفسير الطٌبرم ،ج ،2ص.136

 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.358
الداني في حركؼ المعاني ،ص.230
 - 3حسف المرادم ،الجنى ٌ
النحك الكافي ،ج ،3ص.574
عباس حسفٌ ،
ٌ -4
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اء َىا
األكؿ ،فالتٌسبيب نحك( :ضرٍبتيو ىفب ىكى) كالتٌرتيب نحك ﴿:أَ ْىمَ ْك َن َ
اىا فَ َج َ
ٌإنما يجيء في عقب ٌ
تقديمو في ال ٌذكر» 1كظاىر قكلو
س َنا﴾األعراف ،4دخمت الفاء لترتيب المٌفظ؛ أل ٌف اليبلؾ يجب
َبأْ ُ
ي
أف معنى التٌسبيب كمعنى التٌرتيب
النحاة في المعاني التي ٌ
ٌأنو كافؽ ٌ
حددكىا لػ (الفاء) ،كيرل ٌ

ألف المعطكؼ كارد عقب المعطكؼ في كمييما.
كبلىما عائد إلى معنى التٌعقيب؛ ٌ

ثمة حدكد
النحاة حكؿ معاني (الفاء) لـ يخؿ مف الجدؿ؛ ٌ
إف التٌكافؽ الحاصؿ بيف ٌ
ٌ
ألنو ليست ٌ

أف (الفاء) في شاىد ما ٌأنيا لمتسبيب ،رآه آخر غير
كاضحة لتمؾ المعاني ،فإذا ما فيـ
نحكم ٌ
ٌ
السا ِبقَ ِ
القيـ لمجرجاني في اآلية﴿ :و َّ ِ
ات
س ْب ًحا( )3فَ َّ
ذلؾ ،كمف ذلؾ مخالفة اإلماـ ابف ٌ
السا ِب َحات َ
َ

القيـ « :قاؿ الجرجاني كذكر السابقات كالمدٌبرات
س ْبقًا﴾ ال ّنازعات ،4يقكؿ اإلماـ ابف ٌ
َ

أف القياـ كاف سببان
كأنو قاؿ ٌ
بالفاءٌ ...
فالبلتي سبحف فسبقف كما تقكؿ قاـ فذىب أكجب الفاء ٌ

السبؽ ببل تراخ» ،2فالفاء ىاىنا
أف الفاء دالٌة عمى التٌعقيب ،ك ٌ
لم ٌذىاب ...مع ٌ
أف التٌدبير يتعقٌب ٌ
السابقات ىي
القيـ -لمتٌعقيب كليست لمتٌسبيب ،كرأل ٌ
عند ابف ٌالفراء ٌ
السابحات ك ٌ
أف ٌ
الزجاج ك ٌ

القيـ
السماء فتسبؽ ال ٌشياطيف بالكحي ،كمنو يككف ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
المبلئكة ،تسبح في ٌ

الس ٍبؽ يعقبيا.
ٌ
السبؽ ،كاٌنما ٌ
فالسباحة ليست سببا في ٌ
مما ذىب إليو الجرجانيٌ ،
أصح ٌ

السياؽ
يشير اإلماـ ابف ٌ
القيـ في مكضع آخر إلى التٌداخؿ بيف معنيي التٌعقيب كالتٌسبيب في ٌ
الزمر73
ين﴾ ّ
لم َعمَ ْي ُك ْم ِط ْبتُ ْم فَ ْ
اد ُخمُوىا خالِ ِد َ
الكاحد ،ككاف ذلؾ في معرض تفسيره لآليةَ ﴿ :
س ٌ

أف (الفاء) ىاىنا جاءت لمتٌعقيب كالتٌسبيػب ،يقكؿ« :عقٌب دخكليا عمى الطٌيب بحرؼ الفاء
كرأل ٌ

فإنيا دار الطٌيبيف ال
بأنو سبب ٌ
لمدخكؿ ،أم بسبب طيبكـ ،قيؿ لكـ :ادخمكىاٌ ،
الذم يؤذف ٌ
3
أف معنيي
إف ىذا المذىب لئلماـ ابف ٌ
يدخميا إالٌ ٌ
القيـ ىك امتداد لما ٌبيػنو آنفا ،مف ٌ
طيب» ٌ ،

الدخكؿ يأتي
التٌسبيب كالتٌرتيب كبلىما عائد لمعنى التٌعقيب .كقد تحقٌؽ المعنى في اآلية؛ إذ ٌ
المفسريف ،مف أمثاؿ ابف
لمدخكؿ ،كىذه المٌطيفة لـ يشر إلييا معظـ
عقب الطٌيبة كىي سبب ٌ
ٌ

م.
كثير ،كالطٌبرم ،ك ٌ
الزجاج ،كاألخفش ،كالعكبر ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.340
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص .139
القيـ ،ص.458
 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
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وري ِ
ات قَ ْد ًحا﴾ العاديات ،0فإذا كانت كتب
كأشار إلى معنى التٌسبيب في تناكلو لآلية﴿ :فَا ْل ُم ِ َ

أف (قدحا) كردت
أف (المكريات) معطكؼ عمى (العاديات) ،ك ٌ
اىتمت بتبييف ٌ
إعراب القرآف قد ٌ

النار
حاال ،كاذا اكتفى مؤلٌفك معاني القرآف
ت ٌ
أف الخيؿ ٍأكىر ٍ
ٌ
الفراء) بمعنى ٌ
(الزجاج ،األخفش ،ك ٌ
1
القيـ ٌبيف معنى (الفاء) التي بيا حصؿ
فإف اإلماـ ابف ٌ
بحكافرىا كىي نار حباحب ال يينتفع بيا؛ ٌ

ألف المكريات ىي العاديات بعينيا ،كليذا
المعنى الذم ذكره أصحاب معاني القرآف ،يقكؿٌ « :

2
أف ب ػ (الفاء) التي لمتٌسبيب
فإنيا ى
عد ٍ
عطفيا عميو بالفاء التي لمتٌسبيبٌ ،
ت فأكرت» ٌ ،
فبيف اإلماـ ٌ

عد يكىا سببا في إيراء
رت نارا ،فكاف ٍ
حصؿ معنى اآلية :الخيؿ عدت فيي عاديات ،كبعدكىا ٍأك ٍ
النار.
ٌ



متنكعة ،فيي ناصبة لمفعؿ
طف :تأتي (حتٌى) ألغراض
( -5-1حتّى) التي لمع ْ
ٌ
نحكية ٌ

أف (حتى)
جر ،كتأتي لمعطؼ بمعنى الكاك « :زعـ بعضيـ ٌ
المضارع ٍ
بأف المضمرة ،كترد حرؼ ٌ

ثـ) ك(الفاء) كليس كذلؾ ،كاٌنما ىي لمطمؽ الجمع كالكاك» 3أ ٌكد ابف
تفيد التٌرتيب كما تفيده ( ٌ

الككفييف الذيف أركا ٌأنيا ال تفيد ذلؾ ،كنفى
أف حتٌى تفيد العطؼ ،كىذا بخبلؼ
ٌ
ىشاـ بقكلو ىذا ٌ
الضـ كالكاك.
أف تفيد التٌرتيب كالفاء ،كرأل ٌأنيا تفيد الجمع ك ٌ

النحاة
أف (حتٌى التي لمعطؼ) مثميا مثؿ (الكاك) ،فكافؽ بذلؾ مذىب ٌ
كيرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ

إف (حتٌى) مثؿ (الكاك) ال
غير ٌأنو أشار إلى ٌأنيا ال تككف عاطفة إالٌ بشرطيف اثنيف ،يقكؿٌ « :
تخالفيا إالٌ في شيئيف ،أحدىما :أف يككف المعطكؼ مف قبيؿ المعطكؼ عميو ،فبل تقكؿً ( :
قدـ
بقكة أك ضعؼ أك كثرة أك قمٌة» ،4فإذا
ٌ
الن ي
اس حتٌى الخي يؿ) بخبلؼ الكاك .الثٌاني :أف تخالفو ٌ
كانت (الكاك) ال ييشترط فييا المطابقة بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ،فنقكؿ( :جاء زيد

فإف (حتٌى) ال تككف عاطفة إالٌ بمطابقة بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ،كليس ييقصد
كفرسو)ٌ ،
ي
الفراء ،معاني القرآف ،ج ،3ص.284
ٌ -1
القيـ ،ص.78
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ

( - اإليراء) مصدر الفعؿ ( ٍأكرل) بمعنى ٍأكقد.
الصدل ،ص.304
الندل كب ٌؿ
ٌ
 -3ابف ىشاـ ،شرح قطر ٌ
 - 4ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص .344
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فإف
الكتاب حتٌى
العينية ،كاٌنما مطابقة الجنس ،فإذا قمنا( :قرأت
بالمطابقة المطابقة
ى
ٌ
المبلحؽ)ٌ ،
ى

أما الشرط الثاني ،فأف يككف بيف المعطكؼ بػ (حتٌى) كالمعطكؼ
المبلحؽ مف جنس الكتابٌ .
القكة كالضعؼ ،أك الكثرة كالقمٌة ...كالذم اىتدينا إليو في مسألة العطؼ
عميو تفاكت مف حيث ٌ

أف ذلؾ ال يككف إالٌ إذا كاف أحد طرفي العطؼ جزءا مف اآلخر ،فإذا كاف جزءا
بػ(حتٌى) ،ىك ٌ

منو ،فيك مطابؽ لو ،كبينيما تفاكت -طالما التٌفاكت حاصؿ بيف الجزء ككمٌو-

إما) ىؿ ىي مف حركؼ
إما) من حروف العطف؟ اختمؼ ٌ
النحاة في أمر ( ٌ
 -6-1ىل تكون ( ّ
إما) المسبكقة بمثميا عاطفة عند أكثر
العطؼ أـ ال ،كذىب معظميـ إلى ٌأنيا لمعطؼٌ ( « :

1
إما) الثٌانية ىي
ٌ
الن ٌ
(إما كذا كا ٌما كذا) ،ف ػ ( ٌ
حكييف ، ».كالمقصكد بػ (المسبكقة بمثميا) نحك قكلناٌ :

إما) في
إما) األكلى .كقد ٌ
عدىا ابف ٌ
الس ٌراج عاطفة ،يقكؿ « :ك( ٌ
التي لمعطؼ ،كىي مسبكقة بػ ( ٌ

عمرك) كقع الخبر
الش ٌ
ؾ كالخبر بمنزلة (أك) ،كبينيما فصؿ ،كذلؾ ٌأنؾ إذا قمت( :جاءني ز ه
يد أك ه
ؾ .ك(إما) تبتدئ بو ًّ
يقينا حتٌى ذكرت (أك) ،فصار فيو كفي و
شاكا ,كذلؾ
عمرك ش ٌ
في (ز ويد) ن
ٌ

ؾ
الداللة عمى الش ٌ
إما ز ه
الس ٌراج بمنزلة (أك) في ٌ
إما) عند ابف ٌ
يد كا ٌما ه
عمرك» فػ ( ٌ
قكلؾ :جاءني ٌ
ؾ.
كىي عنده عاطفة ببل ش ٌ

إما)
القيـ لممسألة ،كلـ يكافؽ ما ذىب إليو معظـ ٌ
تطرؽ اإلماـ ابف ٌ
ٌ
النحاة في اعتبار ( ٌ

إما) ال تككف مف حركؼ العطؼ» ،2كرأل ٌأنو يمتنع أف تككف عاطفة ألربعة
عاطفة ،يقكؿٌ ( « :

أكجو:

فإنيا تعطؼ معمكؿ الفعؿ عميو
إما) عاطفة ٌ
ٌ 
ألنيا تقع بيف الفعؿ كمعمكلو ،كلك كانت ( ٌ
إما) فىصمت بيف العامؿ
كىذا ممتنع ،فإذا قمناٌ ( :
إما أمينةى كا ٌما سارةى)ٌ ،
فإف ( ٌ
ىنأ األستا يذ ٌ

ىنأ) كمعمكلو (سارةى)؛
( ٌ

فإنيا تفصؿ بيف
اىيـ)ٌ ،
إما ٌ
إما) قبؿ الفاعؿ ،نحك( :جاءني ٌ
 إذا كردت ( ٌ
محم هد كا ٌما إبر ي
يصح الفصؿ بينيما بعاطؼ.
القيـ يرل ٌأنيما كالجزء الكاحد ،كال
ٌ
الفعؿ كفاعمو ،كابف ٌ

 -1ابف مالؾ ،شرح الكافية ال ٌشافية ،ج ،3ص.1226
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.1654
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صح أف يدخؿ عمييا حرؼ عطؼ آخر؛ إ ٍذ لـ ييسمع
 لك كانت (إ ٌما) حرؼ عطؼ ما ٌ
فحؽ
يصح ىذا في حركؼ العطؼ،
...فمما لـ
( ىكأى ٍك) ( ،ىكف ػ ػػىػ ػ) ( ،ىكثيٌـ)
ٌ
ٌ
إما) ،ي
كصح مع ( ٌ
ٌ
أف يقاؿ عنيا :إٌنيا ليست بعاطفة.

اىيـ) كا ٌما عطؼ جممة
إما أف يككف عطؼ مفرد عمى مفرد( :جاء ٌ
 العطؼ ٌ
محم هد كابر ي
فإف (إ ٌما)
محم هد كا ٌما إبراىيـ)ٌ ،
إما ٌ
أما إذا قمنا( :جاء ٌ
محم هد كنجح)؛ ٌ
عمى جممة( :اجتيد ٌ
محمدا) عمى مفرد ،كال يستقيـ عطفو عمى جممة.
األكلى لـ تعطؼ ( ٌ

إما) حرؼ عطؼ ،كما
إف ىذه األكجو األربعة التي ذكرىا اإلماـ ٌ
ٌ
تبيف ٌ
السر في عدـ اعتبار ( ٌ

أف الكاك ىي
إما) منبثؽ عف مكقفو عف األصؿ في حركؼ العطؼ ،ك ٌ
ذىب إليو اإلماـ في ( ٌ

فإف الكاك ىي العاطفة
األصؿ ،كاذا اقترنت بحرؼ آخر ٌ
فإنيا ىي العاطفة ،مف ذلؾ( :كا ٌما)ٌ ،

الندل ،يقكؿ:
إما) عاطفة ،ابف ىشاـ في شرحو لقطر ٌ
إما) .كمف الذيف نفكا أف تككف ( ٌ
كليس ( ٌ
يصنفيا
إما) ٌأنيا غير عاطفة كىك الحؽ» ،1كيقصد بسككتو ٌأنو لـ
«كقد
ٌ
تضمف سككتي عف ( ٌ
ٌ
يبيف معانيو عمى نحك ما فعؿ مع سائر حركؼ العطؼ.
مع حركؼ العطؼ ،كلـ ٌ

أما
كا ٌف الذم نراه في المسألة ىك ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
القيـ في ٌ
إما) ليست عاطفةٌ ،
أف ( ٌ

أف حركؼ العطؼ ال يدخؿ بعضيا
الحجج التي حممتنا عمى ىذا ،فما ذىب إليو اإلماـ مف ٌ

أف
أف المفرد ال ييعطؼ عمى جممة .كىما ٌ
حجتاف ٍّبينتاف لدحض زٍعـ مف زىعـ ٌ
عمى بعض؛ ك ٌ

إما) عاطفة.
(ٌ

 -7-1حرفا العطف( :بل) و( ِ
عاطفيف
النحاة في ككف الحرفيف (بؿ) ك(لكف)
لك ْن) :لـ يختمؼ ٌ
ٍ

لكف) ك(بؿ) بعد نفي كلصرؼ
أف يأتيا بعد نفي أك نيي « :ك( ٍ
كاشترطكا في مجيئيما لمعطؼ ٍ
فأما
الحكـ إلى ما بعدىا  ...حاص يؿ ىذا المكضعٌ ،
أف بيف (ال) ك(لكف) ك(بؿ) اشت ار نكا كافت ارقناٌ ،
السامع عف الخطأ في الحكـ
اشتراكيا فمف كجييف :أحدىما ٌأنيا عاطفة ،كالثٌاني ٌأنيا تفيد ٌ
رد ٌ

كرىدتا بعد
الصكاب»،2
ٌ
كمؤدل كبلـ ابف ىشاـٌ ،
إلى ٌ
أف (بؿ) ك(لكف) عاطفتاف ببل اختبلؼ ،ما ى
الصدل ،ص.308
 - 1ابف ىشاـ ،شرح قطر ٌ
الندل كبؿ ٌ
 - 2المرجع نفسو ،ص.306
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النحاة في ككنيا عاطفة؛ غير ٌأنو
نفي أك نيي،
لكف) كلـ يخالؼ ٌ
كتطرؽ اإلماـ ابف ٌ
القيـ إلى ( ٍ
ٌ

طؼ مع دخكؿ
أضاؼ إلى
ؼ عٍ
لكف) ال تككف حر ى
ٍ
أف ( ٍ
شرطييـ شرطا آخر ،يقكؿ« :كاعمـ ٌ

أف حرؼ العطؼ ال يدخؿ
(الكاك) عميو» ،كىذه قاعدة مطٌردة عند اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،فيك يعتبر ٌ
أف (إ ٌما) عاطفة.
عمى حرؼ عطؼ آخر ،كبيذا ٌ
رد رأم مف زعـ ٌ

ألف (إ ٌما) تبلزميا الكاك ،بينما يقترف
لكف)؛ ٌ
إما) كأثبتيا لػ ( ٍ
كنفيـ مف ىذا ٌأنو نفى العطؼ عف ( ٌ
لكف) كيفارقيا ،فمتى فارقيا فيي عاطفة ،كمتى اقترف بيا سقط عنيا العطؼ.
الكاك بػ( ٍ

القيـ فقد
تبيف مف قكؿ ابف ىشاـ ككثير مف ٌ
أما اإلماـ ابف ٌ
أما (بؿ) فقد ٌ
النحاة ٌأنيا عاطفةٌ ،
ٌ

تحدث عف معانييا كلـ يذكر ٌأنيا عاطفة صراحة ،كاٌنما أشار إلى معنى العطؼ؛ كىك إعطاء
ٌ

المعطكؼ حكـ المعطكؼ عميو ،أك نفي الحكـ عف أحدىما كاثباتو لآلخر ،يقكؿ « :كاذا قمت:
نفيت المجيء عف زيد كأثبتٌو لعمرك ،كىذا
(ما جاءني زيد بؿ عمرك) فمو معنياف :أحدىما :أٌنؾ ٍ

األكؿ ،كأنت
قكؿ األكثريف .الثٌاني :أٌنؾ ٍ
نفيت المجيء عنيما معا ،فنسبت إلى الثٌاني حكـ ٌ
1
األكؿ فأدركو
األكؿ ٌ
ثـ ٍ
نسبت ىذا الحكـ إلى الثٌاني» ٌ .
بالنفيٌ ،
أما المعنى ٌ
حكمت عمى ٌ

األكؿ؛ فإذا
معظميـٌ ،
لؤلكؿ كالثٌاني ،بعطؼ الثاني عمى ٌ
أما المعنى الثاني فمعناه نفي الحكـ ٌ
ثـ نفيو عف عمرك باستعماؿ الحرؼ
نفي لممجيء عف زيدٌ ،
قمنا( :ما جاءني زيد بؿ عمرك) فيك ه
النفي لعمرك أيضا فنقكؿ( :بؿ عمرك)؛ أم:
ثـ ننسب حكـ ٌ
بؿٌ ،
فكأننا قمنا( :ما جاءني زيد) ٌ
عمرك أيضا لـ يأتني.

أف (ال) تشترؾ مع (بؿ)
السابؽ ٌ
( -8-1ال) ىل تكون حرف عطف؟ أشار ابف ىشاـ في قكلو ٌ

أما
ك(لكف) في العطؼ ،كاالختبلؼ بينيما ٌ
أف (بؿ) ك(لكف) تككف عاطفة بعد نيي أك نفي ،ك ٌ
القيـ كأضاؼ عميو ،يقكؿ « :كال
(ال) فتككف عاطفة بعد إثبات ،كىذا الذم ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ

تككف (ال) عاطفة إالٌ بعد إيجاب ،كشرط آخر ،كىك أف يككف الكبلـ قبميا يتض ٌمف بمفيكـ

عما بعدىا ،كقكلؾ( :جاءني رجؿ ال امرأة)» ،2أف يككف لئليجاب كىك ما
نفي الفعؿ ٌ
الخطاب ى
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.1656
 -2المرجع نفسو ،ج ،1ص.350
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يتضمف الخطاب معنى نفي الفعؿ
أما أف
النحاة بقكليـ :اإلثبات؛ أم :في مقابؿ ٌ
قصده ٌ
ٌ
النفيٌ ،

عما بعد (ال) ،فيك أف يككف بيف ما قبؿ (ال) كما بعدىا تقابؿ ،ففي المثاؿ الذم ساقو؛ المرأة
ٌ

الرجؿ ،كمف ذلؾ أيضا قكلو( :جاءني رجؿ عالـ ال جاىؿ) فالعمـ في مقابؿ الجيؿ.
مقابؿ ٌ
عما بعد (ال):
القيـ أمثمة عف الخطاب الذم ال
كضرب اإلماـ ابف ٌ
يتضمف معنى نفي الفعؿ ٌ
ٌ

يمر بو فيك أيضا رجؿ ،كتقديره :مررت برجؿ ال رجؿ
(مررت برجؿ ال عاقؿ) فالعاقؿ الذم لـ ٌ

كىذا ال يستقيـ .كلكي يصح العطؼ بػ (ال) .فكجب أف يككف التقابؿ ،فيقاؿ( :مررت برجؿ

عاقؿ ال و
سفيو).
كميز بيف نكعيف منيا :المتٌصمة
ْ ( -9-1أم) العاطفةٌ :
القيـ عف الحرؼ ( ٍأـ) ٌ
تحدث اإلماـ ابف ٌ
كالمنقطعة « :كالبد في (أـ) ىذه مف ثبلثة أمكر تككف بيا متٌصمة» ،1كالمقصكد باتٌصاليا ىك

الثبلثة التي يقع بيا االتٌصاؿ فيي:
أما األمكر ٌ
اتٌصاؿ ما قبميا بما بعدىاٌ ،
عادؿ بيمزة االستفياـ؛
 أف تي ى

السائؿ عنده عمـ أحدىما دكف تعيينو؛
 أف يككف ٌ
 أف ال يككف بعد (أـ) جممة مف مبتدأ كخبر.

أما ًعٍمـ
الدار أـ
إف المعادلة باليمزة ىي اإلتياف بيمزة االستفياـ ،نحك :أزيد في ٌ
ي
ٌ
أحمد؟ ٌ

أف أحدىما في الدار ،كيريد التٌعييف :زيد أـ
السائؿ ٌ
السابؽ يعمـ ٌ
السامع بأحدىما ،ففي المثاؿ ٌ
ٌ
الدار أـ
أما األمر الثٌالث فيك أف ال يككف ما بعد (أـ) جممة اسمية؛ نحك :أزيد عندؾ في ٌ
أحمدٌ .
أما الفعمية فبل
عندؾ أحمد؟ ٌ
ألف قكلنا بعد (أـ) :عندؾ أحمد ،قد تقتضي انفصاليا عما سبقياٌ ،
ت زيدا أـ ىح ًرمتو).
تسقط االتٌصاؿ عف (أـ) كذلؾ نحك( :أأ ٍ
عطي ى
كاذا تحقٌقت شركط اتٌصاؿ (أـ) ككانت متٌصمة فيي عاطفة ،كلـ ً
القيـ إلى
يشر اإلماـ ابف ٌ
ٍ

أما عف ككنيا عاطفة باالتٌصاؿ فقاؿ ابف ىشاـ:
ىذا ،كاٌنما اكتفى بتبييف االتٌصاؿ كاالنقطاعٌ .
كلكنؾ شككت في عينو ،كليذا
بأف أحدىما عنده؛ ٌ
«تقكؿ (أزيد عندؾ أـ عمرك) إذا ى
كنت قاطعا ٌ

ألف ما قبميا كما بعدىا ال ييستغنى بأحدىما
يككف الجكاب بالتٌعييف...
كتسمى أيضا متٌصمة؛ ٌ
ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.345
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1
كصنفيا معيا
عدىا مف حركؼ العطؼ،
ألنو ٌ
ٌ
عف اآلخر»  .كىي بيذا عاطفة عند ابف ىشاـ؛ ٌ

كفصؿ معانييا تفصيمىو لباقي حركؼ العطؼ.
ٌ

ثم) ،فأشار اإلماـ إلى ٌأنو يفيد الترتيب ،يقكؿ:
ٌ
أما حرف العطف ( ّ
اد ىب ٍع ىد ىذلً ى
اد ثيٌـ ىسا ىد أىيبكهي ....ثيـ قى ٍد ىس ى
« إ ٌف ىم ٍف ىس ى
ؾ ىجدهي

2
ثـ) تفيد التٌرتيب كالتٌراخي»
دخمت (ثـ) لترتيب الكبلـ» كىذا ما ذىب إليو ج ٌؿ ٌ
النحاة « :ك( ٌ

3

كبيف
كمما ٌ
أم حرؼ مف حركؼ العطؼ ٌإال ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
تقدـ ،نخميص إلى ٌ
القيـ لـ يغفؿ ٌ
ٌ

كبيف معاني لـ ينتبو
المعاني التي يد ٌؿ عمييا ،كخالؼ ٌ
إما) حرؼ عطؼٌ ،
النحاة في جعميـ ( ٌ

كنجمؿ
النحاة،
كتصرؼ في ال ٌشركط التي ٌ
إلييا ٌ
حددكىا لبعض الحركؼ حتٌى تككف عاطفة .ي
ٌ
النحاة في التٌرسيمة اآلتية:
القيـ كسائر ٌ
حركؼ العطؼ التي ٌ
صنفيا ابف ٌ

حـــــــروف العطــــــــــف

االشتراك فً
الحكن واإلعراب

الحكن لألول
فقط

الواو ،الفاء،
ثن ،حتى

ال

الحكن للثانً
فقط

بل  -لكن

الصدل ،ص306
 -1ابف ىشاـ ،شرح قطر ٌ
الندل كبؿ ٌ
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.340
 - 3ابف األنبارم ،أسرار العربية ،ص.220
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أف لمجممة
الرابع :الحروف
المشبية بالفعل :المشيكر في عرؼ ٌ
الدرس ٌ
النحكم ٌ
ّ
المبحث ّ
أما إذا دخؿ عمييما
االسمية مبتدأن كخبرا ،كالمشيكر ٌ
أف كمييما مرفكع ما لـ يدخؿ عمييما ناسخٌ ،
فإنو ٍ ً
غير
األكؿ فيك
النكاسخٌ ،
ناسخ مف ٌ
لفظي؛ إ ٍذ يي ٌ
يحدث في الجممة االسمية تغييريف اثنيفٌ ،
أما ٌ
ٌ

الناسخ الجممةى االسمية معنى
يضمف
فمعنكم :إ ٍذ
أما الثٌاني
ي
الحالة اإلعر ٌ
ٌ
ٌ
ابية لممبتدإ أك الخبر .ك ٌ
بتغير الناسخ.
يتغير ٌ
جديدا بدخكلو ،كىك معنى ٌ

فية.
إف) كأخكاتيا ،فيي نكاسخ لزمت الحر ٌ
إف نكاسخ الجممة االسمية كمٌيا أفعاؿ ،ماعدا ( ٌ
ٌ
إف قاؿ قائؿ :لً ىـ أيعممت ىذه األحرؼ؟ قيؿ:
إف كأخكاتيا) الحركؼ
ٌ
المشبية بالفعؿٍ «:
كتسمى ( ٌ
ٌ
1
ً
فأما لفظا ،فيي تعمؿ
ٌ
ألنيا أشبيىت الفع ىؿ»  ،كىي عند ابف األنبارم تشبو الفعؿ لفظا كمعنى؛ ٌ
إف) بمعنى
فؤلف ك ٌؿ حرؼ منيا يحمؿ معنى الفعؿٌ ( :
أما معنى؛ ٌ
عمؿ الفعؿ فترفع كتنصبٌ ،

إف)
لكف) بمعنى استدرؾٌ ...
كأف) بمعنى ٌ
أف أخكات ( ٌ
كيبيف ابف األنبارم ٌ
شبو ،ك( ٌ
(تحقٌؽ) ،ك( ٌ
تشبو الفعؿ مف خمسة أكجو:

مبنية عمى الفتح مثمو؛
 -1تشبو الفعؿ الماضي في ككنيا ٌ

إف كأخكاتيا عمى ثبلثة أحرؼ ،ككذلؾ الفعؿ عمى ثبلثة أحرؼ؛
ٌ -2
تختص بيا األفعاؿ؛
مختصة باألسماء كما
إف كأخكاتيا
ٌ -3
ٌ
ٌ

 -4تدخؿ عمييا نكف الكقاية ،كما تدخؿ عمى األفعاؿ ،فنقكؿ( :لعمٌني) ك(ليتني) كما
نقكؿ( :جاءني) ك(أكرمني)؛
لكف :استدرؾ ،ليت:
كأفٌ :
شبوٌ ،
أف :تحقٌؽٌ ،
إف) كأخكاتيا معاني األفعاؿٌ :
 -5في ( ٌ
تمنيت...

إف) لؤلفعاؿ ،يقكؿ « :كال نعمـ حرفا
إف لئلماـ ابف ٌ
القيـ إشارة في باب مشابية أخكات ( ٌ
ٌ

2
كأف) -عنده-
يعمؿ معناه في الحاؿ كالظٌرؼ ،إال (كأ ٌف) كحدىا عبلمة عمى ٌأنو فعؿ»  ،فػ ( ٌ

يد قائما اليكـ) فالحاؿ
كأف ىذا ز ه
تعمؿ عمؿ الفعؿ بؿ ٌ
يمتد عمميا إلى الحاؿ كالظٌرؼ ،فنقكؿٌ ( :
 -1ابف األنبارم ،أسرار العربية ،ص.123
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.319
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كأف)
أف ( ٌ
كأف) .كليس ييفيـ مف قكلو( :عبلمة عمى ٌأنو فعؿ) ٌ
كالظٌرؼ عند اإلماـ منتصب بػ ( ٌ

كأف) كمنو نستنتج ٌأنو
فعؿ محض ،كيدلٌنا عمى ذلؾ مستي ٌؿ كبلمو( :كال نعمـ حرفا....إال ٌ
حرؼ.

كلكف
إف) كأخكاتيا تنصب اسميا ،ىذا أمر مسمٌـ بو.
الس ّر في إعمال ( ّ
ٌ
إن) وأخواتياٌ ( :
ّ -1

القيـ ،يقكؿ «:فمك يرفع ما بعدىا باالبتداء عمى األصؿ لـ
يبينو اإلماـ ابف ٌ
السر في إعماليا ٌ
ٌ
تشبثيا بالحديث الذم دخمت لمعنى فيو ،فكاف إعماليا في االسـ المبتدأ إظيا ار لتشٌبثػيا
يظير ٌ

1
أف عامؿ الرفع في المبتدأ ىك االبتداء
يتكىـ انقطاعيا عنيا»  .ييجمع ٌ
بالجممة ،كيبل ٌ
النحاة ٌ

إف)
كيرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌأنو لك بقي المبتدأ مرفكعا بعد أف دخمت عميو إحدل أخكات ( ٌ

كلما ينصب اسميا ،ظير عمميا
يتبيف ٌ
العتيبً ىرت زائدةن ،كلـ ٌ
تشبثيا بالمعنى الذم جاءت بوٌ .
كاصطبغت الجممة بمعناىا.

ألف المعاني التي
الس ٌر في ٌ
الجر ،فيقكؿ اإلماـ « :ككاف عمميا نصبا؛ ٌ
أما عف ٌ
النصب دكف ٌ
ٌ

تضمنتيا لك لفظ بيا لنصبت ،نحك( :أؤكد) ك(أترجى) ك(أتمنى)» 2كما ذىب إليو اإلماـ ىك ما
ٌ
إف
أشار إليو ابف األنبارم في ما ٌ
فإف ل ػ ( ٌ
إف كأخكاتيا) كالفعؿٌ ،
تقدـ عف كجو المشابية بيف ( ٌ

ألنيا أفعاؿ ،فنقكؿ:
كأخكاتيا) –عند اإلماـ-
لنص ىبت؛ ٌ
معاني ،كىذه المعاني لك تمفٌظ بيا المتكمٌـ ى
ى
الطالب...
أترجى
أتمنى الطالب ،ك ٌ
ى
إف كأخكاتيا)
 -1-1إعمال ( ّ
إن وأخواتيا) في االسم دون الخبر :يرل اإلماـ ابف ٌ
أف ( ٌ
القيـ ٌ

تعمؿ في االسـ كال تعمؿ في الخبر « :يدلٌؾ عمى ٌأنيا لـ تعمؿ في االسـ الثٌاني ،أٌنو ال يمييا

خبرىا ،كيمي الفع ىؿ
ٌ
غيره ،فمك عممت فيو لكلييا ،كما يمي (كاف) ي
ألنو ال يمي العام ىؿ ما عمؿ فيو ي

3
إف كأخكاتيا) مقتصر عمى اسميا كغير ممتد إلى
أف عمؿ ( ٌ
مفعكليو»  .نفيـ مف قكؿ اإلماـٌ ،

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد  ،ج ،2ص.419
 -2المرجع نفسو ،ج ،2ص.419
 -3المرجع نفسو ج ،2ص.493
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يدا)،
إف
ه
منطمؽ ز ن
إف كأخكاتيا) مطمقا ،فبل نقكؿٌ ( :
أف الخبر ال يمي ( ٌ
الخبر ،كدليمو عمى ذلؾ ٌ

أحمد).
يد) ،ك(أكرـ زيدا
كما نقكؿ( :كاف منطمقا ز ه
ي

إف كأخكاتيا) في
مما ذىب إليو اإلماـٌ ،أنو ٌ
مؤيد لمذىب الككفة في عدـ إعماؿ ( ٌ
نستنتج ٌ

يدا قائـ) كما أشبو
الخبر « :ذىب الككفيكف إلى أف (إف) كأخكاتيا ال ترفع الخبر ،نحك (إف ز ن
1
كبيف أٌنو
ذلؾ .كذىب البصريكف إلى ٌأنيا ترفع الخبر»  ،كىك مذىب عارضو ابف األنبارمٌ ،

الرفع:
ليس في كبلـ العرب عامؿ يعمؿ ٌ
النصب في االسـ إال كعمؿ فيو ٌ
ػؽ
إف ىزٍي ػ نػدا يم ٍن ى
طًم ػ ه
ٌ
ؾ

أد
نصب

ـ إليو


االبتداء

إف
ٌ

ـ

إف
اسـ ٌ

إف
خبر ٌ

يدا
زن

ػؽ
منطمػ ػ ػ ػ ػ ػ ه

العامل في اسم إن
كــوفت
بصزة

العامل في خبز إن
العامل في خبزإن

أف
أف ما ذىب إليو البصريكف أنسب؛ ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌبيف ٌ
ألنو عمى القياس ،كما ٌ
كنرل ٌ

يمتد عمميا إلى الخبر ،حتٌى
أف ال مانع مف أف ٌ
(كأف) تعمؿ في االسـ كالظٌرؼ كالحاؿ ،فنرل ٍ
ٌ
(إف).
ٌ
فيقاؿ :خبر ٌ
يصح إف يينسب ليا ي

 -1ابف األنبارم ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ،ج ،1ص144
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القيـ ٌأيد رأم
مما ٌ
 -2-1إعمال ( ّ
أف اإلماـ ابف ٌ
تقدـ ٌ
إن وأخواتيا) في االسمين ْ
نصبا :اتٌضح ٌ

أما عف
الككفييف في إعماؿ (إف كأخكاتيا) في المبتدإ نصبا ،كعدـ إعماليا في الخبر رفعاٌ .
إعماليا في كمييما نصبا ،فيقكؿ اإلماـ « :نعـ ،كمف العرب مف أعمميا في االسميف جميعا

ألنيا دخمت لم و
عاف في الجممة ،فميس أحد االسميف أكلى بأف
كىك
قكم في القياس؛ ٌ
ٌ

1
أف إعماؿ (إف كأخكاتيا) في المبتدأ كالخبر نصبا لغة
تعمؿ فيو مف اآلخر»  ،يرل اإلماـ إ نذاٌ ،

لما
عند العرب ،كيراىا ٌ
قكية في القياس ،كالقياس عنده ليس ما قاؿ بو األنبارم ،كمفاده ٌ
أف ٌ

فإف أثرىا ييفترض أف يتجمٌى في االسميف
معاني عمى الجممة
أضفت (إف كأخكاتيا)
ٌ
ٍ
االسميةٌ ،
ى
القيـ لذلؾ ببيتيف مف ال ٌشعر:2
معا ،كليس في المبتدأ دكف الخبر .كاستشيد اإلماـ ابف ٌ
كقاؿ آخر:

كز  ....تىٍأك يؿ يكؿ لىٍيمى وة قى ًفي ػ ػ ىاز
كز ىخبةن ىج ير نا
إف اٍل ىعػ يج ى
كأف أي يذ ىن ٍي ًو إً ىذا تى ىشكفىاً ....
قاد ىمةن أ ٍك قم نما يم ىحرفنا
ٌ
ٌ

القيـ أشار إلى المسألة ليجعؿ منيا قاعدة مطٌردة ،كانما ٌنبو إلى
أف اإلماـ ابف ٌ
كال نرل ٌ
كجكد ىذه المٌغة ،كدليمنا في ذلؾ ٌأنو قاؿ( :مف العرب مف أعمميا) ،ك( ًم ٍف) لمتبعيض؛ أم:
أف ال ٌشكاىد في ذلؾ قميمة ،كالبيتاف المٌذاف أكردىما
بعض العرب -عمى قمٌتيـ -ك ٌ
الدليؿ عمى القمٌة ٌ

يكطي في (اليمع)
القيـٍ ،لـ نجد جميكر ٌ
اإلماـ ابف ٌ
النحاة يستشيدكف بيما ،كقد ذكرىما ٌ
الس ٌ
كسمع لع ٌؿ زيدا أخانا ،كالجميكر ٌأكلكا ذلؾ كشبيىو عمى الحاؿ ،أك إضمار
كقاؿ في المسألة « :ي
3
أف إعماؿ (إف كأخكاتيا) نصبا في الخبر ىي لغة
فعؿ كحذؼ الخبر»  ،كالذم نراه في المسألة ٌ

حد تعبير اإلماـ
قكية في القياس – عمى ٌ
تؤ ٌكدىا شكاىد ذكرىا ٌ
النحاة ،كىي شكاىد كاف كانت ٌ

يؤيدىا في القرآف
القيـٌ -
السماع ،كدليمنا في ذلؾ ٌأنو لـ يرد شاىد ٌ
ابف ٌ
فإنيا غير مطٌردة في ٌ
الكريـ.

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.493
 - 2المرجع نفسو ،ج ،2ص.493
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النحك)
ننبو في ىذه المسألة إلى ما أشار إليو ٌ
الدكتكر إبراىيـ مصطفى في كتابو (إحياء ٌ
ٌ

فإنو
إفٌ ،
أما ٌ
النكع الثٌاني ،كىك اسـ ٌ
أف األصؿ في اسـ ( ٌ
الٌذم اعتبر ٌ
إف) ٌ
الرفع ،يقكؿٌ « :

نتحرج أف نقكؿ :إف
ٌ
قررناه؛ كلكنو منصكب ،كال ٌ
الرفع عمى أصمنا الذم ٌ
متحدث عنو ،كحقٌو ٌ

1
كلما
ع،
فك
ر
م
إليو
مسند
ؿ
ك
أف
فمفاده
،
ه
ر
قر
الذم
األصؿ
ا
أم
،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
فيـ ىذا الباب» ٌ
النحاة قد أخطأكا ى
إف) كىك مسند إليو ،غير ٌأنو منصكب ،قاؿ الدكتكر إبراىيـ
أف ىذا ال ينسحب عمى اسـ ( ٌ
رأل ٌ

إن َى َذ ِ
ان
مصطفى إ ٌف األصؿ في (إف كأخكاتيا) أ ٍف ترفع اسميا ،كاستشيد لذلؾ بشكاىد منياَّ ﴿ :
ين آم ُنوا و ِ
ان﴾ طوِ َّ ﴿ ،63
لَس ِ
ون َو َّ
اح َر ِ
ص َارى﴾ المائدة ،69كالحديث
ادوا َو َّ
ين َى ُ
الصا ِب ُئ َ
الذ َ
الن َ
إن الذ َ َ َ
َ
إف)
عذابا يكـ القيامة
الناس
إف ًم ٍف ٌ
أشد ٌ
أف (ىذاف) مرفكع ك( ٌ
المصكركف» .كيرل ٌ
ال ٌشريؼٌ « :
ن
ٌ

ألنو
أما مح ٌؿ ال ٌشاىد الثٌاني ففي (الصابئكف) ،كىك عنده كرد مرفكعا؛ ٌ
عمى أصميا في ٌ
الرفعٌ ،

إف
أما ال ٌشاىد في الحديث ،فيك (المصكركف) كىك اسـ ٌ
معطكؼ عمى اسـ ( ٌ
إف) المرفكعٌ ،

مرفكع.

إف) ال تسنده حتٌى ال ٌشكاىد التي ذكرىا؛
أف رأم ٌ
الدكتكر إبراىيـ مصطفى في رفع اسـ ( ٌ
يبدك ٌ

إف) عمى
األكؿ ،فقد ذكره ٌ
إف) ،كا ٌما ( ٌ
إما بتخفيؼ ( ٍ
النحاة ك ٌأكلكه بشيئيف اثنيفٌ ،
ٌ
فأما ال ٌشاىد ٌ
فأكلكه ٌأنو
أصميا ،كىذاف عمى لغة تيمزـ المثنى األلؼ في جميع الحاالتٌ .
أما ال ٌشاىد الثٌانيٌ ،
ين
لما كاف معطكفا كرد منصكبا في قكلو تعالىَّ ﴿ :
إف)؛ ٌ
إن الّ ِذ َ
مبتدأ كليس معطكفا عمى ( ٌ
ألنو ٌ
ادوا َو َّ
أما الحديث ال ٌشريؼ فقد كرد في الصحيحيف
ص َارى َو َّ
ين َى ُ
الصا ِب ِئ َ
آم ُنوا َوالَّ ِذ َ
الن َ
ين﴾البقرةٌ ،60
َ

القي ً
ً
ً
ً
ىشد الن ً
كف» .2كمنو
(البخارم كمسمـ) بركاية أخرل «:إًف أ ى
ص ٍّكير ى
الم ى
امة ي
اس ىع ىذ نابا ع ٍن ىد المو ىي ٍكىـ ى ى
إف) ،قد خالؼ ما أجمع
أف ما ذىػ ػ ػب إليو ٌ
الدك ػ ػتكر إبراىيـ مصطفى في باب ( ٌ
نخػ ػميص إلى ٌ

النػ ػحاة
النحاة ببل خبلؼ ،كلـ يػقيـ عمى حجج تس ػنده .كى ػذا مػ ٌما يبلـ عنو بعػ ػض ٌ
عميو ٌ
التكىـ ،غير ٌأنيـ كقعكا في ما ال يق ٌؿ
المعاصريف ،الذيف نعتكا ٌ
التمحؿ ك ٌ
بي بالتٌعقيد ك ٌ
النحك العر ٌ
السماع كالقياس معا.
عنو تعقيدا ،فالقكؿ برفع اسـ ( ٌ
إف) يدحضو ٌ

النحك ،د ط .القاىرة ،2012 :مؤسسة ىنداكم لمتٌعميـ كالثٌػقافة ، ،ص.50
 - 1إبراىيـ مصطفى ،إحياء ٌ
محمد بف سماعيؿ البخارم ،صحيح البخارم ،ج ،7ص.167
ٌ -2
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القيـ أف يعمؿ ما قبميا
 -3-1ما قبل ( ّ
إن وأخواتيا) ال يعمل في ما بعدىا :منع اإلماـ ابف ٌ

أف يعمؿ فيما بعدىا» 1فبل يجكز
تمنع ما قبميا ٍ
ٌ
(إف) في ما بعدىا « ،كك ٌؿ ىذه الحركؼ ٍ
أف (زيدا) ال ينتصب بػ (عمًمت) ،كذلؾ لسببيف:
إف زيدا حاضر) ،فيك يرل ٌ
عنده( -عممت ٌيصح إعماؿ
إف) عاممة في االسـ ،فبل
ٌ
كلما كانت ( ٌ
 ال يجتمع عامبلف عمى اسـ كاحدٌ ،
( ً
عممت)؛

أف) كصدارتيا تمنع ما قبميا أف يعمؿ في ما
إف كأخكاتيا) ليا صدر الكبلـ ،ما عدا ( ٌ
ٌ( 
بعدىا.

عما قبميا ،كذلؾ دليؿ كاؼ لعدـ
بالسبب الثٌاني؛ ٌ
ألف ٌ
كنرل ٌأنو يمكف أف ييكتفى ٌ
الصدارة تفصميا ٌ
أف)
مسكغا لعدـ إعماؿ ما قبؿ ( ٌ
أما ٌ
إعماؿ ما قبميا في ما بعدىاٌ .
األكؿ ،فنراه يصمح ٌ
السبب ٌ

أف ليا حكما
في ما بعدىا ،فيي ال
ٌ
تتصدر الكبلـ ،فيؿ تأخذ حكـ أخكاتيا في عدـ اإلعماؿ؟ أـ ٌ
خاصا بيا؟
ٌ

فإف
يبيف اإلماـ ابف ٌ
ٌ
أف) ال يعمؿ في ما بعده لفظا ،كاٌنما يعمؿ في معناهٍ « ،
أف ما قبؿ ( ٌ
القيـ ٌ

معنكم ،كىك
أف زيدا منطمؽ) ،فأعممت الفعؿ في معمكؿ
جئت بػ (أف) المفتكحة ،قمت( :بمغني ٌ
ٌ
ألف الجممة الممفكظ بيا حديث في المعنى ،كاٌنما جاز ىذا المتناع الفعؿ أف يعمؿ فيما
الحديث؛ ٌ
المعنكم كىك الحديث» ،2فما قبؿ
أف) ،كالبد لو مف معمكؿ ،فتسمٌط عمى المعمكؿ
عممت فيو ( ٌ
ٌ

كلما احتاج الفعؿ (بمغني) إلى معمكؿ ،فإٌنو
أف) ال يعمؿ في ما بعدىا؛ ٌ
ألنو معمكؿ ( ٌ
(ٌ
أف)ٌ ،

معنكم كىك الحديث؛ أم( :بمغني ىذا الحديث :زيد منطمؽ) .كما ذىب إليو
أيعمؿ في معمكؿ
ٌ
أف
سماه ٌ
النحاة (مح ٌؿ الجمؿ مف اإلعراب) فػ (بمغني ٌ
اإلماـ في تقدير المعمكؿ نراه مف قبيؿ ما ٌ

النحك
يسميو صاحب ٌ
زيدان منطمؽ) جممة ( ٌ
أف) باسميا كخبرىا في مح ٌؿ رفع فاعؿ .كىذا المعنى ٌ
الكافي (المصدر المنسبؾ)؛ كأكرد أمثمة يتٌضح منيا المراد مف المسألة ،يقكؿ « :كفى مثؿ:
ً
مفر مف أف
أف
ى
الصديؽ مر ه
(تألٌمت مف ٌ
الجر( :م ٍف) ليس لو مجركر .فبل ٌ
يض) ...نجد حرؼ ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.495
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معمكلييا في الجممة األكلى ،ىك المجركر بالحرؼ
أف) مع
ٍ
يككف المصدر المنسبؾ مف ( ٌ

مرض الصدي ً
ً
ؽ» ،1كما يمكف أف نستخمص مف ىذه المسألة
مف) ...كالتٌقدير :تألٌمت مف
( ٍ
لطيفة جديدة لـ نطٌمع عمييا عند و
إف) في ما
أحد مف ٌ
أف عدـ جكاز إعماؿ ما قبؿ ( ٌ
النحاة ،كىي ٌ
تختص بالعمؿ في ما بعدىا
القكة بما يجعميا
ٌ
بعدىا يؤ ٌكد شبو ىذه الحركؼ باألفعاؿ ،فيي مف ٌ

الجر التي تعتبر
دكف أف ينازعيا في ذلؾ عامؿ آخر ،كىذا بخبلؼ بعض الحركؼ ،كحركؼ ٌ
تقدـ
في مكاضع زائدة فتخمي السبيؿ إلعماؿ ما قبميا في ما بعدىا ،ككذلؾ حركؼ العطؼ ،كقد ٌ

أف العامؿ في المعطكؼ ىك نفسو العامؿ في المعطكؼ عميو.
ٌ

القيم:
 -0من معاني الحروف
المشبية بالفعل عند اإلمام ابن ّ
ّ

كلكنو حديث
إن) و( ّ
 -1-0بين ( ّ
أف) لمتٌككيد ،قاؿٌ « :
أن) :يرل اإلماـ ابف ٌ
إف) ك( ٌ
القيـ أ ٌف ( ٌ

2
أف) معنى زائد عمى الجممة أكثر مف التٌككيد  ،«3كافادتيا التٌككيد
إف) « « ،ليس في ( ٌ
مؤ ٌك ػد بػ ( ٌ

الداللة عمى
القيـ .كاذا يعمـ اتٌفاؽ (إف كأف) في ٌ
ىك إجماع ٌ
كقرره اإلماـ ابف ٌ
النحاة ببل خبلؼٌ ،
التٌككيد ،فما أكجو اختبلفيما؟

أف) إذا افتقر
أف ما قبؿ ( ٌ
إف) في ما بعدىا) ،إلى ٌ
أشرنا في مسألة (عدـ جكاز إعماؿ ما قبؿ ( ٌ

أف)
إلى معمكؿٌ ،
إف) ك( ٌ
الرأم ىك مح ٌؿ التٌمييز بيف ( ٌ
فإنو ييعمؿ في معنى جممة ( ٌ
أف) كىذا ٌ

القيـ « :فميس بيف المكسكرة كالمفتكحة فرؽ في المعنى ،إالٌ ٌأنيـ إذا أرادكا
يقكؿ اإلماـ ابف ٌ
يصيركىا في معنى الحديث
ألف يعمؿ الفع يؿ الذم قبميا في معناىا؛ كأف
ٌ
تكطئة الجممة؛ ٍ

مما
مما قبميا ...كسركا اليمزة؛ لي ػي ٍؤذنكا باالبتداء كاالنقطاع ٌ
فتحكا اليمزة ،كاذا أرادكا قطع الجممة ٌ
4
أف) حرؼ كاحد ،فإذا كرد ىذا الحرؼ في سياؽ
قبؿ »
ٌ
إف) ك( ٌ
أف ( ٌ
ككأني باإلماـ يريد مف ىذا ٌ
أما إذا أريد الفصؿ
يقتضي إعماؿ الفعؿ ،استمزـ التٌكطئة لو بفتح (أ ٌف) حتٌى يعمؿ في معناهٌ ،
بيف ما قبؿ ىذا الحرؼ ،كما بعده جيء باليمزة مكسكرة.

النحك الكافي ،ج ،1ص.642
عباس حسفٌ ،
ٌ -1
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إف) ،كجعميا في تسعة مكاضع ىي:1
يكطي المكاضع التي تكسر فييا ىمزة ( ٌ
كقد حصر ٌ
الس ٌ
العمـ نافعه)؛
 -1في ابتداء الكبلـٌ ( :
إف ى
ِ
الصمة ،قاؿ تعالىَ ﴿ :وآتَ ْي َناهُ ِم َن ا ْل ُك ُن ِ
ص َب ِة
وء ِبا ْل ُع ْ
 -2أف تقع في ٌأكؿ ٌ
وز َما إِ َّن َمفَات َحو لَتَُن ُ
أُولِي ا ْلقَُّوِة﴾ القصص76؛
 -3في أكؿ الصفة( ،مررت برجؿ ٌإنو ً
فاض هؿ)؛
ٌ
ٌ

ين
 -4في ٌأكؿ الجممة
ُّك ِم ْن َب ْي ِت َك ِبا ْل َح ِّ
الحاليةَ ﴿،ك َما أ ْ
َخ َر َج َك َرب َ
ق َوِا َّن فَ ِريقاً ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ٌ
لَ َك ِ
ون﴾ األنفال 5؛
ارُى َ
يختص بالجمؿ (حيث ،إذا ،إ ٍذ) ،نحك( :جمست حيث
 -5في ٌأكؿ الجممة المضاؼ إلييا ما
ٌ
جالس)؛
يدا
إف ز ن
ٌ
ه

ِ
سولُ ُو﴾ المنافقون1؛
 -6بعد البلٌـ المعمٌقة؛ نحك قكلو تعالىَ ﴿ :وا﵀ُ َيعمَ ُم إِ َّن َك لََر ُ
إف الصبر مفتاح الفرج)؛
أف تقع بعد القكؿ ،نحك( :قاؿ حكيـٌ :
ٍ -7
اإل ْنس َ ِ
س ٍر﴾
ان لَفي ُخ ْ
 -8في جكاب القسـَ ﴿ :وا ْل َع ْ
ص ِر( )1إِ َّن ِْ َ

العصر0؛

 -9أف تقع خب ار عف اسـ ،نحك( :العمـ ٌإنو نافع).

يكطي ثمانية
إف) ،كقاؿ بيذا معظـ ٌ
إف ىذه المكاضع تيكسر فييا ىمزة ( ٌ
ٌ
ثـ ذكر ٌ
النحاةٌ ،
الس ٌ
أف ما
ثمة ثبلثة مكاضع يجكز فييا الكجياف .كنرل ٌ
أف) ،كذكر ٌ
مكاضع تيفتح فييا ىمزة ( ٌ
أف ٌ

القيـ بقاعدة تضبط المسألة
ذىب إليو ٌ
النحاة في تعديد ىذه المكاضع ،قد اختصره اإلماـ ابف ٌ

إف) بما قبميا فىتىح ،كمتى أراد الفصؿ
أف األمر متركؾ لممتكمٌـ؛ فمتى أراد كصؿ ما بعد ( ٌ
كىي ٌ

كالقطع ىك ىسر.

يؤكؿ بمصدر « فيي تيفتح إذا كقعت
كمف ٌ
إف) في ما ٌ
النحاة مف حصر فتح ىمزة ( ٌ
صح أف ٌ

مكقع الفاعؿ ،كقكلؾ( :أعجبني أنؾ قائـ) ،أك مكقع المفعكؿ ،كقكلؾ( :كرىت أنؾ ذاىب) أك

النظائر في النحك ،تح :غازم مختار الطميمات ،د ط .دمشؽ ،1987:مطبكعات مجمع المغة
السيكطي ،األشباه ك ٌ
ٌ -1
العربية بدمشؽ ،ج ،2ص.149
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ألنيا في ىذه المكاضع كاقعة مكقع المصدر» 1كىذا ما
مجركرة كقكلؾ( :عجبت مف أنؾ قائـ)؛ ٌ
أف ىذا المعنى معمكؿ
أشار إليو اإلماـ بقكلو (المعنى الذم ىك حديث) ،كأضاؼ إلى ذلؾ ٌ

لمعامؿ الٌذم قبؿ (أ ٌف).

السر في اختيار الكسر لبلنقطاع ،كالفتح لبلتٌصاؿ ،يقكؿ« :ككاف
كضح اإلماـ ابف ٌ
ٌ
القيـ ٌ

كيصدر الكبلـ بو
الكسر بيذا المكطف أكلى؛ ٌ
ألنو أثقؿ مف الفتح ،كالثٌقؿ أكلى أ ٍف ييعتمد عميو ي
ألنؾ
أف المفتكحة قد تمي الضـ كالكسر ،كقكلؾٌ ( :
كالفتح أكلى بما جاء بعد كبلـ لخفٌتو ...مع ٌ

2
أف)
ٌ
كبأنؾ ،كعممت أٌنؾ) فمك يكسرت لىتكالى األمثاؿ » كىي عمٌة تنيض بحجة ،فكسر ىمزة ( ٌ

الجر ،يجعؿ الكبلـ ىعًّيا لتكالي األمثاؿ؛ إ ٍذ ال ييستساغ قكلنا( :تبي ػػف
في االتٌصاؿ بحركؼ ٌ
ً
إف).
ب ػإٌنو(...بكسر ىمزة ٌ
كأف ) مف
 -0-0بين (كــــ ّ
مقاـ مقارنة بيف ( ٌ
أن) وأخواتيا :يتٌضح مف العنكاف ٌ
أف الػ ػمقاـ ي
أما كجو المقارنة فميس مف حيث المعنى الذم تد ٌؿ عميو
جية ،كباقي أخكاتيا مف جية أخرلٌ ،
أف ك ٌؿ أخكات (إًف) تعمؿ
كأف) ،كاٌنما يقارف اإلماـ بيف تمؾ الحركؼ مف حيث عمميا .كيرل ٌ
( ٌ

في االسـ ،كال يمتػ ٌد عمميا إلى ما سػكاه « ،أرادكا إظيار ت ػشٌبػثيا بالػجممة فػاكتػفكا بتأثػيرىا في
االسـ األكؿ ...كاعمـ أ ٌف معاني ىذه الحركؼ ال تعمؿ في حاؿ ،كال ظرؼ ،كال يتعمٌؽ بيا

3
القيـ ،كىك عدـ
السابؽ لئلماـ ابف ٌ
لمرأم ٌ
مجركر ، ».كعدـ إعماليا في الحاؿ كالظٌرؼ امتداد ٌ

فأنى لعمميا أف
أضفت عميو معناىاٌ ،
إعماليا في الخبر ،فإذا يمنعت مف العمؿ في خبرىا ،كقد ٍ

يمتد إلى الحاؿ كالظٌرؼ؟
ٌ

ممتد إلى الظٌرؼ كالحاؿ
أف عمميا
ٌ
كاستثنى اإلماـ ابف ٌ
كأف) ،كرأل ٌ
القيـ مف ىذا الحكـ ( ٌ

أما (كأف) لمتٌشبيو؛ فمفارقة ألخكاتيا مف جية ٌأنيا تد ٌؿ عمى التٌشبيو ،كىك معنى في
يقكؿ « :ك ٌ
ً
غيره ،فصار معنى
نفس المتكمٌـ كاقع عمى االسـ الذم بعدىاٌ ،
فكأنؾ تخبر عف االسـ أٌنو م ٍشبوه ى

أف معاني األفعاؿ مسندة إلى األسماء بعدىا ،فمف ث ٌـ
التٌشبيو مسندا إلى االسـ بعدىا ،كما ى
الصائغ ،الممحة في شرح الممحة ،ج ،2ص.553
 - 1ابف ٌ
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.497
 -3المرجع نفسو ،ج ،2ص.493
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أمير) فيعمؿ التٌشبيو في الظٌرؼ».1
عممت في الحاؿ كالظٌرؼ ،تقكؿٌ ( :
كأف زيدا يكـ الجمعة ه

أشبو) أسند إلى
كأف) معنى التٌشبيو ،كىذا المعنى
ٌ
المؤكؿ بالفعؿ ( ٌ
أف في ( ٌ
كمؤدل كبلـ اإلماـٌ ،
ٌ
اسـ بعده ،كما أسند الفعؿ إلى فاعمو ،ككما جاز أف تعمؿ تمؾ األفعاؿ المسندة في الظٌرؼ
كالحاؿ ،قاس اإلماـ عمى ذلؾ جكاز أف يعمؿ معنى التٌشبيو في الظٌرؼ كالحاؿ.
كأف) في الظٌرؼ كالحاؿ ،غير
سكغ بو اإلماـ عمؿ ( ٌ
كنرل ٌانو ٌ
بالرغـ مف ىذا التٌكضيح الذم ٌ

كأف) مف دكف معاني بعض األدكات؟ كنرل أف ال فرؽ
السر في اختيار معنى ( ٌ
ٌأنو لـ يتٌضح ٌ

يصح القياس عمى ما ذىب إليو اإلماـ؟
إف زيدا يكـ الجمعة كريـ) أال
ٌ
في ذلؾ ،فإذا قمنا ( ٌ
ثـ عمؿ في الظٌرؼ ،ككذلؾ ليت ،كلع ٌؿً ،لما فييا مف
فنقكؿٌ :
إف معنى التٌككيد مسند لزيد كمف ٌ

قدر اإلماـ معنى ما بقكلو( :التشبيو معنى في نفس المتكمٌـ)
معاني
الرجاء .كربما ٌ
ٌ
التمني ك ٌ
معاني في نفس المتكمٌـ.
كلعمٌو ينفي أف يككف التٌككيد كالتٌرجي ،كالتٌمني كاالستدراؾ
ى

حجة
كقد
كأف) كأخكاتيا مف حيث العمؿ ،فاىتدل إلى ٌ
استقر عند اإلماـ ابف ٌ
القيـ الفرؽ بيف ( ٌ
ٌ

خبر بيا عف
ثـ كقعت في مكضع لمحاؿ ك ٌ
الم ى
أخرل ،قاؿ « :كمف ٌ
النعت ،كما تقع األفعاؿ ي

كأنو أسد) ،كليس ذلؾ في أخكاتيا ،ال تككف في مكضع نعت كال
األسماء ،تقكؿ( :مررت برجؿ ٌ

في مكضع حاؿ ،بؿ ليا صدر الكبلـ ،كما لحركؼ ال ٌشرط كاالستفياـ» 2فقكلو( :مررت برجؿ
الصفة أك
ألنو قد ٌ
كأنو أسد) فمعنى التٌشبيو في مكضع صفةٌ ،
ٌ
تقدـ قكلوٌ :
إف الذم يعمؿ في ٌ

كأف) نفسيا ،كاٌنما ىك معنى التٌشبيو الذم جاءت بو .كىي بذلؾ قد ضارعت
الحاؿ ليس ( ٌ

ألف األفعاؿ ً
تقدـ
كلما ضارعت األفعاؿ في ك ٌؿ ما ٌ
األفعاؿ؛ ٌ
ترد في مكضع نعت أك حاؿٌ ،
أف ليا ما لؤلفعاؿ مف عمؿ في الحاؿ كالظٌرؼ ،كىذا قياس نراه
استنتج اإلماـ ابف ٌ
القيـٌ ،
مستكفي األركاف صحيحا.

إف كأخكاتيا) مف حيث داللتيا عمى التٌشبيو ،كاختصاصيا بالتٌشبيو
كأف) عف ( ٌ
كتختمؼ ( ٌ
ون ِم َن األ ْ ِ ِ
اعا
﴿ي ْوَم َي ْخُر ُج َ
كقد أشار إليو اإلماـ ابف ٌ
َج َداث س َر ً
القيـ في أكثر مف مكضعَ « :
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.494
 - 2المرجع نفسو ،ج ،2ص.494
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ص ٍب
َكأ ََّن ُي ْم إِلَى ُن ُ

ون﴾المعارج43؛
ض َ
ُيوِف ُ

النصب :العمـ كال ٌراية التي تنصب
أم :يسرعكف ،ك ٌ

فيؤمكنيا ،كىذا مف ألطؼ التٌشبيو كأبينو كأحسنو» ،1كاٌنما كقع ىذا التٌشبيو األلطؼ األبيف
ٌ
وت
القيـ) عف المعنى نفسوَ ﴿« :كأ ََّن ُي َّن ا ْلياقُ ُ
كمما قالو في (التٌفسير ٌ
األحسف بالحرؼ ( ىكأىف) ٌ

جان﴾
َوا ْل َم ْر ُ

الرحمن،58
ّ

المفسريف :أراد صفاء الياقكت في بياض المرجاف.
قاؿ الحسف كعامة
ٌ

شبييف في صفاء المكف كبياضو بالياقكت كالمرجاف» 2كا ٌف داللتيا عمى التٌشبيو كاف مح ٌؿ
ٌ
النحاة ببل خبلؼ.
إجماع ٌ

فإنيـ أجمعكا أيضا عمى ككف ىذا الحرؼ
كأف) عمى التٌشبيوٌ ،
كلئف اتػٌػفؽ ٌ
النحاة في داللة ( ٌ
الزمخشرم ،كابف يعيش...
الس ٌراج ،ك ٌ
مرٌكبا ،كقد ذىب إلى ىذا الكثير مف ٌ
النحاة؛ كسيبكيو ،كابف ٌ
إف) المؤ ٌكدة ،يقكؿ:
كقد رأل اإلماـ ابف ٌ
كأف) مرٌكبة مف (كاؼ التٌشبيو) ك( ٌ
أف ( ٌ
القيـ رأييـ في ٌ

إف) التي لمتٌككيد ،فكاف
كأف) مخالفة ألخكاتيا مف حيث كانت مرٌكبة مف (كاؼ التٌشبيو) ،ك( ٌ
«( ٌ

ثـ أرادكا أف يبٌيػنكا أٌنو ليس ىك بعينو ،فأدخمكا الكاؼ
أصمياٌ ( :
إف زيدا األسد) ،أم :مثؿ األسدٌ ،
إف) إذا أيدخؿ عمييا عامؿ أف
أف الحديث ٌ
مشبو بو .كحكـ ( ٌ
بأف؛ لتؤذف ٌ
عمى الحديث المؤ ٌكد ٌ
3
كأف) المركبة
كأف زيدا
ي
إف تحميؿ اإلماـ لػ ( ٌ
األسد)» ٌ .
تفتح اليمزة منيا ،فصار المٌفظ بيا ٌ ( :

كتبيينو ٌأنيا تجمع بيف التٌشبيو كالتٌككيد ،كاب ارزه لعمٌة فتح ىمزتيا ،ب ٌأنيا معمكؿ فييا (دخمت عمييا

كأف)
الكاؼ
أف ىذا التركيب في ( ٌ
مؤسسا يقكـ عمى اإليضاح كالتٌعميؿ ،غير ٌ
الجارة) نراه تحميبل ٌ
ٌ
كالذم كاف مح ٌؿ إجماع أثار جدال حكؿ (الكاؼ) :ىؿ تفقد عمميا بالتٌركيب ،أـ ٌأنيا تبقى

أما اإلماـ
محافظة عميو؟ فرأل ابف ٌ
الجر ،كرأل ٌ
جني ٌأنيا عمى أصميا في ٌ
الزجاج خبلؼ ذلؾ؛ ٌ

إف إذا أيدخؿ عمييا عامؿ أف تفتح
القيـ؛ فمـ
ابف ٌ
السابؽٌ ( :
يتطرؽ إلى المسألة ،غير ٌ
أف قكلو ٌ
ٌ
اليمزة منيا) ييفيـ منو ٌأنيا عمى أصميا في العمؿ ،كعمميا سبب في فتح اليمزة بعدىا.

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.200
القيـ.506 ،
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.495
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أف (الكاؼ) ال
كالذم نراه في ىذه المسألة ىك ما قالو صاحب (الجنى ٌ
الصحيح ٌ
الداني)ٌ « :

أف) ك(الكاؼ) حرفان
ألف التٌركيب ٌ
صير ( ٌ
جر بيا؛ ٌ
تتعمٌؽ بشيء ،ك ٌ
أف ما بعدىا ليس في مكضع ٌ
1
النحاةً ،إذ الغاية
كأف) إلى أصميا الذم قاؿ بو ٌ
كاحدان ».كىك رأم نراه نفيسا؛ ذلؾ ٌ
ألنو أعاد ( ٌ

الداللة عمى معنى جديد يجمع بيف التٌككيد كالتٌشبيو .فإذا اتٌحد المعنى ،كترٌكب
مف التٌركيب ىك ٌ
النصب
النصب ،كلع ٌؿ العمٌة في اختيار ٌ
أف ذلؾ يي ٍخمصيا إلى عمؿ كاحد كىك ٌ
المٌفظ ،فإننا نرل ٌ

أف)
أما الكاؼ ،فيي منفصمة عنو بػ ( ٌ
الجر ،راجع إلى ككف ( ٌ
كتعطيؿ ٌ
إف) متٌصمة باالسـ بعدىاٌ .

كأف) حرفا كاحدا ناشئا عف التٌركيب يخمٌص المسألة مف التٌعقيد كالتٌأكيؿ
أف اعتبار ( ٌ
كما ٌ
كالتٌقدير.

لكف)
عما ذىب إليو ٌ
(-3-0ل ّكن) ،أصميا ومعناىا :لـ يش ٌذ اإلماـ ابف ٌ
أف ( ٌ
النحاة في ٌ
القيـ ٌ
َخمَ َد إِلَى ْاأل َْر ِ
لبلستدراؾ ،يقكؿ في تفسيره لقكلو تعالىَ ﴿ :ولَ ْو ِش ْئ َنا لََرفَ ْع َناهُ ِب َيا َولَ ِك َّن ُو أ ْ
ض َواتََّبعَ
2
َىواه﴾ األعراف« :176أال ترل إلى قكلو :ك ً
ىخمى ىد؛ فاستدرؾ المشيئة بإخبلده الذم ىك فعمو»
لكنوي أ ٍ
َ ُ
ى
النحاة ،ىك أف يؤتى بحكـ بعدىا مخالفا لما قبميا ،فنقكؿ:
لكف) عند ٌ
كمفيكـ االستدراؾ بػ ( ٌ
لكف) بما يخالفو ،كىك
يستىا يذ لى ًكف ال ى
طمىىبة غابكا) ،فأثبتنا الحضكر لؤلستاذ ،كجئنا بعد ( ٌ
(ح ى
ى
ضرى ٍاأل ٍ

لكف) ال تقع إالٌ بعد
الغياب ،كىذا المعنى لبلستدراؾ اختصره اإلماـ ابف ٌ
إف ( ٌ
القيـ بقكلوٌ :

متنافييف.
كبلميف
ٍ
ٍ

السييمي
تطرؽ اإلماـ ابف ٌ
القيـ إلى مسألة البساطة كالتٌركيب في الحرؼ ( ٌ
لكف) ،كأكرد رأم ٌ
ٌ
ٍّ
لما حذفكا
الذم اعتبرىا مرٌكبة « :كمف ىنا قاؿ ٌإنيا يركبت مف( :ال كالكاؼ كا ٌف) ،إالٌ ٌأنيـ ٌ

التعسؼ كالبعد عف المٌغة
ت :كفي ىذا مف
اليمزة المكسكرة كسركا الكاؼ إشعا ار بيا ...قٍم ي
ٌ
أم حاجة إلى ىذا؛ بؿ ىي حرؼ بشرط مكضكع لممعنى المفيكـ منيا
كالمعنى ما ال يخفى ،ك ٌ

3
خبلفية بيف
لكف) مسألة
ٌ
كال تقع إالٌ بيف كبلميف متنافييف »  ،كمسألة البساطة كالتٌركيب في ( ٌ

الداني في حركؼ المعاني ،ص569
 -1حسف المرادم ،الجنى ٌ
القيـ ،ص.294
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ

 -3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص .347
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إف) ،كزيدت عمييا البلـ كالكاؼ ،كصارت الحركؼ
مدرستي ٌ
أف أصميا ( ٌ
النحك ،كرأل الككفيكف ٌ
تبناه صاحب (اإلنصاؼ)
الرأم الذم ٌ
أما البصرٌيكف فقالكا ببساطتيا ،كىك ٌ
الثبلثة حرفا كاحداٌ ،

1

الككفييف ،كاعتبره دعكل مف غير دليؿ كال معنى.
كنفى رأم
ٌ

تبنى في ىذه المسألة رأم البصرٌييف ،كلـ يشر إلى
كمنو ٍ
القيـ قد ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
نخمص إلى ٌ

ميسر
لكف)؛ ٌ
ذلؾ كلـ يذكر حججيـ؛ كا ٍذ ٌ
نؤيد اإلماـ في ما ذىب إليو مف بساطة ( ٌ
فؤلنو مذىب ٌ

السياؽ ،كالمعنى الذم
ال تكمٌؼ فيو ،فاألجدر ىك إدراؾ ٌ
الدكر ٌ
حكم لمحرؼ في التٌركيب ك ٌ
الن ٌ

ختمؼ في
كي ى
يي ٍ
أما أف يي ىتك ٌىـ ٌ
أف الحرؼ مرٌكب ،ي
ضفيو عمى الجممة باعتباره مف حركؼ المعانيٌ ،
إف)ٍ ،أـ بػ ػ ػ (البلـ كالكاؼ كا ٌف) ،فذاؾ نراه مف ضركب
طبيعة التٌركيب ،ىؿ ىك باتٌحاد (ال) ك( ٌ

التٌعقيد الٌذم ال طائؿ منو.

ولكن) :المقصكد بالتٌخفيؼ ،ىك اإلبقاء عمى نكف
وكأن
إن
ّ
ّ
 -4-0تخفيف ال ّنون في ( ّ

لكف) ،كلـ ً
ألنيا في نظرنا
ندرٍج (أف) ٌ
كاحدة مف ٌ
كأف)ٍ ( ،
إف)ٍ ( ،
فينطؽ بياٍ ( :
المدغمتيف ،ي
النكنيف ي
النكاسخ فيو مسألتاف:
النكف في تمؾ ٌ
إف) حرؼ كاحد .كالحديث عف تخفيؼ ٌ
ىي ك( ٌ

المشددة ،كا ٌما
إما ىي حركؼ مخفٌفة ،كأصميا الحركؼ
ٌ
إف ىذه ٌ
النكاسخ المخفٌفةى ي
 ٌنكنياٌ ،
نكنيا ىي عمى أصميا ،كلـ تخفٌؼ؛
أف ىذه الحركؼ المخفٌفة ي
ٌ

نكنيا :ىؿ تحافظ عمى
أما المسألة الثٌانية ،فيي حكـ ىذه ٌ
النكاسخ بعد أف تخفٌؼ ي
ٌ -

معناىا كعمميا؟ أـ تحافظ عمى معناىا دكف عمميا؟ أـ تفقدىما معا؟ كىؿ تستكم جميع

أف الحكـ يختمؼ مف حرؼ إلى آخر؟
تمؾ ٌ
النكاسخ في الحكـ نفسو ،أـ ٌ

خصيا بال ٌشرح كالتٌبييف
لـ يشر اإلماـ ابف ٌ
أما المسألة الثٌانية فقد ٌ
القيـ إلى المسألة األكلىٌ ،

نكنياٌ ،إنما ىي
كنستش ٌ
أف ٌ
النكاسخ المخفٌػفة ي
ؼ مف حديثو عف المسألة الثٌانيةٌ ،أنو يعتقد يقينا ٌ
ب إلغاؤىا
ك ٌ
فإف قيؿ  :فمً ىـ إذا يخفٌ ٍ
أما عف حكميا ،فيقكؿٍ « :
فت (لكف) ىك ىج ى
المشددة حرؼ كاحدٌ .
كأف ظى ٍب ىيةن تى ٍعطيك
إف) ك(كأ ٌف)ٌ ،
فإنو يجكر فييا الكجياف مع التٌخفيؼ ،كما قاؿٍ :
بخبلؼ (أ ٌف) ك( ٌ

 -1ينظر :ابف األنبارم ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ.
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1
النكاسخ ال تتساكل في الحكـ بعد تخفيؼ نكنيا
أف تمؾ ٌ
إًلى كا ًرؽ السمى ٍـ»  ،ييفيـ مف قكؿ اإلماـٌ ،

فإف حكميا ال
أما ٌ
النكاسخ األخرلٌ ،
فػ ( ٌ
لكف) إذا يخفٌفت نكنيا كجب إلغاؤىا؛ أم :ييمغى عمميا؛ ٌ
أف ال تيعمؿ.
ييمغى بتخفيؼ نكنيا ،فيي تحافظ عمى معناىا ،كيجكز أف تعمؿ كما يجكز ٍ

السر في جكاز إعماؿ
مما سبؽٌ ،
فإنو لـ ي ٌبيػػف ٌ
إذا كاف مكقؼ اإلماـ مف المسألة قد اتٌضح ٌ
لكف) مف ذلؾ ،بؿ اكتفى بإدراج و
السييمي :كاٌنما
كأف) ،كمنع ( ٍ
أف)ٍ ( ،
إفٍ ( ،
(ٍ
لمسييمي « :قاؿ ٌ
قكؿ ٌ
كتفاء بكسر (الكاؼ) ،بقي
لما يرٌكبت مف (ال) ك( ٌ
ثـ يحذفت اليمزة ا ن
الجكاب عف ذلؾٌ ،أنيا ٌ
إف)ٌ ،
2
إف ىذا
عمؿ (إ ٌف) لبقاء العمٌة المكجبة لمعمؿ ،كىي فتح آخرىا ،كبذلؾ ضارعت الفعؿ» ٌ ،

القيـ؛ إ ٍذ
لكف) مرٌكبة ،كىك رأم رفضو اإلماـ ابف ٌ
ييمي ،ىك امتداد لمذىبو في ككف ( ٌ
المذىب ٌ
لمس ٌ
ييمي
لكف) .كلـ تتٌضح الجدكل ىاىنا مف إدراج اإلماـ لقكؿ
قاؿ ببساطة الحرؼ ( ٌ
السييميٌ ،
فالس ٌ
ٌ
النكف
ألنيا فقدت المشابية لمفعؿ بفقدانيا لبعض ما ترٌكبت بو (اليمزة ك ٌ
لكف)؛ ٌ
عمٌؿ إلغاء حكـ ( ٌ

فإنيا تبقى محافظة عمى المٌفظ الذم ضارعت بو الحرؼ
ٌ
المشددة) ،كذلؾ بخبلؼ أخكاتياٌ ،
يرد
لكف) ،فالقياس أف ٌ
بالرغـ مف تخفيؼ ٌ
النكف .كاذا كاف اإلماـ قد عارض التٌركيب في ( ٌ
ٌ

أف ذلؾ ليس عمى
ييمي ،كنرل ٌ
ييمي ،غير ٌأنو لـ يعقٌب عمى قكؿ ٌ
المسكغ الذم ذكره ٌ
ٌ
الس ٌ
الس ٌ
لكف) مرٌكبة ،كاٌنما نرل ٌأنو أدرجو مف باب عرض حجج
سبيؿ اإلقرار؛ ٌ
ألنو قد خالفو في ككف ( ٌ

فتبنى فيو رأم البصرٌييف دكف أف
أما رأيو في عدـ جكاز إعمالياٌ ،
مف خالفو ٌ
الرأم في بساطتياٌ ،
يعمٌؿ مكقفو.

لكف) ،ىك
إف مذىب اإلماـ ابف ٌ
إف) بعد تخفيؼ نكنيا ما عدا ( ٌ
القيـ في جكاز إعماؿ أخكات ( ٌ
ٌ

3
اف
أف عمميا ييمغى إذا يخفٌفت ٌ
مذىب الجميكر مف ٌ
النكف .كنرل ٌ
أف بعضيـ رأل ٌ
النحاة ،غير ٌ

ذلؾ ىك المذىب األنسب ،كذلؾ مف كجكه ،منيا:

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.348
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.349
المفصؿ ،باب الحركؼ المشبية بالفعؿ.
 - 3يينظر :ابف يعيش ،شرح
ٌ
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صٌية ليا ،كىي اختصاصيا باالسـ
إف تخفيؼ ٌ
النكف مف أخكات ( ٌ
ٌ 
أىـ خا ٌ
إف) يسمبيا ٌ
المشبية بالفعؿ؛
كبسمبيا ىذا االختصاص ،نرل ٌأنيا تفقد حكـ الحركؼ
ٌ

إف) بعد تخفيؼ نكنيا قميمة؛
 ال ٌشكاىد عمى إعماؿ أخكات ( ٌ

إف) المخفٌفة ،قد
القيـ ،كالكثير مف ٌ
 ال ٌشاىد الذم أكرده اإلماـ ابف ٌ
النحاة في إعماؿ ( ٌ
إف) المخفٌفة:
أكرده سيبكيو برفع ما بعد ( ٍ
1
و
ً
كأف ظبيةه تى ٍعطيك إلى ك ًار ً
ؽ السمى ٍـ
كيكما تيكاف ىينا بً ىك ٍجو مقسوـ ٍ ...
ن

إف) بعد تخفيؼ نكنيا ،كاستثناء
 لـ نقؼ عمى عمٌة ييعكؿ عمييا في جكاز إعماؿ أخكات ( ٌ
لكف) مف تمكـ القاعدة.
( ٌ

النكف ،طالما كاف عمميا عمى سبيؿ
كمما ٌ
إف) المخفٌفة ٌ
تقدـ ،نقترح إلغاء عمؿ أخكات ( ٌ
ٌ

ألف
لكف) ،كحتٌى يي ىي ٌسر األمر عمى المتعمٌميف؛ ٌ
الجكاز ،كذلؾ حتٌى تستكم في الحكـ مع ( ٌ
أف إلغاء عمميا ال
مما يجعؿ المسألة معقٌدة .كما ٌ
إعماليا ٌ
ينجر عنو تقدير بضمير ال ٌشأفٌ ...
ً
محافظة عمى معناىا بدخكليا عمى الجمؿ :تككيدا ،كاستدراكا
يسمبيا معناىا ،فيذه الحركؼ تبقى
كتشبييا.
القيـ ىذيف الحرفيف بشرح يم ٍسيب ،كلـ يناقش
( -5-0لع ّل) و(ليت) :لـ
يخص اإلماـ ابف ٌ
ٌ

النحاة بشأنيما ،كاٌنما جاءت إشارتو ليما عرضا في سياؽ حديثو عف
القضايا التي أكردىا ٌ
ألف المعاني التي
تضمنتيا لك ليًفظى
إف) كأخكاتيا كعمميا ،يقكؿ « :ككاف عمميا نصبا؛ ٌ
معاني ( ٌ
ٌ
2
أترجى) الحرؼ (لع ٌؿ)
ترجى) ،ك( ٌ
ص ىب ٍ
أتمنى)» كاٌنما يقصد بػ ( ٌ
ت ،نحك (أؤكد) ،ك(أ ٌ
بيا ىلن ى

ألنيما المعنياف المٌذاف يحصبلف بدخكؿ ىذيف الحرفيف عمى الجممة
أتمنى) الحرؼ (ليت)؛ ٌ
كبػ( ٌ
إف).
االسمية ،كىما ناصباف لبلسـ بعدىما ،مثميما مثؿ باقي أخكات ( ٌ

التمني الحاصؿ بدخكؿ الحرؼ (ليت) عمى
القيـ في مكضع آخر معنى
ٌ
كيؤ ٌكد اإلماـ ابف ٌ
الجممة االسمية ،كذلؾ في تفسيره لآلية﴿ :يا لَ ْيتََنا ُنرُّد والَ ُن َك ِّذب ِبآي ِ
ات َرِّب َنا﴾ األنعام.07
ُ َ
َ
َ َ
 -1سيبكيو ،الكتاب ،ج ، 2ص.134
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص .492
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النار
لما يكقفكا عمى ٌ
يقكؿ « :فمعنى اآلية -كا﵀ أعمـ بما أراد مف كبلموٌ -
أف ىؤالء المشركيف ٌ
الدنيا ،فيؤمنكف با﵀ كآياتو ،كال يعكدكف
ردكف إلى ٌ
تمنكا ٌأنيـ يي ٌ
كعاينكىا ،كعممكا ٌأنيـ داخمكىاٌ ،
إلى تكذيب رسمو» ،1كاٌنما في ًيـ التٌمني مف دخكؿ الحرؼ (ليت) ،كالى ىذا المعنى أشار صاحب

2
مني .
أف المعنى ىينا يدخؿ في حكـ التٌ ٌ
الك ٌشاؼ ؛ إ ٍذ ٌبيف ٌ

فإنيما
ثـ ٌ
ٌ
كبيف اإلماـ في مكضع آخرٌ ،
أف الحر ٍفيف( :لع ٌؿ) ك(ليت) ليما صدارة الكبلـ ،كمف ٌ

كأف)،
يعمبلف في االسـ دكف أف ٌ
يمتد عمميما إلى الحاؿ كالظٌرؼ ،كذلؾ – عنده -بخبلؼ ( ٌ

منع أف يعمؿ ما قبؿ (ليت) ك(لع ٌؿ) في ما بعدىا ،يقكؿ « :فإف ٍأدخمت (ليت) أك (لع ٌؿ) أك
كما ى

ألف ىذه المعاني ينبغي أف يككف ليا صدر الكبلـ» .3قكلو( :لـ
يجز أيضا؛ ٌ
(ٌ
إف) المكسكرة لـ ي
تقدـ تفصيؿ المسألة -كيككف بذلؾ
يجز أيضا)؛ أم :لـ يجز إعماؿ ما قبميا في ما بعدىا -كقد ٌ
ي

كحجتو في
(إف)
ك(كأف) في عدـ جكاز إعماؿ ما قبميا في ما بعدىاٌ ،
ٌ
قد ألحؽ (ليت) ك(لع ٌؿ) بػ ٌ
الصدارة في
الصدارةى في الجممة
الصدارة ،كيقصد
ٌ
االسمية كليس ٌ
بالصدارة ٌ
ٌ
ذلؾ أف ليذه الحركؼ ٌ

الصدارة ،مف ذلؾ قكلنا:
التٌركيب ،إذ يمكف أف تتخمٌؿ جممة كبرل ،غير ٌ
أف ذلؾ ال يسمبيا ٌ
يد ككأف عمى ر ً
تضمنيا
تصدرت الجممة االسمية؛ كا ٍف
كأف) في المثاؿ
أسو
(كقؼ ز ه
ٌ
الطير)؛ فػ( ٌ
ٌ
ى
التٌركيب.

تطرؽ إليو اإلماـ عرضا عف ىذيف الحرفيف ،ىك الحكـ كالمعنى نفسو الٌذم أشار إليو
كما ٌ

لمتمني ،كما ٌأنيـ لـ يختمفكا
أف (ليت) ٌ
معظـ ٌ
النحاة ،فمـ يختمفكا البتٌة في ككف (لع ٌؿ) لمتٌر ٌجي ،ك ٌ
كلكف كليت كلع ٌؿ ،فيذه الحركؼ كمٌيا تدخؿ عمى
ككأف
أف
في نصبيا
ٌ
ٌ
إف ك ٌ
االسـ بعدىاٌ « :
ى
التمني ،كمعنى لع ٌؿ التكقٌع
المبتدأ كالخبر ،فتنصب المبتدأ كيصير اسميا ...كمعنى ليت
ٌ

الرجاء» ،4ىذا مح ٌؿ إجماعيـ كاتٌفاقيـ ،غير ٌأنيـ اختمفكا في الحرؼ (لع ٌؿ) ،ككاف اختبلفيـ
كٌ

أصمية؟
حكؿ البلٌـ األكلى مف (لع ٌؿ) ،ىؿ ىي زائدة أـ
ٌ

القيـ ،ص.241
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
الزمخشرم ،الك ٌشاؼ ،ج ،2ص.15
ٌ -2

 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.496
جني ،الممع في العر ٌبية ،ص.41
 -4ابف ٌ
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أف البلٌـ ليست مف حركؼ
أف البلٌـ األكلى مف (لع ٌؿ)
أصميةٌ ،
ٌ
كحجتيـ ٌ
أشار الككفيكف إلى ٌ

الزيادة ال تمحؽ الحركؼ ،كاٌنما تمحؽ األسماء
فإف (لع ٌؿ) حرؼ ك ٌ
ٌ
أما ٌ
حجتيـ الثٌانية ٌ
الزيادةٌ ،

الرأم ،كقالكا بزيادة البلٌـ األكلى في (لع ٌؿ)،
أما نظراؤىـ مف مدرسة البصرة فخالفكىـ ٌ
كاألفعاؿٌ .

كعكلكا في ذلؾ عمى كثرة ال ٌشكاىد التي أكردت (لع ٌؿ) عارية مف البلٌـ األكلى ،مف ذلؾ قكؿ
ٌ
الشاعر:


ىف  ...تىٍرىك ىع ىي ٍك نما ىكالد ٍى ير قى ٍد ىرفى ىع ٍو
يف الفى ًق ىير؛ ىعم ى
ؾ أٍ
كال تي ًي ى

1

يتطرؽ إلى
ك ٌأيد صاحب (اإلنصاؼ) رأم
أما اإلماـ ابف ٌ
ٌ
القيـ فمـ ٌ
الككفييف في أصمية البلٌـٌ ،

أف رأم الككفييف لـ نممس فيو
كحمبل عمى طبيعة رؤيتو لممسائؿ الخبلفية؛ ٌ
فإننا نرل ٌ
المسألةٍ ،
(إف) كىك أمر
لكف) أصميا ٌ
لكف) مرٌكبتاف ،ك( ٌ
كأف) ك( ٌ
أف ( ٌ
ثباتا في المكقؼ :فقد سبؽ قكليـ ٌ

(إف) فماذا يقاؿ عف (البلـ) ك(الكاؼ) أليستا
عارضو اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،فإذا كاف األصؿ ىك ٌ

بالزيادة في المعنى
الزيادة في الحركؼ ٌ
القيـ يربط ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
ز ٍ
أف ٌبيٌنا ٌ
ائدتيف؟ ك قد سبؽ ٍ

الرأم الكسط في مسألة زيادة البلٌـ األكلى في (لع ٌؿ) ىك أف يقاؿ ٌإنيا زائدة
ثـ نرل ٌ
أف ٌ
كمف ٌ
القح
السماع ،أما زيادتيا لمعنى فبل
لمعنى ،كما يؤ ٌكد ٌ
أف العربي ٌ
نتصكر ٌ
الزيادة ىك اطٌرادىا في ٌ
ٌ

أف المعنى بكجكد
كاف يأتي بالبلٌـ كيحذفيا اعتباطا دكف أف يحصؿ في نفسو معنى ما ،كنرل ٌ
القطعي الحصكؿ في ال ٌذىف.
لمرجاء
البلٌـ ىك تأكيد التر ٌجي ،كيؤتى بيا ٌ
ٌ

خصيا اإلماـ ابف
النحكية المتعمٌقة بالحركؼ
أىـ المسائؿ ٌ
ٌ
المشبية بالفعؿ ،كالتي ٌ
ىذه إ نذاٌ ،

القيـ بتبييف قضاياىا ،المتعمٌقة بمعانييا ،كحكميا ،كعمميا ،كطبيعتيا مف حيث التٌركيب
ٌ

فأيد
أف لئلماـ مكاقفىو
الخاصة في ك ٌؿ مسألةٌ ،
كالبساطة ،كالفركؽ بيف تمؾ الحركؼ .كقد اتٌضح ٌ
ٌ

عرؼ
استقر لديو مف فيـ ،كما تكفٌر لو مف حجج ،كما استقاـ عنده مف قياس كافؽ
كعارض بما
ى
ٌ
ت العرب في نظـ الكبلـ.
كسم ى
المٌغةٍ ،

فحذفت نكف التٌككيد الخفيفة اللتقاء
يف) ىك ( ال ى
تيين ٍف الفقير) ،ي
 -أشار محقٌؽ (اإلنصاؼ) إلى ٌ
أف أصؿ (ال تي ًي ى
الساكنيف ( :نكف التٌككيد الخفيفة ،كالـ التٌعرؼ في الفقير)
ٌ
 -1ابف األنبارم ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ،ج ،1ص.179
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تقدـ –في مطمع ىذا
المبحث الخامس :الحروف ال
مختصة باألفعال :أشرنا في ما ٌ
ّ

أف الحركؼ تصنؼ العتبارات مختمفة :مف حيث المبنى كالمعنى ،كمف حيث
الفصؿ -إلى ٌ

أف الحركؼ تأخذ
اإلعماؿ كاإلىماؿ،
كصنؼ ٌ
ٌ
النحاة الحركؼ بحسب ما تدخؿ عميو ،باعتبار ٌ

اختصت باالسـ ،كحركؼ
صٌنفت إلى حركؼ
ٌ
ثـ ي
معناىا ٌ
مما تدخؿ عميو مف اسـ أك فعؿ .كمف ٌ
المشبية بالفعؿ ،كحركؼ مشتركة بيف االسـ كالفعؿ ،نحك حركؼ العطؼ
الجر كالحركؼ
ٌ
ٌ

إف) ،كأدكات الجزـ.
النفي ،كحركؼ
كحركؼ ٌ
اختصت بالفعؿ ،كأداة ال ٌشرط ( ٍ
ٌ

إما أف تيعمؿ ،كا ٌما أف تيمؿ:
أف الحركؼ
أشار صاحب (الجنى ٌ
الداني) ٌ
ٌ
المختصة بالفعؿ ٌ

تنزؿ منو
أما
يتنزؿ منو منزلة الجزء أك ال .فإف ٌ
المختص بالفعؿ ،فبل يخمك أيضان مف أف ٌ
ٌ
«ك ٌ
يتنزؿ منو منزلة الجزء فحقٌو أف يعمؿ» ،1كىذا ما
منزلة الجزء لـ يعمؿ ،كحرؼ التٌنفيس ،كاف لـ ٌ

أف الحركؼ التي
أشار إليو ابف ٌ
القيـ آنفا في معرض حديثنا عف الحركؼ غير العاممة ،إذ ٌبيف ٌ
ألف الجزء ال يعمؿ في كمٌو.
تككف بمثابة الجزء مف الكممة ،نحك (اؿ) ال تعمؿ؛ ٌ

ختص باألفعاؿ ،كجاء حديثو عف ىذه
كلـ يغفؿ اإلماـ ابف ٌ
القيـ مسائؿ الحركؼ التي ت ٌ

النحاةٌ :إنيا
النصب (لف) ،كقكؿ ٌ
المسألة في معرض مناقشتو مسألة البساطة كالتٌركيب في أداة ٌ

مختص
ألنيا حرؼ نفي
أف) يقكؿ « :ككاف ينبغي أف تككف جازمة كػ ػ (لـ)؛ ٌ
مرٌكبة مف (ال) ك( ٍ
ٌ

2
أما
ييمنا مف قكؿ اإلماـ( :حرؼ نفي
ٌ
مختص بالفعؿ) ٌ
بالفعؿ ،فكجب أف يككف عممو الجزـ» ٌ ،

القيـ
كجو المقارنة بيف (لـ) ك(لف) في الحكـ كالعمؿ كالمعنى ،فسيأتي بيانو الحقان ،فاإلماـ ابف ٌ
النحاة في اختصاص بعض الحركؼ باألفعاؿ.
بقكلو ىذا ،يذىب مذىب ٌ

اىتـ
إف مسألة العامؿ ٌ
 -1قو ٌل في نواصب الفعل وجوازموٌ :
الن ٌ
حكم مف القضايا المحكرٌية التي ٌ

الرفع في الفعؿ
النحاة،
بيا ٌ
كخصكىا بال ٌشرح المسيب ،كالتٌأليؼ الكاسع ،كقد أجمعكا ٌ
ٌ
أف عامؿ ٌ

أما إذا حمٌت تمؾ العكامؿ بالفعؿ المضارع ،فيك
خمكه مف عكامؿ ٌ
النصب كالجزـٌ ،
المضارع ،ىك ٌ
القيـ في ىذا الشأف « :فإف قمتً :فمـ ً
النكاصب
عممىت ٌ
منصكب أك مجزكـ .يقكؿ اإلماـ ابف ٌ
ٍ
ى
الداني في حركؼ المعاني ،ص .26
 - 1حسف المرادم ،الجنى ٌ
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.165
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كالجكازـ في المضارع؟ ...إ ٌف ىذه الحركؼ لـ تدخؿ لمعنى في الجممةٌ ،إنما دخمت لمعنى في

المتضمف لمحدث ،مف نفي ،أك إمكاف ،أك نيي ،أك ج ازء ،أك غيره ،كذلؾ كمٌو يتعمٌؽ
الفعؿ
ٌ
1
إف
بالفعؿ
الجر في األسماء» ٌ ،
ٌ
خاصةن ال بالجممة ،فكجب عمميا فيو ،كما كجب عمؿ حركؼ ٌ
ً
أف الحركؼ تأخذ معناىا مف
اإلماـ ابف ٌ
أصمو في باب الحركؼ ،كىك ٌ
القيـ لـ يحد عف مبدإ ٌ

فإنيا عممت في الفعؿ
النكاصب كالجكازـ لمعنى في الفعؿٌ ،
المٌفظ الذم اتٌصمت بو ،فمما دخمت ٌ
الجر في األسماء.
المضارع كما عممت حركؼ ٌ

كتحدث عف شرط
بالنكاصب كالجكازـ،
ٌ
القيـ إلى مسألة أخرل متعمٌقة ٌ
كأشار اإلماـ ابف ٌ

النكاصب كالجكازـ ال تدخؿ عمى الفعؿ الكاقع مكقع
دخكليا عمى الفعؿ المضارع ،يقكؿٌ « :
االسـ؛ لًحصكلو في مكضع األسماء ،فبل سبيؿ لنكاصب األفعاؿ كجكازميا أف تدخؿ عمى
2
مختصة بالفعؿ المضارع
فالنكاصب كالجكازـ حركؼ
األسماء ،كال عمى ما ىك كاقع مكقعيا» ٌ ،
ٌ

فبل تدخؿ عمى األسماء ،كال تدخؿ أيضا عمى األفعاؿ الكاقعة مكقع االسـ ،كىك بيذا يكافؽ

أف العامؿ في
البصرٌييف في مسألة العامؿ في الفعؿ المضارع رفعا كنصبان كجزما ،فيـ يركف ٌ

معنكم :فيك مرفكع إذا كقع مكقع االسـ ،كمنصكب أك مجزكـ إذا لـ يقع مكقع
الفعؿ المضارع
ٌ

عمي يكتب) فالفعؿ المضارع مرفكع لكقكعو مكقع االسـ؛ أم:
االسـ ،أما ٌ
األكؿ فنحك قكلناٌ ( :
يكتب) فيك مجزكـ
عمي لف
ى
مكقع الخبر المفرد .ك ٌ
عمي لـ يكتب) أك ( ٌ
أما الثٌاني ،فنحك قكلناٌ ( :
ألنو لـ يقع مكقع االسـ إذ ال يستقيـ اإلتياف باالسـ بعد تمؾ الحركؼ.
أك منصكب؛ ٌ

النكاصب كالجكازـ ال تدخؿ عمى
كما ذىب إليو اإلماـ
اقتداء بمذىب البصرٌييف ،في ككف ٌ
ن

جدلية؛ ىؿ عدـ كقكع الفعؿ مكقع االسـ ،ىك الذم
األفعاؿ الكاقعة مكقع االسـ ،تطرح مسألة
ٌ

أف عامؿ الجزـ ىك الذم منع الفعؿ أف يككف كاقعا مكقع االسـ؟ ففي المثاؿ
فع ،أـ ٌ
منعو ٌ
الر ى
أف كجكد عامؿ الجزـ (لـ) ،ىك الذم
السابؽ ،ىؿ الفعؿ مجزكـ؛ ألنو لـ يقع مكقع االسـ؟ أـ ٌ
ٌ
أصح؛ فالمكضع ليس مكضع
أف المذىب الثٌاني
ٌ
منع الفعؿ أف يككف كاقعا مكقع االسـ .كنرل ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.57
 -2المرجع نفسو ،ج ،1ص.57
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ألف المكضع ليس
ألف أداة الجزـ
مختصة باألفعاؿ ،كليس المعنى ٌأنو جيء باألداة؛ ٌ
اسـ؛ ٌ
ٌ

ألف المكضع قبؿ اإلتياف باألداة ىك مكضع جزـ.
مكضع اسـ؛ ٌ

الرفع في
الككفيكف في ىذه المسألة أكثر
أف ما ذىب إليو
كمما ٌ
ٌ
ٌ
تقدـ ،نرل ٌ
كظيفية ،فعامؿ ٌ
ٌ

لفظية
أما عامؿ الجزـ ك ٌ
تجرده مف عكامؿ ٌ
النصب فيي عكامؿ ٌ
المضارع ىك ٌ
النصب كالجزـٌ ،

النحاة ،كابف مالؾ
النصب كأدكات الجزـ .كىك مذىب ٌأيده الكثير مف ٌ
(أدكات) :أدكات ٌ
كاألشمكني في شرحو لؤللفية.

المختصة بالفعل:
 -0معاني الحروف
ّ

يكجو
 -1-0أداة ال ّ
شرط ( ْ
القيـ – ككعيدنا بو في تناكؿ المسائؿ ٌ
حكية ٌ -
الن ٌ
إن) :إ ٌف اإلماـ ابف ٌ

حكية ،كىذا يتأ ٌكد في تناكلو لمعاني
اىتمامو إلى المعاني ،كال ييكلي اىتماما معتب ار لؤلحكاـ ٌ
الن ٌ

النحاة في اعتبارىـ ٌإياىا أص ىؿ أدكات ال ٌشرط كالجزاء .يقكؿ:
إف) ،فقد ٌأيد رأم ٌ
أداة ال ٌشرط ( ٍ

فإنيا تي ً
الصكر كمٌيا ،تقكؿ ( :إف اتٌقيت ا﵀
إف)ٌ ،
«...كحرؼ ال ٌشرط البسيط ( ٍ
بلزيـ بيف ىذه ٌ
تفمح) ك(إف أطعت ا﵀ لـ ً
ت) ،كليذا
ت) ك(إف لـ تتٌؽ ا﵀ لـ ٍ
ٍ
تخب) ك(إف لـ تطع ا﵀ ىخ ًس ٍر ى
أفمح ى
ى

1
إف) تجزـ فعميف
أف أداة ال ٌشرط ( ٍ
عـ أدكاتو تصرفا »  .فمـ يشر اإلماـ إلى ٌ
كانت أ ٌـ الباب كأ ٌ

ككأني باإلماـ يعتبر ذلؾ مسمٌمة مف المسمٌمات ،فكقع اىتمامو بمعانييا.
مضارعيفٌ ،

إف) حرؼ بسيط غير مرٌكب ،بخبلؼ بعض أدكات
أف أداة ال ٌشرط ( ٍ
ٌبيف اإلماـ بقكلو ىذا ٌ

ال ٌشرط المرٌكبة نحك( :إذما)( ،كمٌما)( ،حيثما) ...كىي عنده ٌأـ الباب؛ أمٌ :أـ أدكات الجزاء

رطية؛ فترد في ثبكت طرفي التٌركيب
ذلؾ ٌ
ألنيا ترد مع جميع صكر كأنماط التٌراكيب ال ٌش ٌ
النفي ،كقد
النفي كالثٌبكت ،كفي الثٌبكت ك ٌ
ال ٌشرطي (فعؿ ال ٌشرط كجكابو) ،كفي نفيًيما معا ،كفي ٌ
ألنيا تد ٌؿ عمى
السابؽ .كاعتبرىا أـ أدكات ال ٌشرط؛ ٌ
أكرد اإلماـ مثاال عف كؿ نمط في قكلو ٌ

الجزاء مطمقا؛ أم :في جميع التٌراكيب التي ترد فييا.

إف) أـ باب ال ٌشرط كالجزاء ،قد أشار إليو
إف ما ذىب إليو اإلماـ في اعتبار حرؼ ال ٌشرط ( ٍ
ٌ
ت ذلؾ؟
إف) ىي ٌأـ حركؼ الجزاء ،فسألتو :لًـ قٍم ى
أف ( ٍ
سيبكيو في كتابو ،يقكؿ « :كزعـ الخميؿ ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.76
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يتصرفف ،في يك ٌف استفياما ،كمنيا ما يفارقو (ما) ،فبل
فقاؿ :مف ًقبؿ ٌأني أرل حركؼ الجزاء قد
ٌ
يككف فيو الجزاء ،كىذه عمى حا وؿ كاحدة أبدا ،ال تفارؽ المجازاة» .1كالفرؽ بيف ما ذىب إليو
إف) أصؿ أدكات الجزاء -
سيبكيو كما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
القيـ  -كاف كانا متٌفقيف في اعتبار ( ٍ
أما إماـ
إف) ٌأـ الباب؛ ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
القيـ اعتبر األداة ( ٍ
يكمف في ٌ
ألنيا ترد في جميع األنماطٌ ،

إف)
ٌ
أف األداة ( ٍ
النحاة سيبكيو؛ فقد عقد مقارنة بينيا كبيف باقي حركؼ المجازاة ،كاىتدل إلى ٌ

اختصت بالجزاء دكف غيره مف المعاني ،بخبلؼ أخكاتيا؛ إ ٍذ منيا ما يد ٌؿ عمى االستفياـ ،مثؿ
ٌ

ظرؼ ،نحك (إذا) ،كمف أدكات ال ٌشرط ما ىك مرٌكب ،نحك:
يدؿ عمى ال ٌ
(مف) ،كمنيا ما ٌ

اختصت
إف) فقد
أما ( ٍ
ٌ
(إ ٍذما) ك(حيثما) ...كمتى فارقيا (ما) انتفى عنو معنى ال ٌشرطٌ ،
القيـ في تفسير اآلية ﴿ :فَِإ ْن فَا ُءوا فَِإ َّن المَّ َو
بالمجازاة لفظا كعمبل كمعنى ،يقكؿ اإلماـ ابف ٌ
ِ
يم ﴾ البقرة  « :006كالجزاء مف جنس العمؿ .فكما رجع العبد إلى التي ىي أحسف
َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
2
إف)
بأـ أدكات الجزاء ( ٍ
رجع ا﵀ إليو بالمغفرة ك ٌ
الرحمة»  .كمعنى الجزاء كجكابو ٌإنما حصؿ ٌ

الفيء شرطا ،ككاف جكابو مغفرة كرحمة مف رب غفكر رحيـ.
فجعؿ ا﵀
ى

أف
إف) ،كأ ٌكد ما ذىب إليو ٌ
تطرؽ اإلماـ ابف ٌ
النحاة ٌ
القيـ إلى مسألة أخرل متعمٌقة بمعنى ( ٍ
ٌ

قطعي الكقكع ،كمثاؿ
إف) تأتي لؤلمر المحتمؿ الكقكع أك عدـ الكقكع ،كال يعمٌؽ بيا ما ىك
(ٍ
ٌ
ً
أكرمؾ) ،فالفعؿ (تأتًني) يحتمؿ الكقكع كما يحتمؿ عدـ الكقكع ،فإذا
األكؿ أف يقاؿٍ ( :
إف تأتني ٍ
ٌ
بح
كاف بيذا المعنىٌ ،
أما قطعي الكقكع ،فنحك قكلناٍ ( :
ص ي
إف حؿ ال ٌ
صح أف يعمٌؽ عمى (إف)ٌ .

األصح أف يعمٌؽ
إف) .كاٌنما
قطعي الحصكؿ ،فبل
الصبح
ٌ
ٌ
ىسافى ٍر ي
يصح أف يعمٌؽ عمى ( ٍ
ت)؛ فحمكؿ ٌ
ٌ
الصبح سافرت).
ما ىك
قطعي الحصكؿ عمى (إذا) ،فيقاؿ (إذا ح ٌؿ ٌ
ٌ
كاستشيد اإلماـ ليذا المعنى بقكلو تعالىَ ﴿ :وِا َّنا إِ َذا أَ َذ ْق َنا ِْ
ان ِم َّنا َر ْح َم ًة فَ ِر َح ِب َيا َوِا ْن
س َ
اإل ْن َ
ِ
س ِّي َئ ٌة ِب َما قَ َّد َم ْت أَ ْي ِدي ِي ْم فَِإ َّن ِْ
ور﴾ال ّشورى  ،48يقكؿ« :كيؼ أتى في
س َ
اإل ْن َ
تُص ْب ُي ْم َ
ان َكفُ ٌ

إف) ،فإ ٌف ما
الرحمة المحقٌقة إصابتيا مف ا﵀ تعالى بػ(إذا) ،كأتى في إصابة السٌيئة بػ( ٍ
تعميؽ ٌ
 - 1سيبكيو ،الكتاب ،ج ،3ص.63
القيـ ،ص.149
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التفسير ٌ
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الدا ٌؿ عمى تحقيؽ الكقكع ،كفي حصكؿ
الرحمة بالفعؿ الماضي ٌ
يعفك ا﵀ عنو أكثر ،كأتى في ٌ

1
قطعي
كبلىما،
المعنياف
اآلية
في
اجتمع
فقد
.
السيئة بالمستقبؿ الدا ٌؿ عمى أٌنو غير محقٌؽ»
ٌ
ٌ
قطعي الحصكؿ ،كىك
لمداللة عمى ما ىك
عز كج ٌؿ بػ (إذا) ٌ
الكقكع كمحتمؿ الكقكع ،كقد أتى ا﵀ ٌ
ٌ

تصبيـ) فقد تعمٌؽ باألداة
(أذقنا)ٌ ،
أما ما ىك محتمؿ الكقكع ( ٍ
كعزز ذلؾ بككف الفعؿ ماضياٌ .
ألف عفك ا﵀ كغفرانو قائـ ،كيدؿ عميو مجيئ الفعؿ
بالسيئة غير
إف) ،فاإلصابة
ٌ
ٌ
قطعية الكقكع؛ ٌ
(ٍ
لبلستقباؿ.

إما تأتي لنفي الفعؿ المضارع فتجزمو
لما) :يذكر ٌ
لما) ثبلثة معاف ،فيي ٌ
النحاة لػ ( ّ
ّ (-0-0
ً
لما التٌعميقية):
فسماىا ٌ
لمربط بيف ٍ
كلما أ ٍينو عممي) ،كا ٌما تأتي ٌ
النحاة ( ٌ
فعميف ٌ
نحك( :حاف المكعد ٌ
2
أما المعنى
لما التٌ ٌ
عميقية :كىي حرؼ كجكب لكجكب .كبعضيـ يقكؿ :حرؼ كجكد لكجكد» ٌ .
« ٌ

كبيف ٌأنيا
لما التٌعميقية)ٌ ،
اىتـ اإلماـ ابف ٌ
القيـ بالمعنى األكؿ ( ٌ
الثٌالث فمجيئيا بمعنى ( ٌإال) .كقد ٌ
إف) :ثبكت كثبكت ،نفي كنفي ،نفي كثبكت
تأتي في األنماط األربعة التي ذكرىا ألداة ال ٌشرط ( ٍ

كنص سيبكيو عمى خبلؼ ذلؾ ،كجعميا مف أقساـ الحركؼ التي تربط
ثبكت كنفي ،يقكؿ« :
ٌ

لما لـ يقى ٍـ لـ أي ً
لما لـ يقي ٍـ
كرٍموي) ،ك( ٌ
أكرمتيو) ،ك( ٌ
لما قاـ ٍ
بيف الجممتيف ،كمثاؿ األقساـ األربعةٌ ( :
3
لما قاـ لـ ً
مختصة باألفعاؿ
القيـ-
لما) التٌعميقية –عند اإلماـ ابف ٌ
ٌ
أكرٍمو)»  .فػ ( ٌ
أكرمتيو) ك( ٌ
ٍ

تخمص المعنى إلى
إف) ٍ
أف ( ٍ
كتأتي لمعنى التٌبلزـ بيف فعميف ،كالفرؽ بينيا كبيف (إف) ،ىك ٌ
فيتيا؛ فأخذ اإلماـ ابف
النحاة حكؿ
المستقبؿ ،بينما ٍ
لما) لمماضي ،كاختمؼ ٌ
اسميتيا كحر ٌ
ٌ
تخمصو ( ٌ
القيـ برأم سيبكيو في ككنيا حرفا.
ٌ

مختصة بالفعؿ ،فقد أشار اإلماـ إلى ذلؾ في
لما) بمعنى (إال) ،كىاىنا ال تككف
ٌ
أما مجيئ ( ٌ
ٌ
س لما عمَ ْييا ح ِ
اف ْظ﴾ ال ّطارق « :4فأ ٍقسـ
(التٌبياف) ،يقكؿ في شرح قكلو تعالىْ ﴿ :
إن ُك ُّل َن ْف ٍ ّ َ َ َ
سبحانو ٌأنو ما ًم ٍف ىن ٍف و
القراء في
س ،إالٌ عمييا حافظ مف المبلئكة يحفظ عمميا كقكليا ...كاختمؼ ٌ
فشددىا بعضيـ كخفٌفيا بعضيـ ،فمف قرأىا بالتٌشديد جعميا بمعنى (إالٌ) ،كىي تككف
لما)ٌ ،
(ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.82
الداني في حركؼ المعاني ،ص.594
 - 2حسف المرادم ،الجنى ٌ
 -3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.77
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بمعنى (إالٌ) في مكضعيف :أحدىما بعد (إف) المخفٌفة ،مثؿ ىذا المكضع ،أك المث ٌقمة مثؿ قكلو:

لما
﴿ َوِا َّن ُكلً لَ َّما لَ ُي َوفِّ َي َّن ُي ْم َرب َ
ُّك أ ْ
َع َمالَ ُي ْم﴾ ىود ،111كالثٌاني في باب القسـ ،نحك :سألتؾ با﵀ ٌ

1
األكؿ فبعد (إف) المث ٌقمة أك المخفٌفة
ا
أم
اثنيف،
مكضعيف
في
)
ال
إ
(
بمعنى
)
ا
لم
(
فتككف
.
ت»
ٌ
فعٍم ى
ٌ
ٌ
ٌ

كالثٌاني في باب القى ىسـ.
نؤيد
كاذ ٌ

الطٌارؽ)« :
مكضع (إالٌ)

المفسريف كافقكا رأيو في تفسير اآلية مف (سكرة
فؤلف
اإلماـ في ما ذىب إليو؛ ٌ
ٌ
ت (لىما) في
كقيرئت (لىما ىعمى ٍييا ىح ًافط بالتٌشديد) .كالمعنى معنى (إالٌ)،
استع ًممى ٍ
ٍ
2
في مكضعيف :أحدىما ىذا .كاآلخر في ىب ً
أف المشيكر مف كتب
اب القى ىسًـ» ؛ غير ٌ

الزجاج
لما) في اآلية مف سكرة ىكد بمعنى (إال) ،كمف ذلؾ كتب ٌ
معاني القرآف ،لـ يعتبركا ( ٌ
فإنو  -كا﵀ أعمـ -أراد :لًمف ىما لىيي ىكفٍّينيـ
أما ىمف ٌ
شدد (لى ٌما) ٌ
ك ٌ
النحاس ،كاألخفش ،ك ٌ
الفراء « :ك ٌ
ؼ كاحدة ،فبقيت اثنتاف ،فأيدغمت ًفي صاحبتيا» .3بينما رأل
ميمات ،ىح ىذ ى
ٌ
فمما اجتمعت ثبلث ى
إف) في ( ىكًاف يكبلن لىما) مخفٌفة أك مث ٌقمة ،فيي عمى حاليا؛ أم :نصبت (كبلن)
أف ( ٌ
األخفش ٌ
البلـ لمتٌككيد ك(ما) خبرىا.
كٌ

لما) في اآلية جاءت بمعنى
كنرل أ ٌف ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
القيـ أنسب ،مف باب ٌ
أف ( ٌ

لما).
لما) في اآلية مف سكرة الطٌارؽ؛ أم :بمعنى (إالٌ) فبل حاجة إ نذا إلى تفكيؾ ( ٌ
(ٌ

اص الفعؿ المضارع.
(لـ) حرؼ
اختص بالفعؿ باتٌفاؽ ٌ
النحاة( « :لـ) مف خك ٌ
ٌ
لم)ٍ :
ْ ( -3-0
ً
فتصرؼ معناه إلى المضي ،»4كأشار
كظاىر مذىب سيبكيو ٌأنيا تدخؿ عمى مضارع المٌفظ،
َح ٌد﴾ البمد ،7يقكؿ « :كأتى ىاىنا
ب أْ
َن لَ ْم َي َرهُ أ َ
سُ
اإلماـ إلى ىذا المعنى في تفسيره لآلية﴿ :أ ََي ْح َ

فإف ذلؾ في
الدالٌة عمى
المضي في مقابمة قكلوَ ﴿ :يقُو ُل أ ْ
بػ (لـ) ٌ
َىمَ ْك ُ
ت َماالً لُ َبداً﴾ البمدٌ ،6
ٌ
الماضي ،أفيحسب أف لـ يره أحد فيما أنفقو ،كفيما أىمكو»5؛ فػ ( ٍلـ) في اآلية صرفت معنى

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.101
الزٌجاج ،معاني القرآف كاعرابو ،ج ،5ص.311
ٌ -2

الفراء ،معاني القرآف ،ج ،2ص.29
ٌ -3
الداني في حركؼ المعاني ،ص.267
 - 4حسف المرادم ،الجنى ٌ
 - 5ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.38
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الفعؿ المضارع المٌفظ إلى الماضي ،كد ٌؿ عمى ذلؾ الفعؿ في اآلية التي قبميا (أىمكت ماال)
كذلؾ حدث في الماضيً ،
كحسب أف لـ يره أحد في الماضي ،كحصؿ ىذا المعنى بالحرؼ ( ٍلـ).

النحاة
اىتـ بيا ٌ
يتطرؽ اإلماـ ابف ٌ
كلـ ٌ
القيـ إلى التٌمييز بيف الحرفيف (لى ٍـ) ك( ٌ
لما) ،كىي مسألة ٌ
كبينكا أف بيف الحرفيف أمك ار متشابيات؛ فكبلىما و
ناؼ لمفعؿ المضارع ،جازـ لو ،قالب معناه إلى
ٌ ٌ
النحاة ٌأنيما حرفا نفي كجزـ كقمب .كينفرد ك ٌؿ حرؼ عف
المضي ،كبذلؾ اشتير الحرفاف عند ٌ
ٌ
اآلخر ببعض الخصائص منيا:1
 تقبؿ (لىـ) دخكؿ بعض حركؼ الػ ػ ٌشرط عمييا ،كػ ػقكلو تعالى﴿ :فَِإ ْن لَـــم ي ِصـــ ْب َيا
ْ ُ
ٍ
(لما)؛
َوا ِبـ ٌل﴾ البقرة  .065كال
ٌ
يصح ذلؾ في ٌ

لما) إلى الحاضر ،نحك قكلو تعالىَ ﴿ :كلَّ لَ َّما َي ْق ِ
ض َما
الزمف
 كجكب امتداد ٌالمنفي بػ ( ٌ
ٌ
2
الزماف
َم َرهُ﴾ عبس03؛ إ ٍذ كرد في تفسيرىا
نفي (قضاء ما أمره ا﵀ تعالى) مع تطاكؿ ٌ
أَ
ي
يصح أف ً
ترد مع فعؿ
مف خمؽ اإلنساف إلى كفاتو .كال يجب امتداده مع ( ٍلـ)؛ إذ
ٌ
ِ
ين آم ُنوا َولَم َي ْم ِب ُ ِ
ي ْم ِبظُ ْمٍم﴾ األنعام.80
يما َن ُ
ْ
سوا إ َ
منقطع في الماضي ،قاؿ تعالى﴿:الّذ َ َ

لما) كحذؼ فعميا المجزكـ؛ نحك( :أأنييت عممؾ؟) فيأتي الجكاب:
ٌ
يصح الكقكؼ عمى ( ٌ
يصح ذلؾ مع (لـ).
السككت عندىا ،كال
ٌ
لما) .كيحسف ٌ
(ٌ

أف الحرفيف ليس بينيما فركؽ ٌبينة
لما) ك(لـ) ،ىك ٌ
ٌ
إف الذم نراه في مسألة التٌمييز بيف ( ٌ

يميزىما ىك انقطاع الفعؿ كامتداده إلى الحاضر ،فإذا كاف ك ٌؿ منيما يصرؼ الفعؿ
كا ٌف الٌذم ٌ
لما)ػ ىفًم ىن ٍف ًي
فإف الحرؼ (لـ) لنفي الفعؿ المنقطع في
المضارع إلى
المضيٌ ،
أما ( ٌ
المضي ،ك ٌ
ٌ
ٌ
الممتد مف الماضي إلى الحاؿ.
الفعؿ
ٌ
اختصت بالفعؿ ،كلـ تدخؿ عمى سكاه ،حرؼ ال ٌشرط (لك)
( –4-0لــــــــو) :مف الحركؼ التي
ٌ

تطرؽ
كاشتير الحرؼ بيف ٌ
النحاةٌ ،أنو حرؼ شرط غير جازـ دا ٌؿ عمى امتناع المتناع ،كقد ٌ

النحك الكافي ،ج ،4ص.414
عباس حسفٌ ،
ٌ -1
الزمخشرم ،الك ٌشاؼ ،ج ،4ص.703
ٌ -2
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القيـ إلى مسألة اختصاص (لك) بالفعؿ ،يقكؿ « :ك(لك) ال يقع بعدىا إالٌ الفعؿ »
اإلماـ ابف ٌ

1

فإف اإلماـ قد
كأف ييقاؿ( :لك ٌأنؾ بحثٍت
ى
لكجدت)ٌ ،
أف) ٍ
أف (لك) تقترف في مكاضع ب ػ ( ٌ
كلما رأل ٌ
ٌ
أف) في معنى التٌأكيد ،كىك تحقيؽ كتثبيت
أف ( ٌ
اىتدل إلى تأكيؿ نراه نفيسا ،يقكؿ « :فالجكابٌ :

كلييا ...كأٌنؾ قمت( :لك ثبت
فذلؾ المعنى الذم ىك التٌحقيؽ ،اكتفت بو (لك) حتٌى ٌ
كأنو فع هؿ ى
ٌأنؾ منطمؽ)» .2كىذا التٌأكيؿ الذم ٌبينو اإلماـ استنبطو مف معنى التٌككيد الحاصؿ بالحرؼ
ألف ليا الصدارة
أف)؛ ٌ
إف) ٌ
ألنيا لمتٌأكيد كالتٌحقيؽ ،كلـ تقترف بػ( ٌ
أف (لك) اقترنت بػ( ٌ
أف) ،كنرل ٌ
(ٌ
ألنيا ليست لمتٌأكيد كالتٌحقيؽ ،كا ٍف يشٌبيت بالفعؿ.
إف ،فمـ تقترف بيا (لك)؛ ٌ
أما باقي أخكات ٌ
ٌ

أف (لك) حرؼ امتناع المتناع ،كشاع ٌأنيا( « :لك) إذا دخمت عمى
قد شاع في كتب ٌ
النحك ٌ

ألنيا تد ٌؿ
نفييف أثبتتيما ،أك نفي كثبكت أثبتت المنفي كنفت المثبت؛ كذلؾ ٌ
ثبكتيف نفتيما ،أك ٍ
ٍ

النفي صار إثباتا»
عمى امتناع ال ٌشيء المتناع غيره ،كاذا امتنع ٌ
المعنى كأظير فساده في مكاضع،

3

كبيف اإلماـ عدـ اطٌراد ىذا
ٌ
ِ
األر ِ
ش َج َرٍة
ض ِم ْن َ
أ ََّن َما في ْ

مستشيدا بقكلو تعالىَ ﴿ :ولَ ْو
ات المَّ ِو﴾لقمان ،07فاستنادا إلى المعنى
أ َْب ُح ٍر َما َن ِف َد ْت َكمِ َم ُ

ِِ
ِ
س ْب َع ُة
ْلم َوا ْل َب ْحُر َي ُمدُّهُ م ْن َب ْعده َ
أَق ٌ
يمده
فإف (لك) تنفي ما ىك مثبت؛ أم :تنفي أف تككف األشجار أقبلما ،كتنفي أف ٌ
ال ٌشائع؛ ٌ
فيصبح المعنى – كأعكذ با﵀( -نفدت كممات رٌبي) كىذا ال يستقيـ.
البحر ،كتثبت ما ىك
منفي ي
ٌ
ب لىك لىـ ي ىخ ً
ً
ؼ ا﵀ى لى ٍـ
صيى ٍي ه ٍ ٍ ى
كاستشيد اإلماـ أيضا بقكؿ –رضي ا﵀ عنو « :-ن ٍع ىـ اٍل ىع ٍب يد ي
يع ً
ص ًو» ،فأشار إلى ٌأنو ال يستقيـ أف ييفيـ :لك ثبت الخكؼ لثبتت المعصية؛ حمبل عمى ككف
ىٍ

كنبو
يمجو عقؿ عاقؿٌ .
(لك) تثبت المنفييف فيصبح الخكؼ مثبتا كالمعصية مثبتة ،كىذا معنى ٌ
إلى المعنى الحاصؿ في الحديث بقكلو « :فأخبر عمر أف صييبا اجتمع لو سبباف يمنعانو

المعصية :الخكؼ كاإلجبلؿ ،فمك انتفى الخكؼ في حقٌو ،النتفى العصياف لمسبب اآلخر ،كىك
ضمني
اإلجبلؿ ،كىذا مدح عظيـ لو» .4كلع ٌؿ اإلماـ فيـ المعنى الثٌاني (اإلجبلؿ) ،كىك معنى
ٌ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،2ص.499
 -2المرجع نفسو ،ج ،2ص.500
 -3المرجع نفسو ،ج ،1ص.92
 -4المرجع نفسو ،ج ،1ص.94
257

الفصل الثالث :آراء ابه القيم في مسائل الحزوف
أم :إ ٌف انتفاء المعصية ليس لسبب الخكؼ كحده ،كاٌنما لمخكؼ كاإلجبلؿ ،فإذا انتفى أحدىما
ثبت اآلخر.

أف ليس في معنى (لك) ،ما يي ٍؤذف بنفي أحد الجزأيف أك
اتٌضح مف الشاىديف (اآلية كالحديث) ٍ

فإنيا غير مطٌردة .كخميص اإلماـ إلى معنى
إثباتو ،كا ٌف تمؾ المعاني  -كاف ثبتت في مكاضعٌ -

إما أف يبلزـ بيف
جامع لػ (لك) يقكؿ « :فاعمـ ٌ
أف (لك) حرؼ يكضع لممبلزمة بيف أمريف ...فإٌنو ٌ
ثبكتيف أك نفييف ،أك بيف ممزكـ مثبت كالزـ منفي ،أك عكسو .1كقد استشيد اإلماـ لممكاضع
األربعة مف التٌبلزـ بشكاىد عمى ذلؾ:

ون َخ َز ِائ َن َر ْح َم ِة َرِّبي إِذاً
بكتيف ،في قكلو تعالىُ ﴿ :ق ْل لَ ْو أَ ْنتُ ْم تَ ْممِ ُك َ
 -1التٌبلزـ بيف الثٌ ٍ
شي َة ِ
األ ْنفَا ِ
ق﴾ اإلسراء122؛ أم :ثبكت امتبلؾ الخزائف ،كثبكت اإلمساؾ
س ْكتُ ْم َخ ْ َ
أل َْم َ
النفي.
كالمقصكد بالثٌبكت ىك الثٌبكت المٌفظي ال المعنكم؛ أم:
الخمك مف أدكات ٌ
ٌ
2
ت لًي»
نفييف ،في الحديث ال ٌشريؼ « :لى ٍك لى ٍـ تى يك ٍف ىربً ىيبتًي ًفي ًح ٍج ًرم لى ىما ىحم ٍ
 -2التٌبلزـ بيف ٍ
ِ
ض ِم ْن َ ٍ
األر ِ
ْلم
 -3التٌبلزـ بيف اإلثبات ك ٌ
النفي ،في قكلو تعالىَ :
﴿ولَ ْو أ ََّن َما في ْ
ش َج َرة أَق ٌ
ِِ
ِ
ات المَّ ِو﴾ لقمان07
س ْب َع ُة أ َْب ُح ٍر َما َن ِف َد ْت َكمِ َم ُ
َوا ْل َب ْحُر َي ُمدُّهُ م ْن َب ْعده َ
ً
جاء
 -4التٌبلزـ بيف ٌ
النفي كاإلثبات ،في الحديث ال ٌشريؼ « :لى ٍك لى ٍـ تي ٍذن يبكا لى ىذ ىى ى
ب ا﵀ي بً يكـ ىكلى ى
3
ً
ً
كف فىىي ٍغ ًفر لىيي ٍـ »
كف فىىي ٍستى ٍغف ير ى
بًقى ٍكوـ يي ٍذنيب ى

إف) في ذلؾ ،يقكؿ( « :لك) يؤتى بيا
كعمٌؿ اإلماـ ابف ٌ
القيـ عدـ إعماؿ (لك) ،كمخالفتيا ( ٍ

لمربط ،لتعم ً
ؽ ماض بماض ،كقكلؾ( :لك زرتني ألكرمتؾ) ،كليذا لـ تجزـ إذا دخمت عمى
ٌ

مضارع؛ أل ٌف الكضع لمماضي لفظا كمعنى ،كقكلؾ( :لك يزكرني زيد ألكرمتو)» .4كلـ تعمؿ
الداللة
أ
الداللة عمى ارتباط
الجزيف ،كيفترقاف في ٌ
ألنيما متشابيتاف في ٌ
إف)ٌ ،
(لك) مثمما عممت ( ٍ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.97
محمد بف اسماعيؿ البخارم ،صحيح البخارم ،ج ،7ص.9
ٌ -2
الحجاج ،صحيح مسمـ ،ج ،4ص.2106
 - 3مسمـ بف ٌ
 -4ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.95
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إف) تصرفو لممستقبؿ ،كيفترقاف في العمؿ
عمى ٌ
الزمف ،ف ػ ػ (لك) تصرؼ المعنى لمماضي ،ك( ٍ

إف) جازمة ،ك(لك) غير عاممة ،حتٌى لك اتٌصمت بمضارع.
فػ( ٍ

النحاة مسائؿ مختمفة متعمٌقة بالحرؼ (لف) كمسألة التٌركيب كالبساطة
( -5-0لن) :ناقش ٌ

اىتـ بيا اإلماـ
كاختصاصيا بالفعؿ ،كاالختبلؼ بينيا كبيف أداة ٌ
النفي (ال) .كىي مسائؿ ٌ

ألنيا حرؼ نفي
القيـ ،فنحا نحكىـ في القكؿ باختصاص الحرؼ (لف) بالفعؿٌ « :
ابف ٌ

1
أما عف مسألة البساطة كالتٌركيب ،فيرل
مختص بالفعؿ»  .كال خبلؼ بيف ٌ
ٌ
النحاة في ذلؾٌ .

أف (لف) مرٌكبة« :كأما (لف) فيي عند الخميؿ مرٌكبة مف (ال) ك(أف) ،كال يمزـ ما
اإلماـ ٌ
ألنو يجكز في المرٌكبات ما ال يجكز في
اعترض عميو سيبكيو مف تقديـ المفعكؿ عمييا؛ ٌ

البسائط» .2كالمسألة ىنا خبلفية بيف سيبكيو كشيخو الخميؿ؛ إ ٍذ يرل الخميؿ ٌأنيا مرٌكبة مف

فأما الخميؿ فزعـ ٌأنيا (ال أف) ...كلك كانت عمى ما
(ال) ك( ٍ
أف) كرأل سيبكيو ٌأنيا بسيطةٌ « ،
3
حجة يرل اإلماـ ٌأنيا ليست يمٍم ػزمة؛
أما زيدنا فمف أضرب)» كىي ٌ
يقكؿ الخميؿ لما قمتٌ ( :

القيـ قد ٌأيد
ٌ
ألنو يجكز-حسبو -في المرٌكب ماال يجكز في البسيط ،كيككف بذلؾ اإلماـ ابف ٌ

ألف
أف التركيب ىك الذم منع (لف) مف الجزـ؛ ٌ
رأم الخميؿ كخالؼ سيبكيو .كيرل اإلماـ ٌ
أف) كأفادت النفي بػ (ال).
األصؿ في الحركؼ
لف) فنصبت بػ ( ٍ
أما ( ٍ
ٌ
المختصة بالفعؿ أف تجزـٌ ،

النحاة سيبكيو ،الذم قاؿ ببساطة الحرؼ (لف) كذلؾ
كا ٌف الذم نراه ىينا ىك رأم شيخ ٌ

ًلندرة ال ٌشكاىد الدالٌة عمى ذلؾ؛ المٌيـ البيت الذم استشيد بو الخميؿ:

ً
كب
عرض دكف أبعدهً يخط ي
ىكتى ي

بل ًقي
ال ىأ ٍف يي ى
يي ىرٍّجي اٍل ىم ٍرىء ىما ى

5
إف).
كىك بيت كرد في أكثر كتب ٌ
النحاة بكسر ىمزة ( ٍ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.165
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.165
 - 3سيبكيو ،الكتاب ،ج ،3ص.5

 - 4ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص165
 -5يينظر :مغني المبيب ،الجنى الداني ،ىمع اليكامع.
259

4

الفصل الثالث :آراء ابه القيم في مسائل الحزوف
النفي بػ(ال) أبمغ منو
النفي ب ػ(لف) قاؿٌ « :
النفي بػ (ال) ك ٌ
القيـ إلى الفرؽ بيف ٌ
أشار اإلماـ ابف ٌ

المد الذم في لفظيا طاؿ
النفي كطكلو مف (لف) ،ك ٌأنيا لمطٌكؿ ك ٌ
بػ(لف) ،ك ٌأنيا أد ٌؿ عمى دكاـ ٌ

1
مستمر في الحاؿٌّ ،
ممتد إلى
فنفييا
النفي بيا ك ٌ
ٌ
اشتد»  .كيرل ٌ
أما (ال) ي
ٌ
أف (لف) لنفي المستقبؿٌ ،

لف).
النفي بيا أبمغ مف ٌ
ثـ كاف ٌ
النفي بػ ( ٍ
المستقبؿ ،كمف ٌ

النفي بالحرفيف (ال) ك(لف) مستشيدا بآم القرآف الكريـ ،بما
كقد ٌبيف اإلماـ الفرؽ بيف معنى ٌ

أف اإلدراؾ
كبيف اإلماـ ابف ٌ
ص ُار﴾ األنعامٌ ،123
القيـ ٌ
ال يدع لبسا بينيما ،مف ذلؾ﴿ :الَ تُ ْد ِرُك ُو ْاأل َْب َ

فإنيـ ال يدرككنو
النفي كدكامو ،فحتٌى لك أبصره المؤمنكف يكـ القيامة ٌ
في بالحرؼ (ال) لطكؿ ٌ
ين ى
ِ
ألف
الرؤية قاؿ﴿ :لَ ْن تََراني﴾األعراف143؛ ٌ
فا﵀ ج ٌؿ كعبل ال يدركو ٌ
لما أراد نفي ٌ
أم مخمكؽ .ك ٌ
يتأبػ ػد.
الرؤية ال ٌ
نفي ٌ

النحاة بيف أربعة أنكاع مف الحرؼ (أف)
 -6-0بين (أن)
يميز ٌ
المفسرة و(أن) المصدريةٌ :
ّ

أما الزائدة فقد
أف)
أف) ٌ
أف) المخفٌفة مف الثٌقيمة ،ك( ٍ
أف) المصدرٌية ،ك( ٍ
المفسرة ،ك( ٍ
فيناؾ ( ٍ
ٌ
الزائدةٌ .
القيـ ال يرضى بكجكد حركؼ زائدة ،فكؿ حرؼ زائد ٌإنما ًزيد لمعنى ال
ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
تقدـ ٌ
يحصؿ ٌإال

تختص
مف
ٌ

أما التٌفسيرٌية كالمصدرٌية ،فيي
أف) ٌ
أما المخفػٌػفة ،فيي مخفٌفة عف ( ٌ
الناسخةٌ ،
بو ،ك ٌ
بالفعؿ.

النحاة تدخؿ عمى الفعؿ الماضي كالمضارع معان ،فإذا دخمت عمى
أف) المصدرية عند ٌ
(ٍ
يئ ِتي َي ْوَم
َن َي ْغ ِف َر لِي َخ ِط َ
النصب ،كمف أمثمتيا قكلو تعالىَ ﴿ :والَّ ِذي أَ ْط َمعُ أ ْ
المضارع عممت فيو ٌ

الد ِ
ِّين﴾

شعراء
ال ّ

يغفر)
 .80ك(أف) المصدرٌية كفعميا في تأكيؿ مصدر ،ففي اآلية ٌ
السابقة( :أف ى

الدا ٌؿ عمى الكبلـ
أما
السياؽ ٌ
المفسرة فتككف ،بمعنى (أم) كتأتي في ٌ
ٌ
في تأكيؿ مصدر (غفراف)ٌ .
النحاة ٌأنيا إذا دخمت عمى الفعؿ
مف غير لفظ القكؿ ،مثؿ :أشار ،كأكحى ،ككتب ...كأجمع ٌ

الرفع ،بخبلؼ (أف) المصدرٌية فيي تنصب المضارع
المضارع ،فيجكز الكجياف ٌ
النصب ك ٌ
َن ُب ِ
ور َك َم ْن ِفي
ي أْ
اء َىا ُنوِد َ
كجكبا .كمف أمثمة دخكليا عمى المضارع ،قكلو تعالىَ ﴿ :فمَ َّما َج َ
َّ
الن ِ
أف) في ىذه اآلية جاءت في معنى (الكبلـ) ،كد ٌؿ عمى ذلؾ الفعؿ
ار َو َم ْن َح ْولَ َيا﴾ ال ّنمل .8ك( ٍ
القيـ ،ص.593
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
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النداء فيو معنى
ىف ىي
ألف ٌ
المفسرة؛ ٌ
مفسرة ،كالفعؿ بعدىا مضارع منصكب « :أ ٍ
ٌ
نكدم) كىي ٌ
( ى
ت :ىؿ يجكز أف تككف المخفٌفة مف الثٌقيمة ،كتقديره :نكدم
القكؿ .كالمعنى :قيؿ لو بكرؾ .فإف قٍم ى
1
مما قالو
ألنو ال ٌ
ت :ال؛ ٌ
ٌ
بأنو بكرؾ .ك ٌ
الضمير ضمير ال ٌشأف؟ قٍم ي
بد مف (قد) »  .كيتٌضح ٌ

ألف األمر متعمٌؽ بما
أف التٌمييز بيف أنكاع الحرؼ (أف) ،قد يش يكؿ عمى ٌ
ٌ
الدارسيف؛ ٌ
الزمخشرمٌ ،
يقدره المتمقٌي مف معنى.
ٌ

أف)
إف (أف)
المفسرة كالمصدرٌية عند اإلماـ ابف ٌ
أف ( ٍ
القيـ حرؼ كاحد ،فقد ٌبيف اإلماـ ٌ
ٌ
ٌ

مجرد معنى الحدث ،دكف احتماؿ معنى زائد عميو ،ففييا
المصدرٌية ٌإنما تأتي « :ألٌنيا تد ٌؿ عمى ٌ
تحصيف لممعنى مف اإلشكاؿ ،كتخميص لو مف شكائب االحتماؿ ...فإذا قمت؟ (أعجبني أف

ً
المتصكرة في
ت) ،كانت (أف) عمى الفعؿ بمنزلة الطٌابع كالعنكاف مف عكارض االحتماؿ
قد ٍم ى
ٌ

2
المفسرة ىي مثؿ المصدرٌية في تحصيف المعنى ،كتختمؼ عنيا في
أف)
أف ( ٍ
األذىاف»  .كرأل ٌ
ٌ

و
تقدير
أف اإلماـ اىتدل إلى
ككف المصدرٌية في تأكيؿ لممصدر ،كليس ىذا في
المفسرة ،غير ٌ
ٌ

فإنما
جعمو يعتبرىما حرفا كاحدا يقكؿ « :فيي بعينيا التي ٌ
ألنيا إذا كانت تفسي ار ٌ
تقدـ ذكرىا؛ ٌ

تقدـ ذكرىا)
تفسر الكبلـ ،كالكبلـ مصدر ،فيي إذا في تأكيؿ مصدر» ،3كيريد بقكلو( :التي ٌ
ٌ

المفسر) ،كالكبلـ مصدر ،فيي إ نذا
المفسرة كفعميا بػ (الكبلـ
أف)
(أف) المصدرٌية،
كتؤكؿ ( ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

سياف.
كالمصدرية ٌ

المفسرة حرفا كاحدا ،كذلؾ
نكافؽ اإلماـ في ما ذىب إليو في جعؿ (أف) المصدرية ك(أف)
ٌ

م في إعرابو
لعدـ اطٌراد ضكابط كمقاييس التٌمييز بينيما ،كلع ٌؿ ما يسند رأينا ما ذىب إليو العكبر ٌ
ور َك م ْن ِفي َّ
الن ِ
ار َو َم ْن َح ْولَ َيا﴾ ال ّنمل8؛ إذ
ي أْ
اء َىا ُنوِد َ
لآلية التي أكردناىا سابقاَ ﴿ :فمَ َّما َج َ
َن ُب ِ َ

األكؿ :ىي بمعنى
أكرد ك ٌؿ أكجو (أف) دكف أف يفاضؿ بيف كجو كآخر « :في (أف) ثبلثة أكجوٌ :
النداء معنى القكؿ .كالثٌاني :ىي مصدرٌية ،كالفعؿ صمة ليا ،كالتٌقدير :لبركة مف
ألف في ٌ
أم؛ ٌ
في النار ،أك ببركة؛ أم :أعمـ بذلؾ .كالثٌالث :ىي مخفٌفة مف الثٌقيمة ،كجاز ذلؾ مف غير
الزمخشرم ،الك ٌشاؼ ،ج ،3ص349
ٌ -1
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.161
 - 3المرجع نفسو ،ج ،1ص.161
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الدعاء يخالؼ غيره في أحكاـ كثيرة .1».فإذا كاف صاحب (إعراب
ألف (بكرؾ) دعاء ،ك ٌ
عكض؛ ٌ

كبيف جكازه ،فمع ٌؿ ىذا ال ٌشاىد ،كغيره
القرآف) ٌ
تحدث عف أكجو (أف) في اآلية ،كشرح ك ٌؿ كجوٌ ،

بأنيما حرؼ كاحد.
مما حمؿ اإلماـ عمى القكؿ ٌ
كثيرٌ ،

أف نكاصب الفعؿ المضارع أربعة( :أف)( ،لف)( ،إذف)( ،كي)
 -7 -0إذن :أجمع ٌ
النحاة عمى ٌ

أما باقي الحركؼ ،فالفعؿ بعدىا منتصب ب ػ (أف) المضمرة؛ فالحرؼ (إذف) مف الحركؼ
ٌ

القيـ « :كلما صارت
الناصبة لمفعؿ المضارع ،كىك
األصمية ٌ
مختص بالفعؿ ،يقكؿ اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ

2

النكاصب لؤلفعاؿ ،نصبكا الفعؿ بعده»
حرفا
مختصا بالفعؿ مخمصا لو لبلستقباؿ كسائر ٌ
ٌ
متحكؿ عف ( وإذ) المتٌصمة
أف الحرؼ (إذف)
لما صارت حرفا) ،فاإلماـ يرل ٌ
كلنتأم ٍؿ قكلوٌ ( :
ٌ
ٌ
و
كلما فارقت اإلضافة أصبحت حرفا.
بالظٌرؼ في مثؿ( :عندئذ)ٌ ،

السر في إعماليا نصبا راجع إلى ٌأنيا دخمت عمى فعؿ غير كاقع في مكقع االسـ:
أما ٌ
ٌ

فيستحؽ
الرفع ،كال ىك غير كاجب
«نصبكا الفعؿ بعده؛ إذ ليس كاقعا مكقع االسـ
ٌ
ٌ
فيستحؽ ٌ

قكة أخكاتيا ،فأيلغيت تارة
كلما لـ يكف العمؿ فييا
الجزـ ،فمـ يبؽ إال ٌ
ٌ
النصبٌ ،
أصميا ،لـ تق ىك ٌ
النحاة لمحرؼ
كأعممت أخرل» ،3كال يتنافى قكؿ اإلماـ( :لـ يكف العمؿ فييا
أصميا) ،كتصنيؼ ٌ
ٌ
صنفكا (إذف) مف الحركؼ التي تنصب
فالنحاة ٌ
النكاصب األربعة لمفعؿ المضارعٌ ،
إذف) مف ٌ
( ٍ
محكلة عف
أما ما يقصده اإلماـ
ٌ
باألصمية ،فيك ٌ
الفعؿ المضارع ببل إضمار (أف)ٌ ،
أف (إذف) ٌ
( وإذ) المتٌصمة بالمضاؼ.
أف الحرؼ (إذف) ،يعمؿ تارة كيمغى تارة أخرل ،كلعمٌو يقصد بذلؾ
كيرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
النحاة إلعمالو ،4كبمفارقتيا(ال ٌشركط) لو ً
أىمؿ ،كىي:
ال ٌشركط التي كضعيا ٌ
تأخرت ،فبل تعمؿ
مصدرة؛ نحك( :أنا سأنجح ،فيقاؿ :إذف
 أف تككف
ى
أما إذا ٌ
ٌ
أكافئؾ)ٌ ،
يكافئؾ)؛
محم هد إذف ي
نحك ( :ي
أكافئؾ إذف) ،كتيمؿ أيضا إذا ٌ
تكسطت( ،أنا سأنجح ،فيقاؿٌ :

 - 1العكبرم ،التٌبياف في إعراب القرآف ،ج ،2ص.1004
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.171
 - 3المرجع نفسو ،ج ،1ص.171

 - 4ابف ىشاـ ،شرح شذكر ال ٌذىب ،ص.384
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بار)
أظنؾ ًّا
الدم ،فيقاؿ :إذف ي
أطع ي
ت ك ٌ
 أف يككف فعميا لممستقبؿ ال لمحاؿ؛ نحك( :لقد ٍ
ثـ ال يجكز أف ييعم ىؿ فيو الحرؼ (إذف)؛
فالفعؿ ( ٌ
أظف) لمحاؿ كليس لبلستقباؿ ،كمف ٌ

فمما فيصؿ بيف (إذف) كالفعؿ
يكرمؾ)ٌ ،
 أف ال ييفصؿ بينيا كبيف معمكليا؛ نحك( :إذف زيد ي
قسـ)
يكرمؾ) لـ تعمؿ ،كيجكز أف تعمؿ فقط إذا فصؿ بينيا كبيف الفعؿ المضارع بػ ( ى
( ي
ً
ؾ).
أكرم ى
نحكٍ ( :
إذف كا﵀ ى

إذف) ،كىما في الحقيقة حرؼ كاحد (حرؼ جكاب)
يمتبس عمى المتعمٌميف التٌمييز بيف (إ نذا) ك( ٍ

إف ألغيت كتبت باأللؼ لضعفيا ،كاف أعممت كتبت
الفراء فقاؿٍ :
كيفرؽ بينيما كتابةٌ « :
كفصؿ ٌ
ٌ

1
النحاة ٌأنيا إذا
لقكتيا»  ،كرأينا في ما ٌ
أف (إذف) تعمؿ تارة كتمغى أخرل ،فرأل بعض ٌ
ٌ
تقدـ ٌ
بالنكف ٌ

النكف لئلعماؿ مضارعةن
النكف ألفا ،كلعمٌيـ اختاركا ٌ
النكف؛ كاذا أىممت أيبدلت ٌ
أعممت ثبتت ٌ
لنكاصب المضارع( :أف) ك(لف).

مرده إلى
ك(إذف)،
القيـ إلى مسألة التٌمييز بيف (إ نذا)
ٌ
كلعؿ ذلؾ ٌ
كلـ يشر اإلماـ ابف ٌ
ٍ

كصنؼ (إذف) نفسيا عاممة
يتطرؽ مطمقا لػ (إ نذا)،
اعتباره ٌإياىما حرفا كاحدا ،فيك لـ
ٌ
ٌ
(إذف) تيكتب
كميممة ،كلـ يقؿ بحذؼ ٌ
أف ٍ
أف اإلماـ يعتقد ٌ
ثـ نستنتج ٌ
النكف في إىمالو .كمف ٌ

بالنكف ،عممت ٍأـ لـ
لمنحاة « :ذىب األكثركف إلى ٌأنيا تيكتب ٌ
بالنكف ،كىك رأم ٌ
مطمقا ٌ
المبرد يقكؿ :أشتيي أف ً
م
بالنكف ،ككاف
ألف الكقؼ عمييا ٌ
تعمؿ ،فرقا بينيا كبيف (إ ىذا) ك ٌ
أكك ى
ٌ
النحاة في إلغاء نكف (إذف) حاؿ
ى
أف مذىب بعض ٌ
يد مف يكتب (إذف) باأللؼ» .2كنرل ٌ
صح مذىبيـ ،الطٌرد ذلؾ في جميع الحركؼ العاممة ،كىذا
إىماليا ال يستقيـ ،ذلؾ ٌ
ألنو لك ٌ

ليس كائنا؛ إ ٍذ نجد حركفا تعمؿ كتيمؿ كال يط أر عمييا تغيير في لفظيا حاؿ إىماليا ،مف

لما ،ما ،ال...
ذلؾٍ :
أفٌ ،

أف نكاصب الفعؿ المضارع أربعة ،كىي
(-8-0الم) التّعميل و(الم) الجحود :ذكرنا في ما ٌ
تقدـ ٌ
النحاة حاالت ينصب فيو
حركؼ
اختصت بالعمؿ في الفعؿ المضارع نصبا دكف كاسطة .كذكر ٌ
ٌ

الدقر ،معجـ القكاعد العربية ،ج ،1ص.29
 -1عبد الغني ٌ
 - 2المرجع نفسو ،ج ،2ص.310
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يتحدث
ببية ،أك (البلٌـ) ...ك ٌ
الس ٌ
المضارع ب ػ (أف) المضمرة؛ كأف يأتي بعد (حتٌى) أك (فاء) ٌ

اجي (ت )337كتابا مكسكما
النحاة عف أنكاع كثيرة مف ٌ
ٌ
إف ألبي القاسـ ٌ
البلمات ،حتٌى ٌ
الزج ٌ
1
ميز فيو بيف إحدل كثبلثيف الما.
بكتاب (البلٌمات) ،كقد ٌ
تختص بالفعؿ المضارع :الـ كي ،كالـ الجحكد ،كالـ
ثبلث المات
ثمة
ى
أجمع ٌ
النحاة ٌ
ٌ
أف ٌ

أف الفعؿ المضارع بعدىا
العاقبة ،كقد اختمفت مدرستا ٌ
النحك في إعماليا؛ إذ رأل أىؿ البصرة ٌ

الناصبة ،كليس (أف)
منصكب بػ(أف) المضمرة ،بينما رأل
أف ىذه البلٌمات ىي ٌ
ٌ
الككفيكف ٌ

أم ،يقكؿ« :الـ كي كالجحكد ،حرفاف ناصباف
المضمرة .ككاف لئلماـ ابف ٌ
القيـ في المسألة ر ه
2
جميا مف قكلو ىذا ٌأنو عمى نيج البصرٌييف في ناصب الفعؿ المضارع
بإضمار (أف)»  .كيتٌضح ٌ

القيـ -الـ التٌعميؿ « (الـ كي) ىي الـ
بعد ىاتيف البلٌميف .ك(الـ كي) ىي – عند اإلماـ ابف ٌ

اجي في كتابو؛ إذ
العمٌة ،فبل يقع قبميا إالٌ فع هؿ يككف عمٌة لما بعدىا» ،3كىذا ما ذىب إليو ٌ
الزج ٌ
اكتفى في تصنيفو لبلٌمات بػ (الـ كي) ،كلـ يشر إلى الـ التٌعميؿ.
كبل مف (الـ كي) ك(الـ الجحكد) تنصباف الفعؿ المضارع بػ (أف)
أف ٌ
كاذا ٌبيف اإلماـ ٌ

4
ضميا في ثبلثة:
المضمرة ٌ
فإنو ٌ
ميز بيف البلٌميف ،كحصر الفرؽ بينيما في ستٌة أكجو  ،كارتأينا ٌ
ِ ِ
ككني ماض
يتقدميا فعؿ
 الـ الجحكد ٌ
﴿و َما َك َ
ان ا﵀ُ ل ُيضيعَ
كمنفي ،نحك قكلو تعالىَ :
ٌ
ٌ
ِ
تاـ ،كاسـ
يما َن ُك ْم﴾البقرة ،143كرأل اإلماـ ابف ٌ
القيـ أف فعؿ الككف يككف ناقصا غير ٌ
إ َ

كاف ال يقع بعده ظرؼ كال مجركر ،فبل يقاؿ( :ما كاف زيد معؾ ليذىب) ،كال (ما كاف

زيد أمس ليذىب).
أما الكجو الثٌاني؛ فيك أف يككف فاعؿ الفعؿ الكاقع بعد (الـ الجحكد) عائدا عمى اسـ
ٌ 
ِ
ين َعمَى َما أَ ْنتُم َعمَ ْي ِو﴾آل عمران .179
الم ْؤ ِم ِن َ
كاف ،ففي قكلو تعالىَ ﴿ :ما َك َ
ان ا﵀ُ ل َي َذ َر ُ

الزجاجي ،البلمات.
 - 1ينظر  :أبك القاسـ ٌ
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.172

 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.172
 - 4المرجع نفسو ،ج ،1ص.173
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يذر) ،كالفاعؿ عائد عمى لفظ الجبللة ،كىك نفسو
الفعؿ الكاقع بعد (الـ الجحكد) ىك ( ى

اسـ كاف.

أف (الـ كي) يجكز إظيار (أف) المضمرة
أما الكجو الثٌالث في الفرؽ بيف ٌ
البلميف؛ فيك ٌ
ٌ 
ألف تحسف إلي) ،كال يجكز ذلؾ في (الـ الجحكد).
بعدىا؛ كأف يقاؿ( :جئتؾ ٍ

اجي « :قكلو تعالى:
النحاة أيضا الـ
أما (الم العاقبة)
فيسمييا ٌ
الصيركرة ،يقكؿ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الزج ٌ
ون لَ ُي ْم َع ُد ّواً َو َح َزناً﴾ القصص8؛ كىـ لـ يمتقطكه لذلؾٌ ،إنما التقطكه
﴿فَا ْلتَقَطَ ُو آ ُل ِف ْر َع ْو َن لِ َي ُك َ
ليككف ليـ فرحا كسرك ار ،فمما كاف عاقبة أمره إلى أف صار ليـ عدكا كحزنا ،جاز أف يقاؿ ذلؾ

1
أما
أما اإلماـ ابف ٌ
القيـ فبل يرل (الـ العاقبة) إالٌ (الـ كي)« :ك ٌ
فدلٌت البلٌـ عمى عاقبة األمر» ٌ ،
ون لَ ُي ْم َع ُد ّواً﴾القصص ،8فيي في
(الـ العاقبة)
كيسمكنيا( :الـ الصيركرة) في نحك﴿ :لِ َي ُك َ
ٌ
2
البلميف (الـ كي ،كالـ العاقبة)
أف كبل ٌ
الحقيقة (الـ كي)» كنرل أف ما ذىب إليو اإلماـ يسنده ٌ

فييما معنى التٌعميؿ ،فالتقاط آؿ فرعكف مكسى عميو السبلـ عمٌة ككنو عدكا ليـ.

لمداللة عمى المعنى نفسو ،كذلؾ في تفسيره
القيـ المصطمحيف متعاقبيف ٌ
ككظٌؼ اإلماـ ابف ٌ
لآلية﴿ :ظَير ا ْلفَس ُ ِ
س َب ْت أ َْي ِدي َّ
الن ِ
ض الَّ ِذي َع ِممُوا لَ َعمَّ ُي ْم
اس لِ ُي ِذيقَ ُي ْم َب ْع َ
اد في ا ْل َبِّر َوا ْل َب ْح ِر ِب َما َك َ
َ
ََ
ًً
ض ال ًذم ىع ًمميكا الـ العاقبة
الروم .41يقكؿ اإلماـ « :فيككف ٌ
َي ْر ِج ُع َ
ون﴾ ّ
البلـ في قكلو :لييذيقىيي ٍـ ىب ٍع ى

3
أف ما بعد
أف الـ العاقبة ،ىي الـ تعميؿ غير ٌأنيا تأتي لتد ٌؿ عمى ٌ
كالتٌعميؿ»  .كمنو نخمص إلى ٌ

البلـ يككف عاقبة لما قبميا.
ٌ

أف الحرؼ (قد) يأتي لمعا وف ،منيا :التٌقميؿ ،التٌقريب
 9-0معاني الحرف (قد) :ذكر ٌ
النحاة ٌ
مختص
فحرؼ
أما (قد) الحرفية،
ه
التٌكقٌع ،التٌحقيؽ ،التٌقميؿ ...يقكؿ صاحب (الجنى ٌ
ٌ
الداني) « :ك ٌ

تجرده مف جازـ
بالفعؿ ،كتدخؿ عمى الماضي ،بشرط أف يككف
متصرفان ،كعمى المضارع ،بشرط ٌ
ٌ
4
مختص بالفعؿ ،كيدخؿ عمى الماضي كعمى
قد) حرؼ
كناصب كحرؼ تنفيس»  ،فالحرؼ ( ٍ
ٌ

جاجي ،البلمات ،ص .119
ٌ -1
الز ٌ
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.184

القيـ ،ص.433
 -3ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
الداني في حركؼ المعاني ،ص.255
 - 4المرادم ،الجنى ٌ
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المضارع ،كيأخذ معنى مختمفا بدخكلو عمى ك ٌؿ منيما ،فإذا دخؿ عمى الماضي أفاد التٌحقيؽ
أما حكـ ما بعده فالتٌقرير كالتٌحقيؽ ،كىك شبيو
كالتٌقرير ،كىذا ما أشار إليو اإلماـ ابف ٌ
القيـٌ « :

1
القيـ ىاىنا الحرؼ (قد) بالحرؼ (بؿ) مف حيث داللتيا
يشبو اإلماـ ابف ٌ
بمصحكب (قد)»  ،ك ٌ

عمى التٌقرير كالتٌحقيؽ ،كذلؾ بدخكليا عمى الفعؿ الماضي ،كاستشيد لذلؾ بقكلو تعالى﴿ :قَ ْد

أَ ْفمَ َح َم ْن تََزَّكى﴾ األعمى .14

تطرؽ اإلماـ ابف القيـ لمسألة عدـ إعماؿ الحرؼ (قد) ،كمكقفو منيا امتداد لمكقؼ عاـ حكؿ
ٌ

أف الحركؼ إذا كانت كالجزء مف الكممة
إعماؿ الحركؼ ،فقد أشرنا في ما ٌ
أف اإلماـ يرل ٌ
تقدـ ٌ

يؤكده عف الحرؼ (قد) ،يقكؿ « :كتقريره :أف الحرؼ إذا ٌنزؿ منزلة الجزء مف
أيىممت ،كىذا ما ٌ
الكممة لـ يعمؿ فييا ...ك(قد) مع الماضي بمنزلة فعؿ الحاؿ؛ فنزلىت منزلة جزئو ...فصارت مع
الفعؿ بمنزلة كممة كاحدة دالٌة عمى فعؿ الحاؿ» .2كما ذىب إليو اإلماـ في عدـ إعماؿ (قد)
ألف الفعؿ المضارع المقترف
ٌ
ألنيا بمنزلة الجزء مف الفعؿ نراه حسنا ،كلعمٌو يتأ ٌكد مع المضارع؛ ٌ

ألنو منو بمنزلة الجزء مف الكممة ،فبل
النصب كالجزـ؛ ٌ
بػ(قد) ،ال يقبؿ أف تدخؿ عميو عكامؿ ٌ
يستقيـ أف يقاؿ( :قد أف يحضر).

الســـين) و(ســـوف) ،كقػ ػد أشرنا إلييػ ػما
تصة بالفعؿ بالحرفيفّ ( :
نخ ػتتـ ع ػقد الحركؼ المخ ػ ٌ

مختصاف بالفعؿ
في مكاضع سابقة (تع ػ ػريؼ الحرؼ ،كالحركؼ العاممة) ،كىما حرفاف
ٌ
السيف) مع
المضارع ،كىما أيضا بمثابة الجزء مف الكممة ،يقكؿ اإلماـ في شأنيما « :ككذلؾ ( ٌ

الفعؿ ،فاصمة لممستقبؿ عف الحاؿ ،فصارت مع الفعؿ بمنزلة كممة كاحدة دالٌة عمى فعؿ
االستقباؿ ،كىذا المعنى مكجكد في (سكؼ) أيضا ،فاختصاص الحرؼ شرط عممو ،كنزكلو

3
مختص بالفعؿ المضارع يخمص الفعؿ مف الحاؿ
فالسيف حرؼ
ٌ
منزلة الجزء مانعه مف العمؿ» ؛ ٌ

أما قكؿ
إلى االستقباؿ ،ككذلؾ الحرؼ (سكؼ)
ٌ
مختص بالفعؿ المضارع مخمص لو لبلستقباؿٌ .

ألف العرب
السيف) لممستقبؿ القريب ،ك(سكؼ) لممستقبؿ البعيد ،فبل نراه يستقيـٌ « :
بعضيـ ٌ
أف ( ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.1656
 -2المرجع نفسو ،ج ،1ص.159
 -3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.159
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1
النحاة
عبرت عف المعنى الكاحد الكاقع في الكقت الكاحد بػ :سيفعؿ ،كسكؼ يفعؿ»  ،كاختمؼ ٌ
ٌ

الككفييف ،أـ ليست مشتقٌة منو كىك
السيف) ،كىؿ ىي مشتقٌة مف (سكؼ) كىك رأم
ٌ
حكؿ أصؿ ( ٌ

نظنو يعتبرىما حرفا كاحدا
رأم البصرٌييف .كلـ
القيـ إلى المسألة غير ٌأننا ٌ
يتطرؽ اإلماـ ابف ٌ
ٌ
كيدلنا عمى ذلؾ قكلو السابؽ (كىذا المعنى مكجكد في (سكؼ) أيضا) فمعناىما كاحد.

أىـ المسائؿ المتعمٌقة بالحركؼ كمعانييا ،كأىـ القضايا
لقد
تضمنت المباحث ٌ
ٌ
السابقة ٌ

القيـ مف ك ٌؿ
ٌ
حكية التي ارتبطت بيا ،كقد سعينا مف خبلليا إلى تبييف مكاقؼ اإلماـ ابف ٌ
الن ٌ
النحاة ،كما أجمع عميو ك ٌؿ
مسألة ،كعرض حججو كمناقشتيا كمقارنتيا بما ذىب إليو أشير ٌ

تكصمنا إليو في ىذا الفصؿ في ما يمي:
مذىب
أىـ ما ٌ
ٌ
نحكم ،كلنا أف نكجز ٌ

القيـ -ال معنى ليا مف لفظيا ،كاٌنما تأخذ معناىا مف الكممة
 الحركؼ –عند اإلماـ ابف ٌ
التي تدخؿ عمييا؛

يميز
القيـ مصطمحيف ٌ
لمداللة عمى المعنى نفسو :الحرؼ كاألداة ،كلـ ٌ
 استعمؿ اإلماـ ابف ٌ
النحاة؛
بينيما عمى نحك ما فعؿ بعض ٌ

 أصؿ إعماؿ حركؼ المعاني أف ال تككف كالجزء مف الكممة؛ فإف لـ تكف كذلؾ أعممت
يمؿ ؛
ٌ
أما إذا كانت بمثابة الجزء مف الكممة التي دخمت عمييا ،فاألصؿ فييا أف تي ى
أف ك ٌؿ حرؼ ًزيدٌ ،إنما زيادتو
 يؤ ٌكد اإلماـ ابف ٌ
القيـ أف ال حرؼ زائد في القرآف الكريـ ،ك ٌ
لمعنى آخر ال يحصؿ مف دكنو؛

تطرؽ اإلماـ إلى معظـ حركؼ المعاني ،بتبييف معناىا كعمميا ،كمناقشة القضايا
ٌ 
حكية المتعمٌقة بيا
ٌ
الن ٌ

الداني في حركؼ المعاني ،ص.60
 - 1حسف المرادم ،الجنى ٌ
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الــفصـــــــــــــــــــــل الّرابع:
القيــــم
المنيـــج ال ّنحــــوي عنـــــد اإلمـــام ابن ّ



حوية.
القيم بالمعاني ال ّن ّ
المبحث األ ّول :اىتمام اإلمام ابن ّ



القيم.
المبحث الثّاني :إرىاصات التّيسير ال ّنحوي عند األمام ابن ّ



القيم من قضايا أصول ال ّنحو.
المبحث الثّالث :موقف اإلمام ابن ّ



القيم بأعالم ال ّنحو ،وموقفو منيم.
الرابع :تأثّر اإلمام ابن ّ
المبحث ّ



القيم في من بعده.
المبحث الخامس :أَثَ ُــر اإلمام ابن ّ

الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
النحك:
إف أشير تعريؼ يتداكلو ٌ
أف ٌ
النحك ،ىك قكؿ ابف ٌ
الدارسكف لعمـ ٌ
جني الذم مفاده ٌ
ٌ
«ىك انتحاء سم ًت كبلـ العرب في تصرفو ،مف إعر و
ً
كغيره ،كال ػ ػتٌثنية كالجمع ،كالتٌحقير
اب
ٌ
ٍ

كالتٌكثير ،كاإلضافة ،كال ػٌنسب ،كالتٌراكيب ،كغير ذلؾ؛ ليمحؽ ىم ٍف ليس مف أىؿ العرب بأىميا
في الفصاحة ،فينطؽ بيا ،كاف لـ يكف منيـ ،كاف َّ
بعضيـ عنيا ،يرَّد بو إلييا ،كىك في
شذ
ٍ
ٍ
ي
ص بو انػتحاء ىػذا القبيؿ
ص ندا ،ثـ يخ َّ
نح ٍك ي
األصؿ مػصدر شائع؛ أم :ى
ص ىد ىق ٍ
نحكا كقكلؾ :ىقػ ى
ت ن
ص بو ع ػمـ
أف الفقو في األصػؿ،
ت ال ٌشيء؛ أم :عرفتو ،ثـ يخػ َّ
مصدر فىػ ًق ٍي ي
مف العمـ ،كما ٌ
ي

1
اقتداء بنظـ أىؿ الفصاحة ،كيفيـ مف قكلو( :ليمحؽ
كيفيـ مف قكلو انتحاء؛ أم
ال ٌشريعة»  ،ي
ه

ميمي ،ييمتزـ بو في
مف ليس ىم ٍف أىؿ العرب بأىميا في الفصاحة)ٌ ،
أف الغرض مف الٌنحك تعػ ٌ
َّ
اعد ييحتىكـ
النحك ق ػك ي
أف ٌ
فيفيـ منو ٌ
أما قكلو( :كاف شذ بعضيـ عػ ػنيا يرَّد بو إلييا) ،ي
الػكبلـٌ ،
إلييا ،لتمييز الفصيح مف الكبلـ عف لحف القكؿ.

مدارس
النحك كقكاعده
متقدمييـ
ٌ
النحاة جميعيـٌ ،
سنيـ ألحكاـ ٌ
كمتأخرييـ ،انتظمكا في ٌ
إف ٌ
ٌ
ى

نحكية كثيرة :مدرسة البصرة ،مدرسة
كمذاىب كاتٌجاىات ،فخميص األمر إلى تش ٌكؿ مدارس
ٌ
2
النحكيةٍّ ،
كلكؿ منيا نظرتيا
سف األحكاـ ٌ
الككفة ،مدرسة بغداد ...ككاف لك ٌؿ مدرسة منيجيا في ٌ
النحاة ،كتباينت ضكابط القياس
النحك:
السماع بيػػٍف المدارس ك ٌ
ٍ
إلى أصكؿ ٌ
فاختمفت م ػناىؿ ٌ
نحكم
النحاة بمنيج
بعض مف ٌ
بينيـ ،بؿ كقع االختبلؼ حتٌى بيف نحاة المدرسة الكاحدة ،فاستق ٌؿ ه
ٌ

حساف ميدم
خاص .كاذا انتقمنا
لتقصي المسألة عند ٌ
تماـ ٌ
ٌ
ٌ
النحاة المعاصريف (إبراىيـ مصطفىٌ ،
كمرد ذلؾ
نحكية ،كيختمفكف في أخرل،
فإننا نجدىـ يتٌفقكف في مسائؿ كقضايا
ٌ
المخزكميٌ ،)...
ٌ

النحكية.
النحكم ،كتبايف المكاقؼ ٌإزاء القضايا ٌ
كمٌو إلى اختبلؼ المنيج ٌ

أصكليا
النحك كقضاياه ،كبكصفو
قيـ الجكزية ،كبكصفو
نحكيا دارسا لمسائؿ ٌ
ٌ
ٌ
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ

نحكم ،قد
يختص بمنيج
متضمٌعا في أصكؿ الفقو ،متم ٌكنا مف عمكـ ال ٌشرع ،المناص مف أف
ٌ
ٌ
القيـ في
يكافؽ فيو ٌ
نتبيف منيج اإلماـ ابف ٌ
ثـ ارتأينا أف ٌ
متقدميو كمعاصريو ،كقد يخالفيـ .كمف ٌ
جني ،الخصائص  ،ج ،1ص .48
 - 1ابف ٌ
النحك.
 - 2يينظر :صالح بمعيد ،في أصكؿ ٌ
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السمات التي طبعت المسائؿ
تناكلو ألبكاب ٌ
أىـ ٌ
ألىـ قضاياه :فما ىي ٌ
النحك كمسائمو ،كنظرتو ٌ

خاصة ما
النحك،
القيـ ؟ ككيؼ كاف مكقفو مف قضايا أصكؿ ٌ
ٌ
النحكية التي تناكليا اإلماـ ابف ٌ
ٌ

بالسماع كالقياس كاالستشياد ،كمسائؿ العمؿ كالعكامؿ؟ ككيؼ كاف مكقفو مف مسائؿ
تعمٌؽ ٌ

الككفييف ،كفيـ
النحكية ،كما ىي المسائؿ التي كافؽ فييا البصرٌييف أك
الخبلؼ بيف المدارس ٌ
ٌ

ثـ
النحك مف مسائؿ ٌ
مما ذىب إليو أعبلـ ٌ
خالفيـ؟ كما مكقفو ٌ
النحك كأبكابو؟ كما مدل تأثٌره بيـ؟ ٌ
أم مدل أثٌر في مريديو؟
إلى ٌ

النحك
إف الحديث عف عبلقة ٌ
القيـ بالمعانى ال ّنحويةٌ :
المبحث األوؿ :اىتماـ اإلماـ ابف ّ
أما
بالمعنى ،يحيمنا إلى
معمميف بارزٍيف :أحدىما مف القدماء ،كاآلخر مف ٌ
ٍ
النحاة المعاصريفٌ ،

أما حديثا
مف القدماء،
ٌ
فنخص بالػ ٌذكر عبد الػقاىر الجرجاني ،كما يعرؼ عنو بنظرٌية الٌنظـٌ ،

النحك بالمعنى ،في ما يعرؼ -عنده  -بالقرائف.
اىتـ بعبلقة ٌ
تماـ ٌ
فمع ٌؿ ٌ
حساف مف أبرز مف ٌ

المعجمي لؤللفاظ ،كعمى العبلقة
إف ٌ
ٌ
النظـ عند عبد القاىر الجرجاني قائـ عمى المدلكؿ ي

حدده عبد
يحددكه بال ٌشكؿ الذم ٌ
كلكنيـ لـ ٌ
النحكية بينيا « :لقد ٌ
النظـٌ ،
تحدث بعض سابقيو عف ٌ
ٌ

عممية ،تبحث في نشأة المٌغة
كحدد متطمٌباتو ،كجعؿ منو نظريةن
القاىر ،حيث أرسى قكاعده ٌ
ٌ

العقمية.
كبالدالالت
بالسياؽ،
ككظيفتيا
ٌ
تبيف ارتباط معاني ٌ
ٌ
األساسية ،ككسيمة اتٌصاؿ ٌ
ٌ
النحك ٌ

النحكم
فالنظـ ما ىك إال ٌ
الصكاب ٌ
تكخي معاني ٌ
ٌ
النحك ،كترتيب الكمـ كفؽ قكاعد ،تراعي ٌ
2
1
النحك ،كذلؾ
ك
المعنكم»  ،كيضرب عبد القاىر الجرجاني مثاال بديعا لفيـ مقصكده مف معاني ٌ
ٌ

النمركد
في باب التٌقديـ كالتٌأخير ،مستشيدا بآية مف القرآف الكريـ كىي قكلو تعالى عمى لساف ٌ
ِ ِ
ِ ِ
يـ﴾ األنبياء .62فقيؿ (أأنت)
مخاطبا إبراىيـ عميو السبلـ﴿ :قَالُوا أَأَ ْن َت فَ َع ْم َت َى َذا ِبآل َيت َنا َيا إ ْب َراى ُ
ؾ في الفاعؿ فقي ٌدـ ،كلـ يكػ ػف ش ٌكيـ في فعؿ الكسر؛
ألف مكضع ال ٌش ٌ
كلـ ييقؿ ( :أفعمت أنت)؛ ٌ
ً
ألنو حاصؿ فمـ يي َّ
أف
ٌ
قدـ ،كالتٌقديـ لما ىك في مركز االىتماـ .فعبد القاىر الجرجاني يرل ٌ

جاني ،الجزائر ،4991 :ديكاف
 -1صالح بمعيد ،التٌراكيب ٌ
النحكية كسياقاتيا المختمفة عند اإلماـ عبد القاىر الجر ٌ
المطبكعات الجزائرٌية ،ص.41
 - 2يينظر :عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،باب التقديـ كالتأخير.
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درؾ ىذه العبلقة القائمة بيف األلفاظ
المسألة ليس أف يقاؿ (أنت) مبتدأ أك فاعؿ ٌ
مقدـ ،كاٌنما أف تي ى

النظـ.
نحكم،
تؤديو مف معنى
يتكصؿ بو إلى إدراؾ ٌ
في ارتباطيا ،كما ٌ
مؤدل ٌ
ٌ
ٌ

النحكم قائـ عمى
النظاـ ٌ
أف ٌ
حساف ،ففي كتابو (المٌغة العر ٌبية معناىا كمبناىا) ،فرأل ٌ
تماـ ٌ
أما ٌ
ٌ

لفظية:1
قسميا إلى قرائف
معنكية ،كقرائف ٌ
ٌ
سماه (تضافر القرائف) ،كقد ٌ
ما ٌ

قػػػػرائف التّعميؽ
المػػػفػػػظية
القرائف
ّ

العالمة
ابية
اإلعر ّ

الصيغة
مبنى ّ
الرتبة
ّ

المطابقة

المعنوية
القرائف
ّ

الربط
ّ

األداة

التّخصيص
التّنغيـ

التّضاـ

اإلسناد

التّبعية

المخالفة
ال ّنسبة

أف تحديد المعنى الكظيفي لمتٌركيب كتشكيمو ،يحصؿ بتضافر تمؾ القرائف ،كقد تسقط
كيرل ٌ

قرينة ما ،إذا ما دلٌت عمييا قرينة أخرل.

َّ
ابية
النحكية ،لـ
أف
الميتميف بالمعاني ٌ
ينصب اىتماميـ عمى العبلمة اإلعر ٌ
كنخمص إلى ٌ
ٌ

لغكية أخرل ،كىذا ما أدركو اإلماـ
أف المعنى ٌ
كالتٌقسيـ ٌ
تحدده عناصر ٌ
النحكم لمكمـ ،كاٌنما أركا ٌ
قيـ الجكزٌية؛ إذ اتٌضح لنا ٌأنو يكلي اىتماما بالغا لممعاني ،كىذا ما سيتأ ٌكد مف خبلؿ
ابف ٌ
النماذج التي سنعرضيا:
ٌ

ألنو في
(إياؾ) في المضمرات؛ ٌ
القيـ « :كمنو ٌ
(أي) في المضمرات :يقكؿ اإلماـ ابف ٌ
 -1تقديـ ّ

يتقدـ عمى فعمو قصدا إلى تعيينو ،كحرصا عمى تمييزه
مقدـ ،كالمفعكؿ ٌإنما ٌ
أكثر الكبلـ مفعكؿ ٌ

اؾ َن ْع ُب ُد﴾ الفاتحة44؛ إذ
تقدـ في﴿ :إِ ّي َ
مف غيره ،كصرفا لم ٌذىف عف ال ٌذىاب إلى غيره ،كلذلؾ ٌ
حساف ،المغة العر ٌبية معناىا كمبناىا ،ص.491
تماـ ٌ
ٌ -1
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الكبلـ كارد في معرض اإلخبلص كتحقيؽ الكحدانٌية كنفي عكارض األكىاـ عف التٌعمٌؽ بغيره»،1

مقدـ ،كاٌنما ٌبيف المعنى كالغاية
(أم) ضمير ،كال ٌأنو مفعكؿ بو ٌ
فمـ يكتؼ اإلماـ ىينا بتىٍبيي ػف ٌ
أف ٌ
التي حصمت مف تقديمو ،كىي التٌعييف كالتٌمييز.

القيـ بالمعنى في ىذا المكضع ،إذا ما قارٌناه بما تناكلو بعض
كيتجمٌى اىتماـ اإلماـ ابف ٌ

الضمير المنفصؿ ،مف ذلؾ ما قالو ابف عقيؿ في شرحو لؤللفية « :فبل تقؿ في
ٌ
النحاة في باب ٌ

فإف لـ يمكف اإلتياف بالمتٌصؿَّ ،
تعي ىف
ت إً ٌيا ى
أى ٍك ىرٍمتي ى
ؾ)؛ ٌ
ؾ (أى ٍك ىرٍم ي
ألنو ال يمكف اإلتياف بالمتٌصؿٍ ...

2
بالضمير
اىتـ بمكاضع اإلتياف
أف ابف عقيؿ،
(إيا ى
ٌ
المنفص يؿ ،نحكٌ :
ؾ أى ٍك ىرٍم ي
ت)»  ،نبلحظ ٌ
ٌ

منفصبل ،كالمكاضع التي يؤتى فييا بو متٌصبل ،كمسائؿ الجكاز كالكجكب كاالمتناع ،كلـ يشر
بالضمير منفصبل أك متٌصبل ،أك تقديمو عمى عاممو.
إلى المعاني التي تحصؿ باإلتياف
ٌ

القيـ يكاد يجزـ بعدـ كجكد حركؼ
( -2ما) ّ
أف اإلماـ ابف ٌ
الزائدة :أ ٌكدنا في مكاضع عديدةٌ ،

يد ،يتحقٌؽ معو معنى ال يحصؿ مف دكنو .كىذا كحده  ،نراه
أف ك ٌؿ حرؼ ًز ى
زائدةٌ ،
كبيػ ٌػنا ٌأنو يرل ٌ

مما قالو في ىذا ال ٌشػأف
النحكية ،غير ٌأننا ٌ
دليبل كافيا عمى اىتماـ اإلماـ بالمعاني ٌ
نعززه بشكاىد ٌ
بمجردىا ،كلكف
النفي كاإليجاب
م ػف ذلؾ حديثو عف (ما) ٌ
الزائدة « :نحػف لـ نػ َّد ًع ٌأنيا أفػادت ٌ
ٌ

فمما
أما قكليـ( :شر ىما ىجاء بًو)ٌ ،
حصؿ ذلؾ منيا ،كمف القرائف المحتفٌة بيا في الكبلـٌ .
أف فائدة الخبر
النكرة  -ك ٌ
انتظمت مع االسـ ٌ
فمما قصد إلى تقديميا ،يعمـ ٌ
النكرة ال ييبتدأ بياٌ -

3
تبيف دكر (تضافر القرائف)
مميزة ٌ
مخصكصة بيا كأ ٌكد ذلؾ التٌخصيص ب (ما) »  ،كىذه إشارة ٌ

السياؽ نفسو
أف (ما) لـ تد ٌؿ عمى ٌ
لتككيف المعنى ،فاإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌبيف ٌ
النفي كاإليجاب في ٌ

نحكية أخرل :فاإلتياف
السياؽ مع عناصر
ٌ
منفردةن ،كاٌنما حصؿ ىذا المعنى بارتباطيا في ٌ
النفي ،فحاصؿ ب ػ ػ (ما) التي أغنت
أما ٌ
بالمبتدأ نكرة ،د ٌؿ عمى اختصاصو بالخبر دكف سكاه ،ك ٌ

شر)؛ إ ٍذ أغنى
كلما
ٌ
عف ما ٌ
احتؼ ٌ
السياؽ بيذه القرائف صار المعنى ( :ما جاء بو إالٌ ٌ
النافيةٌ .

داال عؿ الحصر.
السياؽ ٌ
المبتدأ ٌ
النكرة عف (إالٌ) ،كبتضافره مع (ما) أصبح ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص .979
 - 2ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج ،4ص.86
 -3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،9ص.897
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تأممو في تركيب الجممة ،كتحميمو
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ
القيـ ،اىتدل إلى ىذا المعنى مف خبلؿ ٌ
ً
أف (شر) مػبتدأ ،ك(ما) زائ ػدة
لعناصرىا الػٌنحكية ،كلػـ يكتػؼ بالقكؿ في :ى
اء بًػو) ٌ
(شػر ىما ىج ى

تؤديو (ما) مف
مسكغ بػما ٌ
ك(جاء) خبر ،كاٌنما ٌ
تدبر في ٌ
الس ٌر مف اإلتياف بالمبتدأ نكرة ،كربط ال ٌ

فتكلد بذلؾ معنى آخر.
النفيٌ ،
معنى ٌ

الزائدة ،الكتفى القائؿ بػ:
مجرد (ما) ٌ
كنكافؽ اإلماـ في ما ذىب إليو؛ ذلؾ ٌ
ألنو لك كاف المعنى ٌ

اعتباطيا ،كاٌنما جاء
شر) نكرةن لـ يكف
شر) أك
ٌ
(الشر ما جاء بو) ،كا ٌف اإلتياف ب ػ ( ٌ
ٌ
(ما جاء بو ٌ
استقرت في ذىف المتكمٌـ.
لغاية كعمٌة
ٌ

باب دقيؽ المسمؾ
 -3حػػػذؼ الموصوؼ :الحذؼ في كؿ باب مف أبكاب ٌ
النحكٌ ،إنما ىك « :ه

الصمت عف
ؾ ال ٌذكر،
فإنؾ ترل بو تر ى
لطيؼ المأخذ ،عجيب األمرٌ ...
ى
أفصح مف ال ٌذكر ،ك ٌ

1
عدة ،في
القيـ إلى معاني الحذؼ في مكاضع ٌ
اإلفادة ،أزيد لئلفادة »  ،كقد أشار اإلماـ ابف ٌ

النحك كمسائمو ،مف ذلؾ ما قالو عف حذؼ المكصكؼ في تفسيره
معرض حديثو عف أبكاب ٌ
اس ا ْل َخ َّن ِ
س َو ِ
الخناس :كصفاف لمكصكؼ
لآليةِ ﴿ :م ْف َ
اس﴾الناس ،4قاؿ « :فالكسكاس ،ك ٌ
شِّر ا ْل َو ْ
ً
كالعمىـ
كح َّس ىف
ى
محذكؼ .كىك ال ٌشيطاف .ى
حذؼ المكصكؼ ىاىنا غمبةي الكصؼ ،حتى صار ى
يقبح حذفو ،إذا كاف الكصؼ مشتركا .فيقع المٌبس كالطٌكيؿ كالقبيح
عميو .كالمكصكؼٌ ،إنما ي

الصفة لو ال لغيره 2» .فمـ يكتؼ اإلماـ ابف
كالحسف كنحكه،
ٌ
فيتعيف ذكر المكصكؼ ليعمـ ٌ
أف ٌ
ك(الخناس) صفتاف لمكصكؼ محذكؼ كىك (ال ٌشيطاف)  ،كاٌنما
إف (الكسكاس)
ٌ
ٌ
القيـ ىينا بالقكؿ ٌ

مسكغ الحذؼ ،كالمعنى الذم ييفيـ بحذفو .فح ٍذؼ المكصكؼ ،دلٌنا عمى اختصاص
ٌبيف
ٌ
ً
لقبح
الصفتيف ،كلك تعمٌؽ األمر بصفة يشترؾ فييا عدد مف المكصكفات ،ي
ال ٌشيطاف بتىٍين يكـ ٌ

الصفة في مبحث التٌكابع مف فصؿ األسماء-
حذفيا -كقد ٌ
مسكغ حذؼ ٌ
تقدـ بياف ٌ

النحكية ،قد غفؿ عنو بعضيـ ،حتٌى مف
القيـ في بياف المعاني ٌ
اىتـ بو اإلماـ ابف ٌ
ٌ
إف ما ٌ

الناس بقكلو:
الذيف
العكبرم ،فيك اكتفى في إعراب سكرة ٌ
اىتمكا بإعراب القرآف عمى غرار ي
ٌ
محمد شاكر ،د ط .القاىرة :دت ،مكتبة الخانجي ،ص.419
 - 1عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،تح :محمكد ٌ
القيـ ،ص.886
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
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(الخناس) نعت لو».
سمي ال ٌشيطاف بالفعؿ مبالغة .ك ٌ
«كالتٌقدير :مف ٌ
شر ذم الكسكاس .كقيؿٌ :

1

القيـ.
الس ٌر في حذؼ المكصكؼ ،عمى نحك ما شرحو اإلماـ ابف ٌ
كلـ ٌ
يبيف ٌ

النحاة (الفاء) في باب حركؼ العطؼ ،كيذكركف ٌأنيا
صنؼ ٌ
ببية :ي ٌ
الس ّ
 -4العطؼ بػ (فاء) ّ
تأتي لمعنى التٌعقيب كالتٌسبيب كالتٌرتيب ،كيكتفي بعضيـ بذكر أمثمة ،يصعب أحيانا التٌمييز بيف

أف المعنى ىك الذم يستدعي الحرؼ ،يقكؿ في
القيـٌ ،
أما اإلماـ ابف ٌ
فيبيف ٌ
معانييا مف خبللياٌ .
شرحو لآلية﴿ :فَا ْلم ِ ِ
الم ً
بعينًيا ،كليذا عطفيا
العاديات ٍ
ورَيات قَ ْد ًحا﴾العادياتٌ « :2
كريات ىي ى
ألف ي
ُ
2
أف العاديات ىي نفسيا
ت فىأى ٍكىر ٍ
فإنيا ىع ىد ٍ
سببٌ ،
عميو بالفاء التي لمتٌ ٌ
ت»  ،فمعنى اآلية ،ىك ٌ

السياؽ اقتضى اإلتياف بالفاء ،التي ربطت
فمما أراد اهلل ٌ
عز كجؿ ىذا المعنىٌ ،
فإف ٌ
المكرياتٌ ،

المعطكفيف فحصؿ المعنى المراد.

حكم في ىذه اآلية ،لـ يشر إليو أصحاب
إف ما أشار إليو اإلماـ مف اتٌساؽ في التٌركيب ٌ
ٌ
الن ٌ
كري ً
ات قى ٍد نحا)
كالعكبرم ك ٌ
لفراءٌ ،
الزجاج( « :فىاٍل يم ً ى
النحاس ،األخفش ...كال يم ٍعربكه ي
معاني القرآف كا ٌ
3
الز ٌجاج
النيراف ، ».فمـ يشر ٌ
إذا ىع ىد ًت الخي يؿ بالمٌيؿ ،كأصابت حكافرىا الحجارةى ،انقدح منيا ٌ

صا إلعراب القرآف ،كاٌنما اكتفى
النحكم ،كاف كاف الكتاب
ىينا ،إلى معنى التٌركيب ٌ
مخص ٌ
ٌ
بتفسير اآلية.

-5

النحك
التّقديـ والتّأخير بػيف المبتدأ والخبر :باب المبتػدأ كالخبر مف أكسع أبػكاب ٌ

بالنكرة ،كجكاز حذؼ
كتتعمٌؽ بو الكثير مف المسائؿ كالقضايا :شركط المبتدأ،
كمسكغات االبتداء ٌ
ٌ

ىتمكا
الخبر ،كجكاز التٌقديـ كالتٌأخير بينيما .كمعظـ ٌ
النحاة في ٌ
تطرقيـ لمسألة التٌقديـ كالتٌأخير ،ا ٌ
أف تي َّ
ألف
ىص يؿ ًفي األ ٍ
ؤخ ىار) عف المبتدآت؛ ٌ
ىخ ىب ًار ٍ
أكثر بمكاضع الجكاز كالكجكب كالمنع ( « :ىكاأل ٍ

كلما لـ يبمغ درجتيا في
الخبر يشبو ٌ
الصفة ،مف حيث ٌأنو مكافؽ في اإلعراب لما ىك لوٌ ...
ً ً
َّ ً
كء
يـ إ ٍذ الى ى
ض ىر ار) في ذلؾ ،نحك( :تىميم ٌي أىىنا) ك( ىم ٍشين ه
كجكب التٌأخيرٌ ،
تكسعكا فيو ( ىك ىج َّكيزكا اٍلت ٍقد ى

العكبرم ،التٌبياف في إعراب القرآف ،ج ،9ص.4144
 -1ي
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.76
الزٌجاج ،معاني القرآف كاعرابو ،ج ،5ص.151
ٌ -3
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1
مما
ىم ٍف ىي ٍشين يؤؾ)»  ،كق ٌؿ االىتماـ بما يحصؿ مف معاف في حاؿ التٌقديـ كالتٌأخير ،كلع ٌؿ ذلؾ ٌ

ألف المتعمٌـ يجد نفسو حافظا لتمؾ القكاعد كأمثمتيا ،عاج از
جعؿ ٌ
النحك يينعت بالتٌعقيد كالتٌ ٌ
كىـ...؛ ٌ
عف إدراؾ مكاضع استعماليا.

كنكه
اىتـ بو اإلماـ ابف ٌ
كىذا األمر ٌ
القيـٌ ،

باب التٌقديـ كالتٌأخير في المبتدأ كالخبر ،كذلؾ

ِ
اع إِلَ ْي ِو
استَطَ َ
ا ْل َب ْيت َم ِف ْ

س ِبيالً﴾آؿ عمراف97
َ

:

بو في تناكلو لمعظـ المسائؿ النٌحكية ،يقكؿ في
في تناكلو لآلية الكريمةَ ﴿ :ولِمَّ ِو َعمَى َّ
الن ِ
اس ِحج
ً
الب ٍي ًت) مبتدأ ،كخبره في أحد المجركريف
« (حج ى

ألنو كجكب ،كالكجكب يقتضي
الناس)؛ ٌ
قبمو ،كالذم يقتضيو المعنى أف يككف في قكلو( :عمى ٌ
قدير
(عمى) .كيجكز أف يككف في قكلو( :هلل)؛ ٌ
ألنو يت ٌ
ضمف الكجكب كاالستحقاؽ ،كيرجح ىذا التٌ ى
الب ٍي ًت ىعمىى
األكؿ ٍ
ٌ
بأف يقاؿ :قكلو( :حج ى
أف الخبر محطٌ الفائدة كمكضعيا ...كيرجح الكجوى ٌ
2
الن ً
َّ
تأخر المبتدأ ،كجب أف يككف خبره أحد المجركريف( :هلل) أك
لما ٌ
اس)» ٌ ،
فبيف اإلماـ ٌأنو ٌ

اىتماـ اإلماـ
آخر ،كاٌنما لفىت انتباىنا
(عمى ٌ
ييمنا ىينا أف ٌ
الناس) ،كليس ٌ
نرجح ك ٍجيا أك نرد ى
ي
بالربط بيف المعنى كالتٌركيب الذم يقتضيو كيستدعيو :فالمعنى ىك الذم يقتضي
ابف ٌ
القيـٌ ،
الحج كاجب ،كالكجكب يقتضي
ألف
فرجح اإلماـ أف يككف الخبر ىك (عمى ٌ
ٌ
التٌركيبٌ ،
الناس)؛ ٌ

يتضمف معنى
فؤلنو
الجر (عمى) ،غير ٌأنو لـ ً
يمغ أف يككف الخبر (هلل) ،كاذا كاف ذلؾ؛ ٌ
حرؼ ٌ
ٌ
كتصد يره لبلختصاص.
ص َّد ىر الجممةى،
ٌ
االستحقاؽ كالكجكب ،كتى ى
األكؿ (هلل) ،كليس
ثـ مضى اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
ٌ
يفصؿ في تبييف المعنى مف تقديـ المجركر ٌ

فائدتيف اثنتيف:
كلخص ذلؾ في
بخبرٌ ،
ٍ

األكؿ ،فيك
 اآلية
تضمنت ترتيبا لثبلثة أمكر ،كجب أف تترتٌب عمى ذلؾ ٌ
النحكٌ :
ٌ
أما ٌ
ثـ الفريضة التي ىي
المك ًجب
ثـ ٌ
مؤدم الكاجب كىك ٌ
ٌ
(الناس)ٌ ،
لمحج ،كىك اهلل تعالىٌ ،
ي
أف اهلل تعالى أكجب
الحج :فيذا التٌرتيب لمعناصر ٌ
ٌ
النحكية ،اقتضاه المعنى الذم ىك ٌ
حج بيتو؛
عمى ٌ
الناس ٌ

العممية ،ج ،4ص.499
ألفية ابف مالؾ ،ط .4بيركت ،4996 :دار الكتب
األشمكني ،شرح
-1
ٌ
األشمكني عمى ٌ
ٌ
ٌ
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ، 9ص.155
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المك ًج ًب لمفريضة ،كىك اهلل تعالى تعظيما ليا (لمفريضة) ،فإذا يعرؼ
ٌ 
إف في تقديـ ي
تبيف ًعظىـ ال ٌشعيرة كفضميا؛ إذ ال يستكم ما أكجبو اهلل تعالى ،كما أكجبو غيره.
المك ًجب ٌ
ي
القيـ
إف ىذه األمثمة
ٌ
عينة انتقيناىا لبلستشياد عمى اىتماـ اإلماـ ابف ٌ
المقدمةٌ ،إنما ىي ٌ
ٌ

النحكية
النحكم ،كا ٌف ما ذكرناه مف خبلؿ ىذه األمثمة ،يكاد ينسحب عمى ك ٌؿ المسائؿ ٌ
بالمعنى ٌ
نحكية
يتضمنو مف معاف
كبيف ما
التي تناكليا اإلماـ ،فما مف باب مف أبكاب ٌ
ٌ
النحك طرقو ،إال ٌ
ٌ

النحكية سمة بارزة ،طبعت
حاصمة بما
ٌ
احتؼ بو التٌركيب مف قرائف .كقد غدا اىتمامو بالمعاني ٌ
قيـ الجكزية.
المنيج ٌ
النحكم لئلماـ ابف ٌ
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إف الحديث عف تيسير
القيـٌ :
المبحث الثّاني :إرىاصات التّيسير ال ّنحوي عند اإلماـ ابف ّ

اىتمت بيا
بي ،ليك حديث في شأف
ٌ
ٌ
نحكم ذم باؿ ،فالمسألة تطارحيا الباحثكف ،ك ٌ
النحك العر ٌ
الندكات ،كأيلٌفت فييا المقاالت كالكتب
كعقدت ألجميا المؤتمرات ك ٌ
المؤسسات المٌغكية جميعيا ،ي
ٌ

محددة ،ال تعدك ٌإال أف تككف
كاألطاريح .ككاف القاسـ المشترؾ بينيا كاحدا ،كالغاية المنشكدة ٌ
لمدارسيف ،فيفيمكا فصكلو ،كينسجكا عمى
متأتية أبكابو كمسائمو ٌ
سعيا لتقديـ ٌ
غضاٌ ،
بي ٌ
النحك العر ٌ
اكيب لمتٌعبير عمى أغراضيـ.
مقتضياتو تر ى
النحك في مراحمو
أف ٌ
إف ىذا االىتماـ بتيسير ٌ
النحك العربي ،مرده إلى قناعة مفادىا ٌ
ٌ

المختمفة ،ق ػد اكتػنفتو العديد مف القضايا كالمسائؿ ،التي جعمػتو معقٌدا بما عمؽ بو مف شكائب
نذكر منيا:1

اطمأف ليا ،كمنيـ مف
سجؿ فقط ال ٌشكاىد التي
 خمط ال ٌشكاىد أثناء جمع المٌغة ،فمنيـ مف ٌ
ٌ
أدل إلى ظيكر
مما جعؿ بعض األعراب
يتكسبكف بذلؾ ،كىذا ما ٌ
ٌ
ٌ
سجؿ ك ٌؿ ما سمعوٌ ،
الجكازات ،كال ٌشكاذ في قكاعد المٌغة؛

بي
مدكنة ٌ
 االقتصار في جمع المٌغة عمى قبائؿ بعينيا دكف أخرل ،كىذا ٌ
ضيؽ ٌ
النحك العر ٌ
مدكنة محدكدة؛
كجعؿ بعض قكاعده ال ٌشا ٌذة مستنبطة مف ٌ
ثـ لـ
 االقتصار في جمع المٌغة عمى زمف ٌ
معيف ،كىك نياية القرف ٌ
الرابع اليجرم ،كمف ٌ
المعرم ،ككبلىما مشيكد لو بالفصاحة
المتنبي ،كأبي العبلء
الطيب
ييستشيد بأبي
ٌ
ٌ
ٌ

النظـ.
كحسف ٌ

ابية كعبلماتيا
 االى ػتماـ بالمبنى عمى حساب المعنى،
فأكلكا االى ػتماـ بالحالة اإلعر ٌ
ٍ
قدركا كتك ٌىمكا؛
فإف لـ يجدكا ٌ
كتعميؿ األحكاـ ٌ
النحكية ،كالبحث في العكامؿٍ ،

حكية ،فنشأت األمثمة
النحك عف الببلغة ،ك ٌ
الصناعة ٌ
 فص يؿ ٌ
الن ٌ
أدل ذلؾ إلى تم ٌكف ٌ
النظـ المستقيـ
تمت بصمة إلى ما يسمع عف العرب مف فصيح الكبلـ ،ك ٌ
الجاىزة التي ال ٌ

 -1يينظر :صالح بمعيد ،في قضايا فقو المغة.
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تتكرر عند الكثير مف
المتمعف في المؤلٌفات ٌ
ك ٌ
النحكية ،يجد بعض األمثمة ىي نفسيا ٌ

ألنيـ لـ يجدكا غيرىا ،نظ ار لمتٌكمٌؼ الذم يجافي منطؽ المٌغة؛
النحاة؛ ٌ
ٌ

النحك ميدانا
النقؿ،
خاصة في القرف الثٌالث اليجرم ،فأصبح ٌ
 طغياف العقؿ عمى ٌ
ٌ
حد ليا ،اليدؼ منيا االحتكاـ إلى منطؽ العقؿ ،ال إلى مقتضى المٌغة.
لمناقشات ال ٌ

أف المتعمٌميف مف
أف التٌعقيد قد بمغ مف ٌ
كلما اسػتػق ػ ٌر في أذىاف ٌ
النحك مبمغا عظيما ،ك ٌ
النحاة ٌ
ٌ

النسج عمى منكالو ،بمو الحديث
الناطقيف بالمٌغة العر ٌبية ،قد ٌ
شؽ عمييـ تعمٌـ قكاعده ،كأحكامو ،ك ٌ
ٌ
الناطقيف بالعر ٌبية؛ تضافرت الجيكد مف أجؿ تيسيره ،كتمكيف المتعمٌميف منو ،كلـ تكف
عف غير ٌ

و
عصر بذاتو ،كاٌنما تعاقبت مف طكر إلى طكر ،كيمكف أف نكجزىا
تمؾ الجيكد التٌيسيرٌية كليدة

في ما يمي:


المقدمة لخمؼ األحمر
النحكٌية ،كنذكر مف ذلؾ:
ٌ
تأليؼ المختصرات كالمنظكمات ٌ



النحك ،لعؿ أبرزىا ما جاء بو ابف مضاء القرطبي ،كما يعرؼ عنو
مقترحات لتيسير ٌ

جني ...كألفية ابف مالؾ ،كىذه
النحاس ،كالمٌمع البف ٌ
(ت461ق) ،كالتػٌفاحة ألبي جعفر ٌ
لمنحك التٌعميمي؛
المصنفات ٌ
النحك ،كالتٌأسيس ٌ
تعد المٌبنات األكلى لتيسير ٌ
ٌ
النحاة)؛ إ ٍذ نادل إلى إلغاء نظرٌية
النحك في كتابو ال ٌشيير
ٌ
(الرد عمى ٌ
بثكرة ابف مضاء عمى ٌ

العامؿ كالعمؿ الثٌكاني كالثٌكالث؛


النحاة
التيسير كاضحة ص ػريحة مع ث ػمٌة مف ٌ
أما عن ػد ٌ
النحاة المعاصريف ،فتظيػر جيػكد ٌ
ٌ

متجدد
ضمنو مف تقسيـ
ٌ
ٌ
تماـ ٌ
حساف في كتابو (المٌغة العر ٌبية معناىا كمبناىا) ،كما ٌ
يتقدميا ٌ

النحك)
النحك ،كحديثو عف نظرٌية تضافر القرائف .كابراىيـ مصطفى في كتابو (إحياء ٌ
ألبكاب ٌ
كحديثو عف عبلمات اإلعراب.



يعكؿ عمييا في ىذا المجاؿ ،نظ ار
جيكد المجامع المٌغكية ،كالتي نراىا أعماال يمكف أف ٌ

النحك ،كما ىك مف
لتضافر الجيكد فيياٌ ،
كتعدد اآلراء ،كاإلجماع عمى ما يمكف أف يي ىي َّسر في ٌ

النحك
النحك فبل يمكف أف يطالو التٌغيير .كلقد يك ٌجيت ىذه الجيكد
خاصة إلى تيسير ٌ
أصؿ ٌ
ٌ
التدرج في تكزيع محتكياتو عمى مختمؼ األطكار التعميمية ،كتبسيط قكاعد
التٌعميمي كىيكمتو ،ك ٌ
لمناشئة.
فيـ مسائمو ٌ
ٌ
النحك ،حتٌى يتأتٌى ي
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النحك ،كا ٍف ظيرت في
القيـ ،لـ تكف لو جيكد كاضحة المعالـ في باب تيسير ٌ
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ

النحكية
تتبعنا لتناكلو لممسائؿ ٌ
عصره المختصرات كألفية ابف مالؾ؛ غير ٌأننا مف خبلؿ ٌ

كىـ كالتٌعقيد
كتح ػميميا ،كجػ ػدنا ٌأنو يأخ ػذ باليسير مف األمػر كيجنح إليو ،كيعزؼ عف التكمٌؼ كالتٌ ٌ
عي و
اىد عمى ما ذىبنا إليو:
نات شك ى
كسنعرض ىينا ٌ
كحددكا ليا شركطا ،مف
النحاة عف الحاؿٌ ،
 - 4الحاؿ ليس شرطا أف يكوف مشتقّاٌ :
تحدث ٌ
1
أما
بينيا أف تككف مشتقٌة « :لمحاؿ أربعة أكصاؼ ...الثٌاني :أف تككف مشتقٌة ال جامدة» ٌ ،

القيـ ،فنفى أف يككف االشتقاؽ شرطا لمحاؿ « :فاعمـ أٌنو ليس الشتراط االشتقاؽ
اإلماـ ابف ٌ
النحاة عمى ٌأنو ال يشترط ،بؿ
حجة ،كال يقكـ عمى ىذا ال ٌشرط دليؿ ،كليذا كاف الح ٌذاؽ مف ٌ
ٌ

صح أف يقع حاال ،فبل ييشترط فييا إالٌ أف تككف داٌلة عمى معنى
دؿ عمى ىيئة
كؿ ما ٌ
ٌ
2
بل)  -كقد تناكلنا
ؾ ىر يج ن
متحكؿ» كاستشيد اإلماـ ىينا بالحديث ال ٌشريؼ( :ىيتى ىمثٌػى يؿ ًلي اٍل ىمىم ي
ٌ
متحكلة
المسألة في مبحث المنصكبات مف فصؿ األسماء  -فصكرة المىمؾ رجبل صكرة
ٌ

ثـ فيك حاؿ.
لممىمؾ ،كمف ٌ

كبلمو
ضمف
جمي؛ إذ ٌ
يتيسر لممتكمـ أف يي ٌ
ٌ
ى
أما عف كجو التٌيسير في ىذه المسألة ،فكاضح ٌ
مشتؽ
حاال جامدة إذا استدعاهي المعنى ،فبل يي ىشؽ عمى المتكمٌـ بأف ييجيد نفسو بحثا عف حاؿ
ٌ
ليعبر عف غرضو .كمف جية أخرل ،فإ ٌف الحاؿ إذا كرد اسما جامدا ،كلـ نرض أف يككف حاال؛
ٌ

نحكيا ما
يتأكلكف كجيا
ألنو ليس
ٌ
أف بعض ٌ
ٌ
ٌ
ابي؟ األكيد ٌ
النحاة ٌ
بمشتؽ ،فماذا يككف كجيو اإلعر ٌ
أف ىذا تكمٌؼ ال جدكل منو.
باعتماد التٌقدير ،كنرل ٌ

أف األصؿ في المبتدأ أف يككف معرفة ،كال يجكز
 -2مسػ ّوغ االبتػػداء بالنػّػػكرة :يؤ ٌكد ٌ
النحاة ٌ
يعكؿ
بالنكرة ٌإال
المتقدمكف في ضابط ذلؾ إالٌ
ٌ
بمسكغات ،كضكابط ٌ
حددىا ٌ
االبتداء ٌ
النحاة « :لـ ٌ
ٌ

فتتبعكىا ً
فمف
عمى حصكؿ الفائدة ،كرأل
ٌ
المتأخركف ٌأنو ليس ك ٌؿ أحد ييتدم إلى مكاطف الفائدةٌ ،
يم ًق ٍّؿ يم ًخ ٍّؿ ،ىك ًم ٍف يم ٍكثً ور يم ً
كرود ما ال يصح ،أك يم ىعد ود ألمكر متداخمة ،كالذم يظير لي ٌأنيا
 - 1ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،ج ،9ص.959
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،9ص.566
279

الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
1
النحك في ٌأكلو لـ يطمو التٌعقيد كالتٌكمٌؼ
أف ٌ
السيكطيٌ ،
منحصرة في عشرة أمكر»  ،نفيـ مف قكؿ ٌ

خاصية تطٌرد .ففي
النحاة ٌأنيا
كاٌنما كانت القكاعد مستنبطة مف ركح المٌغة ،مكتفنى فييا بما رآه ٌ
ٌ
المتأخريف
المتقدمكف عمى حصكؿ الفائدة ،بينما تنطَّ ىع بعض
النحاة
ٌ
ٌ
عكؿ ٌ
مسألة االبتداءٌ ،

أف الفائدة تحصؿ بيا  ،كال فائدة في ما عداىا.
ٌ
فحددكا ضكابطى ٌ
معينة ،أركا ٌ

المتقدميف ،كنعى عمى
النحاة
ٌ
القيـ ،كفي تناكلو لمسألة االبتداء ،أخذ برأم ٌ
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ

فإنو في (كتابو) لـ يجعؿ
المتأخريف تكمٌفيـ
ٌ
النحك سيبكيوٌ ،
كتكىميـ ،يقكؿ « :كىذه طريقة إماـ ٌ
ٌ

الحؽ الذم ال
الص ٌحة الفائدة ،كىذا ىك
ٌ
لبلبتداء بيا ضابطا ،كال حصره بعدد ،بؿ جعؿ مناط ٌ
فإما أف
يثٍيبت عند الٌنظر سكاه ،كك ٌؿ مف تكمٌؼ ضابطا ،فإنو تى ًريد عميو ألفاظه خارجة عنوٌ ،
النحاة إلى
يتمحؿ ٌ
الضابط ،كا ٌما أف يي ى
فردىا بضكابط أي ىخ ىر ،حتى آؿ األمر ببعض ٌ
لردىا إلى ذلؾ ٌ
ٌ

غيره عمييا ،كك ٌؿ ىذا تكمٌؼ ،ال حاجة إليو
أف جعؿ في الباب ثبلثيف ضابطا ،كرٌبما زاد ي
ت مف( :شػر أى ىى َّر ىذا ىن و
اب) كبابو » 2كيتٌػ ػضح ىينا ،مذىب التٌػيسير عػ ػند اإلماـ ابف
ك ٍ
استرح ى
أف سيبكيو
القيـ ،فيك لـ يبتدع رأيا
نحكيا جديدا ،كاٌنما ٌ
ٌ
ٌ
رد الباب إلى أصمو ،فاألصؿ فيو ٌ

أف األصؿ في االبتداء اإلفادة ،كلـ يجعمكا اإلفادة محصكرة
كصحبو ،استق أركا مف فصيح المٌغة ٌ

كىـ ،أك القياس عمى ال ٌشاذ ،فكاف ً
أف
في أمثمة ،كنماذج يغمب عمى أكثرىا
الصناعة كالتٌ ٌ
ٌ
استشيدكا بما دعا اإلماـ إلى أف ييستراح منو ،مف قبيؿ( :شر أى ىى َّر ىذا ىن و
اب).

كالتٌعكيؿ عمى اإلفادة أيسر عمى المتعمٌميف لفيـ ىذه المسألة مف باب االبتداءً ،م ٍف أف ييحفَّظكا

النحاة،
بالنكرة ،كىك أمر أجمع عميو
ما يزيد عف ثبلثيف كجيا
ٌ
المتقدمكف مف ٌ
كمسكغا لبلبتداء ٌ
ٌ

ألنو ال فائدة فيو ،كما ال فائدة
بالنكرة المفردة المحضة؛ ٌ
السراج« :كاٌنما امتنع االبتداء ٌ
قاؿ ابف ٌ
3
(ر يج هؿ ىع ًال هـ) أك
فيو فبل معنى لمتٌكمـ بو» ٌ ،
كيبيف ابف ٌ
السراج المسألة بأمثمة كاضحة ،فإذا قمنا :ى
ً
الناس عالما كقائما
أف في ٌ
ألف المتمقٌي ييدرؾ ٌ
(ر يج هؿ قىائ هـ) في سياؽ منفرد ،لـ تحصؿ اإلفادة؛ ٌ
ى

النحك ،ج ،9ص.419
النظائر في ٌ
السيكطي ،األشباه ك ٌ
ٌ -1
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،9ص.891
النحك ،ج ،4ص.59
السراج ،األصكؿ في ٌ
 - 3ابف ٌ
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أما إذا قمنا( :رج هؿ ًمف أىصحابً ى ً
عما تكمفٌكا كعقٌدكا في
ٍ ٍى
ىي
ؾ قىائ هـ) فاإلفادة حاصمة ،كىذا مبدأ يغنينا ٌ
ٌ
ىذه المسألة.

-3

القيـ
أف اإلماـ ابف ٌ
الجر بعضيا عف بعض :أشرنا في فصؿ الحركؼٌ ،
إنابة حروؼ ّ

أف الحركؼ قد يقكـ بعضيا مقاـ بعض ،كضبط ذلؾ بشرط أف تككف متقاربة المعنى ،كلـ
يرل ٌ
يرض اإلماـ أف يكثير التٌأكيؿ كالتٌقدير .كقد أشار إلى ىذا في مكاضع كثيرة ،منيا ما قالو في
ى
وف الد ِ
َّاع َي ال ِع َو َج لَ ُو ﴾ طو  ،108يقكؿ « :فإف قمت إذا كاف
تناكلو لقكلو تعالىَ ﴿ :ي ْو َم ِئ ٍذ َيتَِّب ُع َ
البلـ بمعنى عف؛
المعنى ال عكج ليـ عف دعكتي ،فكيؼ قاؿ ال عكج لو؟ قيؿ :قالت طائفةٌ :

الز ٌجاج .كفي القكليف
أم ال عكج عنو .كقالت طائفة :المعنى ال عكج ليـ عف دعائي ،كما قاؿ ٌ
ً
الداعي
الجميع ،ال تى يعكج عنيـ ،ككمٌيـ يؤـ
صكت ٌ
كلما كانت ٌ
ى
تكمٌؼ ظاىرٌ ،
ى
الدعكل تي ٍسمعي

لممعنييف كداالن عمييما ،كالمعنى ال عكج لدعائو
البلـ منتظمان
يعكج عنو ،كاف مجيء ٌ
ٍ
كيتٌبعو ال ي

1
الجر) عمى
كيفيـ مف ىذاٌ ،
ال في إسماعيـ ٌإياه ،كال في إجابتيـ لو»  ،ي
أف اإلماـ أبقى (الـ ٌ

الز ٌجاج ،الذم قاؿ« :المعنى ال
معناىا ،كنفى أف تككف بمعنى (عف) عمى نحك ما ذىب إليو ٌ
2
الدعكل تي ػ ً
ً
سمع الك ٌؿ ،كيػ ٌمبييا الكؿ.
أف ٌ
دعائًو»  ،فالمعنى عند اإلماـ ابف ٌ
القيـٌ ،
ع ىك ىج لىيـ عف ى
ً
فالدعكل ال عكج ليا ،ال في اإلسماع كال
في عػ ػف ال ػ ٌدعكل كلػيس عػ ٌمف يسمعياٌ ،
فالع ىكج ىينا ،منػ ٌ
البلـ) عمى أصميا.
ثـ بقيت ( ٌ
في اإلجابة ،كمف ٌ
القيـ مذىبو ىذا في مكضع آخر ،في معرض تناكلو لممسائؿ المتعمٌقة
كقد أ ٌكد اإلماـ ابف ٌ

مخصيا في أربعة أكجو
وف﴾ القػػػمـ ،6فيػذكر
النحاة ،كيػ ٌ
اإلماـ تقػ ػديرات ٌ
باآليػةِ ﴿ :بأ َِّي ُك ُـ ا ْل َم ْفتُ ُ
ي

النكع
أم فريؽ منكـ ٌ
الرابع ٌ
أف (الباء) بمعنى (في) ،كالتٌقدير( :في ٌ
فيقكؿ عف الكجو الرابعٌ « :
فية ،كىذه األقكاؿ كمٌيا تكمٌؼ ظاىر ،ال حاجة إلى شيء منو.
المفتكف) ،كالباء عمى ىذا ظر ٌ
ك(ستيٍب ً
فعدم بالباء كما تقكؿ ( :ىستىػ ٍش يع ير بكذا) ك(تى ٍعمى يـ
ص ير) يم َّ
ضم هف معنى (ت ػ ٍش يعر) ك(تى ٍع ػمى يـ) ،ي
ى
َف المَّ َو َي َرى﴾العمؽ ،14كاذا دعاؾ المٌفظ إلى المعنى مف مكاف
بو) ،قاؿ تعالى﴿ :أَلَ ْـ َي ْعمَ ْـ ِبأ َّ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.914
الزٌجاج ،معاني القرآف كاعرابو ،ج ،1ص.177
ٌ -2
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1
إف قكلو( :كاذا دعاؾ المٌفظ إلى المعنى مف
قريب ،فبل ت ًجب مف دعاؾ إليو مف مكاف بعيد» ٌ

مكاف قريب ،فبل تجب مف دعاؾ إليو مف مكاف بعيد) ،نرل لك ٌأننا اكتفينا بو شاىدا عمى شغؼ
المبحث ىكىك ًس ىعو.
اإلماـ ككلعو بالتٌيسير ،لكفى
ى
ضبط مسألة قياـ الحركؼ مقاـ
إف ٍ
كاذا سئؿ عف كجو التٌيسير في ما ذىب إليو اإلماـ ،قمنا ٌ

محددة معركفة ،كال تكظٌؼ اعتباطا ،فممحرؼ معنى أصمي شائع
بعضيا ،يجعؿ استعماالتيا ٌ

و
أما إذا أيطمؽ الحبؿ عمى الغارب في ىذه
كيأتي
لمعاف ٌ
محددة يدركيا المتكمٌـ ،كيعييا المتعمـ؛ ٌ
حد ليا ،بعضيا ال أصؿ لو ،كبعضيا اآلخر
فإننا نخميص إلى معاني لمحركؼ ال ٌ
المسألةٌ ،

ؽ األمر عمى المتكمٌـ نسجا ،كعمى المتعمٌـ إحاطة.
متكمٌؼ ،ي
فيش ٌ

-1

المشبية بالفعؿ ،مف فصؿ
(لكف) حرؼ بسيط وليس مرّكباٌ :بيٌنا في مبحث الحركؼ
ّ
ٌ

(لكف) ،فقاؿ بعضيـ ببساطتو ،كقاؿ اآلخر
النحاة اختمفكا في شأف الحرؼ
أف ٌ
ٌ
الحركؼٌ ،
القيـ:
بتركيبوٌ ،
السييمي ،الذم قاؿ بتركيبو ،قاؿ اإلماـ ابف ٌ
كرد اإلماـ في ىذه المسألة عمى ٌ

إف) ك(كاؼ
السييميٌ ( :
أصح القكليف فييا ٌأنيا مرٌكبة مف (ال) ك( ٌ
أما ( ٌ
لكف) ،فقاؿ ٌ
«ك ٌ

أم حاجة
عسؼ ،كالبعد عف المٌغة كالمعنى ،ما ال يخفى ،ك ٌ
الخطاب) ...قٍمت :كفي ىذا مف التٌ ٌ
إلى ىذا؟ بؿ ىي حرؼ بشرط مكضكع لممعنى المفيكـ منيا ،كال تقع ٌإال بيف كبلميف متنافييف »

2

كرده لمتٌعقيد
إ ٌف
حكيةٌ ،
المتمعف في قكؿ اإلماـ ،يدرؾ جنكحو إلى األخذ باليسير في المسائؿ ٌ
الن ٌ
ٌ

السييمي بػ (البعػد عف المٌغة كالمعػنى) ،فنػفيـ مف ىذا
عسؼ .ف ػقد ى
نعت اإلماـ ما ذىػ ػب إليو ٌ
كالتٌ ٌ

ستنبط مف المٌغة ،مطٌرد فييا ،أك كاف في المٌغة
أف اإلماـ يستند في القضايا ٌ
ٌ
النحكية إلى ما ىك يم ى
كي ٍسنًده .كيرل اإلماـ أف ال داعي ،كال حاجة لمقكؿ بالتٌركيب ،كاٌنما ىك حرؼ مستق ٌؿ
يسكغو ي
ما ٌ
متنافييف.
يقع بيف كبلميف
ٍ

ألف التٌعقيد يتم ٌكػف كمٌما ًحيد عف األصؿ
فبيػػف
أما كجو التٌيسير في ىذه المسألة ٌ
جمي؛ ٌ
ٌ
ٌ
أف معناىا يحصؿ مف
بالتٌأكيؿ كالتٌقدير ،فاألصؿ في الحركؼ أف ال معنى ليا مف لفظيا ،ك ٌ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.949
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.117
282

الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
يقدـ
(إف) ،فاأليسر أف ٌ
لكف) حرؼ لو معنى مستق ٌؿ ،ليس ىك معنى ٌ
المٌفظ الذم دخمت عميو ،ك( ٌ
الدارسيف بتقديمو ككجو مف
شؽ عمى ٌ
كيدرؾ المعنى الذم جاء لو ،ال أف يي ٌ
حرفا قائما بذاتو ،ي

نفسر اتٌصالو بكاؼ
ثـ لك كاف الحرؼ ( ٌ
كجكه ٌ
لكف) مرٌكبا مف كاؼ الخطاب ،فكيؼ ٌ
(إف)ٌ .
س ُك ْـ﴾ الحديد .14
لكنؾٌ ،
الخطاب في نحك قكلناٌ ( :
كلكنكـ) ،كمنو قكلو تعالى ﴿ :لَ َك َّن ُك ْـ فَتَ ْنتُ ْـ أَ ْنفُ َ
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أف اإلماـ
التّقدير في االستثناء المنقطعٌ :بيٌنا في مبحث االستثناء مف فصؿ األسماءٌ ،

يميز بيف االستثناء المتٌصؿ كاالستثناء المنقطع ،فالمتٌصؿ ىك ما كاف ركناه (المستثنى
القيـ ٌ
ابف ٌ
الركناف مف
أما المنقطع ،فيك بخبلؼ المتٌصؿ؛ أم ال يككف ٌ
كالمستثنى منو) مف جنس كاحد ،ك ٌ

النحاة في االستثناء المنقطع ،فمنيـ مف اشترط تقدير معنى ،كجعمو مف
جنس كاحد .كقد اختمؼ ٌ

جنس المستثنى ،كمنيـ مف لـ يشترط التٌقدير.

القيـ ،كقد كقؼ مف المسألة
إف الذيف ٌ
كتأكلكا ،كىك أمر لـ يستحسنو اإلماـ ابف ٌ
قدركا ٌ
ٌ
تمحمكا ٌ

قدركا تطمٌىبيـ لممعاني البعيدة.
كلكنو نعى عمى الٌذيف ٌ
مكقفا كسطا؛ إذ لـ ير (التٌقدير) خطأٌ ،

كيتٌضح مكقفو التٌيسيرم في ىذه المسألة ،في تبيينو لبلستثناء المنقطع في اآليةَ ﴿ :و َما أ َْم َوالُ ُك ْـ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
صالِحاً﴾ سبأ  .37قاؿ اإلماـ:
َوال أ َْو ُ
آم َف َو َعم َؿ َ
الد ُك ْـ ِبالتي تُقَِّرُب ُك ْـ ع ْن َد َنا ُزْلفَى إالّ َم ْف َ
الناس إليو بأمكاليـ كأكالدىـ ،كأثبت قربيـ عنده
«كاالنقطاع فيو أ ٍ
فإنو تعالى نفى قرب ٌ
يرٌ ،
ظ ي
لكف) ىينا أظير مف تقدير االتٌصاؿ في ىذا االستثناء .كاذا
بإيمانيـ كعمميـ الصالح ،فتقدير ( ٍ

تأممت الكبلـ العربي ،رأيت كثي ار منو كاردا عمى المعنى لكضكحو ،فمك كرد عمى قياس المٌفظ مع
ٌ

عيا .كبيذه القاعدة تزكؿ عنؾ إشكاالت كثيرة ،كال تحتاج إلى تكمٌؼ
كضكح المعنى ،لكاف ٌ
فر
التٌقديرات ،التي ٌإنما ىع ىدؿ عنيا المتكمٌـ لًما في ذكرىا مف التٌكمٌؼٌ ،
فقدر المتكمٌفكف لنطقو ما ٌ

النحاة ،التي ال تػخطر بباؿ المتكمٌـ أصبل
منو ،كألزمكه بما رغب عنو ،كىذا كثير في تقديػرات ٌ
1
النحاة مف تكمٌؼ الػتٌقدي ػرات حتٌى
كال تقع في تراكيب الفصحاء ،كلك سمعكىا الستيجنكىا»  ،فمف ٌ

فقدر في ىذا
أما اإلم ػاـ ابػف ال ػقػٌيـٌ ،
يجع ػؿ االست ػث ػناء في ى ػذه اآلي ػة متٌ ػصبل غػير من ػقطع؛ ٌ
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النحاة مف تقديرات
تكىمو ٌ
ثـ أشار إلى ما ٌ
االستثناء (لك ٍف)؛ أم( :لكف مف آمف كعمؿ صالحا)ٌ .

فر منو المتكمٌـ نفسو ،كىي تقديرات ال تخطر عمى باؿ المتكمٌميف ،كال
أف بعضيـ ٌ
كرأل ٌ
قدر ما ي ٌ
تمت بصمة إلى ما ينقؿ عف فصحاء العرب .
ٌ

حد ليا ،كلع ٌؿ
القيـ لمتٌقديرات التي ال ٌ
كيظير التٌيسير في ىذه المسألة في معارضة اإلماـ ابف ٌ

اعد تيحتذل ،كىي ليست
ىذا يسكقيـ إلى تعديدىا كتضمينيا في
ٌ
فيجعؿ منيا قك ى
مصنفات ،ي
تكىما ،حتٌى يسمع عنيـ مف التٌراكيب ما ىك
تكىميا أصحابيا ٌ
نما ٌ
مستنبطة مف فصيح الكبلـ ،كا ٌ

مستيجف.

أف ما ذىب إليو اإلماـ في نبذه لمتٌكمٌؼ في التٌقدير ،ىك امتداد لما قالو آنفا ( كاذا
كنرل ٌ
دعاؾ المٌفظ إلى المعنى مف مكاف قريب ،فبل تي ًجب مف دعاؾ إليو مف مكاف بعيد) ،كنرل فيو
بد
ألف بذلؾ يتحقٌؽ مبدأ دراسة المٌغة لذاتيا ،فالتٌقدير  -كا ٍف كاف ال ٌ
الصائب؛ ٌ
المذىب القكيـ ك ٌ

و
معاف ،أرادىا المؤك يؿ
مما قي ٌدر لو مف
مما
تضمنو ٌ
السياؽ مف قرائف ،ال ٌ
ٌ
منو -فسبيؿ فيمو ٌ
كرغب عنيا المتكمٌـ ،كفييا ىزًى ىد.
معاني ك ػثيرة
النحاة لمحرؼ الػ ػكاحد
( -8أَ ْف) التّػػ
درية :ق ػد ٌ
يحدد ٌ
فسيرية ىػي نفػسيا الػمصػ ّ
ّ
ى
النحاة عف الحرؼ (أى ٍف)؛
كأحيانا تتداخؿ تمؾ المعاني،
فيصعب التٌمييز بينيا ،مف ذلؾ ما ذكره ٌ
ي

إ ٍذ قالكا ٌإنيا مخفٌفة ،كمصدرٌية ،كمفسرة ،كما قالكا ٌإنيا زائدة « :كىي مع الفعؿ بمعنى المصدر
عز
أم الخفيفة) ،نحك قكلو ٌ
ىف تىأتًىينًي) بمعنى( :يسرنًي ي
تقكؿ ( :ىي يسرنًي أ ٍ
إتيانؾ) ...كبمعنى ( ٍ
ِ
ىف) بمعنى (أىم)
ام ُ
كج ٌؿَ ﴿ :وا ْنطَمَ َ
اص ِب ُروا﴾ ص6؛ أم امشكا ،فجاءت (أ ٍ
شوا َو ْ
ؽ ا ْل َم َلُ م ْن ُي ْـ أَ ِف ْ
التي لمتٌفسير ...كزائدة ىن ٍحك( :لما أىف ًجئتىنًي أكرمتيؾ) ،كالمعنىً ً ( :
أكرٍمتيؾ)» 1كا ٌف ىذا
ٌ ٍ
ٌ
ٍ
لما جئتىني ى
(أف) ،كما أ ً
كيشؽ عمى المتعمٌميف
يفرد لو مف مصطمحات قد يعقٌد بابو،
ٌ
التٌداخؿ بيف معاني ٍ

(أف) التٌفسيرية ىي نفسيا المصدرٌية ،يقكؿ « :فيي بعينيا التي
فيمو ،فرأل اإلماـ ابف ٌ
أف ٍ
القيـ ٌ
تفسر الكبلـ ،كالكبلـ مصدر ،فيي إ نذا في تأكيؿ
ٌ
ألنيا إذا كانت تفسي ارٌ ،
ذكرىا؛ ٌ
فإنما ٌ
تقدـ ي

الرماني ،منازؿ الحركؼ ،ص.17
ٌ -1
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و
النيي ،كذلؾ مزيد فائدة ،كمزيد الفائدة ال
مصدر ،إالٌ ٌأنؾ أكقعت بعدىا الفعؿ بمفظ األمر ك ٌ
1
القيـ (أف)
ييخرج الفع ىؿ عف ككنو فعبل ،فمذلؾ ال تى ٍخريج عف ككنيا مصدرٌية»  ،فيجعؿ اإلماـ ابف ٌ

أما معنى التٌفسير فحاصؿ مف معنى
ٌ
المفسرة كما بعدىا ،في تأكيؿ مصدر الذم ىك (الكبلـ)ٌ ،
التٌركيب ،كىذا المعنى ال يي ً
ؤك ىؿ مف ككنو مصدرا.
الم َّ
خرج ي
يسر ىذه المسألة
القيـ
إف اإلماـ ابف ٌ
(أف) التٌفسيرٌية إلػى ٍ
بضمو لػ ٍ
ٌ
(أف) المصدرٌية ،يككف قد ٌ
ٌ

(أف)
بتدبره المعاني ٌ
الن ٌ
نحكية ،كقد اىتدل إلى ىذاٌ ،
كاختصرىا ،بما أكتي مف نباىة ٌ
حكية لمحرؼ ٍ

السياؽ الذم ترد فيو ،فػ (أف) مصدرٌيةه ك ًمف معانييا التٌفسير ،كال حاجة إ نذا إلى
مف خبلؿ ٌ
بقدر ما ي ٍش ًكمو.
يكضحوٍ ،
تصنيؼ زائد ،ال يثرم الباب أك ٌ
النحك العربي؛ ًإذ
 –7تقدير العامؿ في المفعػوؿ لو :العامؿ مف المسائؿ الخبلفٌية التي طىىبعت ٌ
نحكية كثيرة ،ناىيؾ عف االختبلؼ في نظرٌية العامؿ
النحاة في تحديد العامؿ في أبكاب
اختمؼ ٌ
ٌ

أما كجو
ظي ك
كٌ
أما اإلماـ ابف ٌ
ٌ
المعنكمٌ ،
الدعكل إلى إلغائياٌ .
القيـ ،فػقد قػاؿ بالعامؿ بنػكعيو :المٌفػ ٌ
يتعسؼ في العكامؿ ،كاكتفى
القيـ لـ
أف اإلماـ ابف ٌ
التٌيسير في ىذا الباب (باب العكامؿ) ،فيك ٌ
ٌ
بما ىك ظاىر منيا.

القيـ لمتٌيسير في باب العامؿ ،مف خبلؿ مكقفو مف مسألة العامؿ في
كيظير ٌ
تبني اإلماـ ابف ٌ

أف العامؿ في المفعكؿ لو
المفعكؿ ألجمو؛ إ ٍذ لـ يرض بقكؿ بعض ٌ
ممف رأل ٌ
النحاة ٌ
(السييمي)ٌ ،

أم ضركرة بو إلى ىػذا التٌعػ ٌسؼ ،كالتٌكمٌؼ الظٌاىر
مػ ٌ
قدر ،يقػكؿ اإلماـ في ذل ػؾ « :ما أدرم ٌ

مقدر ،كىك قكلؾ :ييظير
الذم ال
فإنو لك كاف معمكال لعامؿ ٌ
أما المٌفظٌ ،
ٌ
يصح لفظا كال معنىٌ ،
فإنو ال دليؿ عميو مف سياؽ كال قرينة
مرة في كبلميـٌ ،
الخكؼ ك ٌ
المحبة كنحكه ،لتمفٌظكا بو كلك ٌ

أما فػساده مف جية
كال ىػك مقػتضى الػكبلـ ،فػيصػ ٌح إضماره .فػدع ػكل إضػماره ممتػنعة ،ك ٌ

أف المتكمٌـ ال يخطر ببالو ىذا المعنى بحاؿ ،فبل يخطر بباؿ
الػمعنى ،فمف كجكه عديدة :منيا ٌ
2
النصب في
محبةن لؾ ،كزرتؾ مظي ار
أف عامؿ ٌ
ٌ
القائؿ :زرتؾ ٌ
تعسفكا ،أركا ٌ
لمحبتؾ»  ،فالذيف ٌ
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ظير
ؾ أي ٍ
زرتي ى
ؾ ىم ىحَّبةن لى ى
(زٍرتي ى
ؾ) ،فالعامؿ عند ىؤالء ٌ
المفعكؿ لو ٌ
مقدر ،فإذا قمت :ي
مقدر ،كتأكيموٍ ( :

محبةن لؾ):
ٌ

ؾ
ؾ ىم ىحَّبةن لى ى
يزٍرتي ى
ؾ

ـ
ؼ ماض
يزٍر

ـ إليو

ؼ 4

فا

ـ بو4

ت
ي

ؾ
ى

ؼ9

أُظ ِهر

ؼ1

ـ لو

ج كمج

ىم ىحػ ػ َّػبةن

ؾ
لى ػ ػ ػ ػ ى

العامل في المفعىل له

العامل في المفعىل له

صح ،أليظير كلك في شاىد كاحد ،كىذا
احتج اإلماـ ٌ
بأف ىذا التٌقدير لك ٌ
ك ٌ
الرأمٌ ،
لرده ىذا ٌ

تيسر لو اإلتياف بالمفعكؿ لو
غير كارد ،كما ٌأنو
لما ٌ
ه
تقدير ال يخطر عمى باؿ المتكمٌـ ،فيك ٌ
كحصؿ في نفسو معناه ،لـ يكف في حاجة إلى التٌقدير.

النحاة مف بالغ في التٌقدير ،حتٌى
أف ًم ىف ٌ
كىذا المذىب ٌ
يدعـ ما ذىب إليو اإلماـ سابقا ،مف ٌ

ثـ
مدكنتيـ الكاسعة ،بؿ كلـ يخطر بباليـ .كمف ٌ
إ ٌنيـ نسجكا مف األمثمة ما لـ يقٍمو العرب في ٌ

إف العامؿ
عسؼ ببل حاجة إلى ذلؾ .كاأليسر مف ذلؾ كمٌو ،أف يقاؿ ٌ
ظير التٌعقيد ،كالتٌكمٌؼ ،كالتٌ ٌ

إف فعبل ففع هؿ ،كا ٍف نائبا عنو فنائب.
في المفعكؿ فيو ،ىك نفسو العامؿ في المفاعيؿٍ :

العينات
إف ما ٌ
القيـ ،كمثؿ ىذه ٌ
عينات مف مظاىر التٌيسير عند اإلماـ ابف ٌ
قدمناهٌ ،إنما ىي ٌ
ٌ

السمة البارزة في نحك اإلماـ (سمة التٌيسير) ،نشير
كثير في آثار اإلماـ ،كلدل اختتامنا ليذه ٌ

أف التٌيسير الذم قص ىده اإلماـ ،كعمد إليوٌ ،إنما ىك تيسير في الباب
إلى
خاصٌية فييا ،كىك ٌ
ٌ
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النحكم كفصكلو ،كلـ يكف التٌيسير عنده باإللغاء ،عمى غرار ما فعؿ ابف مضاء الذم دعا
ٌ
أف
إللغاء العكامؿ كالعمؿ .فمـ يدعي اإلماـ ابف ٌ
القيـ إللغاء العامؿ في المفعكؿ لو ،كاٌنما رأل ٌ

ضميا إلى
(أف) التٌفسيرية ،كاٌنما
مقدرا .كلـ ً
العامؿ ىك الفعؿ ،كليس العامؿ ٌ
يمغ اإلماـ ٍ
ٌ

المصدرٌية ،كلـ يم ًغ اإلماـ التٌقدير في االستثناء المنقطع ،غير ٌأنو دعا إلى االكتفاء بتقدير
عسؼ في تقدير معاف بعيدة ،ال تخطر عمى ً
باؿ متكمٌوـ.
المعنى القريب ،كمجافاة التٌ ٌ
محؿ كالتٌ ٌ
المؤسسات
أف ما ذىب إليو اإلماـ في منيجو التٌيسيرم ،ال يكاد يجافي ما اىتدت إليو
كنرل ٌ
ٌ

النحك العربي ،كلـ تػعتمد مبدأ اإللغاء كالحذؼ
مؤسسات دعت إلى تيسير ٌ
المٌغكية حديثا ،فيػذه الػ ٌ

كلكف يجب تحريؾ ىذا
أك تجاكز التٌراث كاستبدالو « :كالتٌيسير ال يككف عمى حساب التٌراث،
ٍ
الزماف يييمؿ
التٌراث؛ أم بعثو مف جديد ،بعد قتمو فيما ،فما كاف صالحا ييستعمؿ ،كما تجاكزه ٌ

1
أف
كنػ ٍزع كػ ٌؿ المبلبسات العالقة ٌ
بي»  ،فأستاذم البركفيسكر صالح بمعيد ،يرل ٌ
بالنحك العر ٌ
نحكية جديدة ،كاٌنما يجب دراسة التٌراث دراسة
التٌيسير ال يعني إلغاء التٌراث ،كاستبدالو بقكاعد
ٌ

خاصة في
النحك،
السعي لتجاكز المبلبسات كالتٌعقيدات التي طبعت ٌ
ٌ
ٌ
متأنية كاعية كنستميـ منو ،ك ٌ
أف التٌيسير اليسير ،ىك ما أشار إليو البركفيسكر ،كليس ما
عصكره
ٌ
ثـٌ ،
فإننا نرل ٌ
المتأخرة .كمف ٌ

األنحاء ما ىك أكثر
الصعكبة ،فمف ٍ
دعا إليو بعضيـ في ما كسمكه بالثٌكرة عمى ٌ
النحك ،بداعي ٌ
و
صرؼ
(النحك الفرنسي
صعكبة كتعقيداٌ ،
ٌ
خاصة صرفو) كلـ يدعي دا وع إللغاء أبكاب منو ،أك التٌ ٌ

فييا.

الجامعية ،ص.944
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النحك العربي
أف ٌ
القيـ مف قضايا أصوؿ ال ّنحو :معمكـ ٌ
المبحث الثّالث :موقؼ اإلماـ ابف ّ
ٌإنما كضع لغاية معمكمة ،كىدؼ مقصكد منشكد ،ال يكاد ً
يد عف صكف القرآف الكريـ مف
يح ي
ي

المٌحف ،بعد أف فسدت بعض األلسنة بأيكلى عبلماتو ،إثػر اختبلط األعػراب بغػيرىـ مف األمـ
رد
بعد الفتح
اعد ،يي ٌ
النحاة األكائؿ مف فصيح المٌغة أحكاما كقك ى
اإلسبلمي لؤلمصار .كقد استنبط ٌ
ٌ
ً
الزيغ
كحفظ المٌساف مف ٌ
ثـ سمـ الكبلـ مف الفساد ،ي
بيا كؿ مف ش ٌذ عف ٍ
سمت المٌغة إلييا ،كمف ٌ

كالقرآف الكريـ مف التٌحريؼ كالتٌصحيؼ.

النحاة ،لـ يعمدكا إلى استقراء قكاعد العر ٌبية كنظاميا
األكؿ مف ٌ
ٌ
إف ىؤالء األفذاذ مف ٌ
الرعيؿ ٌ
اعتباطا ،كاٌنما امتثمكا أدلٌة كحججا كاف عمييا ً
العكؿ في االستنباط .كا ٌف أدلٌتيـ تمؾ ،ىي ما
ي
النحك
النحك ع ػمـ ييبحث فيو عف أدلٌة ٌ
النحك) « :أصكؿ ٌ
ايصطمح عميو الحقا بػ (أصكؿ ٌ
1
ً
أف
ككيفية االستدالؿ بيا كحاؿ
اإلجمالية ،مف حيث ىي أدلٌتو
المستد ٌؿ»  ،كقد أجمع ٌ
ٌ
ٌ
النحاة ٌ
السماع ،كالقياس ،كاإلجماع ،كاستصحاب الحاؿ.
أصكؿ ٌ
بي أربعةٌ :
النحك العر ٌ

فإف الخبلؼ بينيـ كاف في فحكل األصؿ
كلئف أجمع ٌ
النحاة عمى ىذه األصكؿ األربعةٌ ،
جية الحديث ال ٌشريؼ ،كتحديد مكاف
الكاحد :فاختمفكا في القراءات ،كتباينت مكاقفيـ حكؿ ًح ٌ

بي الفصيح ،كىؿ يقاس عمى ال ٌشاذ كاآلحاد ...كلـ يكف لئلماـ ابف
كزماف الفصاحة ،كشركط العر ٌ
النحك مكضع قدـ؛ إ ٍذ أم ىك ىن ىنا
قيـ الجكزية مف ٌ
بد ،سكل أف يككف لو في مسائؿ كقضايا أصكؿ ٌ
ٌ
صرح
البحث أف
ٌ
القيـ مف قضايا أصكؿ ٌ
نستشؼ مكاقؼ اإلماـ ابف ٌ
النحك ،كذلؾ مف خبلؿ ما ٌ
النحك كمسائمو.
مما استنبطناه مف مناقشتو ،كشرحو ألبكاب ٌ
بو ،كأيضا ٌ

-1

السماع ىك األصؿ األساس مف أصكؿ
السماع عند اإلماـ ابف ّ
القيػـٌ :
مف مسائؿ ّ

بي الفصيح ،المنقكؿ
النحك،
النقؿ) ،يقكؿ ابف األنبارمٌ « :
كيسميو بعضيـ ( ٌ
ٌ
ٌ
النقؿ ىك الكبلـ العر ٌ
2
السيكطي فقد استعمؿ مصطمح
حد القمٌة إلى ٌ
الصحيح ،الخارج عف ٌ
ٌ
أما ٌ
بالنقؿ ٌ
حد الكثرة » ٌ ،
النحك ،تح :محمكد سميماف ياقكت ،د ط .القاىرة ،9118 :دار المعرفة
يكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ -1
الس ٌ
الجامعية ،ص.41
ٌ
 - 2ابف األنبارم ،لي ىمع األدلٌة ،ص.64
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أعني بو ما ثبت في كبلـ مف ييكثىؽ بفصاحتو ،فشمؿ كبلـ اهلل تعالى
السماع ،كقاؿ عنو « :ك ٍ
ٌ

كىك الػقرآف الكػريـ ،ككبلـ ٌنبيو y

 ،ككبلـ العرب قبؿ بعثتو كفي زمنو كبعده إلى أف فسدت

1
النحاة تقعيدىـ
األلسنة بكثرة المكلٌديف ن ٍ
السماع ما قاس عميو ٌ
ظما كنث ار »  ،كمختصر القكؿٌ ،
أف ٌ

النحكم ،مف ذلؾ القرآف الكريـ ،كالحديث ال ٌشريؼ ،ككبلـ العرب شعره كنثره.
ٌ

تقدـ مف أنكاع
النحكية بك ٌؿ ما ٌ
قيـ الجكزية قد استشيد في تناكلو لممسائؿ ٌ
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ
أف
كلما كاف عالما ف ٌذا في شؤكف ال ٌشريعة اإل
ٌ
سبلمية ،فبل مناص مف ٍ
المنقكؿ أك المسمكعٌ .
النحك كمسائمو.
تش ٌكؿ مصادر التٌشريع أصبل ثابتا في ما تناكلو اإلماـ مف قضايا ٌ

الصابكني
-1-1القػرآف الكريػـٌ :
محمد عمي ٌ
إف مف التٌعاريؼ الجامعة لمقرآف الكريـ ،ما أكرده ٌ
ً
المن َّزؿ عمى خاتـ األنبياء
في كتابو (التٌبياف في عمكـ القرآف) ،يقكؿ« :ىك كبلـ اهلل المعجز ،ي
السبلـ ،المكتكب في المصاحؼ ،المنقكؿ إلينا بالتٌكاتر
كالمرسميف بكاسطة األميف جبريؿ عميو ٌ

2
النحاة قد أجمعكا عمى جعؿ
الناس» وإذا كاف ٌ
المختىتىـ بسكرة ٌ
ٌ
المتعبد بتبلكتو ،المبدكء بالفاتحة ي

فإنيـ لـ يختمفكا في جعؿ القرآف الكريـ المصدر
النحكٌ ،
السماع األصؿ األساس في أصكؿ ٌ
ٌ

النحكم ،فما كافقو فيك مستقيـ حسف ،كما خالفو فيك مستحيؿ قبيح.
الرئيس لمتٌقعيد ٌ
ٌ

إف لئلماـ ابف القيـ الجكزٌية مكقفا كاضحا صريحا في مسألة االحتجاج بالقرآف الكريـ؛ إ ٍذ
ٌ

مطكعة لما كرد في
النحكية ىي التي تككف َّ
النحكم ،فالقاعدة ٌ
جعمو المصدر األساس لمتٌ ػقعيد ٌ
حكية ،ىى ٍد يـ
القرآف الكريـ كقراءاتو ،يقكؿ اإلماـ « :فبل يجكز تحر ي
يؼ كبلـ اهلل انتصا ار لقاعدة ن ٌ

مئة أمثاليا أسي يؿ مف تحريؼ معنى اآلية » ،3كقد ٌبيف مكقفو ىذا ،في إشارتو إلى معنى قكلو
ِ
كرد ىينا
ضي قطعاٌ ،
تعالى﴿ :إِ ْف ُك ْن ُ
ت ُق ْمتُ ُو فَقَ ْد َعم ْمتَ ُو﴾ المائدة ،116ك ٌ
أف معنى ال ٌشرط فييا ي
لمم ٌ
آخر لآلية
أف معنى اآلية ىك( :إف أى يك ٍف أىقيك يؿ ىى ىذا ،فىًإٌن ى
فيتأكؿ ن
قكؿ مف زعـ ٌ
معنى ى
ؾ تى ٍعمى يموي)ٌ ،

النحك ،ص.71
يكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ -1
الس ٌ
الصابكني ،التٌبياف في عمكـ القرآف ,ط .1كاراتشي ،9144 :مكتبة البشرل ،ص.6
محمد عمي ٌ
ٌ -2
 -3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.79
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القيـ
لينتصر لقاعدة
صرؼ الػمعنى لبلستقباؿ ،كىػذا عند اإلماـ ابف ٌ
ٌ
نحكية ،كىي ٌ
أف ال ٌشرط ىي ٍ
نحكية.
تحريؼ لمعنى اآلية ،فبل يجكز تأكيؿ معناىا انتصا ار لقاعدة ٌ

كيفسر
عز كج ٌؿ،
كبلـ اهلل ٌ
ٌ
كيقكؿ في ال ٌشأف نفسو ،كفي مكضع آخر« :ال يجكز أف يي ى
حمؿ ي

ابي الذم يحتممو تركيب الكبلـ ،كيككف الكبلـ بو لو معنى ما.
بمجرد االحتماؿ ٌ
ٌ
النحكم اإلعر ٌ
ً
يفسركف اآلية كيعربكنيا بما يحتممو تركيب
الم ٍع ًربيف لمقرآفٌ ،
ٌ
فإنيـ ٌ
فإف ىذا مقاـ ىغمطى فيو أ ٍك يثر ي

بأف مراد
السامعي ٌ
تمؾ الجممة ،ي
كيفيـ مف ذلؾ التٌركيب أم معنى اتٌفؽ ،كىذا غمطه عظيـ يقطع ٌ
يمزـ أف
فإنو ال ى
القرآف غيره .كا ًف احتمؿ ذلؾ التٌركيب ىذا المعنى ،في سياؽ آخر ككبلـ آخرٌ ،
1
النحكية مشتقٌة
القكؿ
مؿ
ج
كم
،
آف«
مما ٌ
أف القاعدة ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
ٍ
القيـ يرل ٌ
تقدـٌ ،
يحتممو القر ي
ٌ
ي

النحكية معنى القرآف
ص القرآني ،كال يجب أف يحدث العكس؛ أم أف تيكجو القاعدةي ٌ
كتابعة ٌ
لمن ٌ

كبيف غمطيـ في
ثـ خطٌأ اإلماـ مف سمؾ ىذا المسمؾ في تفسير القرآف الكريـٌ ،
ك ٌ
تفسره .كمف ٌ
وف ِب َما أُْن ِز َؿ إِلَ ْي َؾ َو َما أُْن ِز َؿ ِم ْف
وف ُي ْؤ ِم ُن َ
تفسيرىـ لبعض اآليات ،مف ذلؾ قكلو تعالى﴿ :والم ْؤ ِم ُن َ
قَ ْبمِ َؾ وا ْلم ِق ِ
كرد
يف َّ
أف (المقيميف) مجركر بكاك القسـٌ ،
يم َ
الصالةَ﴾ ال ّنساء  .162ف أرل بعضيـ ٌ
َ ُ
مقاـ قسـ.
الرأمٌ ،
كبيف ٌ
اإلماـ ىذا ٌ
أف المقاـ ليس ى

النحكية ،فكثير كثير؛ إذ
القيـ بآم القرآف الكريـ في شرحو لممسائؿ ٌ
أما استشياد اإلماـ ابف ٌ
ٌ

معز از بشكاىد مف
قضية
أف ما مف
نحكية تعرض لئلماـٌ ،إال ككاف بيانيا كتحميميا ٌ
ٌ
ٌ
نكاد نجزـ ٌ
فإما أف يكتفي
آ
القرآف الكريـ .كقد كاف منيجو في االستشياد
بالقرف الكريـ عمى ثبلثة أضربٌ ،

في المسألة الكاحدة باالستشياد بالقرآف ،كا ٌما أف يستشيد بالقرآف كالحديث ال ٌشريؼ معا ،كا ٌما
بالقرآف ككبلـ العرب:

-1-1-1االستشياد بآيات كثيرة في المسألة الواحدة :كىذا مسمؾ مطٌرد عند اإلماـ ابف
ضمنو مسألة
القيـ ،فنجده يستشيد بآيات كثيرة لتبييف المسألة ٌ
ٌ
النحكية الكاحدة ،مف ذلؾ ما ٌ

يئيف
أف (أك)ٌ ،إنما ييؤتىى بيا ٌ
لمداللة عمى أحد ال ٌش ٍ
معنى حرؼ العطؼ (أك) ،فاإلماـ بعد أف ٌبيف ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.678
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مف غير ترجيح أحدىما عمى اآلخر ،استشيد لذلؾ بقكلو تعالى﴿ :وأَرس ْم َناه إِلَى ِم َائ ِة أَْل ٍ
ؼ أ َْو
َْ َ ُ

مجردة ،كا ٌما مئة ألؼ كيزيد عنيا .كلتبييف ىذا
َي ِز ُ
وف﴾ ّ
يد َ
الصافات ٌ ،147
إما مئة ألؼ ٌ
كبيف ٌأنيـ ٌ
َش َّد قَ ْ ٍ
ص ِّي ٍب
المعنى استشيد بآية أخرل ﴿ :فَ ِي َي َكا ْل ِح َج َارِة أ َْو أ َ
ثـ باآلية﴿ :أو َك َ
س َوة﴾البقرةٌ .74
السم ِ
ِ
اء﴾البقرة .19كعمد اإلماـ إلى استحضار ىذه ال ٌشكاىد ليؤ ٌكد معنى الحرؼ (أك) ،يقكؿ:
م َف َّ َ
يخميكف مف أحد
مضركبيف لممنافقيف في حالتيف
فإنو تعالى ذكر مثال ٍيف
مختمفتيف ،فيـ ال ٍ
« ٌ
ٍ
ٍ

المعنييف» ،1كلئلماـ في حشده ىذه ال ٌشكاىد
الداللة عمى أحد
الحاليف ،فػ (أك) عمى بابيا مف ٌ
ٍ
ٍ
نحكية إلى أخرل ،فيك في ىذه المسألة (معنى أك) أتى باآلية األكلى
غايات تختمؼ مف مسألة
ٌ

لمداللة عمى أحد األمريف ،كجاء باآلية الثٌانية كالثٌالثة لمتٌأكيد
ليستد ٌؿ بيا عمى معنى (أك) ،ك ٌأنيا ٌ
أف (أك) ليست عمى بابيا ،كاٌنما
لمرٌد عمى مف زعـ ٌ
عمى ذلؾ المعنى مف جية ،كمف جية أخرل ٌ

النحكم لؤلداة (أك) ،كدحض ما زعمكا.
كبيف المعنى ٌ
ىي لئلباحة ،فشرح اإلماـ اآليةٌ ،

القيـ بالبياف كالبرىاف بآم القرآف ،نذكر أيضا
إف مف المسائؿ ٌ
خصيا اإلماـ ابف ٌ
ٌ
النحكية التي ٌ

يتعدل بنفسو كبالحركؼ أيضا ،2كمف ذلؾ
أف مف األفعاؿ ما قد ٌ
مسألة ٌ
(تعدم الفعؿ)ٌ ،
فبيف ٌ
ِ
ص ارطَ ا ْلم ِ
ثـ
فعؿ اليداية ،كرأل ٌأنو ٌ
ُ ْ
يـ﴾الفاتحةٌ .6
يتعدل بنفسو في مثؿ قكلو تعالى﴿ :ا ْى ْد َنا ال ِّ َ
ستَق َ
صر ٍ
ِ
ِ ِ
َّ
اط
يتعدل بحرؼ
أشار إلى ٌأنو ٌ
ٌ
الجر (إلى) كاستشيد لذلؾ باآليةَ ﴿ :وِان َؾ لَتَ ْيدي إلَى َ
اثنتيف﴿ :ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو الَّ ِذي
ستَ ِق ٍيـ﴾ال ّشورى،52
كيتعدل كذلؾ بػ ػ ( ٌ
ٌ
البلـ) كاستشيد ليذا بآيتيف ٍ
ُم ْ
إف َى َذا ا ْلقُر َ ِ ِ َّ ِ ِ
ْوـ﴾ اإلسراء. 9
َى َدا َنا لِ َي َذا ﴾األعراؼ ،43كقكلو تعالىَّ ﴿ :
ْ
آف َي ْيدي لمتي ى َي أَق َ ُ
يتعدل
أف الفعؿ قد ٌ
إف اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،كباستشياده بأربع آيات لتأكيد ما ذىب إليو ،مف ٌ
ٌ

أف
يتعدل الفعؿ الكاحد ٌ
بنفسو ،كقد ٌ
أف ذلؾ ال يككف اعتباطا ،ك ٌ
بعدة حركؼ ،أراد أف يؤ ٌكد أيضا ٌ

تضمف اإليصاؿ إلى الغاية
عدم بػ (إلى)
بكؿ تعدية لمفعؿ معنى « :ففعؿ اليداية متى ٌ
ٌ

تضمف التٌخصيص بال ٌشيء المطمكب ،فأتى
البلـ)
المطمكبة ،فأتى بحرؼ الغاية ،كمتى يعدم بػ ( ٌ
ٌ
لدالة عمى االختصاص كالتٌعييػ ػف ،فإذا قػمت( :ىػىىد ٍيتيوي لً ىك ىذا) أفيػ يـ معػنى ذ ىكرتيو لو
بػ ( ٌ
البلـ) ا ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.115
 - 2المصدر نفسو ،ج ،9ص.191
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تعدل بنفسو تض ٌمف المعنى الجامع لذلؾ كمٌو ،كىك التٌعريؼ
كجعػمتو لو كىػٌيأتو ،كنحك ىذا ،كاذا ٌ
1
حكية
لما يستشيد لممسألة ٌ
الن ٌ
كالبياف كاإللياـ  «.كبيذا يتأ ٌكد ما ذىبنا إليو آنفا ،فاإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ

النمط مف
يكضحو ،كجانبا
معنى
نحكيا يبرزه ،كىذه ٌ
ٌ
ٌ
فإف لو مع ك ٌؿ منيا ن
الكاحدة بآيات كثيرةٌ ،

النحكية التي عرضيا.
القيـ ،في مختمؼ المسائؿ ٌ
االستشياد كثير عند اإلماـ ابف ٌ

النمط مف االستشياد بالقرآف الكريـ ،ما ذىب إليو اإلماـ في تكضيح كتبييف
مما يؤ ٌكد ىذا ٌ
كا ٌف ٌ

مسألة (التٌقدير في االستثناء المنقطع)؛ إ ٍذ عمد إلى االستشياد بما يزيد عف عشريف آية ،2كقد
مبينا ٌإياىا في
عرضيا في خمسة عشر مثاأل،
مكضحا أكجو التٌقدير في االستثناء المنقطعٌ ،
ٌ

اآليات التي استشيد بيا.

ضمنو في مسألة معاني
 -2-1-1االسػتشياد بالقػرآف والحديث معا :كمف ذلؾ مػا
ٌ

أف ال ٌشرط ىيصرؼ المعنى لبلستقباؿ ،أشار في
ال ػ ٌشرط فبعد أف ٌبيف في المسألة األكلى ٌ
ت ُق ْمتُ ُو فَقَ ْد
لممضي ،كاستشيد لذلؾ بقكلو تعالىِ﴿ :إ ْف ُك ْن ُ
المسألة الثٌانية ٌ
أف المعنى قد يككف ي

َعمَ ْمتَ ُو﴾ المائدة  ،116فبعد أف ٌرد زعـ مف رأل ٌأنيا لبلستقباؿ ،استشيد بحديث ٌالرسكؿy
لعائشةً " :إ ٍف يك ٍن ًت ىأٍل ىم ٍم ًت بً ىذ ٍن وب

بي
ت شعرم ما يصنعكف بقكؿ ٌ
قاؿ اإلماـٍ « :
كلي ى
الن ٌ
3
ً
َّ
ىف ً
ثـ يستأنؼ اإلماـ
استى ٍغف ًرم الم ىو ىكتيكًبي ًإلى ٍيو" ،ىؿ يقكؿ عاقؿٌ :
ٍ
إف ال ٌشرط ىنا مستقبؿ؟» ٌ ،
شرحو لداللة ال ٌشرط عمى الماضي ،كيعكد ليستشيد لذلؾ بآية أخرل﴿ :إِ ْف َك َ ِ
يص ُو قُ َّد
اف قَم ُ

ت و ُىو ِم َف ا ْل َك ِاذ ِبيف( )26وِا ْف َك َ ِ
ِ
يص ُو قُ َّد ِم ْف ُد ُب ٍر َف َك َذ َب ْت َو ُى َو ِم َف
اف َقم ُ
َ
ص َد َق ْ َ َ
م ْف قُُب ٍؿ َف َ
أف اإلماـ جمع بيف شكاىد القرآف ،كشكاىد الحديث
َّ
الص ِاد ِق َ
يف﴾ يوسؼ  .27كمنو تجمٌى كيؼ ٌ
نحكية كاحدة.
لبلستدالؿ عمى مسألة
ٌ

أف أشار إلى ٌأنيا ال
كمف ذلؾ أيضا ما استشيد بو حكؿ مجيء (غير) حاال ،فبعد ٍ
اضطَُّر َغ ْي َر َب ٍ
اغ َوالَ َع ٍاد فَالَ
تأتي حاال إالٌ مضافة إلى نكرة ،استشيد لذلؾ باآلية ﴿ :فَ َم ِف ْ
 - 1ابه قيّم الجىزيت ،بدائع الفىائد ،ج ،9ص.195
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.911
 -3المرجع نفسو ،ج ،4ص.79
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إثْـ عمَ ْي ِو﴾ البقرة .173كاستشيد لممسألة بآية أخرل﴿ :أ ِ
ُحمَّ ْت لَ ُكـ َب ِييم ُة ْاألَ ْن ِ
عاـ إَِّال ما ُي ْتمى
َ َ
ْ
َ
عمَ ْي ُكـ َغ ْير م ِحمِّي َّ ِ
ثـ ختـ مناقشتو لممسألة باالستشياد بحديث شريؼ ،قاؿ
الص ْيد﴾المائدة ٌ ،01
َ ْ َ ُ

اإلماـ « :كقكلو y

ً ً
فإف أيضيفت إلى معرفة كانت
امىٍ ،".
 " :ىم ٍر ىح نبا باٍل ىكٍفد ىغ ٍي ىر ىخ ىزىايا ىكالى ىن ىد ى

1
نحكية حتٌى يقتميا تبيينا
القيـ ال يغادر مسألة
ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
ثـ نستشؼ ٌ
تابعة لما قبميا»  ،كمف ٌ

لنحكم.
تعزز رأيو ا
كتكضيحا،
كيدعميا بما تكفٌر مف شكاىد فصيحة ٌ
ٌ
ٌ

قيـ الجكزٌية ،عمد في استشياده
إف اإلماـ ابف ٌ
 -3-1-1االستشياد بالقرآف وكالـ العربٌ :
خاصة ال ٌشعر منو ،كأمثمة ذلؾ كثيرة
بالقرآف الكريـ إلى اإلتياف معو بشكاىد مف كبلـ العرب،
ٌ

النحك كقضاياه ،نذكر مف ذلؾ ما استشيد بو في مسألة (كاك
في ما عرض اإلماـ مف مسائؿ ٌ
المعية) ،فقد ٌبيف المسألة مستشيدا باآلية﴿ :يا أَي َيا َّ
س ُب َؾ المَّ ُو َو َم ِف اتََّب َع َؾ ِم َف
ٌ
الن ِبي َح ْ
المعية ،كتككف ( ىم ٍف) في
ا ْل ُم ْؤ ِم ِنيف﴾ األنفاؿ ،64يقكؿ اإلماـ في شرح ىذا الشاىد « :الكاك كاك
ٌ

فإف (حسبؾ) في معنى كافيؾ؛ أم اهلل يكفيؾ كيكفي مف
مح ٌؿ نصب عطفا عمى المكضعٌ ،
ىـ ،قاؿ ال ٌشاعر:
اتٌبعؾ ،كما تقكؿ العرب :حسبؾ كزيدا در ه

ً
ً
ؾ ىك َّ
ؼ يميىَّن يد»
الض َّحا ى
صا  ...فى ىح ٍسيب ى
ؾ ىس ٍي ه
اء ىك ٍان ىشقَّت اٍل ىع ى
إً ىذا ىك ىانت اٍليى ٍي ىج ي

2

بشاىديف مف
ثـ أتى
فاإلماـ في ىذه المسألة ٌ
ٍ
الن ٌ
حكية ،استشيد ليا ٌأكال بآية مف القرآف الكريـٌ ،
النحاة مف
كبلـ العرب ،أحدىما نثر ( ىح ٍس يب ى
ؾ ىكىزٍي ندا ًد ٍرىى هـ) ،كاآلخر شعر ،كىك بيت استشيد بو ٌ
المفصؿ ،كقد
الزمخشرم في
السراج في األصكؿ ،ك ٌ
ٌ
أمثاؿ :الخميؿ بف أحمد في الجمؿ ،كابف ٌ
أف البيت غير مكجكد في
أف البيت منسكب لجرير ،غير ٌأنو ٌنبو إلى ٌ
أشار محقٌؽ (األصكؿ)ٌ ،

ديكانو.

القيـ ،ما
كمف أمثمة االستشياد بالقرآف ككبلـ العرب معا ،في المسائؿ ٌ
حكية عند اإلماـ ابف ٌ
الن ٌ
وف لِمَّ ِو ا ْلب َن ِ
ات
استشيد بو في مسألة معاني االعتراض في الجمؿ ،فقد استشيد باآليةَ ﴿ :وَي ْج َعمُ َ
َ
القيـ ،ص.998
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
 -2المرجع نفسو ،ص.119
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س ْب َحا َن ُو َولَ ُي ْـ َما
ُ

وف﴾ال ّنحؿ.57
َي ْ
شتَ ُي َ

س ْب َحا َن ُو)
ٌ
فبيف ٌ
أف في اآلية اعتراضا ،كىك قكلو تعالى ( ُ

الم ٍق ىسـ بو ...كاستشيد لتبييف
أف لبلعتراض
كأشار إلى ٌ
معاني ،منيا :التٌػقػرير كالتٌككيد كتعظيـ ي
ى
بعض تمؾ المعاني ببيتيف مف ال ٌشعر ،يقكؿ « :فمف االعتراض الذم ييقصد بو التٌػق ػرير كالتٌككيد

قكؿ ال ٌشاعر:

ًً
اال
ؾ اٍل ىم ى
طى
ؾ تى ىعمَّ يمكا ًم ٍن ى
ت ًم ٍنيي ٍـ  ...ىأىرٍك ى
يف ىكأىٍن ى
لى ٍك أى َّف اٍل ىباخم ى
مقدر ،قكؿ اآلخر:
كمما يقصد بو الجكاب عف سؤاؿ ٌ
ٌ
1
فبل ىى ٍج يرهي ىي ٍب يدك كًفي اٍل ىي ٍأ ً
صفيك لىىنا فىين ىك ًاريم ٍو»
ى
س ىر ى
صميوي ىي ٍ
احةه  ...ىكىال ىك ٍ
ى

أف
ىذه ثبلث سمات طبعت استشياد اإلماـ ابف ٌ
القيـ بآم القرآف الكريـ ،كلعمٌنا أثبتنا بذلؾ ٌ

النحكية.
القرآف الكريـ ش ٌكؿ مصد ار رئيسا الحتجاج اإلماـ لمكاقفو ٌ

القيـ جعؿ لمقرآف الكريـ
قيـ
أف اإلماـ ابف ٌ
آنية :إذا ٌ
الجوزية والقراءات القر ّ
ّ
 -2-1ابف ّ
تبيف ٌ

فإنو ال بد أف يتٌضح مكقفو
النحكم ،كاتٌضحت طريقتو في االستشياد بوٌ ،
الصدارة في االحتجاج ٌ
ٌ
حكية؟
مف القراءات ،فكيؼ تعامؿ معيا في تحميمو لممسائؿ ٌ
الن ٌ

الزركشي (ت791ق) « :كالقراءات ىي اختبلؼ
القراءات تيعنى بألفاظ القرآف الكريـ ،يقكؿ ٌ

كيفيتيا مف تخفيؼ ،كتثقيؿ كغيرىما»2؛ ًإذ اختمؼ
ألفاظ الكحي المذككر ،في ىكتىىب ًة الحركؼ ،أك ٌ

النحاة ،ىك
أف الذم عميو إجماع ٌ
القراء في لفظ القرآف الكريـ ،مف حيث حركفو كحركاتو ،غير ٌ
ٌ
الصحيحة شركطا ىي:
األخذ بك ٌؿ القراءات ،كا ٍف ش ٌذ بعضيا ،كقد ٌ
حددكا لمقراءة ٌ

صحة سندىا إلى ٌالرسكؿ y
ٌ -4

بالتٌكاتر؛

الم ٍج ىمع عميو؛
 -9أف تكافؽ رسـ المصحؼ العثماني ي
 -1مكافقتيا لكجو مف كجكه العر ٌبية.

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.999
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،ط .4957 :4دار إحياء الكتب العر ٌبية ،ج4
ٌ -2
الزركشي ،البرىاف في عمكـ القرآف .تحٌ :
ص.146
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عشر ،كىي:
ا
ثـ أضاؼ ليا ابف الجزرم 1ثبلثا ،فأصبحت
كلقد اشتير مف القراءات سبعهٌ ،

ق ػراءة نافع ،قراءة ابف كثير الم ٌكي ،قراءة أبي عمرك ،قراءة ابف عامر ،قراءة عاصـ ،قراءة
جمي بيف
حمزة ،قراءة الكسائي ،قراءة أبي جعفر ،قراءة يعقكب ،قراءة خمؼ بف ىشاـٌ .
كثمة فرؽ ٌ
السبعة التي نزؿ بيا القرآف الكريـ ،الكارًد ذكرىا في
قرائيا ،كاألحرؼ ٌ
القراءات العشرة نسبة إلى ٌ

حديث المصطفى y

و
" :أى ٍق ىأرىنًي ًج ٍب ًري يؿ ىعمىٍي ًو الس ى
ىستى ًز ي
َّبل يـ ىعمىى ىح ٍرؼ ،فى ىر ى
اج ٍعتيوي ،ىفمى ٍـ أ ىىز ٍؿ أ ٍ
يدهي

ىحر و
ً
فىي ًز ي ً
ً
َّ
السبع ،ىي
ؼ"،2
أف ىناؾ مف يعتقد ٌ
خاصة ٌ
ى
أف القراءات ٌ
ٌ
يدني ىحتى ٍانتىيىى إلىى ىس ٍب ىعة أ ٍ ي
ً
إف
السبعة ،فقالكا ٌ
السبعة ،كاألمر ليس كذلؾ ،فقد اختيمؼ في أمر األحرؼ ٌ
نفسيا األحرؼ ٌ
المقصكد بيا:

السبعة ىك تصنيؼ معاني القرآف كأحكامو إلى سبعة أصناؼ:
 -4المقصكد باألحرؼ ٌ
الزجر ،المحكـ كالمتشابو ،كاألمثاؿ.
الحبلؿ كالحراـ ،األمر ك ٌ

أف القرآف الكريـ نزؿ عمى سبع لغات مف لغات العرب :قريش ،كىذيؿ
 -9المراد بيا ٌ
كث ػقيؼ ،كىكازف ،كك ػنانة ،كتميـ ،كاليمف.

3
أف
الرازم (ت 151ىػ)  ،كالذم رأل ٌ
الراجح في المسألة عند عمماء القراءات ،ما ذىب إليو ٌ
كا ٌف ٌ

السبعة ،ىك التٌغيير الحاصؿ في بعض كممات القرآف الكريـ ،كحصرىا في
المقصكد باألحرؼ ٌ

سبعة أقساـ ،ىي:

 -4االختبلؼ في اإلفراد كالتٌثنية كالجمع ،مف ذلؾ :االختبلؼ في كممة (مسكيف) ،في قكلو
يف ي ِطيقُوَن ُو ِف ْدي ٌة طَع ِ
ِ
س ِكيف﴾البقرة  ،184فق أر بعضيـ مسكيف
َ
تعالىَ ﴿ :و َعمَى الَّذ َ ُ
اـ م ْ
َُ
َصمِ ُحوا
باإلفراد ،كق أر بعضيـ اآلخر بالجمع( :مساكيف) .ككذلؾ في قكلو تعالى ﴿ :فَأ ْ
بي َف أَ َخ َوْي ُك ْـ﴾ الحجرات10؛ إ ٍذ ىناؾ مف ق أر بالجمع بدؿ التٌثنية (إخكتكـ)؛
ْ

النشر في القراءات العشر.
 - 1يينظر :ابف الجزرمٌ ،
الحجاج ،صحيح مسمـ ،ج ،4ص.584
 -2مسمـ بف ٌ
السبع.
الرازم ،معاني األحرؼ ٌ
 -3يينظرٌ :
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 -9االختبلؼ في الفعؿ ،بيف الماضي كالمضارع كاألمر ،مف ذلؾ في قكلو تعالىَ ﴿ :و َم ْف
ع َخ ْي ار فَِإ َّف المَّ َو َ ِ ِ
كم ٍف ىيطَّ َّكع)؛
تَطَ َّو َ ً
شاكٌر َعمٌيـ﴾البقرة .158فقد ق أر بعضيـ ( :ى

َص َح ِ
اب
 -1االختبلؼ في كجكه اإلعراب ،كمف ذلؾ قكلو تعالىَ ﴿ :و َ
سأَ ُؿ َع ْف أ ْ
ال تُ ْ
ا ْل َج ِح ِ
يـ﴾ البقرة119؛ إ ٍذ قيرئ بفتح (التٌاء) في (تىسأؿ)؛

سِ
ار ُعوا إلَى َم ْغ ِف َرٍة ِم ْف
 -1زيادة حركؼ أك حذفيا ،مف ذلؾ حذؼ الكاك في قكلو تعالىَ ﴿ :و َ
َرِّب ُك ْـ﴾

آؿ عمراف ،133

فق أر بعضيـ( :سارعكا) بحذؼ (الكاك).

ِ
س ِبيمِي َوقَاتَمُوا
القراء في قكلو تعالى﴿ :وأُوُذوا في َ
 -5التٌقديـ كالتٌأخير ،مف ذلؾ اختبلؼ ٌ
َوقُ ِتمُوا﴾ آؿ عمراف ،195فق أر آخركف بتقديـ (قيتًميكا) عمى (قىاتىميكا).
 -8اإلبداؿ بيف الحركؼ ،مف ذلؾ في قكلو تعالىُ ﴿ :ىػ َنالِ َؾ تَْبمُو ُكؿ َن ْف ٍ
َسمَفَ ْت﴾
س َما أ ْ
تاء( :تتمك)؛
يونس30؛ إذ ىناؾ مف ق أر بإبداؿ الباء ن

 -7االختبلؼ في المٌيجات ،كاالختبلؼ في الفتح كاإلمالة كاإلدغاـ كالتٌخفيؼ ...مف ذلؾ
ضر ًعا َو ُخ ْف َي ًة﴾
قكلو تعالى﴿ :اُ ْد ُعوا َّ
رب ُك ْـ تَ َ

األعراؼ .55

حجة
القيـ ،لـ يخ ٌ
طئ قراءة مف القراءات ،بؿ القراءات المتكاترة كمٌيا ٌ
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ

الدكتكر (عبد العزيز بف حميد الجيني) « :كىذا باب زلٌت فيو
عنده ،يقكؿ في ىذا ال ٌشأف الباحث ٌ
ً
ً
أصمكه مف
النحاة ،بسبب مخالفة
أقداـ كثير مف ٌ
بعض القراءات ما تعارفكا عميو مف قكاعد ،ك ٌ

السمفي ،ال ػذم يػعرؼ
قكانيف ،كىذا  -كال ش ٌ
ؾ – مػ ػ ٍزلىؽ خطير ،كقػؼ منو ابف ٌ
القيـ مكقؼ العالـ ٌ
النحك لشكاىدىا» ،1كلـ
قدسيتيا ،فيك
لمقػ ٌراء قدرىـ ،كلمقراءات
كيخضع قكاعد ٌ
ٌ
ٌ
يحتج بيا ال ليا ،ي
خاصا لمقراءات ،كاٌنما إشارتو إلييا ،كانت عرضا بحسب مناسبتيا
القيـ بابا
ييفرد اإلماـ ابف ٌ
ٌ

النحكية التي يتناكليا ،كقد اتٌسـ تعاممو مع القراءات القرآنية بما يمي:
لممسألة ٌ

يخصص ،كاٌنما يسندىا لمغائب
القيـ ييسند أحيانا القراءة لصاحبيا ،كأحيانا ال
 -4اإلماـ ابف ٌ
ٌ
و
(كقى ٍد قي ًرئ ،....)...كمف
(كقى أىر ىب ي
عضيـ ،)...ى
فيستعمؿ عبارات مف قبيؿ( :قراءةي ىم ٍف قى ىأىر ،)...ى
القيـ رحمو اهلل لمقراءات القرآنية" ،مجمة معيد اإلماـ ال ٌشاطبي
 -1عبد العزيز بف حميد الجيني " ،تكجيو اإلماـ ابف ٌ
الرياض4197 :ق ،العدد ،14 :ص.945
ٌ
لمدراسات القرآنيةٌ ،
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أصحابيا ،قكلو في مف زعـ مجيء (كراء) بمعنى أماـ « :كذىب بعض
سمى
ى
القراءات التي ٌ
الس ِفي َن ُة فَ َكا َن ْت لِمس ِ
يف
َما َّ
غكييف إلى ٌأنيا قد تأتي بمعني أماـ ...قكلو تعالى﴿ :أ َّ
اك َ
المفسريف كالمٌ ٌ
ٌ
َ َ
ت أْ ِ
اء ُى ْـ َممِ ٌؾ﴾ الكيؼ79؛ أم أماميـ بدليؿ قراءة عبد
وف ِفي ا ْل َب ْح ِر فَأ ََرْد ُ
يب َيا َو َك َ
َي ْع َممُ َ
َف أَع َ
اف َوَر َ

1
عباس ،كال يكافؽ
عباس ك(كاف أماميـ ممؾ) »  ،فقد نسب القراءة ىينا لعبد اهلل بف ٌ
اهلل بف ٌ

أف الممؾ كاف خمؼ
اإلماـ أف تككف (كراء) بمعنى (أماـ)؛ غير ٌأنو لـ يخطٌئ القراءة ،كاٌنما رأل ٌ

ظيكرىـ ،فيك كراءىـ في ذىابيـ ،كأماميـ في مرجعيـ.

الجر في (غير) مف قكلو تعالىَ ﴿ :ال
الرفع كالٌنصب ك ٌ
كمف أمثمة ذلؾ أيضا ،ق ػراءة ٌ
ِ َّ ِ
اى ُد َ ِ
يف َغ ْير أُوِلي الضَّر ِر وا ْلمج ِ
يستَ ِوي ا ْل َق ِ
َم َو ِال ِي ْـ
وف ِم َف ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اع ُد َ
َ َ َُ
َ ْ
وف في َ
س ِبيؿ المو ِبأ ْ
ُ

َوأَ ْنفُ ِس ِي ْـ﴾

ال ّنساء.95

القراء في إعراب (غير) ،فقيرئ رفعا كنصبا ،كىما
يقكؿ اإلماـ « :اختمؼ ٌ

2
ب اإلماـ القراءة رفعا
السبعة ،كقرئ
السبعة .كىي قراءة أبي ح ٍي ىكة » .فىىن ىس ى
بالجر في غير ٌ
في ٌ
ٌ

النعت
السبع ،كنسب القراءة
الجر عمى ٌ
بالجر ألبي ح ٍي ىكة ،كرأل اإلماـ ٌ
كنصبا إلى القراءات ٌ
أف ٌ
ٌ
مدكنة اإلماـ.
لممؤمنيف ،كاألمثمة عمى إسناد القراءة لصاحبيا كثيرة في ٌ
أما أمثمة ذكر اإلماـ لمقراءة دكف إسنادىا ألصحابيا ،فكثيرة أيضا ،نذكر منيا :قراءة
ٌ
ً
بعضيـ لآليةُ ﴿ :ذو ا ْل َع ْر ِ
القيـ:
بجر
ش ا ْل َم ِج ُ
(المجيد) ،قاؿ اإلماـ ابف ٌ
يد﴾البروج  .15كذلؾ ٌ

ً
المجيد) بالكسر ،فيك صفة لعرشو سبحانو ،كاذا كاف عرشو مجيدان ،فيك سبحانو أحؽ
«كمف ق أر (

ثـ
بالمجد .كقد استشكؿ ىذه القراءةى
بعض ٌ
ي
الناس ،كقاؿ لـ يسمع في صفات الخمؽ (مجيد)ٌ ،
إما عمى ال ًجكار ،كا ٌما أف يككف صفة لرٌبؾ .كىذا مف قمٌة بضاعة
ٌ
خرجيا عمى أحد الكجييفٌ :

ىذا القائؿٌ ،
صفيوي
فك ٍ
فإف اهلل سبحانو كصؼ عرشو بالكرـ ،كىك نظير المجد ،ككصفو بالعظمة ،ى
أحؽ المخمكقات أف يكصؼ بذلؾ
سبحانو بالمجد ،مطابؽ لكصفو بالعظمة كال ىك ىرـ ،بؿ ىك
ٌ
3
ً
القراء ،كاٌنما
لسعتو كحسنو كبياء منظره »  ،فمـ ينسب اإلماـ قراءة (المجيد) بالكسر ٌ
ألم مف ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص .4817
القيـ ،ص.998
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ

 -3ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.95
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ً
أف
قاؿ( :مف قرأ)ٌ .
كرد اإلماـ رأم مف استشكؿ أف تككف كممة (المجيد) صفة لمعرش ،ك أركا ٌ

عز كج ٌؿ كصؼ عرشو بالكرـ ،كذلؾ في اآلية:
أف اهلل ٌ
الصفةٌ ،
كبيف ٌ
المخمكقات ال تتٌصؼ بيذه ٌ
﴿الَ إِلَ َو إالَّ ُى َو َرب ا ْل َع ْر ِ
ككصفىو أيضا بالعظمة ،كذلؾ في قكلو
ش ا ْل َك ِر ِيـ﴾ المؤمنوف .116
ى
ش ا ْلع ِظ ِيـ﴾ التوبة .129فكصفىو بال ٍ ً
صفىو بالعظمة كالكرـ.
مجد ،كما ىك ى
ى
تعالىَ ﴿ :و ُى َو َرب ا ْل َع ْر ِ َ
كيتكسع في تبييف كجكىيا ،نذكر مف ذلؾ
آنية،
قيـ القراءات القر ٌ
 -9يعمٌؿ اإلماـ ابف ال ٌ
ٌ
ِّيف ِع ْن َد ِ
ا﵀ ِْ
أف في اآلية
تكجييو لمقراءتيف في قكلو تعالىَّ ﴿ :
إف الد َ
سالَ ُـ﴾آؿ عمراف ،19فذ ىكر ٌ
اإل ْ

المفسركف :ىؿ ىك كبلـ
ىف) ،يقكؿ « :اختمؼ
(إف) ،كقراءة بفتحيا(أ ٌ
قراءتيف :قراءة بكسر ىمزة ٌ
ٌ

مستأنؼ ،أك داخؿ في مضمكف ىذه ال ٌشيادة ،فيك بعض المشيكد بو.
ى

إف) كفتحيا .فاألكثركف عمى كسرىا ،عمى
كىذا االختبلؼ
مبني عمى القراءتيف في كسر ( ٌ
ٌ
االستئناؼ ،كفتحيا الكسائي كحده.

مقررة مؤ ٌكدة لمضمكف ما
كالكجو :ىك الكسر؛ ٌ
تـ .فالجممة الثٌانيةٌ :
ألف الكبلـ الذم قبمو قد ٌ
إف) مف قكلو﴿ :إِ َّنا ُك َّنا
قبميا .كىذا أبمغ في التٌقرير ،كأدخؿ في المدح كالثٌناء .كليذا كاف كسر ( ٌ
ِم ْف قَ ْب ُؿ َن ْدعوه ،إِ َّن ُو ُىو ا ْلبر َّ ِ
يـ﴾
ُ ُ
َ َ
الرح ُ

الطّور،28

النعمة لؾ) أحسف مف الفتح.
إف الحمد ك ٌ
( ٌلبيؾ ٌ
كقد يذ ًكر في تكجيو قراءة الكسائي ثبلثة أكجو.

الممبي
أحسف مف الفتح .ككاف الكسر في قكؿ ٌ

أحدىا :أف تككف ال ٌشيادة كاقعة عمى الجممتيف ،فيي كاقعة عمى (إً َّف الد ى ً َّ ً ً
بلـ)
يف ع ٍن ىد المو ٍاإل ٍس ي
كىك المشيكد بو .كيككف فتح ( ٌأنو) مف قكلو (أَّىنوي ال إًلوى ًإ َّال يى ىك) عمى إسقاط حرؼ الجر؛ أم
أف المشيكد
الفراء .كىك ضعيؼ ٌ
ٌ
فإف المعنى عمى خبلفو ،ك ٌ
جداٌ .
بأنو ال إلو ٌإال ىك .كىذا تكجيو ٌ
حيزىا .كالعناية إلى ىذا
إف) كما في ٌ
بو :ىك نفس قكلو (أَّىنوي ال إًلوى إً َّال يى ىك) ،فالمشيكد بو ( ٌ
صرفت ،كبو حصمت.

الديف عند
أف ٌ
كلكف ليذا القكؿ -مع ضعفو -كجو .كىك أف يككف المعنى( :شيد اهلل بتكحيدهٌ :
ٍ
فتضمنت ال ٌشيادة تكحيده كتحقيؽ دينوٌ :أنو اإلسبلـ
اهلل اإلسبلـ) .كاإلسبلـ :ىك تكحيده سبحانو.
ٌ
ال غيره.
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الكجو الثٌاني :أف تككف ال ٌشيادة كاقعة عمى الجممتيف معا ،كبلىما مشيكد بو عمى تقدير
الديف عنده اإلسبلـ .فتككف جممة استغنى فييا عف حرؼ
أف ٌ
حذؼ الكاك كارادتيا .كالتٌػقدير :ك ٌ

وف
العطؼ بما
س َيقُولُ َ
تضمنت مف ذكر المعطكؼ عميو ،كما كقع االستغناء عنيا في قكلوَ ﴿ :
ٌ
ِ
س ُي ْـ َك ْم ُب ُي ْـ﴾ الكيؼ ،22فيحسف ذكر الكاك كحذفيا،
ثَال ثَ ٌة ار ِب ُع ُي ْـ َك ْم ُب ُي ْـَ ،وَيقُولُ َ
س ٌة ساد ُ
وف َخ ْم َ
ِ
ي ْـ ﴾.الكيؼ.22
كما حذفت ىاىنا ،كذكرت في قكلو ﴿ َوَيقُولُ َ
س ْب َع ٌة َوثام ُن ُي ْـ َك ْم ُب ُ
وف َ

إف) الثٌانية بدال مف األكلى .كالتٌقدير:
الكجو الثٌالث - :كىك مذىب البصرٌييف -أف يجعؿ ( ٌ
الديف عند اهلل اإلسبلـ .كقكلو (أَّىنوي ال ًإلوى ًإ َّال يى ىك) تكطئة لمثٌانية كتمييد .كيككف ىذا
أف ٌ
شيد اهلل ٌ
فإف الٌديف الذم ىك نفس اإلسبلـ عند اهلل ،ىك شيادة أف
األكؿٌ .
مف البدؿ الذم الثٌاني فيو نفس ٌ
ألف
ال إلو إال اهلل ،كالقياـ بحقٌيا .كلؾ أف تجعمو عمى ىذا الكجو -مف باب بدؿ االشتماؿ؛ ٌ

اإلسبلـ يشتمؿ عمى التٌكحيد.

ألف المعنى:
إف ٌ
الديف عند اهلل اإلسبلـ؛ ٌ
فإف قيؿ :فكاف ينبغي -عمى ىذه القراءة -أف يقكؿٌ :

الديف عنده اإلسبلـ .فمـ ىع ىد ىؿ إلى لفظ الظٌاىر؟
أف ٌ
شيد اهلل ٌ

يرجح قراءة الجميكر ،ك ٌأنيا أفصح كأحسف .كلكف يجكز إقامة الظٌاىر مقاـ المضمر.
قيؿ :ىذا ٌ
1
القيـ
نص لئلماـ ابف ٌ
كقػ ػد كرد في القرآف ،ككبلـ العرب كثيرا ».كلقػ ػد آثرنا أف ن ػكرد ىذا ال ٌ

ميتما بالقراءات كتكجيييا اىتماما بالغا ،فبل يغادر المسألة حتٌى
يتبيف أنٌو كاف
كامبل ،حتى ٌ
ٌ
إف كبفتحيا)
يفييا ما
ٌ
أف في ىذه اآلية قراءتيف (بكسر ٌ
تستحؽ مف اإليضاح كالتٌبييف .فقد أشار ٌ
ى

كضعؼ بعضيا،
(إف)،
كبيف كجو الكسر،
ٌ
ٌ
ثـ ٌبيف كجكه فتح ٌ
ٌ
ككضحو كاستشيد لو بآية أخرلٌ ،
كاختار ما ذىب إليو البصرٌيكف.

خيؿ لمقارئ
يكضحو
م كجو مف أكجو القراءة،
كيدعمو بال ٌشكاىد ،حتٌى يي ٌ
ٌ
ٌ
كفي تحميؿ اإلماـ أل ٌ

كيحتج لو ،كقد يختار كجيا مف الكجكه ،كقد ال
ثـ يذكر الكجو اآلخر كيشرحو
ٌأنو ٌ
ٌ
تبنى الكجوٌ ،
يفعؿ.

القيـ ،ص.915
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
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عكا)
 -1قد ٌ
حسف قراءة مف ق أر ٍ
يرجح اإلماـ قراءة مف القراءات عمى أخرل ،مف ذلؾ ٌأنو ٌ
(فاس ٍ
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر المَّ ِو﴾الجمعة ،9قاؿ « :كىذه أحسف مف قراءة مف ق أر (فامضكا إلى
في اآلية ﴿فَ َ
كىا تى ٍس ىع ٍك ىف
قيم ًت َّ
الصحيح عف ٌ
الصبلىةي فىبلى تىٍأتي ى
ذكر اهلل) ،كقد ثبت في ٌ
بي ٌأنو قاؿ( :إذا أى ى
الن ٌ
ك ٍائتيكىا تىم يشكف ،كعمىٍي يكـ َّ ً
صمكا ،ىك ىما فىاتى يكـ فىأىتًمكا)» ،1كقد ٌبيف اإلماـ أف ال
السك ىينةي ،فى ىما أى ٍد ىرٍكتي ٍـ فى ى
ى ٍ ى ىى ٍ
السعي الذم
أما ٌ
تناقض بيف ال ٌشاىديف ،ففي الحديث نيي عف ٌ
عدكا بالبدفٌ ،
السعي إلى الصبلة ن
الصبلة ،بترؾ التٌجارة
أمر بو اهلل ٌ
عز كج ٌؿ ،فيك سعي عمى كجو االىتماـ ،كاإلقباؿ بالقمب عمى ٌ

كك ٌؿ األعماؿ التي تيشغؿ عنيا.

كمف تػرجيحو أيضاٌ ،أن ػو رجح قػراءة مف قػ أر (فػ َّ
ؾ) بالفعؿ ،في قكلو تعالى﴿:فَؾ
أرج يح مف قراءة مف قرأىا
َرقَ َب ٍة﴾البمد ،13قاؿ« :كقراءة مف ق أر ﴿فَؾ َرقَ َب ٍة﴾ بالفعؿٌ ،
كأنيا ى
2
آم ُنوا ﴾ البمد17
اف ِم َف الَّ ِذ َ
أف ما بعدىا كىي ﴿ :ثُ َّـ َك َ
بالمصدر»  ،ككجو التٌرجيح عند اإلماـ ٌ
يف َ
فؾ) كاألنسب أف يككف الفعؿ (كاف) معطكفا عمى الفعؿ َّ
معطكؼ عمى ( َّ
(فؾ).
إف تعميؿ اإلماـ لترجيحو قراءة الفعؿ َّ
حجةن ،كذلؾ
(فؾ) ،عمى قراءة المصدر(فؾ) ال نراه ٌ
ٌ

كجييف:
مف
ٍ

 -4لك حسنت قراءة الفعؿ َّ
(فؾ) ،عمى قراءة المصدر (فؾ) ،لىمىزـ أف ييق أر أيضا ما بعدىا
ي
(أطعـ) ،كليس في ذلؾ قراءة؛
بالفعؿ
ى
كيحسف أف يعطؼ الفعؿ عمى
بأف ما بعدىا فعؿ( ،كاف مف)...
أما تعميؿ المسألة ٌ
ي
ٌ -2
بد مف تكافؽ العطؼ بيف
أف المعطكؼ تابع لممعطكؼ عميو ،كاف كاف ال ٌ
الفعؿ ،فنرل ٌ

األكؿ.
األفعاؿ أك المصادر ،فالكاجب أف يتبع الثٌاني ٌ

حكية اىتماما بالغا ،سالكا
مما ٌ
ٍ
اىتـ بتكجيو القراءات ٌ
الن ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
تقدـ ٌ
نخمص ٌ
القيـ ،قد ٌ

السابؽ ذكرىا ،كعمد اإلماـ إلى
منيجا ثابتا ،قائما عمى عدـ ٌ
أم قراءة تكفٌرت فييا ال ٌشركط ٌ
رد ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌ ػبياف في أقساـ القرآف ،ص.17
 - 2المرجع نفسو ،ص.14
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فيبيف مذىب
تحميؿ ك ٌؿ كجو مف كجكه القراءات التي يستشيد بيا في تناكلو لممسائؿ ٌ
حكيةٌ ،
الن ٌ

المفسريف فييا ،كيستشيد لك ٌؿ كجو بما رأل ٌأنو ييسنده ،مف قرآف كحديث ككبلـ العرب.
ٌ
النحاة ك ٌ

القيـ ،يؤ ٌكد التٌم ٌكف
كا ٌف ىذا العمؽ في تحميؿ الكجكه ٌ
حكية ،الذم انتيجو اإلماـ ابف ٌ
الن ٌ

أف اإلماـ لـ يكتؼ بسرد ىذه
حكم لئلماـ كالمامو بقضايا ٌ
ٌ
النحك كتفصيميا ،كيؤ ٌكد أيضا ٌ
الن ٌ
كرد ما رآه ال يستقيـ.
كرجحٌ ،
التٌكجييات ٌ
فأيدٌ ،
مما عرضوٌ ،
الن ٌ
حكية ،كاٌنما ٌبيف مكقفو ٌ

أف
قيـ
الجوزية واالحتجاج بالحديث ال ّ
مما ٌ
ّ
 -1-4ابف ّ
تقدـٌ ،
شريؼ في مسائؿ ال ّنحو :اتٌضح ٌ

النحك
المحت ىكـ في أحكاـ ٌ
األكؿ لمتٌ ػقػعيد ٌ
النحكم ،كاليو ي
اإلماـ قد جعؿ القرآف الكريـ األصؿ ٌ
بكية
كلما كاف اإلماـ عالما في ال ٌشريعة
السٌنة ٌ
الن ٌ
ٌ
كلما كانت ٌ
اإلسبلمية ،كأصكؿ فق ًيياٌ ،
كقضاياهٌ ،
األصؿ الثٌاني في التٌشريع اإلسبلمي ،فبل مناص مف أف يككف لمحديث ال ٌشريؼ حضكر في
القيـ.
االحتجاج لممسائؿ ٌ
النحكية عند اإلماـ ابف ٌ
حكية
القيـ ،قد استشيد لمكثير مف المسائؿ ٌ
الن ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
كقد ٌ
السابقة ٌ
تبيف في الفصكؿ ٌ

بأقكاؿ المصطفى y

فؤلنيا
القيـ؛ ٌ
 ،كلئف أثرنا ىينا مسألة االحتجاج بالحديث عند اإلماـ ابف ٌ

النحاة إزاءىا مذاىب ثبلثة :مانعكف،
ش ٌكمت
تفرؽ ٌ
قضية مف قضايا أصكؿ ٌ
ٌ
بيٌ ،
النحك العر ٌ
القضية ،كنبرز طبيعة
القيـ مف
كمؤيدكف،
ٌ
كمتكسطكف .فكاف لزاما أف نستجمي مكقؼ اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ
االحتجاج بالحديث ال ٌشريؼ عنده.

أف مسألة االحتػجاج بالحػديث الػ ػ ٌشريؼ تجاذبتيا ثػبلثة
كقػد أجػمع ال ػ ٌدارسكف ألصػكؿ الػٌنػحكٌ ،

يؽ آخر االحػتجاج بو
ضيـ االحتجاج بال ػحديث ال ػ ٌشريؼ يم ػطمقا ،كجػ َّكز فر ه
آراء ،فى ىمػ ػ ىنع ب ػعػ ػ ي
مطمقا ،كفريؽ ثالث قاؿ باالحتجاج بالحديث بشركط .كقد تساءؿ األستاذ صالح بمعيد 1ىينا

ص ٌد بعضيـ عف
تساؤال بديعا ،مفاده كيؼ يي ٌ
السفياء كالمجانيف كاألجبلؼ ،ى
حتج بأقكاؿ ٌ
كي ي

أىـ عند
االحتجاج بأقكاؿ أفصح العرب؟ ككيؼ
ٌ
نحتج بأقكالو في مسائؿ ال ٌشريعة – كىي ٌ
النحك ،كقضايا العر ٌبية؟
كنع ًرض عف أقكالو ،في تبييف مسائؿ ٌ
المسمميفٍ -
النحك.
 -1ينظر :صالح بمعيد ،في أصكؿ ٌ
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حياف
الضائع (ت686ىػ) ،كتمميذه أبك ٌ
 -1-3-1موقؼ المانعيف :كقد تزٌعـ ىذا المذىب ابف ٌ
أف
النحكم (ت745ىػ) ،ك ٌ
ادعكا ٌأنيـ في ذلؾ يكافقكف ٌ
ٌ
النحاة األكائؿ ،يقكؿ أبك ٌ
حياف...« :عمى ٌ
النحكية مف لساف العرب ،كأبي عمرك بف
النحك ،المستقرئيف لؤلحكاـ ٌ
الكاضعيف األكائؿ لعمـ ٌ
الككفييف لـ يفعمكا ذلؾ»1؛
أئمة
ٌ
العبلء ،كعيسى بف عمر ،كالخميػؿ بف أحمد ،كىشاـ ٌ
الضرير مف ٌ

الدكتكرة
الدارسيف ،منيـ ٌ
رده بعض ٌ
أف رأييـ ىذا ٌ
أم لـ يستشيدكا بالحديث ال ٌشريؼ ،غير ٌ

إف سيبكيو كشيخو الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،كأبا عمرك بف ال ػعبلء ،قد
خديجة الحديثيٌ « :
فؤلف
احػ ػ ٌ
الصرؼ ،كاف ك ػ ػاف ما كصؿ إليػ ػنا مف احتجاجيـ قميبل؛ ٌ
تجكا بالحديث في الػ ػٌنحك ك ٌ

فية في كتاب مؤلٌؼ يجمعيا »،2
بعضيـ كعمرك بف العبلء ،لـ تصؿ إلينا آراؤه ٌ
الصر ٌ
الن ٌ
حكية أك ٌ

الرسكؿ
تتبعت الباحثة مكاضع استشياد ٌ
النحاة بالحديثٌ ،
كقد ٌ
كبينت ٌ
أف معظميـ استشيد بكبلـ ٌ

y

قدـ لو عمى ٌأنو مف كبلـ العرب ،عمى نحك ما فعؿ سيبكيو.
 ،كاف كاف بعضيـ قد ٌ

حجتيف اثنتيف:
كلقد اتٌكأ المانعكف لبلحتجاج لممسائؿ ٌ
النحكية بالحديث ال ٌشريؼ عمى ٌ

الركاة بتحقيؽ المعنى دكف االلتزاـ

ٌ
اىتـ ٌ
إف معظـ االحاديث ال ٌشريفة رويت بالمعنى ،إذ ٌ
بي
أف بعض األحاديث التي يرًكيت بالمعنى لـ تكف ألفاظيا مف ألفاظ ٌ
بالمٌفظ؛ كمعنى ذلؾ ٌ
الن ٌ

القصة الكاحدة قد جرت في زمانو y
الركاة« :فتجد
ٌ
عميو ٌ
السبلـ ،كاٌنما ىي مف ألفاظ ٌ

 ،فت ػينقؿ

بألفاظ مختمفة ،كحديث( :زكجتكيا بما معؾ مف القرآف) كفي ركاية (:ممٌكتكيا بما معؾ مف

القرآف ) كفي أخرل( :خذىا بما معؾ مف القرآف) ...نعمـ يقينا ٌأنو y

كسمٌـ لـ يمفظ بجميع

بأنو قاؿ بعضيا ،إذ ييحتمؿ ٌأنو قاؿ لفظا آخر مرادفا ليذه األلفاظ،
ىذه األلفاظ ،بؿ ال نجزـ ٌ

3
أف ىذه
الركاة بالمرادؼ منو ،كلـ يأتكا بمفظو؛ إذ المطمكب ٌإنما ىك نقؿ المعنى»  ،كنرل ٌ
فأتى ٌ

ألف األصؿ في االستشياد كىك
الحجة ليس مف شأنيا أف ٌ
ٌ
ترد االستشياد بالحديث مطمقا؛ ذلؾ ٌ
النحكم ،التٌذييؿ كالتٌكميؿ في شرح التٌسييؿ ،تح :حسف ىنداكم ،ط ،4دمشؽ :دت ،دار القمـ ،ج،5
 - 1أبك حياف ٌ
ص.489
لمنشر ،ص.77
الرشيد ٌ
 - 2خديجة الحديثي ،مكقؼ ٌ
النحاة مف االحتجاج بالحديث ال ٌشريؼ ،ط .4العراؽ ،4964 :دار ٌ
محمد الخضر حسيف" ،االستشياد بالحديث في المغة" ،مجمة مجمع المغة العربية ،القاىرة ،4918 :ج ،1ص.941
ٌ -3
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القرآف الكريـ ،فقد قرئت بعض ألفاظو بقراءات مختمفة -كقد ٌبيٌنا ذلؾ في مبحث القراءات-

الركاية ،عمى أف
كاشتيرط في ذلؾ التٌكاتر ،فبل نرل ٍ
ضي ار في أف يستشيد بالحديث ،كاف اختمفت ٌ
الركاة ،بما اعتمدكه مف جرح كتعديؿ.
الراكم ثقة ،كقد ٌ
حدد عمماء الحديث صفات ٌ
يككف ٌ

ألف الكثير مف ركاتو كانكا مف العجـ الذيف

كقع المٌحف في كثير مف األحاديث ال ٌشريؼ؛ ٌ
ً
النحك ٌإنما يكضع لصكف المٌساف
أف ٌ
السميقة .كاذا يعمـ ٌ
تعمٌمكا العر ٌبية تعمٌما ،كلـ ينشأكا عمى ٌ
أف الذيف أركا بجكاز االحتجاج
العربيٌ ،
حف؟ غير ٌ
فأنى يستشيد لقكاعده بما تم ٌشى فيو المٌ ي
الركاية بالمعنى ،كسيأتي بياف ذلؾ الحقا.
ردكا عمى ىذه ٌ
بالحديث ال ٌشريؼ ٌ
الدعكل ،كدعكل ٌ

النحاة األكائؿ الذيف دعكا إلى االستشياد بالحديث في
 - 9-1-4موقؼ
المجوزيف :لع ٌؿ مف ٌ
ّ

أف
ابف خركؼ (ت609ىػ) ،كقد رأل
المسائؿ ٌ
الن ٌ
محمد عيدٌ ،
ييمي (ت581ىػ) ك ي
حكية ٌ
ٌ
الس ي
إف ابف خركؼ ىك ٌأكؿ مف قاـ
ال ػ ٌسييمي ىػ ػك ٌأكؿ مف استشيد بالحديث ،بخبلؼ مف قاؿ ٌ
تج
ظف ال ػ ٌ
أف اب ػف خ ػركؼ ى ػك ٌأكؿ مف اح ػ ٌ
متأخركف كال ػمعاصركف ٌ
بذلؾ ،يقكؿ « :كق ػد ٌ
عد
السييمي يي ٌ
السييمي سبقو إلى ىذا العمؿ ،بؿ ٌ
بالحديث ،كالحقيقة تخالؼ ذلؾ؛ ٌ
إف عمؿ ٌ
ألف ٌ

1
النحاة ،انتحكا سمتيـ في
ثـ جاء بعد ىؤالء
ه
ٌ
لفيؼ مف ٌ
مقدمة صالحة لعمؿ ابف مالؾ» ٌ ،

الرضي
االستشياد بالحديث ال ٌشريؼ في المسائؿ ٌ
الن ٌ
حكية ،كمف ىؤالء ابف مالؾ ،كابف ىشاـ ،ك ٌ

االسػترابػادم (ت688ىػ) كالػ ٌدماميني (ت828ىػ) ،كقػد اع ػتمد ى ػؤالء مجمكعة مف الحجج ،منيا:


الركاة في
لك ٌ
أف الحديث ال ٌشريؼ ركم بالمعنى ال بالمٌفظ ،لما كجدنا اتٌفاقا بيف ٌ

و
حجة
أف االختبلؼ في ركاية بعض األحاديث ،ال ٌ
يعد ٌ
كثير مف ألفاظ كجمؿ الحديث ،كما ٌ

ألف ذلؾ كقع أيضا في ال ٌشعر ،فال ٌشاىد الكاحد قد تختمؼ ركايتو مف
لعدـ االستشياد بو؛ ٌ

عما كرد في ديكاف ال ٌشاعر نفسو ،كبعض ال ٌشكاىد
ٌ
نحكم إلى آخر ،بؿ قد تختمؼ حتٌى ٌ

حجة
الركاية ٌ
ال ٌشعرٌية قد تينسب لشعراء كىي غير مكجكدة في دكاكينيـ ،كلك يع ٌد اختبلؼ ٌ

البلذقية ،4979 :طبعة جامعة تشريف ،ص.441
بيٌ ،
محمد عيد ،أصكؿ ٌ
ٌ -1
النحك العر ٌ
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ثـ كيؼ يكثؽ باألعراب الذيف نقمكا
النحك
لطيرح مف
مصنفات ٌ
ٌ
الكثير مف األبيات ال ٌشعرٌيةٌ .
ي

ال ٌشعر ،يكيحترز في أحاديث ركاىا صحابة ًلزمكا ٌالرسك ىؿ y

في حمٌو كترحالو؟

ركٍكه

أما دعكاىـ ٌ
ٌ
بأف بعض ركاة الحديث ال ٌشريؼ أعاجـ ،كقد كقع المٌحف في ما ى
أف ليا كجيا
بأف كثي ار مما يع ٌد لحنا في الحديث ،قد ظير ٌ
يب عنو ٌ
مف أحاديث ،فأي ًج ى
الصحيح).
ٌ
نحكيا ،كىذا ما أبرزه ابف مالؾ في كتابو (التٌكضيح في ح ٌؿ مشكبلت الجامع ٌ

1

الدكتكر حسف ال ٌشاعر
الركاة
مميزة لمباحث ٌ
أعاجـ ،فيينا عثرنا عمى دراسة ٌ
أما ككف ٌ
ٌ
ى
إحصائية مف خبلؿ كتب الطٌبقات ككتاب الطٌبقات الكبرل البف سعد،
الذم قاـ بدراسة
ٌ

الركاة:
كخميص إلى ٌ
الركاة العرب تمثٌؿ  %79مف مجمكع ٌ
أف نسبة ٌ

نسبة ُرواة الحديث بين العرب والعجم

21

نسبة الرّواة العرب
نسبة الرواة األعاجم

79

أف المحف لـ يطؿ ألسنتيـ.
أف
ٌ
غالبية ركاة الحديث عرب أقحاح ،ك ٌ
كىذا ما يؤ ٌكد ٌ


األكؿ؛ أم قبؿ فساد المٌغة؛ إ ٍذ تؤ ٌكد
تـ تدكينو في
ٌ
معظـ الحديث ٌ
الصدر ٌ

مادكف في عيد ٌالرسكؿ y
الركايات ٌ
ٌ
أف الحديث منو ٌ

كمف الذيف كانكا يكتبكنو عبد اهلل

بف عمر بف العاص .كقد يشرع في تدكينو عمى عيد الخميفة عمر بف عبد
الستٌة ككاف ٌأكليـ
ثـ
استمر التٌدكيف إلى أف يجمع الحديث في الكتب ٌ
ٌ
العزيز(ت101ىػ)ٌ ،
 -1حسه ال ّشاعر ،النّحاة والحديث النّبىي ،األردن ،1980 :منشىراث وزارة الثّقافت وال ّشباب ،ص.34
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أف الحديث ال ٌشريؼ قد لقي اىتماما بالغا مف قبؿ عممائو
البخارم (ت256ىػ) .كىذا يؤ ٌكد ٌ
في نقمو ،كجرح كتعديؿ ركاتو ،ثـ تدكينو منقحا مف ال ٌشكائب ،كلـ ً
الناقمكف لم ٌشعر
يكؿ ٌ
ٌ
يما مف
ال ػعناية التي يخ َّ
ص بيا الحديث ،كلػ ػـ يمنع ذلؾ النحاةى مف جػعمو (ال ٌشعر) رافدا م ٌ

كبنكا القكاعد حتٌى عمى شكاىده ال ٌشاذة.
ركافػ ػد ٌ
السماعٍ ،

النحاة مف مسألة االستشياد بالحديث مكقفا
متوسطيف :كقؼ بعض ٌ
 -3-3-1موقػػؼ الػػ ّ
أف مف الحديث ما
كسطا ،فمـ يقكلكا بالمنع مطمقا ،كلـ يستشيدكا بك ٌؿ الحديث مطمقا ،كاٌنما أركا ٌ
و
خبلؼ ،كمنو ما ال يجكز االستشياد بو .كيعتبر ال ٌشاطبي (ت790ىػ)
يجكز االستشياد بو ببل

صنؼ الحديث إلى قسميف رئيسيف:
إماـ ىذا المذىب ،كذلؾ في كتابو (المقاصد ال ٌشافية) حيث ٌ
يصح االحتجاج بو في المسائؿ ال ّنحوية :كمف ذلؾ:
 أحاديث
ّ
-

األحاديث القصار ٌالدالة عمى فصاحتو y

ً
يس)؛
الكط ي

(ح ًم ىي
 ،كقكلو :ى

-

يتعبد بيا؛
األقكاؿ كاأللفاظ التي كاف ٌ

-

يتفش فييا الفساد؛
دكنيا مف عاش في بيئة لـ ٌ
األحاديث التي ٌ

-

تعددت ركاياتيا ،كاتٌحدت ألفاظيا؛
الركايات التي ٌ
ٌ

-

النقؿ بالمعنى.
يجكزكف ٌ
األحاديث المنقكلة عف ركاة يعرؼ عنيـ ٌأنيـ ال ٌ

تدكف في
 أحاديث ال
ّ
يصح االحتجاج بو في المسائؿ ال ّنحوية :كىي األحاديث التي لـ ٌ
األكؿ.
ٌ
الصدر ٌ

أف
تبنكا ىذا المذىب أيضا ،جبلؿ ٌ
كمف الذيف ٌ
السيكطي ،إذ أشار في (االقتراح)ٌ ،
الديف ٌ

يحتج ببعضو اآلخر ،قاؿ « :ك ٌأما كبلـ ٌالرسكؿ y
الحديث ال ٌشريؼ ييستشيد ببعضو ،كال
ٌ
جدا ،كاٌنما يكجد في األحاديث
فيستد ٌؿ بو بما ثبت ٌأنو قالو  yعمى المٌفظ
المركم ،كذلؾ نادر ٌ
ي
ٌ

ً
ً
ً
ب األحاديث مركم بالمعنى ،كقد تداكلتيا األعاجـ كالمكلٌدكف
القصار عمى قمٌة أيضاٌ ،
فإف غال ى
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1
السيكطي ،جعؿ الكثيريف
قبؿ تدكينيا » ...كىذا التٌشديد في الحديث الذم يي ٌ
حتج بو عند ٌ

المركم بالمٌفظ نادر
أف الحديث
النحاة المانعيف
ى
يصن ػفكنو مف ٌ
ٌ
االستشياد بالحديث ،فيك يرل ٌ
ٌ

حسبو .-
ٌ
جدا ،كما ركم بالمٌفظ مقتصر عمى األحاديث القصار كىي قميمة أيضا – ى

قضية االحتجاج بالحديث ال ٌشريؼ في
يتعرض في آثاره إلى
ٌ
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ
قيـ الجكزٌية لـ ٌ

كلكف مكقفو مف المسألة كاضح ،فقد استشيد بالحديث ال ٌشريؼ لممسائؿ
حكية،
المسائؿ ٌ
الن ٌ
ٌ
حكية في مكاضع كثيرة ،كيحسف بنا أف نستد ٌؿ ببعضيا:
ٌ
الن ٌ


أشار اإلماـ في معرض حديثو عف معاني (ك ٌؿ) ،إلى ٌأنيا اسـ مفرد ،غير ٌأنو دا ٌؿ عمى

أف (ك ٌؿ) إذا كانت مضافة جاء خبرىا مفردا
الجمع ،كدليؿ ذل ػؾ ٌأنو ي ػؤ ٌكػ يد بو الجمعٌ ،
كبيف ٌ

كاستشيد في ذلؾ بحديث ٌالرسكؿ y

 ،يقكؿ اإلماـ « :كاف كانت مضافة إلى ما بعدىا في

المٌفظ ،لـ تجد خبرىا ٌإال مفردا ...كقكلو y

اع ىك يكم يك ٍـ ىم ٍس يؤك هؿ ىع ٍف ىرًعَّيتً ًو) ركاه
( :كم يك ٍـ ر و

البخارم كمسمـ ،كلـ يي ىقؿ راعكف كمسؤكلكف ،كمنو ( يكم يك ٍـ ىسيي ٍرىكل) ،كمنو قكؿ عمر( :أى ىك يكم يك ٍـ
القيـ أمرٍيف اثنيف:
ىي ًج يد ثىٍكىب ٍي ًف) كلـ يقؿ تجدكف»،2
ٌ
نستشؼ مف ىذا االستشياد لئلماـ ابف ٌ

 أما األكؿ ،فإف اإلماـ ًينسب الحديث ال ٌشريؼ إلى مصدره ،كيبدك ٌأنو اعتمد كتب
ٌ
ٌ
ٌ
كصحيحي البخارم كمسمـ؛
الصحاح
ً
ٌ

الصحابة  -رضكاف اهلل عمييـ – كىك بذلؾ
أما الثٌاني ٌ
فإف اإلماـ قد استشيد بأقكاؿ ٌ
 ٌالصحابة كآؿ البيت.
ضارع بعض ٌ
النحاة في استشيادىـ بأقكاؿ ٌ



(زٍي هد كاتب) ،كقاؿ المخاطىب:
الكاك حرؼ عطؼ قد يفيد التٌقرير كاالشتراؾ ،فإذا قيؿ  :ى

أف (زيدا) باإلضافة إلى ككنو كاتبا فيك شاعر ،فاشتركت في زيد
(كشاعر)ٌ ،
كي ي
ثبت ٌ
قر ي
فإنو يي ٌ
(ك) ،كاستشيد اإلماـ ابف
صفتاف( :كاتب) ك(شاعر) ،كحصؿ ىذا المعنى بحرؼ العطؼ ى

القيـ ليذا المعنى بحديث شريؼ ،يقكؿ اإلماـ « :دخكؿ الكاك في قكلو y
ٌ
النحك ،ص.99
السيكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ -1
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.189
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
أى ٍى يؿ اٍل ًكتى ً
الناس ،كما يذكر
كثير مف ٌ
اب فىقيكليكا ىك ىعمى ٍي يكـ) ،ركاه البخارم كمسمـ ،فقد استشكميا ه

الصكاب ح ٍذفيا ...الكاك في مثؿ ىذا تقتضي تقرير الجممة ،كزيادة الثٌانية
السؤاؿ ،كقالكا ٌ
في ٌ

السنف » 1نس ػتنتج مف استشياد
الصحيح ك ٌ
الصكاب إثبات الكاك كما ىك ثابت في ٌ
عميياٌ ...

اثنيف:
اإلماـ بي ػذا الحديث ،لبلست ػدالؿ عمى مسألة معاني حرؼ العطؼ (ك) أمرٍيف ٍ

أف ى ػذا ال ػحديث قد ركم ب ػ (الكاك)
إف اإلماـ ال يشتػرط ركاية الػ ػحديث بالمٌػفظ ،فق ػد ٌبيف ٌ
ٌ -

نحكيا كمعنى
أف اإلماـ اختار إثبات الكاك ،لمكافقتيا كجيا
ٌ
كما يرًكم بح ٍذفيا ،غير ٌ
تركيبيا.
ٌ

النحاة ،كاٌنما الفصؿ فييا
إف مسألة
صحة الحديث مف عدمو ،ليست مف اختصاص ٌ
ٌ
ٌ -

الصكاب إثبات الكاك كما
يعكد لعمماء الحديث ،كقد كقع لدينا ىذا الفيـ مف قكلوٌ " :

السنف مف
أف ما ثبت في
السنف" ،كالمقصكد ٌ
الصحاح ك ٌ
ٌ
الصحيح ك ٌ
ىك ثابت في ٌ

النحك.
أحاديث ،فيي صحيحة،
كيحتج بيا في مسائؿ ٌ
ٌ

التٌ ػكافؽ بيف الخبر كالمبتدأ ،فاألصؿ في المبتدأ كالخبر تكافؽ لفظييما في الجنس

ات ح ً
ات) ،كقد
محم هد ك ًاق ه
اض ىر ه
محمداف قائماف) ك(اٍل ىم ٍرىي ىم ي ى
يـ قائمةه) ،ك(ال ٌ
كالعدد ،فنقكؿٌ ( :
ؼ) ك( ىم ٍر ي
يش ٌذ عف ىذه القاعدة إلدراؾ معنى ما .كقد أشار اإلماـ إلى ىذا في تفسيره لآلية﴿ :إِ َّف َر ْح َم َة
ِِ
المَ ِو قَ ِر ِ
بسط المسألة في اثني عشر مسمكاٌ ،بيف فييا كجكه
ٌ
يب م َف ا ْل ُم ْحسنيف﴾األعراف  ،56كقد ٌ
مؤنثة ،ب ػ (قريب) كىك مذ ٌكر .كقد استشيد في ذلؾ بحديث
الرحمة) ،كىي ٌ
مسألة اإلخبار عف ( ٌ

شريؼ ،قاؿ اإلماـ « :قكؿ ٌالن ٌبي y

كقد أخذ بيديو ذىبا كحري ار ،فقاؿ ( :ىى ىذ ً
ككر
اف ىح ىرهاـ ىعمىى يذ ي

ً
كأنو قاؿ :استعماؿ ىذيف حراـ .كىذا المسمؾ
مثنىٌ ،
المخب ير عنو ٌ
أي َّمتي) ،فقاؿ ( :ىح ىرهاـ) باإلفراد ،ك ى

أف ك ٌؿ كاحد منيما
سر بديع ٌ
جدا ،كىك التٌنبيو كاإلشارة عمى ٌ
ضعيؼ جدا  ...ففي إفراد الخبر ٌ
بأنو حراـ ،فمك ٌثنى الخبر لـ يكف فيو تنبيو عمى ىذا المعنى .فميذا أ ٍفرد الخبر
بمفرده مكصكؼ ٌ

فكأنو قاؿ :كؿ كاحد مف ىذيف حراـ ،فد ٌؿ إفراد الخبر عمى إرادة األخبار عف ك ٌؿ كاحد
ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،9ص.885
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1
ستشؼ سمة مف
عزز اإلماـ ما استشيد بو مف القرآف بحديث شريؼ ،كىنا أيضا ن
ٌ
بمفرده»  ،فقد ٌ

القيـ مف
سمات احتجاج اإلماـ بالحديث ال ٌشريؼ ،فالحديث الذم استشيد بو اإلماـ ابف ٌ
أما استشياده باألحاديث
األحاديث القصار ،كىذا كثير في استشياد اإلماـ ابف ٌ
القيـ بالحديثٌ ،

الطٌكاؿ فكاف في المسائؿ ال ٌشرعية.


القيـ بالحديث ال ٌشريؼ بمثاؿ جامع لرأيو في
نختتـ أمثمتنا عف استشياد اإلماـ ابف ٌ

كدا
اما ىم ٍح يم ن
المسألة ،يقكؿ « :الذم كقع في صحيح البخارم ،كأكثر كتب الحديث (ك ٍاب ىعثٍوي ىمقى ن
ً
الذم ىك ىع ٍدتىوي) ،ككقع في صحيح ابف خزيمة ك ٌ
الصحيحيف مف ركاية جابر (ك ٍاب ىعثٍوي
النسائي بإسناد ٌ
2
النكرة ،ك ٌأنيا
اـ اٍل ىم ٍح يم ى
فتبيًي ػف معاني ٌ
أما مكضع ال ٌشاىد ٍ
كد) ...ك ٌ
الصحيح ما في البخارم » ٌ ،
اٍل ىمقى ى
ً
ب ىى ًذ ًه َّ
اء :المَّيي َّـ ىر َّ
الد ٍع ىكًة
لمتٌعظيـ ،كالحديث كرد في صحيح البخارم « :ىم ٍف قىا ىؿ ح ى
يف ىي ٍس ىمعي الن ىد ى
ً
آت مح َّم ندا ً
الصبلى ًة القىائًم ًة ً
ت
ام ًة ،ىك َّ
التَّ َّ
اما ىم ٍح يم ن
كدا الًَّذم ىك ىع ٍدتىوي ،ىحمَّ ٍ
يى
الكسيمىةى ىكالفىضيمىةى ،ىك ٍاب ىعثٍوي ىمقى ن
ى
ى
ً 3
ً
لىو ىشفى ً
ستشؼ مف ىذا المثاؿ مف سمات الستشياد اإلماـ بالحديث
كمما يي
ٌ
ى
ي
امة» ٌ ،
اعتي ىي ٍكىـ الق ىي ى
ال ٌشريؼ  ،نذكر ما يمي:

النحكية يكتفي باقتباس جزء مف الحديث
إف اإلماـ في استشياده بالحديث في المسائؿ ٌ
ٌ -

صنؼ ك ٌؿ األحاديث التي
ثـ ال يجب أف تي ٌ
كىك مح ٌؿ ال ٌشاىد ،كال يكرد الحديث كمٌو ،كمف ٌ
الصحيحة
ىيستشيد بيا مف قبيؿ األحاديث القصار ،كاٌنما يجب التٌ ٌبيف بمطالعة المتكف ٌ

لمحديث؛

إف اإلماـ في ىذا المكضع مف االستشياد ،قد جعؿ مف الحديث شاىدا أساسا ،بنى عميو
ٌ -

أف
ثـ ٌ
النحكم المتعمٌؽ بمعاني اإلتياف ٌ
حكمو ٌ
عززه ببعض اآليات القر ٌ
آنية ،غير ٌ
بالنكرةٌ ،

الحديث ال ٌشريؼ كاف مح ٌؿ التٌحميؿ كالتٌبييف؛ إ ٍذ كاف يعكد إليو في ك ٌؿ مرة ،كقد ٌبيف كجكه

النحك في إيراده
اختياره التٌنكير في خمس مسائؿ –سيأتي بيانيا ،-كقمٌما نحا اإلماـ ىذا ٌ

القيـ ،ص.975
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.4168

محمد بف سماعيؿ البخارم ،صحيح البخارم ،ج ،4ص.498
ٌ -3
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ثـ يأتي بالحديث لمتٌكضيح
لشكاىد الحديث؛ إ ٍذ دأى ى
ب عمى جعؿ القرآف ال ٌشاىد األساسٌ ،

كتعزيز االستشياد.

أما عف اختياره ركاية التٌنكير( :مقاما محمكدا) ،كتفضيميا عمى ركاية التٌعريؼ( :المقاـ
ٌ

تضمنت جانبا مف منيجو في االستدالؿ بالحديث
لخصيا في خمس مسائؿ،1
المحمكد) ،فقد ٌ
ٌ
ال ٌشريؼ:

الركاة عمى ركاية ىذا الحديث بالتٌنكير ال بالتٌعريؼ؛
 -4اتٌفاؽ معظـ ٌ

اما
 -9مكافقتو لمقرآف الكريـ ،فقد جاء في قكلو تعالىَ ﴿ :ع َ
سى أَ ْف َي ْبػعػَػثػػَ َؾ َرب َؾ َمقَ ً
ودا﴾اإلسراء79؛
َم ْح ُم ً

ِ
اب أَ ْنػػ َزْل َنػػػاهُ إِلَػػ ْي َؾ
 -3لفظ التٌنكير المقصكد بو التٌعظيـ ،عمى نحك قكلو تعالى﴿ :كػػتَػػػ ٌ
ُم َبػػػ َار ٌؾ ﴾ ص 29؛

ألف
طًمقيو ،كاطبلقو
يعينو
كيخصصو ،كح ٍذفيا يي ٍ
 -1دخكؿ ٌ
ٌ
البلـ عمى (المقاـ) ٌ
أصح؛ ٌ
ٌ
محددة ،كقد دلٌت األحاديث عمى ذلؾ؛
المقامات المحمكدة غير ٌ

إما بدؿ ،كا ٌما خبر مبتدأ محذكؼ ،كا ٌما مفعكؿ فعؿ محذكؼ ،كا ٌما صفة.
( -5الذم كعدتو) ٌ
مدكنة في
يتٌضح مف ىذاٌ ،
أف اإلماـ يستشيد باألحاديث التي عمييا إجماع ٌ
الركاة ،كال ٌ

نحكم ،كا ٌف اإلماـ في
الصحاح ،كالتي كافقت القرآف الكريـ لفظا كمعنى ،كأف يككف ليا كجو
ٌ
ٌ

2
لخص المسألة في
مذىبو ىذا ،يتقاطع في بعض نقاطو مع ما أفتى بو مجمع القاىرة حديثا؛ إ ٍذ ٌ

اثنيف:
ق اررٍيف ٍ

األكؿ ،كالكتػػب
ػتج فػػي العر ٌبي ػة بحػػديث ال يكجػػد فػػي الكتػػب
 -1اليحػ ٌ
المدكنػػة فػػي ٌ
الص ػدر ٌ
ٌ
الستٌة فما قبميا.
ٌ

السالفة ال ٌذكر ،عمى الكجو اآلتي:
حتج بالحديث
 -2يي ٌ
المدك ًف في ىذه الكتب ٌ
ٌ
-

األحاديث المتكاترة المشيكرة؛

القيـ ،تفسير سكرة اإلسراء.
 -1يينظر :ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
 - 2يينظر" :مجمع المٌغة العر ٌبية في ثبلثيف عاما".
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-

األحاديث التي تستعمؿ ألفاظيا في العبادات؛

-

تعد مف جكامع الكمـ؛
األحاديث التي ٌ

-

كتب ٌالن ٌبي y

-

المركية لبياف ٌأنو y
األحاديث
ٌ

-

؛
كاف يخاطب ك ٌؿ قكـ بمغتيـ؛

دكنيا مف نشأ بيف العرب الفصحاء؛
األحاديث التي ٌ

 األحػاديث التي يعرؼ مف حاؿ ركاتيا ٌأنيـ ال يجيزكف ركاية األحاديث بالمعنىمحمد ،رجاء بف حيكه ،كابف سيريف.
مثؿ :القاسـ بف ٌ

القيـ كبلـ العرب ،شعره
القيـ بكالـ العرب :لقد جعؿ اإلماـ ابف ٌ
 -4-1استشياد اإلماـ ابف ّ
النحاة خاصة األكائؿ منيـ ،مف
النحكم ،كذلؾ بخبلؼ الكثير مف ٌ
كنثره ،األصؿ الثٌالث لمتٌػقػعػيد ٌ
ألنيـ لـ يستشيدكا بالحديث ألسباب
السماع؛ ذلؾ ٌ
الذيف جعمكا كبلـ العرب األصؿ الثٌاني في ٌ

سبؽ تفصيميا.

النحاة في االعتداد بال ٌشعر
القيـ في استشياده بكبلـ العرب ،قد ذىب مذىب ٌ
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ

حساف:
النحك ،يقكؿ ٌ
النثر ،كىذه مسألة مشيكرة عند ٌ
الدارسيف ألصكؿ ٌ
أكثر مف ٌ
تماـ ٌ
الدكتكر ٌ
حد سكاء ،كلكف ذلؾ مف
النثر عمى ٌ
النحاة يشمؿ ال ٌشعر ك ٌ
«كلقد كاف كبلـ العرب في نظى ًر ٌ
يح ىفمكف بال ٌشعر إلى درجة أٍليتيـ ،أك
أما مف حيث التٌطبيؽ ،فقد رأينا ٌ
الناحية ٌ
ٌ
النحاة ٍ
النظرٌيةٌ ،

1
أف ال ػمنيج الحديث في دراسػة
كادت تيٍميييـ ،ع ػ ٌما عداه مف الكبلـ»  ،كلقػ ػد أش ػار الػ ٌدكػتكر إلى ٌ

األدبية ٌإال صكرةن مف
الحية المنطكقة الجارية عمى ألسنة المتكمٌميف ،كما المٌغة
ٌ
ييتـ بالمٌغة ٌ
المٌغةٌ ،
مرده إلى:
النحاة العرب عمى المٌغة
األدبية في التٌػقعػيػدٌ ،
أف اعتماد ٌ
ٌ
صكر االستعماؿ ،كرأل ٌ

2

أدبية
 اليدؼ مف إرساء قكاعد ٌالنحك ىك المحافظة عمى القرآف الكريـ ،كالقرآف ذك لغة ٌ
بد لممحافظة عميو أف تيدرس المٌغة التي أينزؿ بيا؛
راقية ،فكاف ال ٌ

حساف ،األصكؿ ،دط .القاىرة ،9111 :عالـ الكتب ،ص.98
تماـ ٌ
ٌ -1
 - 2المرجع نفسو ،ص.97
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تشعبا عمى ألسنة القبائؿ ،فمـ يكف باإلمكاف أف ىي ٍن ىشأى ليا
 لغة التٌخاطب كانت أكثر ٌنحك كاحد؛
نحك ك ه
احد ،كما نشأ لمٌغة األدبية ه
ه

الدكلة ،كىي المٌغة التي ييعرؼ
 المٌغةاألدبية باإلضافة إلى ككنيا لغة القرآف ،فيي لغة ٌ
ٌ
بيا العرب لدل األمـ العر ٌبية.

األدبية ال تقتصر عمى ال ٌشعر دكف
أف المٌغة
تنبو ٌ
تماـ إلى ىذاٌ ،
ٌ
كلئف ٌ
فإننا نرل ٌ
الدكتكر ٌ
يحتج
الخطب الفصيحة التي ارتجميا الخطباء العرب مف عمى منابرىـ؟ كًل ىـ لىـ
النثر ،فما مح ٌؿ ي
ٌ
ٌ
ألف ال ٌشعر كاف متأتٌيا ليـ ،نظ ار لكثرة
أف االحتجاج بال ٌشعر كاف أكثر مف ٌ
النثر؛ ٌ
بيا؟ كاٌنما نرل ٌ

النثر.
يحفٌاظو كركاتو ،بخبلؼ ٌ

النثر ،قد
النحاة في تغميبيـ لم ٌشعر عمى ٌ
القيـ ،في انتحائو لسمت سابقيو مف ٌ
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ

النثر ،فقد
استشيد ،مثبل في ( بدائع الفكائد) ب ػ ( )191بيتا مف ال ٌشعر ،كبػ ( )44ش ٍ
أما ٌ
ط ار؛ ٌ

النحاة ،كالخميؿ كسيبكيو ،كنذكر مف ذلؾ« :قكليـ:
اكتفى منو ببعض األمثاؿ التي استشيد بيا ٌ

ب ًم ٍنوي يرطىنبا ،فييا أسئمة عشرة» ،1كلقد كرد ىذا المثؿ عند سيبكيو « :ىى ىذا يب ٍس نار
ىى ىذا يب ٍس نار أى ٍ
ط ىي ي
مستقببل .كاَّنما قاؿ
حينا
أى ٍ
ب ًم ٍنوي يرطىنبا .فًإف شئت جعمتىو حينان قد مضى ،كاف شئت جعمتو ن
ى
ط ىي ي
2
القيـ المسائؿ
ٌ
الناس ىذا منصكب عمى إضمار إذا كاف فيما يستقبؿ ، »...كلقد حمٌؿ اإلماـ ابف ٌ

النحكية ليذا المثؿ ،بال ٌشعر كالقرآف الكريـ
العشر تحميبل
مفصبل ،كاستشيد في تحميمو لمكجكه ٌ
ٌ

كالحديث ال ٌشريؼ ،مف ذلؾ :3قكؿ ال ٌشاعر: 

كقكلو y

ت ىحاالن  ...ىك يكؿ ىما ىحا ىؿ فىقى ٍد ىازالى
لى ٍك لى ٍـ تى يح ٍؿ ىما يسم ىي ٍ

ِ
ِِ
آي ًة﴾ ىود .64
 " :ىيتى ىمثَّ يؿ لًي اٍل ىممى ي
ؾ ىر يجبلن" ،كقكلو تعالىَ ﴿ :ىػذه َناقَ ُة المَّو لَ ُك ْـ َ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،9ص.577
 - 2سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.111
 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،9ص.566
 - لـ ً
القيـ البيت لقائؿ.
ينسب اإلماـ ابف ٌ
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تقدـ ،فيك إذا كاف يعتمد القرآف الكريـ مصد ار رئيسا
كىذا منيج اإلماـ في االستشياد ،كقد ٌ
فإنو يضيؼ إليو شكاىد مف الحديث ال ٌشريؼ ،ككبلـ العرب ،بؿ قد يعتمد المصادر
لبلستشيادٌ ،
كمٌيا في المسألة الكاحدة ،لغرض التٌكضيح كالتٌبييف كالتٌفصيؿ.

حددكا بعض القبائؿ التي عنيا
النحاة قد ٌ
القيـ ،ولغات القبائؿ :معمكـ أ ٌف ٌ
 – 1-4-1اإلماـ ابف ّ
أيخذت المٌغة ،كايستشيد بكبلميا « :كالذيف عنيـ ينقمت المغة العربية ،كبيـ اقتدم ،كعنيـ أي ًخذ
ثـ ىذيؿ كبعض ًكنانة ،كبعض
بي مف بيف قبائؿ العرب ،ىـ قيس ،كتميـ ،كأسدٌ ...
المساف العر ٌ
1
تبينو ىذه
الطٌائييف ، ».كتشترؾ ىذه القبائؿ في تكغمٌيا في البداكة ،كقربيا مف قريش ،كىذا ما ٌ

الخريطة:

القيـ ًذ ٍك ار كتبيينا لتمؾ المٌغات ،كقد استشيد بيا في بعض المكاطف ،في تناكلو
إف لئلماـ ابف ٌ
ٌ

النحكية ،مف ذلؾ:
لمقضايا ٌ

أف قػ ػريشا ىػ ػي أف ػصح
 -1-1-4-1لغة قػػػريػْش :أجمع ال ػ ٌدارسكف لٌمغة ،كالػ ػٌنحك كأصكلوٌ ،
أف القرآف نزؿ بمغتيا« :كانت لغة قريش أفصح المغات العر ٌبية كأصمحيا؛ لبعدىا
ال ػقبائؿ ،ك ٌ
القيـ « :ك(األزكاج) جمع
عف ببلد العجـ مف جميع جياتيـ»  ،كالى ىذا ذىب اإلماـ ابف ٌ
2

النحك ،ص.414
يكطي ،االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
ٌ -1
الس ٌ
الدراكيش ،ط .4دمشؽ ،9111 :دار ىي ٍع يرب ،ص.718
مقدمة ابف خمدكف ،تح :عبد اهلل ٌ
 - 2ابف خمدكفٌ ،
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لمرجؿ ،كىك زكجيا .ىذا ىك األفصح ،كىك لغة قريش .كبيا نزؿ القرآف
زكهج ٌ
زكج .كالمرأة ٍ
ت َوَزْو ُج َؾ ا ْل َج َّن َة﴾البقرة  ،35كمف العرب مف يقكؿ :زكجة ،كىك نادر ،ال
اس ُك ْف أَ ْن َ
كقكلوْ ﴿ :

تأسيا بقكلو y
يكادكف يقكلكنو ، ».كلعمٌيـ في إقرارىـ لقريش ٌ
بأنيا أفصح العربٌ ،
1

" :أىىنا

ص يح اٍل ىع ػ ىر ًب ىب ٍي ػ ىد أ ًىني ًم ػ ٍف قي ػ ىرٍي و
أف (بيػٍد) ىينا لـ تأت لبلستثناء ،كاٌنما ىي
ش" ،نشػػير إلى ٌ
أى ٍف ى
إال ٌأنو شجاع) فالمتمقٌي
كجو
كأف يقاؿ( :فبلف كريـ ٌ
ببلغي ،الغرض منو تأكيد المدحٍ ،
ٌ
مدح ،كذاؾ مف بدائع المدح في المٌغة العر ٌبية.
ذما بعد (إالٌ) ،فيأتيو ه
ينتظر ٌ

النكرة بػ (ذك) « :لك قمت:
 -2-1-4-1لغة َ
ط ْيء :كقد استشيد بيا اإلماـ في إثبات كصؼ ٌ
يد قائـ أبكه) عمى كجو الكصؼ ،لما ارتبط الكبلـ بعضو ببعض ،الستقبلؿ ك ٌؿ كاحد
(جاءني ز ه
النكرة باسـ الجنس ،كىي (ذك)
صمة التي
تكصمكا بيا إلى كصؼ ٌ
ٌ
بالك ٍ
منيما بنفسو ،فجاءكا ى

لما رآىا
فقالكا( :جاءني ز ه
يد ذك قاـ أبكه) ،كىذه لغة (طيء) كىي األصؿ ،ثـ ٌ
إف أكثر العرب ٌ
اسما ،قد كصؼ بيا المعرفة ،أرادكا تعريفو ليتٌفؽ الكصؼ كالمكصكؼ» ،2كلئف كاف اإلماـ ىينا

فإنو في مكضع آخر آخذ عمييـ إلزاميـ
قد جعؿ لغة (طيء) ىي األصؿ في التٌػقػعػيػد لممسألةٌ ،
المثنى ألفا ،قاؿ« :كاف ىذا أحسف مف إلزاـ طيء كخثعـ كبني الحارث كغيرىـ المثنى لؤللؼ
ٌ
في كؿ حاؿ» ،3كجاء ىذا في معرض حديثو عف ( ًكبلى ً
ككٍمتىا) ،كلزكميما األلؼ حالة إضافتيما
الرجميف).
الرجميف) ،ك(مررت بكبل ٌ
الرجميف) ك(رأيت كبل ٌ
إلى الظٌاىر نحك( :جاء كبل ٌ
ِ
أما األكلى « :كقاؿ ابف سبلـ:
 -3-1-4-1لغة تَميـ :استشيد اإلماـ بمغة (تميـ) في مسألتيفٌ ،

كتزكجت بيا .كحكاه الكسائي أيضا ،4».كذلؾ في جكاز تعدية فعؿ
تزكجت امرأةٌ .
(تميـ) تقكؿٌ :
ور ِع ٍ
ناى ْـ ِب ُح ٍ
يف﴾ا ّلدخاف  .54أ ٌما الثٌانية فيي
(التٌزكيج) بالباء ،كذلؾ في تفسيره لآليةَ ﴿ :وَزَّو ْج ُ
السماو ِ
ِ
ات
مسألة االستثناء المنقطع ،كاختبلؼ ٌ
النحاة في قكلو تعالىُ ﴿ :ق ْؿ ال َي ْعمَ ُـ َم ْف في َّ َ َ

القيـ ،ص.419
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.997
 -3المرجع نفسو ،ج ،4ص.176
القيـ ،ص.171
 - 4ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
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ِ
الزمخشرم إٌنو استثناء منقطع ،كقاؿ ابف مالؾ ٌإنو
َو
األرض ا ْل َغ ْي َب إِالّ المَّ ُو﴾ال ّنمؿ65؛ إ ٍذ قاؿ ٌ
الزمخشرم :ىك استثناء
م في المسألة« :قاؿ ٌ
القيـ برأم ٌ
متٌصؿ ،كقد أخذ اإلماـ ابف ٌ
الزمخشر ٌ
أف االستثناء
أف مف لغتيـ ٌ
منقطع جاء عمى لغة تميـ ...قمت :كقكلو عمى لغة تميـ يريد ٌ
صح ىينا؛ إ ٍذ
صح االستغناء بو عف المستثنى بو ،كقد ٌ
إف ٌ
المنقطع يجكز إتٍباعو كالمتٌصؿٍ ،

1
حجة ييحتكـ
أف لغة (تميـ) ٌ
ٌ
مما ذىب إليوٌ ،
يصح أف يقاؿ( :ال يعمـ الغيب ٌإال اهلل ، » ).كنفيـ ٌ

حكية.
إلييا لتبييف الكجكه ٌ
الن ٌ

ً
مرة كاحدة ،كذلؾ في شرحو
 -4-1-4-1لغة ِح ْم َير :لقد استشيد اإلماـ ابف ٌ
القيـ بمغة (ح ٍم ىير) ٌ
لكممة (سامدكف) مف قكلو تعالى﴿ :أَفَ ِم ْف ى َذا ا ْلح ِد ِ
وف َوال
يث تَ ْع َج ُبوف(َ )59وتَ ْ
ض َح ُك َ
َ
تَ ْب ُكوف( )60وأَ ْنتُـ ِ
عباس:
سام ُد َ
القيـ « :قاؿ ًع ٍكرمة عف ابف ٌ
وف﴾النجم .61يقكؿ اإلماـ ابف ٌ
َ ْ
ً
غني لنا .كقاؿ أبك زبيد:
اس يمدم لنا ،أم ٌ
السمكد :الغناء في لغة ح ٍم ىير ،يقاؿٍ :
ٌ
ً
ك ىكأى َّف اٍلع ًز ى ً ً
امى ًم ٍف ىش ًار وب ىم ٍس يمكًد»
يؼ فييىا غ ىن ه
ى
اء  ...ل َّمن ىد ى
ى

2

ىذه معظـ القبائؿ التي استشيد اإلماـ بمغاتيا ،كلـ نجده استشيد بمغة قبائؿ مشيكرة
القيـ لغة دكف أف ينسبيا إلى قبيمة
بالفصاحة كػ (قيس) ك(أسد) ك(كنانة) .كقد يذكر اإلماـ ابف ٌ
ؽ ِم ْف م ٍ
اء
أك مكاف ما ،مف ذلؾ ما قالو في (التٌبياف) في تبيينو لمقى ىسـ في اآليةُ ﴿ :خمِ َ
َ
َد ِاف ٍ
الصكابٌ ،إنو اسـ فاعؿ عمى بابو ،كال يمزـ مف ذلؾ أف يككف
ؽ﴾الطارؽ ،6قاؿ « :كقيؿ كىك ٌ

غيره ،كما يقاؿ ماء
ىك فاعؿ ٌ
الدفؽٌ ،
فإف اسـ الفاعؿ ىك مف قاـ بو الفعؿ ،سكاء ى
فعمىو ىك أك ي
و
ت ،كاف لـ يفعؿ المكت ،بؿ لً ىما قاـ بو مف المكت ،ين ًسب إليو عمى جية الفعؿ،
جار كرجؿ ىمٌي ه

أمة مف األمـ ،فضبلن عف أكسع المٌغات كأفصحيا» ،3فاسـ الفاعؿ عنده
كىذا غير يمن ىكر في لغة ٌ
ألف ذلؾ لـ يين ىكر في لغة مف لغات العرب
يي ٌ
شتؽ مف الفعؿ ،سكاء ىك مف قاـ بالفعؿ أك غيره؛ ٌ

يحددىا أيضا.
يحددىا اإلماـ ،كلـ يي ٍن ىكر أيضا في أفصح المٌغات ،كلـ ٌ
كلـ ٌ
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،9ص.919
القيـ ،ص.199
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ

 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،التبياف في أقساـ القرآف ،ص.419
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أمة مف األمـ ،فضبلن عف أكسع المٌغات
ٌ
إف في قكؿ اإلماـ( :كىذا غير يمن ىكر في لغة ٌ

يعتد بمغتو ،كيقاس عمييا ،كقسـ
أف المٌغات العر ٌبية قسماف :قسـ فصيح ٌ
كأفصحيا) إشارةن إلى ٌ

غكييف في تقسيميـ لمقبائؿ بحسب درجة الفصاحة.
آخر أق ٌؿ فصاحة ،كىذا إجماع ٌ
النحاة كالمٌ ٌ

المحتج بمغاتيا ،كما
السيكطي سابقا حكؿ القبائؿ
ٌ
كاذا عمدنا إلى عقد مقارنة بيف ما قالو ٌ

أف بينيما تقاطعا :فمـ يختمفا في جعؿ لغة قريش ىي األفصح مف بيف
ذىب إليو اإلماـ ،نجد ٌ

صنؼ ال ٌسيكطي لغة
السيكطي ،كقد ٌ
المٌغات ،كقد استشيد اإلماـ بمغة تميـ ،كىي فصيحة عند ٌ

أسد كتميـ ،كلع ٌؿ ذلؾ ما ىح ىمؿ اإلماـ ابف
طيء في مرتبة أدنى في الفصاحة مف لغة ٍقيس ك ى
كشبيو في ذلؾ بمغة ( ىخثٍ ىعـ) ك( ىبنًي اٍل ىحا ًرث )
قيـ إلى تضع ػيؼ لغػتيـ في إلػزاـ ٌ
المثنى ألًػفاٌ ،
الػ ػ ٌ

يكطي في المٌغات الفصيحة.
كىي لغات لـ ٌ
يعدىا ٌ
الس ٌ
أف اإلماـ ابف
القيـ واالستشياد بال ّ
شعر :أشرنا في ما ٌ
 -2-4-1ابف ّ
تقدـ مف ىذا المبحث ،إلى ٌ
األكلكف ،كلقد اتٌسـ
سنو ٌ
عما ٌ
القيـ استشيد بال ٌشعر كغمٌبو عمى ٌ
ٌ
النثر ،كىك في ذلؾ لـ يش ٌذ ٌ
النحاة ٌ
السمات ،نذكر منيا:
استشياده بال ٌشعر ببعض ٌ

النحكم ،كاٌنما مناط التٌعكيؿ عنده

القيـ عمى ال ٌشعر في التٌػقػعػيػد ٌ
يعكؿ اإلماـ ابف ٌ
قمٌما ٌ
القرآف الكريـ ،كبعده الحديث ال ٌشريؼ ،كًذ ٍكره لمػ ٌشكاىد ال ٌشعرية يككف عمى سبيؿ اإليضاح
نحكيا في التٌػقػعػيػد ،ما أكرده نقبل عف الخميؿ في
كالتٌػفصيؿ ،كمف أمثمة اعتماده ال ٌشعر شاىدا
ٌ

لف) ،كال يمزـ ما
أما (لف) ،فيي عند الخميؿ مرٌكبة مف (ال) ك( ٍ
قكلو بالتٌركيب في ( لف ) « :ك ٌ
ألنو يجكز في المرٌكبات ما ال يجكز في
اعترض عميو سيبكيو مف تقديـ المفعكؿ عمييا؛ ٌ

الجاىمية:
ائي كىك مف شعراء
ٌ
البسائط ،ك ٌ
احتج الخميؿ بقكؿ جابر الطٌ ٌ
فإف أي ٍم ًس ٍؾ َّ
كب
فإف اٍل ىع ٍي ى
ٍ
ش يح همك  ....إًل َّي ىكأىَّنوي ىع ىس هؿ ىم يش ي

ًً
ً
كب»
كف أىٍب يعده يخطي ي
يي ىرجى اٍل ىم ٍريء ىما الى أى ٍف ييبلىقي  ....ىكتى ٍع ًر ي
ض يد ى
كمرد ذلؾ
أف اإلماـ قد اكتفى ىينا بال ٌشاىد ال ٌشعرم لبلحتجاج عمى التٌركيب في ( لف)،
ٌ
كنرل ٌ
1

مرده إلى عدـ تكفٌر شاىد
إلى ككنو أخذ برأم الخميؿ ،فاكتفى بال ٌشاىد الذم أكرده الخميؿ ،كا ٌما ٌ
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.485
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
عمى تركيب (لف) في القرآف الكريـ كالحديث ال ٌشريؼ ،كلع ٌؿ ىذا أقكل؛ إ ٍذ ما عيدنا اإلماـ ً
يحيد
ى
عف شاىد القرآف ،إلى شاىد ال ٌشعر.
ش عر بعد القرآف الكريـ فكثيرة ،كمف ذلؾ استشياده
القيـ بال ٌ
أما أمثمة استشياد اإلماـ ابف ٌ
ٌ

العػتراض ال ٌشرط ع ػمى ال ٌشرط ،يقكؿ اإلماـ « :كا ٍف كاف الثٌاني متقدما في الكجكد عمى

عز كج ٌؿَ ﴿ :وال
مقدرة فيو ،كمثمو قكلو ٌ
قدـ ،كما قبمو جكابو ،كالفاء ٌ
األكؿ ،فيك في ٌنية التٌػ ٌ
ٌ
1
ثـ استشيد
يد أ ْ
ت أْ
اف المَّ ُو ُي ِر ُ
ص ِحي إِ ْف أ ََرْد ُ
ص َح لَ ُك ْـ إِ ْف َك َ
َي ْنفَ ُع ُك ْـ ُن ْ
َف أَ ْن َ
َف ُي ْغ ِوَي ُك ْـ﴾ ىود ٌ ، »34
ببيتيف مف ال ٌشعر:2
ٍ

ً
إف تي ٍذ ىع يركا تى ًج يدكا ً ....مَّنا ىم ىع ًاق ىؿ ًعٍّز ىزىانيىا اٍل ىك ىريـ
إف تى ٍستىغيثيكا بًىنا ٍ
ٍ
كقكؿ آخر:
ت  ....ىن ٍف ًسي ًم ٍف ىىاتىا فىقيكىال ىال لى ىعا
إف ىكأىلى ٍ
فىًإ ٍف ىعثىٍر ي
ت ىب ٍع ىد ىىا ٍ


إف اإلماـ في استشياده بال ٌشعر قد يكتفي بأشطار األبيات مح ٌؿ االستشياد ،مف ذلؾ ما
ٌ

ت لتت َّبيف شيئا أك َّ
أكرده في تبييف معاني (أم) ،قاؿ « :كمنو َّ
تميزه...
ت بالمكاف؛ أم تمٌبثٍ ى
تأي ٍي ى
3
ً
بالديار
كقاؿ الكميت:
كتأم ٌإن ى
أف صدر البيت ىكً :قؼ ٌ
صاغر »  ،كأشار المحقٌؽ ٌ
ٌ
ؾ ىغ ٍي ير ى

ائر .كمف أمثمتو أيضا ،كىي كثيرة ،ما أكرده في استشياده في إيضاح التٌعدية كالمٌزكـ
يكقي ى
كؼ ز ٍ
ً
كب ،كلـ يقكلكا أى ٍك ىس ٍيتيو ٌإياه ،كاف
في الفعؿ ( ىكس ىي) ك( ىك ىسا) ،كالفرؽ بينيما « :كقالكا ىك ىس ٍكتيو الثٌ ى
اعـ ال ىك ً
فإنؾ ٍأنت الطٌ ً
البلزـ منو ىك ًسي :كمنو :كا ٍق يع ٍد َّ
اسي ،فيذا مف ىك ًس ىي ىي ٍك ىسى ،ال مف
كاف ٌ
4
الحطيئة :ىد ًع اٍل ىم ىك ًارىـ
كسا ي ٍك يسك»  ،استشيد اإلماـ ابف ٌ
أما صدره ،فيك قكؿ ي
القيـ ب ي
عجز البيتٌ ،
ترح ٍؿ لًيب ٍغ ىيتًيىا .كقد ذكر ىذا محقٌؽ الكتاب.
الى ى

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ، ،ج ،4ص.411
 - 2المرجع نفسو ،ج ،4ص.415
 - 3المرجع نفسو ،ج ،4ص.978
 - 4المرجع نفسو ،ج ،9ص.178
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
حكية ،ىك المسمؾ نفسو الذم
إف اكتفاء ًاإلماـ بجزء مف ال ٌشاىد في االحتجاج لممسائؿ ٌ
الن ٌ
ٌ

سمكو في االستشياد بالحديث ،كآم القرآف الكريـ ،فاإلماـ اختصر األحاديث الطٌكاؿ ،كاكتفى في
تعدم الفعؿ (اختار) بالباء ،فقد استشيد بػ :
اآليات بمح ٌؿ ال ٌشاىد ،مف ذلؾ ما أكرده في مسألة ٌ
يف َر ُجالً
تار ُموسى قَ ْو َم ُو﴾ األعراف  ،155كىذا جزء مف اآليةَ ﴿ :و ْ
﴿ َو ْ
س ْب ِع َ
تار ُموسى قَ ْو َم ُو َ
اخ َ
اخ َ
ِ
ِ
لِ ِم ِ
ياء
يقاتنا َفمَ َّما أَ َخ َذتْ ُي ُـ َّ
الر ْج َف ُة قا َؿ َر ِّب لَ ْو ِش ْئ َت أ ْ
َّاي أَتُ ْيم ُكنا ِبما فَ َع َؿ السفَ ُ
َىمَ ْكتَ ُي ْـ م ْف قَ ْب ُؿ َوِاي َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ت َولِينا فَا ْغ ِف ْر لَنا َو ْار َح ْمنا َوأَ ْن َت
شاء أَ ْن َ
شاء َوتَ ْيدي َم ْف تَ ُ
م َّنا إِ ْف ى َي إِال فتْ َنتُ َؾ تُضؿ ِبيا َم ْف تَ ُ
َخ ْير ا ْل ِ
يف﴾ األعراف .155
غاف ِر َ
ُ


القيـٌ ،أنو في استشياده بال ٌشعر
تتبعنا لبلحتجاج ٌ
حكم عند اإلماـ ابف ٌ
اتٌضح لنا مف ٌ
الن ٌ

قد ٍين ًسب البيت ال ٌشعرم لقائمو ،كأحيانا يذكر البيت دكف أف ينسبو لصاحبو ،كمف أمثمة عدـ
(ح َّ
ب) ،يقكؿً « :فعؿ اٍل يحب فيو لغتاف:
إسناد البيت لصاحبو ،ما أكرده في مسألة صيغة الفعؿ ى

الصحاح بيتيف عمى المٌغتيف كىما:
فى ىع ىؿ كأى ٍف ىع ىؿ ،كقد أنشدكا في ٌ
ك

أيحب أىبا مرك ً
أف اٍل يح َّ
ؽ
ب بًاٍل ىمرًء ٍأرفى ي
اف م ٍف أى ٍج ًؿ تى ٍمره  ...كأى ٍعمى يـ ٌ
ى ىٍ ى
ً
ً
اهلل لىكىال تىمره ما حب ٍبتيو  ...ك ىك ً
ؽ»
كم ٍش ًر ي
اف ع ىي ي
ىك ٍ ٍ ي ى ى ى
ى ى
اض م ٍنو أى ٍد ىنى ى

1

ثمة اختبلفا بيف
أف البيتيف في (صحاح الجكىرم)،
ٌ
كتبيناىما فيو ،فكجدنا ٌ
كلقد ذكر اإلماـ ٌ
أف ٌ

عجز البيت
ما أكرده اإلماـ ابف ٌ
القيـ ،كما ذكره الجكىرم (ت  393ق) ،كم ٍك ىمف الخبلؼ في ي
اف أى ٍد ىنى ًم ٍف ىعبً ويد ك ىم ٍش ًر ً
ؽ» ،2كالجكىرم نفسو لـ ينسب
الثٌاني؛ إ ٍذ كرد عند الجكىرم « :ىكالى ىك ى
ى
النيشمي)
البيتيف لقائمًيما أك لقائمييما ،كىذ ىك ىر محقٌؽ
أف البيتيف لػ (عيبلف بف شجاع ٌ
(الصحاح) ٌ
ٌ
القيـ كثيرة.
كأمثمة ىذا عند اإلماـ ابف ٌ

 -1ابه قيّم الجىزيت ،بدائع الفىائد ،ج ،2ص.524
الصحاح تاج المغة كصحاح العر ٌبية ،تح :أحمد عبد الغفكر عطٌار ،ط.1 :
 -2أبك نصر إسماعيؿ الجكىرمٌ ،
بيركت ،4967:دار العمـ لممبلييف ،ج ،4ص.415
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
الركاية ،كاختبلؼ
نتساءؿ ىينا ،فإذا كاف ىذا ىك ال ٌشأف في األبيات ال ٌشعرٌية :اختبلؼ في ٌ
شدد في االستشياد
فمـ التٌ ٌ
كبنًىيت بالقياس عمييا قك ي
اعد ٌ
في اإلسناد؛ غير ٌأنو ايستشيد بيا ،ي
نحكية ،ى
المحدثكف مف العناية ما لـ يحظ بيا ال ٌشعر؟
بالحديث ال ٌشريؼ ،كقد أكاله
ٌ

أما مف أمثمة إسناده ال ٌشكاىد ال ٌشعرية لقائمًييا ،فنذكر ما أكرده في مسألة قكلو تعالى﴿ :إِ َّف
ٌ
ِ
مؤنثة ،كفي
الرحمة بقريب كىي ٌ
يب ِم َف ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
َر ْح َم َت المَّو قَ ِر ٌ
يف﴾األعراف  ،56عف كصؼ ٌ
ً
كجردتو مف
تحميمو لممسألة قاؿ اإلماـ« :العرب قد نطقت في فىعيؿ بالتٌاء كىك بمعنى ىم ٍف يعكؿٌ ،
التٌاء كىك بمعنى ً
فاعؿ ،قاؿ جرير يرثي خالتو:

ض َّن وة  ...كارل بًىنع ً
ؽم ً
ً ً
ً
ؼ يبمىٌيةى ٍاألى ٍح ىج ًار
ن ٍع ىـ اٍلقى ًر ي
ٍ
ىى
يف ىك يك ٍنت عٍم ى ى
فجرد (القريف) مف (التٌاء) كىك بمعنى فاعؿ ،كقاؿ:
ٌ
ً
ث حمىمى ًت ىغير فى ًق ى و
ً
الرك ً ً
فى ىسقىاؾ ىح ٍي ي ى
ى
يمةه الى تيٍقمعي
اح ىكد ى
يدة  ...ىى ًزيج َّ ى
فقرىف (فقيدة) بالتٌاء كىك فى ًعيؿ بمعنى مفعكؿ؛ أم غير مفقكدة .كقاؿ الفرزدؽ:
ى
ؼ
اىا ىكتى ٍدينك لًي ًم ىرنا
ار ىكأى ٍر ىش ي
ام ٍي ًف ىك ًى ىي قى ًر ىيبةه  ...أى ىر ى
فى ىد ىاكٍيتيو ىع ى
فجردكه عف التٌاء ،كىك بمعنى فاعؿ» ،1كليس ييفيـ
يح) ك( ىى ًر ه
يف) ك( ىس ًر ه
كيقكلكف( :امرأة فىتً ه
يت) ٌ
أف اإلماـ يستشيد باألبيات
مف عدـ إسناد اإلماـ لم ٌشكاىد ال ٌشعرية ألصحابيا –كىك كثير عندهٌ -

مدكنتو ما يد ٌؿ ٌأنو يعيب االستشياد بالبيت المجيكؿ القائؿ
المجيكلة القائؿ ،فقد كجدنا في ٌ

سنكضحيا الحقا.
السمة التي
ٌ
كىي ٌ


بالنادر مف ال ٌشعر ،كما كاف ناظمو مجيكال ،كلنا أف
القيـ ال يستشيد ٌ
إ ٌف اإلماـ ابف ٌ

القيـ:
نستد ٌؿ
السمة مف سمات االستشياد بال ٌشعر عند اإلماـ ابف ٌ
ٍ
بدليميف عمى ىذه ٌ
الفاعؿ عم ىؿ ً
ً
الدليؿ األكؿ فما ذكره في مسألة ً
رد ما استشيد بو
عمؿ اسـ
الف ٍعؿ ،فقد ٌ
أما ٌ
ٌ -1
ٌ
فإف قمت فما تصنع في قكؿ ال ٌشاعر:
النحاة ٌ
بعض ٌ
(الز ٌجاج) ،قاؿ اإلماـ ابف ٌ
القيـٍ « :
ت
ىخبً هير ىب ينك لىيى وب فىبلى تى ي
ؾ يمٍم ًغ نيا  ...ىمقىالىةى لً ٍيبً ٍّي إ ىذا الطٌٍيير ىم َّر ٍ

القيـ ،ص.971
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
318

الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
النحاة
أف ٌ
متقدمي ٌ
 ...ي
األكؿ فعمى شذكذه كندرتو ،ال ييعرؼ قائمو ،كلـ ييعرؼ ٌ
قمتٌ :
أما البيت ٌ
حتج بو باتٌفاؽ » ،1كىذا قك هؿ صريح لئلماـ بما
كأئ ػ ٌمتيـ استشيدكا بو ،كما كاف كذلؾٌ ،
فإنو ال يي ٌ

النادر مف ال ٌشعر ،كال البيت المجيكؿ القائؿ .كىذا
لمريبة ،فيك ال ٌ
يعتد بال ٌشاذ ك ٌ
ال يدع مجاال ٌ
السراج...
البيت لـ يستشيد بو ٌ
األكلكف ،فمـ نجده عنده سيبكيو ،كال ابف ٌ
النحاة ٌ

أما المكضع الثٌاني فمكقفو مف شاىد المرئ القيس:2
ٌ -2
كب ًة اٍل ىب ىان ًة اٍل يم ٍنفى ًط ٍر
صةه  ...ىك يخ ٍريع ى
ىب ىرٍى ىرىىةه يرٍؤىدةه ىر ٍخ ى
كب ىخ ً
الكبلـ قى ًطيع ً
ً
الق ىي ًاـ ...تى ٍفتىر ىع ٍف ًذم يغر و
صر
كر
ي
فىتي ي
ي

حجة فيو لكجكه :أحدىاٌ :أنو نادر ،فبل حكـ لو
أما بيت امرئ القيس ،فبل ٌ
قاؿ اإلماـ ابف ٌ
القيـ« :ك ٌ
ً
اع ىكٌر
استىٍن ىك ى
السماء ،ك ٍ
ؽ البعير ،كأ ٍغ ىي ىمت ٌ
كاستى ٍح ىكىذ ،ك ٍ
فبل ىكثيىرت صكره ،كال جاء عمى األصؿٍ ،
3
ألنو نادر
حجة؛ ٌ
أف بيت امرئ القيس ليس ٌ
كٍ
اح ىك ٌؿ ،كما كاف كذلؾ فبل حكـ لو ، ».فرأل اإلماـ ٌ

مؤنثة.
النادر فيو ىك حذؼ التٌاء مف (قطيعة) ،كىي ٌ
كٌ

بالنادر كال ٌشاذ كالمجيكؿ القائؿ مف ال ٌشعر ،يؤ ٌكد منيجو
إف مذىب اإلماـ في عدـ االستشياد ٌ
ٌ

يعزز مسمؾ التٌيسير
حكية ،كما ٌ
ألنو يعتمد التٌحرم كالثٌبات في إثبات القاعدة ٌ
النحكم القكيـ؛ ٌ
ٌ
الن ٌ
ألف ك ٌؿ شاىد شا ٌذ كنادر تنبني عميو قاعدة نادرة ،كفي ذلؾ تعقيد كتشديد عمى مف
عنده؛ ذلؾ ٌ
أراد أف يمتحؽ بأىؿ العر ٌبية في الفصاحة.

النحك بعد
القيـ :القياس ىك األصؿ الثٌاني مف أصكؿ ٌ
 -2مف مسائؿ القياس عند اإلماـ ابف ّ
أف ما ًقيس عمى
قكة القياس عندىـ ،اعتقاد ٌ
السماع ،يقكؿ ابف ٌ
الن ٌ
حكييف ٌ
جني « :كاعمـ ٌ
ٌ
أف مف ٌ
4
أما تعريفو ،فبلبف األنبارم قكؿ جامع مانع ،عف
كبلـ العرب ،فيك عندىـ مف كبلـ العرب» ٌ ،

أف القياس في كضع المساف بمعنى التٌقدير ،كىك
ٌ
حد القياس لغةن كاصطبلحا ،يقكؿٍ « :
اعمى ٍـ ٌ
كقي يس
ياسا؛ أمٌ :
قدرتو ،كمنو المقياس؛ أم :المقدارٍ ،
مصدر قى ىاي ٍس ي
يء بال ٌشيء مقايسة كًق ن
ت ال ٌش ى
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.699
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.668
 - 3المرجع نفسو ،ج ،1ص.667
جني ،الخصائص ،ج ،4ص .445
 -4ابف ٌ
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
قدر رمح ،كىك في عرؼ العمماء عبارة عف تقدير الفرع بحكـ األصؿ ،كقيؿ :ىك
رمح ،أمٍ :
حمؿ فرع عمى أصؿ بعمٌة ،كاجراء حكـ األصؿ عمى الفرع ،كقيؿ :ىك إٍلحاؽ الفرع باألصؿ
1
حدد ابف
بجامع ،كقيؿ :ىك اعتبار ال ٌشيء بال ٌشيء بجامع ،كىذه الحدكد كمٌيا متقاربة»  ،كلقد ٌ

األنبارم لمقياس أربعة أركاف :األصؿ كالفرع كالعمٌة كالحكـ ،كلقد مثٌؿ ليذه األركاف بمسألة قياس

يسـ فاعمو) ،فيك ىم ًقيس عمى الفاعؿ؛ إذ
رفع (نائب الفاعؿ) ،أك ما ايصطمح عميو بػ (ما لـ ٌ

كبلىما أيسند إليو الفع يؿ .فيككف األصؿ ىك الفاعؿ ،كالفرع ىك نائب الفاعؿ ،كالعمٌة في القياس
الرفع:
ىك اإلسناد ،كالحكـ ىك ٌ

أركػػاف القػػػػيػػػػاس

األصؿ

الفرع

العمّة

الفاعػؿ

نائب الفاعؿ

مسند إليو

الحكـ

الرفع
ّ

النحك ،كلـ ً
يبد
يتطرؽ إلى حدكد القياس كأركانو مف منظكر أصكؿ ٌ
إف اإلماـ ابف ٌ
ٌ
القيـ لـ ٌ

مدكنتو ،كذلؾ في
مكقفا في شركط القياس كأركانو؛ بيد ٌ
أف لئلماـ إشارات كثيرة إلى القياس في ٌ

حكية عمى القياس ،كا ٍف كاف يغمٌب
حكية؛ إذ كثي ار ما بنى آراءه ٌ
معرض تفصيمو لممسائؿ ٌ
الن ٌ
الن ٌ
السماع عميو.
ٌ

 - 1ابف األنبارم ،ليمع األدلٌة ،ص.91
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
يمخص فيو مجمبل مكقفو منو ،يقكؿ:
نستي ٌؿ عرضنا لمسائؿ ال ػقياس عػ ػند اإلماـ بقكؿ لو ٌ
كلكنيـ ال يجركنيا نعتا عمى
كد لمًحية ك ٍأد ىى يـ لمقى ٍيد ك ٍ
أس ي
أخىي يؿ لمطَّائًر ،فيذه في األصكؿ ينعكتٌ ،
«ك ٍ

منعكت ،فنقؼ عند ما كقفكا كنترؾ القياس إذا ترككا» ،1كيفيـ مف قكلو( :نترؾ القياس إذا ترككا)

كصيركىا قكاعد
األكلكف ،كضبطكا قضاياىا،
النحك قد ٌبينيا ٌ
أف مسائؿ القياس في ٌ
ٌ
ٌ
النحاة ٌ

ثـ ييفيـ ٌأنو لـ يجتيد في مسائؿ القياس
معمكمة .كفي قكؿ اإلماـ ابف ٌ
القيـ دعكة لبللتزاـ ،كمف ٌ
سنو سابقكه مف قياس.
حكية كتحميميا بما ٌ
حكم ،كاٌنما التزـ في عرضو لممسائؿ ٌ
ٌ
الن ٌ
الن ٌ
ً
القيـ مكاضع
يحسف بنا أف نعرض بعض المسائؿ ٌ
حكية التي ٌبيف اإلماـ ابف ٌ
الن ٌ
كاذا يعمـ ىذا ،ف ي
القياس فييا:



مقدر في معنى
أف العامؿ في المعطكؼ ٌ
العامؿ في المعطوؼ :يرل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ


مقدر
السماع ،يقكؿ « :العامؿ في المعطكؼ ٌ
المعطكؼ عميو  ،كقد بنى مكقفو عمى القياس ك ٌ

في معنى المعطكؼ عميو ،كحرؼ العطؼ أغنى عف إعادتو ،كناب منابو ،كاٌنما قمنا ذلؾ لمقياس

فإف ما بعد حرؼ العطؼ ،ال يعمؿ فيو ما قبمو ،كال يتعمٌؽ بو إالٌ في باب
أما القياسٌ :
ك ٌ
السماعٌ ،
ً
حرؼ العطؼ» ،2فقاس اإلماـ عمى
ألنو قد أخذ معمكلو ،كال يقتضي ما بعد
المفعكؿ معو؛ ٌ
أف العامؿ قبؿ
أف ما قبؿ حرؼ العطؼ ال يعمؿ في ما بعده ،كعمٌة ذلؾ -عندهٌ -
األصؿ ،كىك ٌ

أف العامؿ في المعطكؼ ،ليس ىك نفسو
أما الحكـ ،فيك ٌ
حرؼ العطؼ قد استكفى معمكلو ،ك ٌ
مقدر في معنى المعطكؼ عميو .كيككف اإلماـ بذلؾ
العامؿ في المعطكؼ عميو ،كاٌنما العامؿ ٌ
قد استكفى األركاف التي ذكرىا ابف األنبارم لمقياس.

المفسركف عف المٌفظ

يـ)ٌ :
دخوؿ أداة ال ّنداء (يا) عمى لفظ ّ
تحدث ٌ
النحاة ك ٌ
الدعاء (المّ ّ
النداء (يا)« :الميـ في المَّيي َّـ عكض مف يا ،كلذلؾ ال
أف الميـ عكض أداة ٌ
يـ) ،كرٍأكا ٌ
(المٌ ٌ
3
كبيف كجو القياس فييا ،يقكؿ « :بقي أف ييقاؿ:
القيـ لممسألةٌ ،
يجتمعاف ، » .كقد أشار اإلماـ ابف ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.115
 -يينظر :مبحث التٌكابع مف فصؿ األسماء في ىذه األطركحة.
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.119
الزمخشرم ،الك ٌشاؼ ،ج ،4ص.119
ٌ -3
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
أف القياس يقتضي عدـ
ٌ
الصحيح؟ فالجكابٌ :
فيبل جمعكا بيف (يا) كبيف ىذه الميـ ،عمى المذىب ٌ
لم ىك ً
البلـ
فإما أف يحذفكا األلؼ ك ٌ
اف األلؼ ك ٌ
دخكؿ حرؼ ٌ
البلـ منوٌ ...
النداء عمى ىذا االسـ ،ى
ً
يتكصؿ
ألنيا ال
يسكغ؛ ٌ
ٌ
يسكغ لميزكميما ،كا ٌما أف يتكصمكا إليو بػ ( ٌ
أم) ،كذلؾ ال ٌ
منو ،كذلؾ ال ٌ

أما في األعبلـ
بيا ٌإال إلى نداء اسـ الجنس المحمٌى باأللؼ ك ٌ
الرسكؿ ك ٌ
كالرجؿ ك ٌ
البلـٌ ،
بي .ك ٌ
الن ٌ
1
أما
فبل»  ،فيمتنع عند اإلماـ دخكؿ (ياء ٌ
يـ)؛ ٌ
ألف ال أصؿ ييقاس عميو ،ك ٌ
النداء) عمى المٌفظ (المٌ ٌ
البلـ ،كال
معرفا باأللؼ ك ٌ
فؤلف األصؿ أف ال تدخؿ (ياء ٌ
عمٌة انتفاء القياس؛ ٌ
النداء) عمى ما كاف ٌ
يصح النتفاء
يـ) .كالقياس ىينا ال
يصح حذؼ األلؼ ك ٌ
البلـ؛ ٌ
ٌ
ٌ
ألنيما الزماف في المٌفظ (المٌ ٌ
ألنو يعتبر العمٌة ركنا مف
القيـ ىذه المسألة؛ ذلؾ ٌ
األصؿ المقيس عميو ،كقد عمٌؿ اإلماـ ابف ٌ

النحاة قياس العكس :كىك نفي الحكـ
يسميو ٌ
أركاف القياسٌ ،
مما ٌ
كلكنو عمٌؿ النتفاء الحكـ ،كىذا ٌ

لنفي عمٌتو كمكجبو.


داللة ِ
(كالَ) عمى التّثنية :أثبت اإلماـ داللة (كبلٌ) عمى التٌثنية بالقياس ،كاستنتجو عمى

النحك « :تقكؿ في التٌككيد (مررت بإخكتؾ ثبلثتيـ كأربعتيـ) ،فتؤ ٌكد بالعدد ،فاقتضى القياس
ىذا ٌ
ألنو في
أف تقكؿ أيضا في التٌثنية كذلؾ( :مررت بأخكيؾ اثنييما) ،فاستغنكا عنو بػ( :كمييما)؛ ٌ

معناه ،كاذا كاف كذلؾ فيك مػث ػنػٌى مثمو» ،2فقاس اإلماـ فرعا عمى أصؿ ،فالتٌككيد باألعداد
يصح
كلما لـ
ٌ
أصؿ ،فيقاؿ :ثبلثتيـ كخمستيـ كعشرتيـ ،فيقاس عميو الفرع كىك التٌككيد بالتٌثنيةٌ ،

استى ٍغ ػ ػنت بالػ ػتٌككيد بػ (كػ ػبل) عكضا عف (اثنا
السماع ،است ػ ػنتج اإلمػ ػاـ ٌ
أف العرب ٍ
ذلؾ في ٌ
و
األركاف.
مستكؼ
كاثني) ،كىك أيضا قياس
ى

ِ
القيـ أى ٍكلى

أف اإلماـ ابف ٌ
أشرنا في مكاضع سابقة ٌ
تجرُد المؤّنث مف تاء التّأنيثٍ :
إف َر ْح َم َة المَ ِو ِ
نحكية
اشتؽ منيا مسائؿ
اىتماما باآلية ﴿ ِّ
يف﴾األعراؼ  ،56ك ٌ
يب ِم َف ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
ٌ
قر ٌ
المؤنث مف
النحاة فييا كناقشيا ،كمف بيف المسائؿ التي عرض ليا ،مسألة تجريد
ٌ
كفصؿ آراء ٌ
ٌ
القيـ ،ص.945
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.179

القيـ ،في
 -يينظر :مبحث المبتدأ كالخبر مف فصؿ األسماء ،كاالستشياد بالحديث مف فصؿ المنيج ٌ
النحكم البف ٌ
ىذه األطركحة.
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
أف التٌاء ىاىنا لممبالغة ،ال دليؿ عمييا ،فقد رأيت
تاء التٌأنيث في (قريب) ،يقكؿ « :كدعكل ٌ
ً
المجرد منيما ،كشذكذ
جرد منيا .فدعكل أصالة
ٌ
اشتراؾ فى يعكؿ كفىعيؿ في االقتراف بالتٌاء كالتٌ ٌ

1
تجرد
المقركف مقابمة بمثميا ،كمع مقابميا قياس المٌغة في اقتراف
ٌ
المؤنث كتجريد المذ ٌكر» فقياس ٌ
الض ٌد ،أك قياس المقابؿ ،كقد قاسو
ٌ
مما كاف عمى كزف فى ًعيؿ كىف يعكؿ ،ىك مف قبيؿ قياس ٌ
المؤنث ٌ

كتجرد المذ ٌكر منيا.
ضده ،كىك اقتراف
عمى ٌ
ٌ
المؤنث بالتٌاءٌ ،

النحكم في آية أخرلَ ﴿ :م ْف ُي ْح ِيي
كاستطرد اإلماـ في المسألة نفسياٌ ،
فتحدث عف ىذا الحكـ ٌ
ِ
ِ ِ
ظـ ،كىك
فإف العظاـ جمع ىع ٍ
يـ﴾ يس  ،78قاؿ « :فيك عمى كفؽ قياس العر ٌبيةٌ ،
ظاـ َوى َي َرم ٌ
ا ْلع َ
كجمعي التٌكسير يجكز أف يراعى فيو تأنيث الجماعة ،كباعتباره
جم ىعو
مذ ٌكرٌ ،
جمع تكسيرٍ ،
كلكف ٍ
ى
2
احتج عمى ذلؾ ببيت لجرير:3
بالسماع ،إذ
قاؿ( :كىي) كلـ يقؿ (كىك)».
ٌ
ٌ
كعزز اإلماـ القياس ٌ
ً
ً َّ َّ ً
ؼ
ص هؿ ىكىال طى ىر ي
يما فى ىبل أى ٍ
الميىمب ىجذ الموي ىداب ىريى ٍـ  ...أى ٍم ىس ٍكا ىرم ن
آ يؿ ي



أف المفرد ىك األصؿ في
القياس في تثنية االسـ وجمعو :ذ ٌكر اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ

أف التٌثنية كالجمع تابعاف لو ،كاذا أيريد معنى التٌثنية أك الجمع مف الفرد ،أيلحقت بو
األسماء ،ك ٌ
ً
كجعمت
عبلمة تد ٌؿ عميو ،كأشار اإلماـ ٌ
آخر المفرد لغرض ،كىك « :ي
أف ىذه العبلمة لحقت ى

عية ،فالتزمكا ىذا في التٌثنية كلـ ينخرـ
قضاء
آخره،
ٌ
بعية فييما كالفر ٌ
لحؽ األصالة فيو ،كالتٌ ٌ
ن
ى
حد
فمرة جعمكه عمى ٌ
أما الجمع ٌ
كص ىرفكه كؿ ٍ
فإنيـ ذىبكا بو ك ٌؿ م ٍذ ىىب ،ى
مصرؼ؛ ٌ
عمييـ ،ك ٌ

النسب كالتٌأنيث كغيرىا ،كتارة اجتمبكا لو عبلمة في كسطو
التٌثنية ،كىك قياس الباب ،كالتٌثنية ك ٌ
كاأللؼ في جعافر ،كالياء في ىعبًيد» ،4فالمفرد ىك األصؿ ،كالتٌثنية كالجمع فرع ،كجرل القياس

محؽ
أف ييمحقكا بآخره ألؼ التٌثنية ،كما جرل القياس إذا أيريد ٌ
إذا أيريد تثنية المفرد ٍ
النسب ،أف تى ى
ً
أف ىذا
ياء ٌ
تاء التٌأنيث .كرأل اإلماـ ٌ
النسب في آخره ،كاذا أريد التٌأنيث لحقىت بالمفرد ي
بالمفرد ي
أما ىذا
القياس لـ ينخرـ في
ٌ
المثنى؛ أم لـ يي ٍع ىدؿ عف ألؼ التٌثنية إلى عبلمة أخرل غيرىاٌ ،
القيـ ،ص.971
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
 - 2المرجع نفسو ،ص971
 - 3المرجع نفسو  ،ص971
 -4ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.491
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
ت لفظى المفرد بالحركؼ
القياس ،فمـ ييحافىظ عميو في الجمع؛ إ ٍذ يسمعت فيو صيغه كثيرة ،ىع َّدلى ٍ

كالحركات.


(ي ٍك ًريمنًي) ىك
ّ
أف ٌ
رم ِني) :استخمص اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
الضمير في ي
الضمير في مثؿ ُ
(ي ْك ُ

كنحكه ،ىك
الضمير مف (يكرمني)
الياء ،مف دكف ٌ
أف ٌ
النكف التي لمكقاية ،قاؿ « :الذم يد ٌؿ عمى ٌ
ى
1
ؾ ىكأي ٍك ًريموي»
الياء دكف ما معيا ،كجكهه :أحدىا القياس عمى ضمير المخاطب كالغائب في :أي ٍك ًريم ى

ً
النكف ،كقد اطٌرد ذلؾ في
الضمائر مف ٌ
كبنى اإلماـ حكمو ٌ
تجرد ٌ
ى
النحكم عمى القياس؛ إذ األصؿ ٌ
بالضمير المفرد المتكمٌـ في
النكف
فإف اقتراف ٌ
ٌ
ضمائر الغائب كالمخاطب (أكرمؾ كأكرمو) ،كمنو ٌ

الضمير.
مكاضعٌ ،إنما ىك لغاية ،كليست جزءا مف ٌ

أف لك كانت
كلـ يكتؼ اإلماـ في المسألة ٌ
بحجة القياس ،كاٌنما عمٌؿ ليا بعمؿ أخرل ،منيا ٌ

الجر ،كالكاقع غير ذلؾ ،فقد اقترنت بػ (عف)
تمؾ ٌ
النكف جزءا مف ٌ
الضمير ،الطٌردت في حركؼ ٌ

كبيف
عني)
ٌ
(مف)ٌ ( :
الضمير ما فارقتوٌ .
ك(مني) ،كفارقت (إلى) ك(في) ،كلك كانت جزءا مف ٌ
ك ٍ

الجر
اإلماـ ٌأنيـ ألحقكا ٌ
النكف بالفعؿ كما ضارعو ٌ
ضـ إلييا حركؼ ٌ
(إف كأخكاتيا) ،كلعمٌو ٌ
لككنيا عاممة ،حتٌى ال ييتى َّ
كىـ إضافتييا إلى ياء المتكمٌـ.


المشبية بالفعؿ تعمؿ في
أف الحركؼ
َع َم ُؿ ّ
صب في المعموليف :أجمع ٌ
ٌ
النحاة ٌ
(إف) ال ّن َ


أف مف العرب مف
االسـ دكف الخبر ،كىك الذم عميو اإلماـ ابف ٌ
القيـ  ،غير ٌأنو أشار إلى ٌ
ي ً
المشبية بالفعؿ) في االسميف معا (الػمبتدأ كالخبر) ،كلـ يػ يرَّد اإلماـ تمؾ المٌغة
عمميا (الحركؼ
ٌ
ي

كم في القياس ،قػاؿ « :كمف العرب مف أعمميا في االسميف جميعا ،كىك
كاٌنمػا رأل ٌ
أف ذلؾ قػ ٌ
و
تع ىم ىؿ فيو مف
ألنيا دخمت
أقكل في القياس؛ ٌ
لمعاف في الجممة ،فميس أحد االسميف أكلى بأف ٍ

2
كلما
(إف) كأخكاتيا حركؼ ٌ
أف ٌ
اآلخر»  ،فاألصؿ ٌ
مشبية بالفعؿ ،لما فييا مف معاني األفعاؿٌ ،

المشبية بيا
كاف الفعؿ يعمؿ في الفاعؿ كالمفعكؿ ،فالقياس األقكل أف تعمؿ الحركؼ
ٌ

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.971
المشبية بالفعؿ ،مف فصؿ الحركؼ ،في ىذه األطركحة.
 - يينظر :مبحث الحركؼ
ٌ
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،9ص.191
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
أف الػ ػمعنى
أما عمميا في اسـ كاحد ،فبل يكافؽ القياس؛ كعمٌة ذلؾ ٌ
(باألفعاؿ) في االسميف معاٌ ،

المشبية بالفعؿٌ ،إنما ىك كاقع عمى االسميف معا ،كليس
الػ ػحاصؿ في الػ ػجممة بدخكؿ الحركؼ
ٌ
عمى كاحد دكف اآلخر.

أما
كقد أقاـ اإلماـ ابف ٌ
القيـ القياس ىينا عمى أركانو األربعة :األصؿ ،الفرع ،العمٌة كالحكـٌ :

المشبية باألفعاؿ في االسميف
األصؿ ،فيك إعماؿ األفعاؿ ،كأما الفرع ،فيك إعماؿ الحركؼ
ٌ

أما الحكـ فيك
المشبية بالفعؿ كاقعة عمى
أما العمٌة فمعاني الحركؼ
ٍ
ٌ
االسميف معا ،ك ٌ
معا ،ك ٌ
(إف كأخكاتيا) في المبتدأ كالخبر.
إعماؿ ٌ

القيـ ،تؤ ٌكد ٌأنو جعؿ القياس
إف ما سقناه مف أمثمة عف مسائؿ القياس عند اإلماـ ابف ٌ
ٌ

أف اإلماـ
ركنا مف األركاف المعتمدة في التٌػق ػع ػي ػد ٌ
حكم ،كتؤ ٌكد أيضا ما ذكرناه سمفا مف ٌ
الن ٌ

حكية ال يكتفي بما
السماع ،كيغمٌبو عمى القياس؛ فيك في كثير مف المسائؿ ٌ
الن ٌ
يعكؿ عمى ٌ
ٌ

السماع
ي ٍش ىف يع لممسألة مف قياس ،كاٌنما ٌ
لسماع .كنشير إلى ٌأنو إذا تعارض ٌ
يعزز القياس با ٌ
السماع ،يقكؿ« :كمف المصائب تى ٍخ ًطىئةي العرب كأىؿ المدينة
كالقياسٌ ،
فإف اإلماـ يغمٌب ٌ

كنحف ٌإنما ين ٍج ًيد أنفسنا في استخراج المقاييس ،لنكافقيـ فيما تكٌممكا بو ...كيا لمعجب! كـ
و
في المٌغة مف قٍم وب كا ٍب و
كحذؼ ً
مجردا ،كلك تي يكم ىـ بغيره
داؿ
غير ىمقيس ،بؿ ىك مسمكع سماعا ٌ
1
أسس لمنيجو في تناكؿ
لكاف غمطا كخطأ ،كاف كاف مقتضى القياس ، » .كىك بيذا قد ٌ

العرب المكثكؽ بفصاحتيـ ،كاف
النحك كقضاياه ،فالقاعدة عنده أف ال ييخطٌأ
مسائؿ أصكؿ ٌ
ي

ألف الغرض مف القياس ،ىك التٌأصيؿ لمقاعدة
جاء عمى لسانيـ ما يخالؼ األقيسة ٌ
الن ٌ
حكية؛ ٌ

حكية ،لمكافقة العرب الفصحاء في كبلميـ.
ٌ
الن ٌ

ألنو في رأيو مخالؼ
جني
العرب في كبلميـ؛ ٌ
ابف ٌ
رض اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٍ
ى
كلـ ي ى
أف خطٌأ ي

القيـ:
لمقياس ،كقد ٌ
رد رأم ابف ٌ
جني بما ذىب إليو سيبكيو في المسألة ،يقكؿ اإلماـ ابف ٌ

ثـ قاؿ :كاٌنما يجكز
«كقد ذكر ابف ٌ
جني مف األمثمة التي زعـ ٌأنيا كقعت غمطا في كبلميـٌ ،

 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.4849
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ألنيـ ليست ليـ قياسات يعتصمكف بيا
ي
مثؿ ىذا الغمط عمييـ ،لما يستيكييـ مف ال ٌشبو؛ ٌ

مقدـ سي ػبكيو؟ حيث يقكؿ ،كليس
كاٌنما يخمدكف إلى بدائعي ػـ .كأي ػف ىذا مف كبلـ اإلماـ ال ػ ٌ
1
أف ما كرد في كبلـ
مما
يضطركف إليو ،إالٌ كىـ يحاكلكف بو كجيا»  ،فسيبكيو يرل ٌ
ٌ
شيء ٌ

النحاة خطأٌ ،إنما أرادت بو العرب
العرب صحيح فصيح ،كا ٍف خالؼ القياس ،كما رآه بعض ٌ
إال استقراؤه.
النحاة ٌ
كجيا مف الكجكه ،كما عمى ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،1ص.4894
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لمدكنة
إف ٌ
القيـ بأعالـ ال ّنحو ،وموقفو منيـٌ :
المبحث الّرابع :تأثّر اإلماـ ابف ّ
الدارس ٌ

يستقر لديو
نحكية،
المتمعف في ما طرحو فييا مف مسائؿ كقضايا
عامة ،ك
ٌ
اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ
القيـ ٌ
ٌأنيا تحفؿ و
مدكنة (بدائع الفكائد ،التٌفسير
بذكر ألعبلـ ٌ
بي؛ فقد ذكر الخميؿ في ال ٌ
النحك العر ٌ
مرة ،كذكر سيبكيو في تسعة كستٌيف
ٌ
القيـ ،كالتٌبياف في أقساـ القرآف) اثنتي عشرة (ٌ )49
السييمي في ثبلثة كخمسيف
الفراء في خمسة كخمسيف ( )55مكضعا ،ك ٌ
( )89مكضعا ،ك ٌ
( )51مكضعا:

القيـ
أعالـ ال ّنحو الذيف تأثّر بيـ اإلماـ ابف ّ
69
70
55

53

60
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12

10
0

الخليل

السّهيلي

الفرّاء

سيبويه

القيـ قد عرض
تضمف تمكـ
المدكنة آراءىـ ٌ
حكية في شتٌى المسائؿ ،كا ٌف اإلماـ ابف ٌ
الن ٌ
كت ٌ
ٌ
ؽ تارةن ،كمنو يحسف بنا أف
فأيد ًحينا ،كعارض طك ار ،ىكىكفَّ ى
مكاقفيـ احتجاجا بيا كمناقشةن لياٌ ،
كنبيف فيـ كافقيـ؟ كفيـ عارضيـ؟ كاذا عارضيـ
نعرض بعضا مف مكاقفو مف أعبلـ ٌ
النحكٌ ،
متحرزا؟
فكيؼ كاف منيجو في نقده لرأييـ ،أتراه كاف جريئا في ذلؾ ،أـ متح ٌفظا
ٌ
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مبجؿ ،فقد كصفو باإلماـ
القيـ ٌ
إف مقاـ سيبكيو عند اإلماـ ابف ٌ
 -1موقفو مف سيبويوٌ :
المقدـ
الصناعة»« 1كأيف ىذا مف كبلـ اإلماـ
المقدـ« :سيبكيو المعظٌـ
ٌ
ٌ
كالمعظٌـ ك ٌ
المقدـ في ٌ

2
الرأم
سيبكيو»  ،كلقد استشيد اإلماـ بآرائو في مسائؿ كثيرة ،بؿ كاف رأيو ٌ
حجة لو في إثبات ٌ

القيـ بآراء سيبكيو:
حكم أك ٌ
ٌ
مما استأنس بو اإلماـ ابف ٌ
الن ٌ
رده ،كلنا أف نعرض أمثمة ٌ



﴿وِا َّف ُكالً
استشيد اإلماـ بقكؿ سيبكيو في تكجيو قراءة مف ق أر ٌ
(إف) بالتٌشديد في اآليةَ :

لَ َّما لَ ُي َوفِّ َي َّن ُي ْـ

لما)
(ما) ،ك( ٌ

إف) عنده نافية بمعنى
َع َمالَ ُي ْـ﴾ ىود  ،111قاؿ « :كمف قرأىا ٌ
َرب َؾ أ ْ
مشددة كانت ( ٌ
في معنى (إالٌ) ،قاؿ سيبكيو عف الخميؿ في قكليـ ( :ىن ىش ٍدتي ى ً
ت) قاؿ:
لما فى ىعٍم ى
ؾ بالمىو ٌ

المعنىٌ :إال فعمت» ،3كلـ يعقٌب اإلماـ عمى ما استشيد بو مف قكؿ سيبكيو ،كذاؾ نحسبو دليبل

حجةن عمى ما ذىب إليو في تكجيو القراءة.
الكتفائو بقكؿ اإلماـ ٌ

يـ)
أف ٌ
 أشار اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ
الن حاة قد ذىبكا مذىبيف في تفسير زيادة الميـ في (الٌم ٌ
ِ
ِ
شاء َوتَ ْن ِزعُ ا ْل ُم ْم َؾ ِم َّم ْف
في مثؿ قكلو تعالىُ ﴿ :ق ِؿ المَّ ُي َّـ مال َؾ ا ْل ُم ْمؾ تُ ْؤِتي ا ْل ُم ْم َؾ َم ْف تَ ُ

شاء﴾
تَ ُ

آؿ عمراف

ت
 ،26كأكرد قكؿ سيبكيو في المسألة ،قاؿ اإلماـ« :فقاؿ سيبكيوً :ز ى
يد ٍ

الن داء .كلذلؾ ال يجكز الجمع بينيما في اختيار الكبلـ ،فبل يقاؿ (يا
عكضا مف حرؼ ٌ
شاعر:
يـ) ٌ
إال فيما ندر ،كقكؿ ال ٌ
المٌ ٌ
4
يـ »
يـ ،يا المٌ َّ
ث أىلى َّما  ...أىقيك يؿ :يا المٌ َّ
ًإني إذا ىما ىح ىد ه

النحاة سيبكيو ككجدنا ٌأنو لـ يذكر ال ٌشاىد ال ٌشعرم الذم أكرده
كتبيٌنا المسألة عند إماـ ٌ
ٌ
اإلماـ ،فاتٌ ػضح ٌأنو ًمػ ٍف استشياد اإلماـ في الػمسألة ،بينما اكتػفى سيبكيو بق ػكلو « :كقكليـ الٌميي َّـ

5
كلما فرغ اإلماـ مف ذكر قكؿ سيبكيو ،ذكر الكجو الثٌاني
حذفكا (يا) كألحقكا
الميـ عكضان» ٌ ،
ى
أف ىذا
أف (الميـ) عكض عف جممة محذكفة ،كلـ ينسبو ألحد مف ٌ
ثـ ذكر ٌ
لممسألة كىك ٌ
النحاةٌ ،

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.176
 - 2المرجع نفسو ،ج ،1ص.4894

 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌبياف في أقساـ القرآف ،ص.414
القيـ ،ص.918
 -4ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌفسير ٌ
 -5سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.95
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كرده لمكجو اآلخر بما أكرده
رده البصرٌيكف ،كذكر حججيـ .كىك بعرضو لرأم سيبكيوٌ ،
الكجو ٌ

نستشؼ ٌأنو آخ هذ برأم سيبكيو في المسألة.
مف حجج البصرٌييف،
ٌ


قيـ ي ػعارض أف تق ػكـ الػ ػحركؼ م ػقاـ
أف اإلم ػاـ ابف ال ػ ٌ
أشػرنا في فصؿ ال ػحركؼ ٌ


النحاة يجعمكف أحد
القيـ « :كظاىرٌية ٌ
ب ػعضيا ،كسمؾ في ذلؾ مسمؾ سيبكيو  ،يقكؿ اإلماـ ابف ٌ

أما فقياء أىؿ العر ٌبية فبل يرتضكف ىذه الطٌريقة ،بؿ يجعمكف لمفعؿ
الحر ٍفيف بمعنى اآلخر ،ك ٌ
في ً
شربكف
معنى مع الحرؼ ،كمعنى مع غيره ،فينظركف إلى الحرؼ كما يستدعي مف األفعاؿ ،ي
َّ
الصناعة سيبكيو رحمو اهلل تعالى ،كطريقة ح ٌذاؽ
الفعؿ
المتعدل بو معناه ،ىذه طريقة إماـ ٌ
ً
ً
الحرؼ ،كىذه قاعدة شريفة جميمة
الحرؼ مقاـ
الفعؿ ،ال يي ًقيمكف
يضمنكف الفع ىؿ معنى
أصحابو،
ى
ٌ

1
الصناعة
المقدار ،تستدعي فطنة كلىطىافىة في ال ٌذىف» ٌ ،
ككأني باإلماـ ،كبقكلو (ىذه طريقة إماـ ٌ

النحاة إلى سيبكيو ،كمف
كلن ٍنظي ٍر كيؼ نسب الح ٌذاؽ مف ٌ
سيبكيو) ،كجد لرأيو في المسألة مستندا ،ى
النحك.
القيـ،
كمرجعيتو في ما تناكلو مف مسائؿ ٌ
ٌ
الرفيعة لسيبكيو عند اإلماـ ابف ٌ
ثـ تتجمٌى المكانة ٌ
ٌ
المتتبع لًما استأنس
مدكنتو ،حتٌى إ ٌف
كثير ٌ
إف اعتماد اإلماـ اآلراء ٌ
ٌ
ٌ
النحكية لسيبكيو ه
جدا في ٌ
القيـ مف المريديف المطيعيف ،الذيف ال
بو مف آرائو ،كمكاقفو ٌ
أف اإلماـ ابف ٌ
الن ٌ
يظف ٌ
حكية ،لى ٌ

أف اإلماـ اتٌبع مكاقػؼ سػيبكيو
ردكف ل ػشيخيـ رأيا ،كال يع ػترضكف عميو في مػسألة .كالح ٌ
يػ ػ ٌ
ؽ ٌ

يتحرج أف
كاعتمدىا عف كعي كبصيرة ،كقد خالفو في ما رأل ٌ
أف ٌ
الصكاب قد التبس عميو ،كلـ ٌ

أف أبا بشر -رحمو اهلل-
يخالؼ سيبكيو ،فيك – عنده -ليس بمعصكـ ،يقكؿ « :كال ريب ٌ
العٍمـ بالقى ٍدح المعمَّى ،كأحرز مف ىقصب ً
ضرب في ىذا ً
كلكف ال ييك ًجب ذلؾ
ات ىس ٍب ًقو كاستكلى...
ٍ
ىى
يى

نص قد خالفو
أف ييعتقىد ٌأنو أحاط بجميع كبلـ العرب ،ك ٌأنو ال ٌ
حؽ إالٌ ما قالو .ككـ لسيبكيو مف ٌ

2
كتيو اإلماـ ،فالعالـ عنده يصيب ،كيجانبو
حس
عف
ينـ
كىذا
،
جميكر أصحابو فيو»
عممي أي ى
ٌ
ٌ
ي
ٌ
كيترؾ ما عداه.
فيؤخذ عنو في ما أصاب ،ي
الصكابٍ ،
ٌ

 األصؿ عند سيبكيو أف ال تقكـ الحركؼ مقاـ بعضيا ،غير ٌأنو ذكر أف بعض الحركؼ يككف فييا ذلؾ :يينظر
فصؿ الحركؼ.
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،9ص.191
القيـ ،ص.976
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
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النحاة في مسائؿ قميمة ،نذكر منيا:
كلقد ٌ
القيـ رأم إماـ ٌ
رد اإلماـ ابف ٌ

ؼ بمفظ المذ ٌكر« :باب ما يككف َّ
مذك ار
كص ي
أف مف األسماء ما ىك ٌ
رأل سيبكيو ٌ
مؤنث ،ي
كي ى

َّ
ؼ بو
حائض ،كىذه
يصؼ
طامث ،كما قالكا :ناقةه
ه
المؤنث ،كذلؾ قكلؾ :امرأةه
كص ي
ه
ضامر ،يي ى
ه
1
َّ
ثـ
المؤنث كىك مذ ٌكرٌ ، ».
أف ذلؾ أيجرم عمى المذ ٌكرٌ ،
كقدر سيبكيو ٌ
ككأنيـ قالكا شيء ضامر ٌ

المؤنث في مثؿ ( ىر يج هؿ
المؤنث بما كصفكا المذ ٌكر ،كما كصفكا المذ ٌكر بما كصفكا
كصفكا
ٌ
ٌ
ين ىك ىحةه).

مؤنث
أف الػكصؼ خاص بال ػ ٌ
إماـ ٌ
كخالؼ اإلماـ ابف ال ٌ
النحاة ف ػي ما ذى ػب إليو ،كرأل ٌ
قيػـ ى
أف طالقا كحائضا كطامثاٌ ،إنما يحذفت تاؤه لعدـ
كحذفت التٌاء لعدـ الحاجة « :الكجو الثٌالثٌ :
ي
المؤنث في مح ٌؿ المٌبس ،فإذا كانت
فإف التٌاء ٌإنما دخمت لمفرؽ بيف المذ ٌكر ك ٌ
الحاجة إليياٌ ،

الصكاب في ذلؾ ،كىك المذىب
خاصة
الصفة
ٌ
بالمؤنث فبل لى ٍبس ،فبل حاجة إلى التٌاء ،ىذا ىك ٌ
ٌ
ٌ
ً
محص هؿ ىبرٌد
فإف قمت :ىذا خبلؼ مذىب سيبكيو .ي
الككفيٍ .
قمت :فكاف ماذا؟ كىؿ ىي ٍرتضي ى
ٌ
2
أف ما اختاره اإلماـ أفضؿ
مك ًج ًب ٌ
الصحيح ،لككنو خبلؼ قكؿ عالـ ٌ
معيف؟»  ،كنرل ٌ
الدليؿ ٌ
أف ما ذكره سيبكيو قد ال يصميح كصفا لم ٌشيء :فيؿ يقاؿ :شيء حائض ،كشيء
مف باب ٌ
كجو مف كجكه العر ٌبية؛ إ ٍذ
القيـ ،فيستقيـ ،مف باب ٌأنو ٍ
أما ما ذىب إليو اإلماـ ابف ٌ
طامث؟ ٌ
ً
أغ ىنت القرينة ،كما الحاؿ في تنكيف العكض.
يص ٌح الحذؼ إذا ٍ


ِع ِت ّياً﴾

الر ْح َم ِف
َشد َعمَى َّ
(أم) في قكلو تعالى﴿ :أَي ُي ْـ أ َ
ناقش اإلماـ المسألة ٌ
النحكية المتعمٌقة ب ػ ٌ
مريـ

ثـ عرض رأم
(أم) مبتدأ ك ٌ
 ،69فعرض مكقؼ الخميؿ ،الذم رأل ٌ
أف ٌ
(أشد) خبرٌ ،

ض ٌـ
بنية عمى ال ػ ٌ
أم) ى ػنا مكصكلة مػ ٌ
سيب ػكيو ،قاؿ اإلم ػاـ ابف ال ػ ٌ
قيـ« :الثٌالث :قكؿ سيبكيو ٌ
إف ( ٌ

فمما يحذؼ صدر
المسكغ لبنائيا حذؼ صدر صمتيا ،كعنده أصؿ الكبلـٌ :أييـ ىك ٌ
أشدٌ ،
ك ٌ
الضـ تشبييا ليا بالغايات ،التي قد حذفت مضافاتيا ك ػ ػ (قبؿ) ك(بعد)...
الصمة ،يبنيت عمى ٌ
ٌ
النظائر ،كلـ يكجد في المٌغة شاىد لو ...كالمختار
ناء خارج عف ٌ
أما قكؿ سيبكيو ،فإشكالو ٌأنو بً ه
كٌ
 - 1سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.161
القيـ ،ص.976
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
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1
النحاة ،فيؤالء -عنده -
القيـ في تحميمو لمذىب ٌ
قكؿ الخميؿ»  ،كمف ىذا يتأ ٌكد منيج اإلماـ ابف ٌ
عمماء يجتيدكف ،في ً
كيرد .كقد فاضؿ
ؤخذ منو ٌ
صيبكف كثي ار ،كيمتبس عمييـ األمر تارة ،ككؿ يي ى
ي

ألف الخميؿ أستا هذ
اإلماـ ابف ٌ
األكؿ؛ ليس ٌ
القيـ بيف رأم الخميؿ كرأم سيبكيو ،فاختار رأم ٌ
شاىد
يستكمؿ أركاف التٌػقػعػيػد؛ إ ٍذ لـ ييسنًده
أعمـ منو ،كاٌنما رأل قك ىؿ سيبكيو لـ
ٍ
ه
لسيبكيو ،فيك إ نذا ٍ

السماع.
مف ٌ


البساطة كالتٌركيب في الحرؼ (لف) :عرض سيبكيو في الكتاب في باب (إعراب األفعاؿ

بأف
أف الخميؿ رأل ٌ
المضارعة لؤلسماء) ،الحركؼ التي تنصب األفعاؿ المضارعة ،كذكر ٌ

2
القيـ فقد
أما اإلماـ ابف ٌ
الحرؼ (لف) مرٌكب كأصمو (ال أف) ،كأشار سيبكيو إلى بساطتيا ٌ .

أما (لف) ،فيي عند الخميؿ مرٌكبة مف (ال كلف) ،كال يمزـ ما اعترض
اختار مذىب الخميؿ « :ك ٌ
ألنو يجكز في المرٌكبات ،ما ال يجكز في ال ػبسائط»
عميو سي ػبكيو مف تق ػديـ المفعػكؿ عمييا؛ ٌ

3

أف (لف) لػك كاف أصميا (ال أف)
أف ٌ
ٌ
حجة سيبكيو غيػػر قائمة ،فيػػك (سيبػكيو) رأل ٌ
كبيف اإلماـ ٌ

أف ما ال يجػكز في
يتقدـ عمييا المفعػكؿ ،كقػد ٌ
ما جاز أف ٌ
رد اإلمػاـ ابف القػ ػٌيػـ ى ػذا ،كرأل ٌ
4
ألف
البسائػط ،قػد يجػكز في المرٌكبات .كفي المسألة اخترنا مذىب سيبكيو في بساطة (لف)؛ ٌ

عسؼ كالتٌكمٌؼ.
المفعكؿ ٌ
يتقدـ عمييا ،كاخترناه أيضا ،لغرض التٌيسير كمجافاة التٌ ٌ

مدكنتو ،فكافقو في
عينات مف مسائؿ
نحكية لسيبكيو ،عرضيا اإلماـ ابف ٌ
ٌ
تم يكـ ٌ
القيـ في ٌ

حكية ،كأحد
الصناعة ٌ
الن ٌ
مكاضع كثيرة ،كاستأنس بآرائو في قضايا عديدة؛ ذلؾ ٌ
ألف سيبكيو إماـ ٌ
أف أٍل ىم ًعٌيتىو في عمـ
كيستشيد بأقكالو ،غير ٌ
أع ػبلميا األف ػذاذ ،فبل غرابة أف ييستأنس برأيو ،ي
رد بعض ما ذىب إليو سيبكيو ،كا ٍف
القيـ قد ٌ
العر ٌبية ،لـ تشفع آلرائو أف ال ٌ
ترد؛ فيذا اإلماـ ابف ٌ

بي.
أثٍىبت لو التٌ ٌ
قد ىـ كالعظى ىمة في ٌ
النحك العر ٌ

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.978
 - 2سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.5
 - 3ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.485
 -4يينظر تفصيؿ المسألة في فصؿ الحركؼ.
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النحاة
 -2موقػفػو مػف
كية إلماـ ٌ
القيـ مف اآلراء ٌ
النح ٌ
لما اتٌضح مكقؼ اإلماـ ابف ٌ
ّ
الفػػػراءٌ :
لعمىوـ مف
نتبيػػف مكقفو مف اآلراء ٌ
الن ٌ
قمينا بنا أف ٌ
سيبكيو ،كىك أحد أعبلـ نحاة البصرة ،كاف ن
حكية ى
الفراء (ت ػ917ىػ) .كلـ يكف
أعبلـ الككفة ،فاخترنا أحد أقطابيا
ٌ
األلمعييف ،كىك أبك زكرٌياء ٌ
الرجؿ في
اختيارنا لو
ٌ
مدكنة اإلماـ ،فقد أشرنا ٌ
أف اإلماـ قد ذكر ٌ
اعتباطيا ،كاٌنما لكثرة كركده في ٌ
ما يزيد عف خمسة كخمسيف مكضعاً ،
قيـ
القيـ ال يخفى ،فاإلماـ ابف ال ػ ٌ
كس ٌر استشياد اإلماـ ابف ٌ

عما أيل ػ ػؼ في معاني القرآف
اىتـ بالتٌفسير ،فما كاف ينبغي أف
ٌ
يصد ٌ
عالـ في أصكؿ ال ٌشريعة ،ك ٌ

كاعرابو.

النحاة
الفراء،
مذىبو مع إماـ ٌ
القيـ في عرضو لمسائؿ ٌ
كقد ذىب اإلماـ ابف ٌ
ى
النحك عند ٌ

سيبكيو؛ إ ٍذ كافقو في آراء ،كعارضو في أخرل ،كمف المسائؿ التي كافقو فييا ،كاستأنس بيا في
حكية ،نذكر:
تناكلو لممسائؿ ٌ
الن ٌ

الفراء في إعرابو لػ ( ىك ىم ًف اتَّىب ىعني) مف اآلية ﴿ :ق ْؿ
 استأنس اإلماـ ابف ٌ
القيـ برأم ٌ
ِ
ِ
َّ ِ
ىذ ِه س ِب ِ
ِ
يمي أ َْد ُ ِ
حاف المَّ ِو َوما أََنا ِم َف
س ْب َ
يرٍة أََنا َو َمػ ِف اتََّب َعني َو ُ
َ
عو إلَى المو َعمى َبصػ َ

الفراء كجماعة( :كمف اتٌبعني) معطكؼ
ا ْلمػػُ ْ
ش ِرِك َ
يف﴾ يوسؼ ،108يقكؿ اإلماـ ابف ٌ
القيـ« :قاؿ ٌ
الضمير في (أدعك)؛ يعني أنا كمف اتٌبعني يدعك إلى اهلل كما أدعك ...قاؿ ابف األنبارم:
عمى ٌ

ثـ يبتدئ بقكلو( :عمى بصيرة أنا كمف اتٌبعني) فيككف
يتـ
الكبلـ عند قكلو (إلى اهلل)ٌ ،
كيجكز أف ٌ
ي
الفراء أحسف كأقرب إلى الفصاحة كالببلغة» ،1فقد عرض
الكبلـ عمى قكلو جممتيف ...كقكؿ ٌ
ألنو األقرب إلى
الفراء أقكل؛ ٌ
ثـ رأم ابف االنبارم ،كرأل ٌ
أف مذىب ٌ
اإلماـ رأم ٌ
الفراء ٌ
(كم ًف
الفصاحة كالببلغة .كما اختاره ابف ٌ
القيـ قد اختاره كثيركف ،قاؿ العكبر ٌ
م « :ك ى

2
القيـ
اتٌبعني) :معطكؼ عمى ضمير الفاعؿ في أدعك ، ».فقد جاء استئناس اإلماـ ابف ٌ

قكة الببلغة ،كمكافقتو كجيا مف كجكه اإلعراب.
برأم ٌ
الفراء ،لما فيو مف ٌ

القيـ ،ص.119
 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
 - 2العكبرم ،التٌبياف في إعراب القرآف ،ج ،9ص.717
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وسى
استشيد اإلماـ ابف ٌ
الفراء في شرح قكلو تعالىَ ﴿ :و َكمَّ َـ ا﵀ُ ُم َ
القيـ بما ذىب إليو ٌ



ِ
يما﴾ال ّنساء.164
تَ ْكم ً

كصؿ إلى اإلنساف
قاؿ اإلماـ ابف ٌ
تسمي ما يي ى
القيـ « :قاؿ ٌ
الفراء :العرب ٌ

كلكف ما تحققيو بالمصدر ،فإذا ح ػقٌػقىػٍتػو بالمصدر ،لـ يكف ٌإال حقيقة
بأم طريؽ كصؿ.
ٌ
كبلماٌ ،
ال ػكبلـ ،كاإلرادة ،يقاؿ :فبلف أراد إرادة ،يريدكف حقيقة إرادة .كيػقاؿ :أراد الجدار ،كال يقاؿ :إرادةن
1
عز كج ٌؿ
ألنو
ه
أف اهلل ٌ
ٌ
فمما تأ ٌكد الكبلـ بالمصدر (تكميما) ،تأ ٌكد المعنى ٌ
مجاز غير حقيقةٌ ، ».

النحكية في المٌغة العر ٌبية.
السبلـ نطقا ال رمزا ،كىذا مف بديع المعاني ٌ
كمٌـ مكسى عميو ٌ

الضمير في (يك ٌذبؾ) مف اآلية ﴿ :فَ َما

الفراء في معنى ٌ
اختار اإلماـ ابف ٌ
القيـ رأم ٌ
ُي َك ِّذ ُب َؾ َب ْع ُد ِبالد ِ
ت لمجاىد﴿ :فَ َما ُي َك ِّذ ُب َؾ َب ْع ُد
ِّيف ﴾ التّيف .7قاؿ اإلماـ  « :قاؿ منصكر :قٍم ي
ِبالد ِ
الضمير
محمدان ،فقاؿ معاذ اهلل إثما ،عنى بو اإلنساف ،كقاؿ قتادةٌ :
ِّيف﴾ التّيف .7ىع ىنى بو ٌ

ٌلمن ٌبي y

ً
الرج يؿ) ،إذا قاؿ
الفراء ،كىذا مكضع يحتاج إلى شرح كبياف ،ييقاؿ( :كذب ٌ
 ،كاختاره ٌ

ً
ً
كذبو ،كاف
الكذب ،ك(ك ٌذ ٍبتو أنا) ،إذا نسبتو إلى الكذب ،كلك اعتقدت صدقو كك ٌذبتو ،إ نذا اعتقدت ى

الضمير عائدا عمى ٌالن ٌبي y
الفراء اختار أف يككف ٌ
كاف صادقان»  ،فذكر اإلماـ ٌ
أف ٌ
2

ككأني
ٌ ،

ككضحو.
حجةن ،كرأل ٌأنو يحتاج إلى شرح كبياف ،فشرحو
ٌ
الفراء ٌ
باإلماـ اكتفى بما ذىب إليو ٌ
كمما استأنس بو مف
مما كافؽ اإلماـ ابف ٌ
ىذه ٌ
الفر ى
القيـ ٌ
كمما استشيد بو مف أقكالوٌ ،
اءٌ ،
عينة ٌ

أما المسائؿ التي خالفو فييا ،فيي قميمة ،كنذكر
مدكنة اإلماـ ابف ٌ
القيـ؛ ٌ
آرائو ،كىي كثيرة في ٌ

منيا:

ش ِي َد المَّ ُو أ ََّن ُو َال إِلَ َو إَِّال ُى َو

اء في شرح قكلو تعالى َ ﴿ :
خالؼ اإلماـ ابف ٌ
الفر ى
القيـ ٌ
ِ
ِِ ِ
ِ
س ِط﴾ آؿ عمراف  ،18قاؿ اإلماـ « :أحدىا :أف تككف ال ٌشيادة
َوا ْل َم َال ئ َك ُة َوأُولُو ا ْلع ْمـ قَائ ًما ِبا ْلق ْ
الديف عند المٌو اإلسبلـ كىك المشيكد بو .كيككف فتح
كاقعة عمى الجممتيف .فيي كاقعة عمى إً ٌف ٌ
َّ
بأنو ال إلو ٌإال ىك .كىذا تكجيو
الجر؛ أم ٌ
( ٌأنو) مف قكلو (أَّىنوي ال إًلوى إًال يى ىك) عمى إسقاط حرؼ ٌ
القيـ ،ص.14
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
 -2ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػبياف في أقساـ القرآف ،ص.59
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الفراء .كىك ضعيؼ ٌ
فإف المعنى عمى خبلفو ،ك ٌ
جداٌ .
أف المشيكد بو :ىك نفس قكلو (أَّىنوي ال إًلوى
ٌ
صمىت ،1».كنبلحظ
إف) كما في ٌ
إً َّال يى ىك) فالمشيكد بو ( ٌ
صرفت ،كبو ىح ى
حيزىا .كالعناية إلى ىذا ي
جدا) ،كىذه الطٌريقة في
الضعيؼ ٌ
أف اإلماـ كاف شديدا في ٌ
بالرأم ( ٌ
ٌ
الفراء؛ إذ كصفو ٌ
رده لرأم ٌ

تقدـ -كليس ىذا مف باب ككف
رد بعض آراء سيبكيو -كقد ٌ
ألفينا اإلماـ ينتيجيا في ٌ
الرٌد ما ٍ
ٌ
ألف اإلماـ لـ ينتصر لمبصرة عمى
الفراء عمى نما مف أعبلـ الككفة ،كسيبكيو مف أعبلـ البصرة؛ ٌ
ٌ

كتبنى مكاقؼ لمككفة ،كاف كاف ميمو لمبصرٌييف أكبر.
حساب الككفة ،فقد ٌ
رد آراء لمبصرٌييف ٌ
ِ
يب ِم َف
فراء فػي اآليةَّ ﴿ :

إف َر ْح َ
مت المّو َق ِر ٌ
ٌ
ضعػؼ اإلماـ ابف الػقيـ رأم الػ ٌ
يب
الفراء في تذكير (قريب) كتأنيثيا « :فإذا قالكا :ىد يار ى
ؾ ٌ
منا ىق ًر ه
ال ُم ْح ِس ِن َ
يف﴾ األعراؼ .56قاؿ ٌ

ً
يبً ،في القرب كالبعد َّ
اف
أك فيبلىىنةه ًم ٍن ى
ؾ ىق ًر ه
ذكركا ك َّأنثكا .كذلؾ ٌ
أف القريب في المعنى كاف ىك ى
2
ألنيا في تأكيؿ
فكأنو ًفي تػأكيؿ :ىػي مػف مكاف قػريب» فػ (قريب) كردت مذ ٌكرة؛ ٌ
مرفكعا ٌ
ن

أف القريب
ير ٍ
ؽ لئلماـ ابف ٌ
القيـ ىذا التٌكجيو ،قاؿ « :المسمؾ التٌاسعٌ :
(مكاف قػريب) ،كلـ ي
النسب كالقرابة ،فيذا بالتٌاء ،تقكؿ فبلنة قريبة لي ،كالثٌاني ٍقرب
يراد بو شيئاف :أحدىماٌ :

الفراء
المكاف ،كىذا ببل تاء ،تقكؿ
مني ،كال تقكؿ قريبة ٌ
جمست فبلنة قريبا ٌ
ٍ
مني ،كىذا مسمؾ ٌ

3
أف اإلتياف ب ػ (قريب)
رحمو اهلل كجماعة كىك أيضا ضعيؼ»  ،كرأل اإلماـ ابف ٌ
القيـ ٌ

أما في االسـ فبل.
ٌ
لممؤنث كالمذ ٌكر كمييما ،يجكز فقط إذا كاف ظرفاٌ ،

القيـ في تأليفو لكتابو (بدائع الفكائد) اعتمادا
السييمي :لقد اعتمد اإلماـ ابف ٌ
 -3موقفو مف ّ

الدكتكر أيمف ال ٌشكا 4أجرل دراسة مكازنة بيف
إف ٌ
لمسييمي ،حتٌى ٌ
كبي ار عمى كتاب (نتائج الفكر) ٌ
َّ
السييمي في ما يزيد عف
أف اإلماـ ابف ٌ
المؤل ٍفيف ،كقد أحصى ما أحصيناه مف ٌ
القيـ قد ذكر ٌ

مرتيف اثنتيف ،كلـ يرد ذكره في (التٌبياف في
أما في (التٌفسير ٌ
القيـ) ،فقد يذكر ٌ
خمسيف مكضعاٌ ،

القيـ ،ص.911
 - 1ابف ٌقيـ الجكزية ،التػٌفسير ٌ
الفراء ،معاني القرآف ،ج ،4ص.164
ٌ -2

القيـ ،ص.961
 -3ابف ٌقيـ الجكزية ،التٌػفسير ٌ
القيـ" ،مجمة جامعة دمشؽ ،العدد ،1 :مف ص17
لمسييمي كبدائع الفكائد البف ٌ
 -4أيمف ال ٌشكا" :بيف نتائج الفكر ٌ
إلى.68
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ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
النحاة :فقد ٌأيده في مكاقؼ
السييمي مسمكو مع غيره مف ٌ
أقساـ القرآف) .كلقد سمؾ اإلماـ مع ٌ

يح ٍػؿ دكف
كثيرة ،كاستأنس بآرائو كاستػشيد بيا ،غير أ ٌف تأثٌر اإلماـ ابف ٌ
بالسييػمي ،لـ ي
القيػـ ٌ

النحك كقضاياه.
مخالػفتو ٌإياه في مسائؿ ٌ

السييمي ،نذكر:
مما استأنس بيا اإلماـ ابف ٌ
القيـ مف آراء أبي القاسـ ٌ
كا ٌف ٌ

عػوهُ َخ ْوفًا
﴿و ْ
 اختار اإلماـ ابف ٌ
اد ُ
القيـ رأم ٌ
السيػيمي في إعػراب قكلو ت ػعالىَ :

ضر ًعا َو ُخ ْف َي ًة﴾
َو َ
قيـ « :كانتصاب قكلو ﴿تَ َ
طػػ َمػ ًعا﴾ األعػراؼ  ،56يقكؿ اإلماـ ابف الػ ٌ
55

األعراؼ

ً
يف
ط َم ًعا﴾ األعػراؼ ،56قيؿ :ىك عمى الحاؿ؛ أمٍ :اد يعكه
﴿ َو َخ ْوفًا َو َ
متضرعيف يم ٍخف ى
ٌ

نصب عمى المفعكؿ لو.
خائفيف طامعيف ،كىذا ىك الذم ي ٌ
السييمي كغيره .كقيؿ :ىك ٍ
رجحو ٌ

الصحيح في ىذاٌ :أنو منصكب عمى الحاؿ» ،1فقد اختار
كىذا قكؿ كثير مف ٌ
النحاة ...ك ٌ
النحاة ،كرأل (خكفا) ك(طمعا)ٌ ،إنما انتصب عمى
السييمي عمى غيره مف ٌ
اإلماـ رأم ٌ

الحاؿ.

الرحمف) مف البسممة ،فقد ٌبيف
 استشيد اإلماـ ابف ٌ
القيـ بمذىب ٌ
السييمي في إعرابو ( ٌ
الرحمف) نعتا ،كقالكا ٌإنو بدؿ ،كلـ ً
يذكر اإلماـ ىؤالء
أف مف ٌ
اإلماـ ٌ
النحاة مف استبعد أف يككف ( ٌ
السييمي :كالبدؿ عندم فيو ممتنع ،ككذلؾ عطؼ
ٌ
السييمي « :قاؿ ٌ
ثـ استشيد بقكؿ ٌ
النحاةٌ ،
ؼ المعارؼ كمٌيا كأبينًيا ،كليذا قالكا:
فإنو أى ٍع ىر ي
األكؿ ال يفتقر إلى تبييفٌ ،
البياف؛ ٌ
ألف االسـ ٌ

كلكنو كاف جرل مجرل األعبلـ ،فيك كصؼ يراد بو
﴿ َو َما َّ
الر ْح َم ُف﴾ ،كلـ يقكلكا ك(ما اهلل)ٌ .
الرحمف مف أبنية المبالغة كغضباف كنحكه ،كاٌنما دخمو معنى
الرحيـٌ ،إال ٌ
أف ٌ
الثٌناء ،ككذلؾ ٌ
فإف التٌثنية في الحقيقة تضعيؼ ،ككذلؾ
المبالغة مف حيث كاف في آخره ألؼ كنكف كالتٌثنيةٌ ،

فكأف غضباف كسكراف حامؿ لضعفيف مف الغضب كالس ٍكر ،فكاف المٌفظ مضارعا
الصفةٌ ،
ىذه ٌ
2
ً
ككأني بو ارتضاه ىح ىك نما في المسألة ،كما
السييميٌ ،
لمىفظ التٌثنية»  ،كلـ يعقٌب اإلماـ عمى قكؿ ٌ
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
السييمي
ذىب إليو ٌ

عز َّ
َّ
(الر ٍح ىم ًف
كجؿَّ :

الز ٌجاج« :كقكلو
النحاة ،قاؿ ٌ
القيـ ،ىك ما ذىب إليو بعض ٌ
ككافؽ فيو ابف ٌ
َّ 1
َّ ً ً
الصفات لمَّ ًو َّ
الزمخشرم.
الفراء ك ٌ
الرحيـ) ىذه ٌ
عز كجؿ» كالى ذلؾ ذىب ٌ

السييمي في تبييف الحكمة في عبلمات التٌصغير « :يجعمت
 استأنس اإلماـ ابف ٌ
القيـ بقكؿ ٌ

السييمي فقاؿ:
عبلمة التٌصغير َّ
ضـ ٌأكلو ،ى
كفتح ثانيو ،كحكمة ذلؾ  -كاهلل أعمـ  -ما أشار إليو ٌ
المصغر ،كالجمع مقابمو ،كقد ًزيد في الجمع ألؼ ثالثة كػ :فى ىعالًؿً ،
فزيد في
التٌصغير تقميؿ أجزاء
ٌ
الزيادة في
الزيادة في المٌفظ عمى حسب ٌ
ألف ٌ
مقابمتو ياء ثالثة ،كلـ يكف آخ ار كعبلمة التٌأنيث؛ ٌ
المعنى ،كالصفة التي ىي ً
تختص بجزء منو دكف جزء» ،2كىينا اكتفى اإلماـ
صغر الجسـ ،ال
ٌ
ٌ

السييمي في الحكمة مف عبلمات التٌصغير ،كلـ يعقٌب عمى قكلو.
ابف ٌ
القيـ بما ذىب إليو ٌ

ييمي ،كىي
نحكية ،كافؽ فييا
إف ما أكردناهٌ ،إنما ىي نماذج مف مسائؿ
الس َّ
اإلماـ ابف ٌ
ٌ
ٌ
القيـ ٌ
ي
السييمي .كقد
كثيرة في (بدائع الفكائد) ،كقد يعمد أحيانا إلى اإلتياف بالمسألة كاممة ،كما أكردىا ٌ

الرد عميو في بعضيا ،نذكر مف ذلؾ:
تشدد في ٌ
خالفو في مسائؿ أخرل ،بؿ ٌ

ييمي في مصدر الفعؿ ( ً
السييمي في (نتائج

الس َّ
خالؼ اإلماـ ابف ٌ
شرب) ،فقد أكرد ٌ
القيـ ٌ
بَّ ،
شرب ىك« :كأما َّ
أف مصدر ً
ب
الفكر)ٌ ،
ب ىك المصدر بالفتح ،كالش ٍر ي
فالش ٍر ي
الش ٍرب كالش ٍر ي
ٌ
عػبارة عف المشركبات ،أك عف الح ػدث الذم ى ػك مفػعكؿ مط ػمؽ في األصػؿ ،كرٌبػما ايت ًسع
ب ال ِي ِ
شِ
يـ﴾
وف ُ
ؽ الفعػ يؿ مػنو ،كما قاؿ﴿ :فَ َ
فيػو ،فأي ٍجرم مجرل المص ػدر ال ػذم ايشػتي ٌ
ارُب َ
ش ْر َ

3
كنبكة مف
الواقعةٌ ، »55
السييمي ،قاؿ« :قمت ىذه كبكة مف جكادٍ ،
فرد اإلماـ ابف ٌ
أم ٌ
القيـ ر ى

شيف ،قاؿ اهلل
فإف الشرب
أما المشركب فيك الشرب بكسر ال ٌ
ٌ
صارـٌ ،
بالض ٌـ ىك المصدر ،ك ٌ
ِ
ِ
ب َي ْوٍـ َم ْعمُ ٍ
وـ﴾ ال ّشعراء ،155فيذا ىك المشركب ،كما تقكؿ
في ٌ
ب َولَ ُك ْـ ش ْر ُ
ليا ش ْر ٌ
الناقةَ ﴿ :

كقس هـ تستكفكنو في يكمكـ ،كىذا
ًق ٍسـ مف الماء كحظ
ه
تشريبو في يكميا ،كلكـ حظ ٍ
كنصيب ى
4
أف
ىك القياس في الباب ،كالذبح بمعنى المذبكح ،كالطحف لممطحكف»  ،فقد اختار اإلماـ ٌ

الزٌجاج ،معاني القرآف كاعرابو ،ج ،4ص.11
ٌ -1
 - 2ابف ٌقيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص .81

النحك ،ص.965
السييمي ،نتائج الفكر في ٌ
ٌ -3
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
أف (الشرب) ىك المشركب .كقد
المصدر ىك (الشرب)ٌ ،
كرد ما ذىب إليو السييمي الذم رأل ٌ
النحك ،غير ٌأنو
أقر لو بالتٌم ٌكف في عمـ ٌ
اعتبر اإلماـ ٌ
أف ما ذىب إليو ٌ
السييمي كبكةى جكاد ،فق ػد ٌ

بالسماع كالقياس.
اإلماـ
رد
كيترؾ ،كقد ٌ
ى
يؤخذ منو ي
السييمي ٌ
مذىب ٌ
ي
اف ِر َّ
القيـ بقكؿ السييمي ،في إيراد العطؼ كحذفو في اآليةَ ﴿ :غ ِ
الذ ْن ِب

لـ يقتنع اإلماـ ابف ٌ
ٌ

يد ا ْل ِعقَ ِ ِ
ش ِد ِ
عز كجؿ قد
َوقَا ِب ِؿ التَّْو ِب َ
أف اهلل ٌ
اب ذي الطَّ ْو ِؿ ال إِلَ َو إِالّ ُى َو﴾غافر ،3فذكر اإلماـ ٌ
عطؼ بيف ( ىغ ًاف ًر َّ
ك(كقىابً ًؿ التَّك ًب) ،ثـ أكرد ( ىش ًد ًيد اٍل ًعقى ً
اب) ببل عطؼ .فذكر رأم
الذ ٍن ًب) ى
ٌ
ٍ
حسف
فعطى ى
األكليف دكف اآلخريف ،فقاؿ ٌ
ٌ
السييميٌ :إنما ي
السييمي في المسألة « :ى
ؼ في االسميف ٌ
األكليف لككنيما مف صفات األفعاؿ ،كفػعمو سبحانو في غيره ال في نفسو
العطػؼ بيف االسميف ٌ

ألنو يريد تنبيو
كلتنزليما منزلة
الصحيحة بيف
المعني ٍيفٌ ،
الجممتيف؛ ٌ
ٍ
ى
فدخؿ حرؼ العطؼ لممغايرة ٌ
ش ِد ِ
يد ا ْل ِعقَ ِ
اب ﴾ بغير
كي ػ ىؤم ػميكهي؛ ثػـ قاؿَ ﴿ :
رجكه ي
العباد ،عمى ٌأنو ىي ٍفعػؿ ىذا كيفعػؿ ى ػذا ،ليػى ي

القكة كالقدرة ،كىك معنى خارج عف صفات األفعاؿ ،فصار
(كاك)؛ ٌ
ألف ال ٌش ٌدة راجعة إلى معنى ٌ
و
بمنزلة قكلو﴿ :ا ْلع ِز ِ ِ
شدة عقابو
فإف ٌ
يز ا ْل َعم ِيـ﴾ ...ىذا جكابو ،كىك كما ترل غير شاؼ كال كاؼٌ ،
َ
مف صفات األفعاؿ ،1».كىينا أيضا َّ
غير شاؼ
السييمي ،كرأل ٌ
رد اإلماـ قك ىؿ ٌ
أف ما ذىب إليو ي
و
أف العاطؼ قد كرد بيف
ثـ ٌبيف اإلماـ بعدىا الكجو الذم رآه صحيحا ،كأشار إلى ٌ
كال كاؼٌ ،
( ىغ ًاف ػ ًر َّ
أما عػ ػدـ كركد الػ ػعاطؼ في ما
الذ ٍن ًب) ك( ىكقىػ ػابً ًؿ التٍَّك ًب)؛ ٌ
ألني ػما بمثابة جممتيػٍف ،ك ٌ
ِ
ِ
ير ا ْل َع ِز ِ
يز
بعدىا؛ ٌ
فؤلنيا بمثابة األسماء المفردة ،نحك قكلو تعالى ﴿ َذل َؾ تَ ْقد ُ

ا ْلعمِ ِ
يـ﴾ يس .38
َ

الص ٍي ىحةي) في قكلو تعالى:

السييمي في العمٌة مف تأنيث ( َّ
عقٌب اإلماـ ابف ٌ
القيـ عمى رأم ٌ
قصة صالح في معنى
يف ظَمَ ُموا َّ
﴿ َوأَ َخ َذ الَّ ِذ َ
الصيحة في ٌ
الص ْي َح ُة﴾ ىود ،67قاؿ اإلماـٌ ...« :
َّؾ ُى َو ا ْلقَ ِوي
العذاب كالخزم؛ إ ٍذ كانت منتظمة بقكلو سبحانوَ ﴿ :و ِمػ ْف ِخػ ْزِي َي ْو ِمػ ِئ ٍذ إِ َّف َرب َ

الصيحة عػبارة عف ذلػؾ الخزم ،كعف العػذاب المذككر في اآلية
ا ْل َعػػ ِز ُ
يز﴾ ىػػود ،66فػصارت ٌ

السييمي .كعندم فيو
قصة شعيبٌ ،
فإنو لـ يذكر فييا ذلؾ ،ىذا جكاب ٌ
م التٌذكير .بخبلؼ ٌ
فقى ًك ى
الصياح
الصيحة يراد بيا المصدر ،بمعنى ٌ
جكاب أحسف مف ىذا  -إف شاء اهلل ،-كىك :أف ٌ
 -1ابف قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص .111
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الفصل ال ّرابع :المنهح النّحى ّ
ي لإلمام ابه قيّم الجىزيّت
1
يرد اإلماـ ابف
فيحسف فييا التٌذكير ،كيراد بيا الكاحدة مف المصدر ،فيككف التٌأنيث أحسف» فمـ ٌ

أف
أف تعميمو (تعميؿ ابف ٌ
ٌ
القيـ) أفضؿ ،فذكر ٌ
السييمي ،كلـ يخطٌئو ،كاٌنما رأل ٌ
القيـ ما ذىب إليو ٌ

الصياح) ،فجيء بالفعؿ مذ ٌك ار عمى أصمو ،كاٌنما جاءت
العمٌة في ذلؾ ىي ككف المصدر ( ٌ


ألنو أريد بيا المفرد ،كاذا كاف القصد المفرد ،فالتٌأنيث أحسف.
مؤنثة؛ ٌ
الصيحة ٌ
ٌ

النحك ،مف معاصريو
كا ٍذ
القيـ مف أعبلـ ٌ
خصصنا ىذا المبحث إلى مكقؼ اإلماـ ابف ٌ
ٌ

نحكية فحسب؛ بؿ كاف
مما تطارحكه مف آراء
ٌ
كمتقدميو ،فما ٌ
ٌ
كنا نبتغي تبييف مكقؼ اإلماـ ٌ

أصمكه
مبتغانا أف ٌ
نكضح منيجو في االستشياد بيؤالء ،ي
كنظير ٌ
مجرد ناقؿ لما ٌ
أف اإلماـ لـ يكف ٌ

كيثبت ىذا المبحث
خاصة بو ،كجعؿ لنفسو منيجا
نحكية ،كاٌنما استق ٌؿ بآراء
مف قكاعد
ٌ
ٌ
نحكيا .ي
ٌ
النحك كقضاياه ،كذلؾ باالغتراؼ مف مضانو األصيمة مف
أف اإلماـ قد تفقٌو في عمـ ٌ
أيضاٌ ،

النحاة.
مختمؼ طبقات ٌ

 -1ابف قيـ الجكزية ،بدائع الفكائد ،ج ،4ص.994
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الفصل الرابع :المنهج النحوي لإلمام ابن قيم الجوزية
أف اإلماـ
قيـ الجوزية في مف بعده :ذ َكرنا في التّمييد ّ
المبحث الخامس :أَثَ ُػػر اإلماـ ابف ّ

العممية مريدوف كثٌُػر :كالحافظ ابف كثير ،والفيروز آبادي ...غير
القيـ اختمؼ إلى حْمقاتو
ّ
ابف ّ
أف معظـ مريديو قد نيموا مف عممو في شؤوف العقيدة ،والفقو ،والتفسير ،وغيرىا مف عموـ
ّ

انصب عمى إسياماتو في ىػ ػ ػػذه العموـ ،يقوؿ
إف شيادتيـ عنو ،واعترافيـ بفضمو
ّ
الشريعة ،حتّى ّ

وتفنف في عموـ
تقي ّ
الديف وأخذ عنوّ ،
ابف رجب « :وتفقّ ػو في المذىب ،وبرع وأفتى ،والزـ ال ّشيخ ّ
ِ
جارى ف ػ ػيو ،وبأصوؿ ال ّديف ،واليو فييما المنتيى .والحديث
اإلسالـ ،وكاف عارفا بالتّفسير ال ُي َ
مح ػ ػؽ في ذلؾ ،وبالفقو وأصولو وبالعر ّبية ،ول ػو فييا
ومعانيو وفقيو ،ودقائؽ االستنباط منو ،ال ُي َ

صوؼ
ُ
اليد الطّ ػولى ،وتعػ ػمّـ الكالـ و ّ
النحو ،وغير ذلؾ ،وكاف عالما بعمـ ّ
السموؾ ،وكالـ أىؿ التّ ّ
ِ
اليد الطّولى» ،1ونستنتج مف قوؿ (ابف
فف مف ىذه الفنوف ُ
واشاراتيـ ،ودقائقيـ .لَوُ في ُك ّؿ ّ
السمحاء :عقيدةً ،وفقيا ،وحديثا...
أف إسيامات اإلماـ ّ
رجب) ّ
امتدت لتشمؿ سائر عموـ ال ّشريعة ّ
حوية ،والى ذلؾ ذىب
ينوه بجيوده وآرائو ّ
أف اإلماـ قد تعمّـ الكالـ و ّ
الن ّ
وأشار إلى ّ
النحو ،دوف أف ّ

مرده
أف ذلؾ ّ
معظـ مريديو؛ إذ لـ يأخذوا عنو عمـ ّ
النحو ،بقدر أخذىـ عنو عموـ ال ّشريعة ،ونرى ّ

عامميف اثنيف:
إلى
ْ

عرضا في
إف معظـ اآلراء ّ
الن ّ
ّ -1
حوية لإلماـ لـ يقصد إليو قصدا ،واّنما ّ
تطرؽ إلييا َ
معرض تناولو لمسائؿ التّفسير والفقو وأصولو؛

الجمة لإلماـ في عموـ ال ّشريعة ،والتي طغت عمى مؤلّفاتو ،قد أْليَت
إف اإلسيامات
ّ -2
ّ

تقصييا في مختمؼ
حوية،
مريديو عف االغتراؼ مف آرائو ّ
الن ّ
خاصة ّ
أف تطمّبيا يقتضي ّ
ّ

مؤلّفاتو.

حوية ،لـ
القيـ بآرائو في عموـ ال ّشريعة ،وعدـ انتباىيـ آلرائو ّ
الن ّ
إف تأثّر تالمذة اإلماـ ابف ّ
ّ

النحوية لإلماـ
أف
ينسحب عمى جيع المريديف؛ إذ أمكننا
ُ
ّ
ثمة مف تأثّر باآلراء ّ
نستشؼ ّ
البحث ْ
أف ّ

قيـ الجوزية (ت  768ىػ) ،الذي كاف أحد مريديو .وقد بدا تأثّره
ولع ّؿ أبرزىـ ابنو :إبراىيـ بف ّ

 -1ابف رجب الحنبمي ،ذيؿ طبقات الحنابمة ،ج ،55ص.172
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حؿ ألفية ابف
السالؾ إلى ّ
باآلراء ّ
القيـ ّ
النحوية لإلماـ ابف ّ
جميا في كتابو الموسوـ( :إرشاد ّ

مالؾ).

قيـ الجوزية :قاؿ محقّؽ الكتاب
القيـ الجوزية في ابنو إبراىيـ بف ّ
 -1أثر اإلماـ ابف ّ

بغض
الدليؿ،
السالؾ إلى ّ
عنى عناية كبيرة بما يؤازره ّ
ّ
حؿ ألفية ابف مالؾ) « :فيو ُي َ
(إرشاد ّ
محمد بف أبي
ّ
النظر عف كونو منسوبا إلى زيد أو إلى عمرو ...وىو في ذلؾ متأثّر بأبيو ّ

قيـ الجوزية) ،ونستنتج مف قوؿ
بكر»،1
ومحمد بف أبي بكر ىو أبوه المشيور بػ ػ (ابف ّ
ّ
الدليؿ
النحوي الّذي اعتمد ّ
أف صاحب (شرح األلفية) ،قد تأثّر بأبيو في منيجو ّ
المحقّؽ ّ

الخالفية .ولـ يشر المحقّؽ إلى
حوية ،وموقفو مف المسائؿ
الحجة في تحميمو لممسائؿ ّ
ّ
الن ّ
و ّ

القيـ ،وىو ما
القيـ بأبيو محمد بف ّ
مختمؼ المسائؿ والقضايا التي تأثّر فييا ابراىيـ بف ّ
سنسعى إلى توضيحو في ما يأتي:

القيـ) :لقد لمسنا تأثّر
 -1-1مسائ ُؿ
محمدا بف ّ
نحوية وافؽ فييا إبراىي ُـ بف ّ
ّ
القيـ أباه ( ّ
ويحسف بنا أف نذكر بعضا
نحوية كثيرة،
القيـ ،في مسائؿ ّ
محمد بف ّ
إبراىيـ بف ّ
ُ
القيـ بأبيو اإلماـ ّ
مبينيف وجو تأثّر إبراىيـ بف
منيا ،مرّكزيف عمى المسائؿ التي كانت موضع خالؼ بيف ّ
النحاةّ ،

القيـ:
محمد بف ّ
ّ
القيـ بأبيو ّ

أف
مسوغ االبتداء بالنكرة :أشرنا في مبحث المبتدأ والخبر مف فصؿ األسماء إلى ّ
ّ -1-1-1
بالنكرة ،وىو حصوؿ الفائدة ،يقوؿ:
القيـ قد ّ
يسوغ االبتداء ّ
اإلماـ ابف ّ
حدد ضابطا واحدا ّ

فإف في كتابو لـ يجعؿ لالبتداء بيا ضابطا ،وال حصره
«...وىذه طريقة إماـ ّ
النحو سيبويوّ ،
النظر سواه» ،2ولقد
الصحة الفائدة ،وىذا ىو
ّ
الحؽ الذي ال يثُْبت عند ّ
بعدد ،بؿ جعؿ مناط ّ
تشؽ عمى المتعمميف
استيجف اإلماـ أف تُضبط المسألة (مسألة االبتداء بالنكرة) بضوابط عديدةّ ،

بالنكرة.
أف األصؿ في المسألة ىو اإلفادة ،فمتى حصمت جاز أف يبتدأ ّ
ّ
وبيف ّ

السيمي
السالؾ إلى ّ
حؿ ّ
محمد ّ
محمد بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
ألفية ابف مالؾ ،تح :محمد بف عوض بف ّ
 -1إبراىيـ بف ّ
السمؼ ،ج ،1ص.28
دطّ .
جدة 1419 :ىػ ،أضواء ّ
 -2ابف ّقيـ الجوزية ،بدائع الفوائد ،ج ،2ص.623
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قيـ الجوزية) مذىب أبيو في المسألة« :األصؿ تعريؼ المبتدأ
لقد ذىب االبف (إبراىيـ بف ّ

بالنكرة
ألف المبتدأ معموـ عند المخاطب ،والخبر مجيوؿ ،ولذلؾ لـ يسغ االبتداء ّ
وتنكير الخبر؛ ّ

1
بالنكرة – وكذلؾ
القيـ أمثمة عف حصوؿ الفائدة ّ
ثـ أورد إبراىيـ بف ّ
إال عند حصوؿ الفائدةّ ، ».


ويقاس عمى ذلؾ كمّو ما حصمت بو
فعؿ أبوه
(محمد ابف ّ
القيـ)  -واستطرد مستنتجاُ « :
ّ
2
بالنكرة ،واّنما حسبو في ذلؾ تمثّؿ حصوؿ
الفائدة»  ،فميس لممتعمّـ أف يحفظ مواضع االبتداء ّ

الفائدة ،وىو األصؿ في المسألة ،والى ذلؾ ذىب سيبويو.

القيـ ،في مسألة االكتفاء بضابط الفائدة
القيـ لإلماـ ابف ّ
أف في موافقة إبراىيـ بف ّ
ونرى ّ

عسؼ
بالنكرة ،موافقةً لو في مبدأ التّيسير ،وتأثّ ار بو في ّ
مسوغا لالبتداء ّ
النأي عف التّكمّؼ ،والتّ ّ
ّ
حوية.
في المسائؿ ّ
الن ّ

خالفية بيف
إف مسألة العامؿ في المبتدأ والخبر مسألة
ّ
 -2-1-1العامؿ في المبتدأ والخبرّ :

أف العامؿ في المبتدأ ىو االبتداء ،وذىب الكوفيوف
مدرستي ّ
النحو؛ فقد ذىب البصريوف إلى ّ
أف اإلماـ ابف
أف العامؿ ّإنما ىو لفظي ،فقالوا بترافع المبتدأ والخبر .وأشرنا في ما ّ
تقدـ إلى ّ
إلى ّ

معنوي ،والعامؿ المعنوي
أف المبتدأ يعمؿ فيو عامؿ
ّ
القيـ ذىب مذىب البصرييف في المسألةّ « :
ّ
3
ػقيـ أباه في المسألة ،قػػاؿ:
لوال أث ػ ػره في المعموؿ المفػ ػظي لػ ػما ُع ِقػ ػؿ ، ».ووافػ ػؽ إب ارىػ ػػيـ ابف الػ ػ ّ
الرافع لممبتدأ معنى ،وىو االبتداء ال الخبر» ،4وفي قولو إشارة صريحة إلى مخالفة الكوفييف
« ّ
الرفع في المبتدإ ىو الخبر.
الذيف أروا ّ
أف عامؿ ّ

القيـ أبػاه أيضا في مسألة العامؿ في المبتدأ والخبر في الجممة المنسوخة
وافػػؽ إبراىيـ بف ّ

ويسمى
قػػاؿ« :ك ػػاف وأخ ػواتيا ىي العاممػػة في الم ػػبتدإ والخبر ،فتػ ػرفع المب ػػتدأ لش ػػبيو بالفاعؿ،
ّ
اف المَّ ُو
اسميا ،وتنصب الخبر لشبيو بالمفعوؿ بو
اف ُع َم ُر َسي ً
ِّدا)َ ﴿ ،و َك َ
ويسمى خبرىا ،نحوَ ( :ك َ
ّ
ألفية ابف مالؾ ،ج ،1ص.173
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
 -1إبراىيـ بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
ُ -ينظر :مبحث المبتدأ والخبر مف فصؿ األسماء.
ألفية ابف مالؾ ،ج ،1ص.173
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
 -2إبراىيـ بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
 - 3ابف ّقيـ الجوزية ،بدائع الفوائد ،ج ،2ص.498

ألفية ابف مالؾ ،ج ،1ص.165
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
 - 4إبراىيـ بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
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ور﴾
َغفُ ًا

ال ّنسػػػػػػػػاء»96

1

ألف
والى ىذا ذىب اإلماـ ابف ّ
القيـ...« :ول ػػـ تكػػف لتنصب االسميف؛ ّ

أصميا أف ترفع ما بعدىا ،ولـ تكف لترفعيما معا ،فال يظير عمميا ،فمذلؾ رفعت أحدىما

2
أف العمة في نصب الخبر ،ليس قياسا عمى المفعوؿ بو
وبيف اإلماـ ابف ّ
ونصبت اآلخر» ّ .
القيـ ّ

– كما ذىب إليو ابنو -واّنما ليظير عمؿ (كاف وأخواتيا)؛ إ ْذ لو رفعتيما معا لـ يظير عمميا.

القيـ في موافقتو ألبيو في مسألة العامؿ في مبتدإ وخبر كاف وأخواتيا ،يكوف
إف إبراىيـ بف ّ
ّ

أف الخبر منتصب
ي في المسألة ،وخالؼ الكوفييف؛ ّ
ألنيـ (الكوفييف) أروا ّ
قد ّأيد المذىب البصر ّ
3
أف خبر كاف وأخواتيا ،األصؿ فيو
عمى
ّ
أف مذىب البصرييف يستقيـ ،مف باب ّ
الحالية  .ونرى ّ

الطالب مجتيدا) فاألصؿ فيو (الطالب
أنو خبر لممبتدأ ،وليس أصمو حاال :فإذا ق ػ ػػمنا( :كاف
ُ

الناسخ عمى الجممة االسمية.
ٌ
يصيره حاال بدخوؿ ّ
مسوغ ّ
مجتيد) ،وليس ّ
ثمة ّ

يعدىا
(لكف) ،فيناؾ مف لـ ّ
 3-1-1العطؼ بػػػ (لَ ِك ْف) :اختمؼ ّالنحاة في مسألة العطؼ ب ْ

النحو) ،وىناؾ مف اعتبرىا حرؼ
السراج في (األصوؿ في ّ
مف حروؼ العطؼ ،ومف ىؤالء ابف ّ

وحدد لذلؾ شروطا ،قاؿ المرادي «...الثّاني أف تكوف حرؼ عطؼ .ىذا مذىب جميور
عطؼ ّ
ثـ اختمفوا عمى ثالثة أقواؿ :أحدىا ّأنيا ال تكوف عاطفة ،إالّ إذا لـ تدخؿ عمييا
ال ػّنحوييفّ .
النحوييف .والثّاني ّأنيا عاطفة ،وال تُستعمؿ إال
ال ػواو ،وىو مذىب الفارسي ،قيؿ :وأكثر ّ

4
(لكف) تكوف عاطفة اختمفوا في شرط اقترانيا ب ػ (الواو) ،ففريؽ رأى ّأنيا
أف ْ
بالواو»  ،فالذيف أروا ّ

بتجردىا مف (الواو) ،ورأى آخروف ّأنيا ال تكوف عاطفة إالّ مقترنة ب ػ (الواو).
ال تكوف عاطفة إال
ّ

5
تجردىا مف
وقد أشرنا في ما ّ
أف اإلماـ قد اعتبر ْ
تقدـ إلى ّ
(لكف) حرؼ عطؼ ،واشترط ّ

(لكف) ،وال يعطؼ بيا
(الواو) ،والى ذلؾ ذىب ابنو إبراىيـ بف ّ
القيـ في شرحو لأللفية « :فمنو ْ

ألفية ابف مالؾ ،ج ،1ص.188
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
 - 1إبراىيـ بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
 -2ابف ّقيـ الجوزية ،بدائع الفوائد ،ج ،2ص. 491

يوطي ،ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ،باب المبتدأ والخبر.
ُ - 3ينظر :جالؿ ّ
الديف ّ
الس ّ
الداني في حروؼ المعاني ،ص.587
 - 4المرادي ،الجنى ّ
ُ - 5ينظر :مبحث حروؼ العطؼ مف فصؿ الحروؼ.
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لكف عمرو) ...و ِمف َش ْر ِط كونيا لمعطؼ ،أف تكوف
النفي ،أو ّ
إالّ بعد ّ
النيي ،نحو( :ما قاـ زيد ْ
غير مسبوقة بالواو ،1».وىو بذلؾ يكوف قد تأثّر بموقؼ أبيو في المسألة ،وما يدلّنا عمى ذلؾ

جرد مف (الواو):
أف ابف مالؾ في األلفية ،لـ ّ
ىو ّ
يحدد ّشرط التّ ّ
2
ِ
ِ ِ
اء أ َْو أ َْم ًار أ َْو إِثَْباتًا تَ َال
َوأ َْوؿ (لَك ْف) َن ْف ًيا أ َْو َن ْي ًيا َو(الَ) ن َد ً
سف في ذلؾ
محمد بف ّ
واّنما أضافو إبراىيـ بف ال ّ
القيـ ،الّذي ّ
قيـ ،وذلؾ أخذا برأي شيخو :أبيو ّ
أف حرؼ العطؼ ال يدخؿ عمى حرؼ عطؼ آخر.
قاعدة مطّردة أساسيا ّ

ألف حروؼ العطؼ
ونؤيد ما ذىب إليو اإلماـ ابف ّ
ّ
القيـ ،ووافقو فيو ُ
ابنو إبراىيـ مف بعده؛ ّ
ِ
ٍ
(لكف) إذا
تأتي
ثـ رأى إبراىيـ بف ّ
أف ْ
القيـ ّ
لمعاف مخصوصة ،فإذا اقترنت ،اْلتََبس المعنى ،ومف ّ
اقترنت بالواو ،كانت لالبتداء.

القيـ أباه اإلماـ ،وأمثمتيا كثيرة في
عينة مف مسائؿ
إف ما ّ
نحوية وافؽ فييا إبراىيـ ابف ّ
ّ
تقدـ ّ
ّ

النحو.
شرحو األلفية ،وليس عرضيا غايتنا ،وانما الغاية أف نمثّؿ لتأثّر المريد بشيخو في مسائؿ ّ
القيـ كاف المعمّـ األبرز البنو ،ولـ يذكر أصحاب
ولع ّؿ تأثّره بو ّ
مرده إلى كوف اإلماـ ابف ّ
التّػ ػراجـ ّأن ػػو تمقّى العػػموـ ع ػػف عمماء آخريف ،بؿ رّكزوا عمى ت ػػأثّػ ػره بأبيو« :وكانت جنازتو
النحو والفقو وفنوف أُ َخر
حافمة ،وقد بمغ مف العمر ثمانيا وأربعيف سنة ،وكاف بارعا فاضال في ّ
عمى طريقة والده رحميما اهلل» ،3ويؤ ّكد قوؿ ِ
القيـ ،بأبيو لـ يقتصر
أف تأثّر إبراىيـ بف ّ
ابف كثير ّ

النحو وغيره مف العموـ.
عمى عموـ ال ّشريعة فحسب ،واّنما ّ
امتد إلى ّ

حوية :نستي ّؿ ىذه المسألة بالقوؿ:
القيـ ألبيو في بعض المسائؿ ال ّن ّ
 -2-1مخالفة إبراىيـ بف ّ
نحوية دليال يؤ ّكد تأثّره بأبيو؛ فقد أشرنا في ما
القيـ ألبيو في مسائؿ
ّ
إف في مخالفة إبراىيـ بف ّ
ّ


النحو ،ووافقيـ في العديد
ّ
حوي قد تأثّر بالكثير مف أعالـ ّ
أف اإلماـ في منيجو ّ
تقدـ  ،إلى ّ
الن ّ

ألفية ابف مالؾ ،ج ،2ص.633
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
 - 1إبراىيـ بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
 - 2المرجع نفسو ،ج ،2ص.633
النياية ،ج ،14ص.358
 - 3ابف كثير ،البداية و ّ
النحو ،في ىذه األطروحة.
القيـ بأعالـ ّ
ُ - ينظر :تأثّر اإلماـ ابف ّ
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يتحرج في مخالفة
مف المسائؿ ،غير ّ
أف ذلؾ لـ يمنعو مف مخالفتيـ في مسائؿ أخرى ،بؿ لـ ّ
القيـ قد
أعالـ ّ
أف اإلماـ ابف ّ
السييمي ...ونرى ّ
الفراء ،و ّ
النحو ومشاىيره ،كالخميؿ ،وسيبويو ،و ّ
النحوي لشيرة صاحبو ،واّنما يبحث
التزـ في ذلؾ
الرأي ّ
العممية والموضوعية؛ فيو ال ّ
ّ
يؤيد ّ

حوي بما وقع لديو مف اقتناع.
المسألة
النحوية ويحمّميا ،ويختار الوجو ّ
ّ
الن ّ

القيـ قد أرسى عند مريديو منيجا
أف اإلماـ ابف ّ
ونستنتج مف مخالفة إبراىيـ بف ّ
القيـ ألبيوّ ،

النظر عف
الدليؿ،
عمميا قائما عمى
عنى عناية كبيرة بما يؤازره ّ
بغض ّ
ّ
ّ
ّ
الموضوعية « :فيو ُي َ

1
ثـ
كونو منسوبا إلى زيد أو إلى عمرو ...وىو في ذلؾ متأثّر بأبيو ّ
محمد بف أبي بكر»  ،ومف ّ

نحوية ،نذكر مف ذلؾ:
القيـ حرجا في مخالفة أبيو في مسائؿ ّ
لـ يجد إبراىيـ بف ّ



(إف وأخواتيا) تعمؿ
إعماؿ ّ
أف اإلماـ ابف ّ
أف ّ
القيـ ّبيف ّ
(إف وأخواتيا) في الخبر :رأينا ّ

ألنو ال يمي
في االسـ ،دوف الخبر « :يدلّؾ عمى ّأنيا لـ تعمؿ في االسـ الثّاني أ ّنو ال يمييا؛ ّ

خبرىا ،ويمي الفع َؿ مفعولُو»
غيره ،فمو عممت فيو لَ َ
ولييا ،كما يمي كاف ُ
العام َؿ ما عمؿ فيو ُ

2

أف
أف في ىذا تأييدا لممذىب
الكوفي ،ومخالفة لما ذىب إليو معظـ ّ
النحاة ،الذيف أروا ّ
وأشرنا إلى ّ
ّ
ِ
نص َبت االسـ ،ورفعت
معا (المبتدأ والخبر)ْ « :
ّ
فإف قيؿَ :فم َـ َ
(إف وأخواتيا) تعمؿ في االسميف ً
لما أشبيت الفعؿ ،وىو يرفع وينصبُ ،شبِّيت بو ،فنصبت االسـ تشبييًا
الخبر؟ قيؿّ :
ألنيا ّ
3
النحاة عاممة في
(إف وأخواتيا) عند جميور ّ
بالمفعوؿ ،ورفعت الخبر تشبييًا بالفاعؿ ».ف ػ ػ ػ ّ

المبتدأ نصبا ،وفي الخبر رفعا.

النحاة« :عممت ىذه األدوات
القيـ أباه في المسألة ،ووافؽ جميور ّ
لقد خالؼ إبراىيـ بف ّ

الناقصة في لزوـ المبتدأ
النصب لشبييا باألفعاؿ ّ
الرفع و ّ
الختصاصيا باألسماء ،وعممت ّ

ألف وجو الشبو ىو
مشبية باألفعاؿ ّ
(إف وأخواتيا) ّ
الناقصة ،وليس بسائر األفعاؿ؛ ّ
والخبر» ف ػ ػ ػ ّ

ألفية ابف مالؾ ،ج ،1ص.28
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
محمد بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
 -1إبراىيـ بف ّ
 -2ابف ّقيـ الجوزية ،بدائع الفوائد ،ج ،2ص.493

 -3ابف األنباري ،أسرار العر ّبية ،ص.122
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مشبية باألفعاؿ في رفع
لزوميا المبتدأ والخبر ،وىذا بخالؼ ما ذىب إليو ّ
النحاة ،مف ّأنيا ّ
الفاعؿ ونصب المفعوؿ بو.

القيـ في
ولقد أفصحنا عف رأينا في المسألة في (فصؿ الحروؼ)؛ إ ْذ عارضنا رأي اإلماـ ابف ّ

لما
ما ذىب إليو ،و ّأيدنا رأي البصرييف في اعتبارىـ ّ
(إف وأخواتيا) عاممة في الخبر رفعا ،فيي ّ

األوؿ ،دوف
شابيت األفعاؿ في العمؿ ،وجب أف تعمؿ في
ْ
معموليف ،وال يستقيـ أف تعمؿ في ّ

الثّاني.


أف األداة (لف) مف الحروؼ التّي
األداة (لف) مرّكبة أـ بسيطة؟ رأى اإلماـ ابف ّ
القيـ ّ

أما
اختصت بالفعؿ ،وى ػو مذىب جميور ّ
ّ
النحاة ،وأشار إلى ّأنيا مرّكبة وليست بسيطة « :و ّ

أف) ،وال يْمزـ ما اعترض عميو سيبويو مف تقديـ
(لف) ،فيي عند الخميؿ مرّكبة مف ( ّإال) و( ْ
ألنو يجوز في المركبات ماال يجوز في البسائط» ،1فوافؽ اإلماـ الخمي َؿ
المفعوؿ عمييا؛ ّ

و(أف).
واعتبر(لف) مرّكبة مف (ال) ْ

وتأييد
القيـ أباه في المسألة ،وفي مخالفتو ّإياه مخالفةٌ لمخميؿ،
ٌ
وقد خالؼ إبراىيـ بف ّ

لسيبويو ،يقوؿ في معرض حديثو عف نواصب الفعؿ المضارع « :أحدىا (لف) ،وليست مرّكبة
الساكنيف – كما ذىب إليو الخميؿ-
مف (ال)
ْ
ثـ األلؼ اللتقاء ّ
و(أف) ُحذفت اليمزة تخفيفاّ ،
2
ألف – كما أشرنا في فصؿ الحروؼ -
...وىي ناصبة بنفسيا اتّفاقا»  ،ونراه رأيا يستقيـ؛ ّ
ٍّ
ولكؿ منيما
أف (لف) و(ال) كالىما حرفاف لنفي المضارع،
ال ّشواىد عمى تركيبيا قميمة ،كما ّ

معنى ،فقولنا( :ال يأتي) ليس ىو (لف يأتي).



أف األصؿ في
بناء الفعؿ المضارع :شاع عند ّ
أف األصؿ في األفعاؿ البناء ،و ّ
النحاة ّ

أف الفعؿ المضارع ّإنما ىو مضارع لالسـ في اإلعراب ،و ّأنو
األسماء اإلعراب ،وأجمعوا عمى ّ

القيـ ،فقد ش ّذ عف ىذا ،وقاؿ
إذا اتصمت بو نوف ّ
أما اإلماـ ابف ّ
نيّ .
النسوة أو نوف التّوكيد ُب َ

 - 1ابف ّقيـ الجوزية ،بدائع الفوائد ،ج ،1ص.165
ألفية ابف مالؾ ،ج ،2ص.763
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
محمد بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
 - 2إبراىيـ بف ّ
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المؤنث معرب ،وىذا
أف فعؿ جماعة
ّ
فإف قيؿ :فقد أثبتّ ػػـ ّ
بإعراب الفعؿ المضارع مطمقًاْ « :

مبني وا ْف اختمفوا في عمّة بنائو ،قمنا:
فإنيـ زعموا ّأنو
حوييفّ ،
خالؼ لسيبويو ومف وافقو مف ّ
الن ّ
ّ
أصموا لنا أصال صحيحا ،فال ينبغي لنا أف ننقضو ونكسره
بؿ ىو ِو ٌ
فاؽ ليـ؛ ّ
ألنيـ عمّمونا و ّ

الموجبة لإلعراب ،وىي موجودة في ( َي ْف َعْم َف) و(تَ ْف َعْم َف) ،فمتى
عمييـ ،وىو وجود المضارعة ُ
الزوائد األربعُ ،وجدت المضارعة ،واذا ُوجدت المضارعة ُوجد اإلعراب » ،1فالفعؿ
ُو ِجدت ّ
الزوائد عميو (حروؼ المضارع)
القيـ  -قد ضارع االسـ بدخوؿ ّ
المضارع – عند اإلماـ ابف ّ


أما إذا ُسئؿ عف عالمة
فمتى ُوجدت ،فيو مضارع لالسـ ،ومتى ضارعو فيو معرب ّ .
قدر عالمة اإلعراب في مثؿ (كتابي).
اإلعراب ،فيي ُمقدرة كما تُ ّ

النحاة في بناء
القيـ رأي أبيو في المسألة ،واّنما ذىب مذىب جميور ّ
يتبف إبراىيـ بف ّ
لـ ّ

وشرط إعرابو
النونيف (نوف ّ
الفعؿ المضارع ،إذا ما اتصمت بو إحدى ّ
النسوة أو نوف التّوكيد)ْ « :
ػإف باشػرتو ُبني عػمى الفتح ،نحو﴿ :لَ ُيػ ْنػ َبػ َذ َّف ِفي
أف ُيع ّػرى مػف نػوف الػتّوكيد الػػمباشرة ،ف ْ
ِ
ِ
السكوف ،كقولو تعالى:
ا ْل ُحطَ َمة﴾ ُ
ني عمى ّ
اليمزة ،4ومف نوف اإلناث ،فإف اتّصمت بو ُب َ

2
القيـ ،لـ يرض برأي أبيو الذي ش ّذ فيو
﴿ َوا ْل ُمطَمّقَ ُ
ص َف﴾ البقرة ، » 228ولع ّؿ إبراىيـ بف ّ
ات َيتََرَب ْ

النحاة ،فاختار مخالفتَو وموافقتَيـ.
عف عرؼ ّ

ػبني عمى
القيـ يػػست ػقػػيـ  -وا ْف شػ ػ ّذ عف عػػرؼ الػ ّػنػػحاةّ -
أف رأي اإلماـ ابػػف ّ
نرى ّ
ألنو مػ ّ
النوف بو ال تفقده
أف ك ّؿ فعؿ شابو االسـ ،فيو مضارع لو في اإلعراب ،واتّصاؿ ّ
الػقياس ،فاألصؿ ّ
اتصؿ بيا ما
ثـ ّ
مسوغا لبنائو ،فاألسماء المعربة ال تُبنى ،واف ّ
المضارعة ،ومف ّ
فإف ذلؾ ليس ّ

الصواب
ُيذىب عنيا عالمتيا اإلعرابية ،نحو( :كتابي) ،واّنما عالمتيا اإلعرابية ّ
مقدرة .ونرى ّ
أف ّ

أف ُيػقاس عػميو ال ػفعؿ ال ػمضارع الػمتّصؿ بنوف ال ػّنسوة أو ن ػوف ال ػتّوكيد ،ف ػنخمُص إلى ق ػاعدة

مقدرة.
مػ ّ
إما ظاىرة أو ّ
أما عالمتو اإلعر ّ
طردة ،مفادىا ّ
ابية ،فيي ّ
أف الفعؿ المضارع معرب مطمقاّ ،

 -1ابف ّقيـ الجوزية ،بدائع الفوائد ،ج ،1ص.147
ُ - ينظر تفصيؿ المسألة في فصؿ األفعاؿ.

ألفية ابف مالؾ ،ج ،1ص.91
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
محمد بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
 - 2إبراىيـ بف ّ
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القيـ في كثير مف المسائؿ
مما ّ
محمد بف ّ
أف إبراىيـ بف ّ
تقدـ ،إلى ّ
القيـ قد تأثّر بأبيو ّ
نخمُص ّ

فألنو شيخو
النحو؛ ّ
أما موافقتو ّإياه في معظـ مسائؿ ّ
ّ
الن ّ
حوية ،وعػارضو في بعض منياّ ،
ٍ
شخصية
وينـ عف
الموضوعية
بعض منيا ،فقد اقتضتو
أما معارضتو لو في
العمميةّ ،
ّ
ّ
ّ
ومعمّمو ،و ّ

تفرد بمواقفو
القيـ؛ إ ْذ لـ يكف نقّاال لالختيارات ّ
الن ّ
ف ّذة إلبراىيـ بف ّ
حوية ألبيو فحسب ،واّنما ّ
حوية ،وذلؾ َد ْي َد ُف التّالميذ مع شيوخيـ الّذيف ع ػمّموىـ؛ ف ػكػذلؾ فعؿ سيبويو مع شػػيخو
ّ
الن ّ

عمي الفارسي.
الػػخميؿ ،وابف ّ
جني مع أستاذه أبي ّ

حويةّ :بينا في تناولنا
القيـ بمنيج أبيو في االستشياد لممسائؿ ال ّن ّ
 -3-1تأثّر إبراىيـ بف ّ

حوية ،وغمّبو
السماع في اختياراتو ّ
لمسائؿ أصوؿ ّ
الن ّ
النحو عند اإلماـ ابف ّ
القيـ ّ ،أنو اعتمد ّ

حوية ،قد اعتمد القرآف
عمى القياس .وأشرنا أيضا إلى ّأنو في مسألة االستشياد لممسائؿ ّ
الن ّ
النحوية تابعة لما
أف القاعدة ّ
الكريـ وأكثر منو ،وغمّبو عمى كالـ العرب شع ار ونثرا ،ورأى ّ

تضمنتو القراءات المتواترة « :فال يجوز تحريؼ كالـ اهلل انتصا ار
ورد في القرآف الكريـ ،وما
ّ
ىدـ مئة أمثاليا أسيؿ مف تحريؼ معنى اآلية» ،1كمػ ػ ػػا ّأنػػو لـ يستثف
حويةْ ،
لقاعدة ن ّ
النحوي .واذا ُعمـ ىذا عف
حجة في التّقعيد ّ
الحديث ال ّشريؼ مف االستشياد ،بؿ جعمو ّ

النحوية ،وما مدى
القيـ لممسائؿ
ّ
القيـ ،فكيؼ كاف استشياد التّمميذ إبراىيـ بف ّ
اإلماـ ابف ّ

تأثّره بمنيج أبيو؟

السالؾ إلى ح ّؿ
 -1-3-1االستشياد عند إبراىيـ بف ّ
القيـّ :
إف المتصفّح لمكتاب (إرشاد ّ
لمسماع ،ويعتبره األصؿ األساس في
أف صاحبو ُيولي ّ
ألفػ ػّية ابف م ػ ػالؾ) ّ
يتبيػػف لو ّ
أىمية بالغة ّ
النحوي ،وقػػد ص ّػرح بذلػؾ في مػواضع عػديػدة « :وال تُؤكػد الػ ّػنكرة عنػد عػدـ الػػفائدة اتّفاقا
الػػتّػقعيػد ّ
السماع بو» ،2وقولو أيضا:
ومع حصوؿ الفائدة ،فالتّحقيؽ جوازه ،كما ذىب إليو الكوفيوف لورود ّ

القيـ مف ىذا الفصؿ.
ُ -ينظر تفصيؿ المسألة في مبحث قضايا أصوؿ ّ
النحو عند اإلماـ ابف ّ
 -1ابف ّقيـ الجوزية ،بدائع الفوائد ،ج ،1ص.79
ألفية ابف مالؾ ،ج ،2ص.656
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
محمد بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
 - 2إبراىيـ بف ّ
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1
حوي عنده ال
« وقوؿ الفقياء ما أ ْ
ص َر – مف اختصر -ال ُيعرؼ لو سماعٌ »  ،فالحكـ ّ
الن ّ
َخ َ

القيـ
ػسماع يدعمو ،وىػػذا نعػػتبره قػػاسما مشتركا بيػف إبراىيـ بف ّ
بورود دليؿ مف الػ ّ
يسػػتقػػيـ ّإال ُ
القيـ ،وفي ذلؾ تأثُّػ ٌػر واضح لمتّمميذ بشيخو.
محمد بف ّ
وأبيو ّ
متنوعة :القػ ػرآف الكػ ػريـ ،الحديث
القيـ فيي
أما مصػادر االستشياد عند إبراىيـ بف ّ
ّ
ّ

أف
ال ّشري ػػؼ ،كالـ العرب .واذا قارّنا بيف ىذه المصادر مف حيث الكثرة والقمّة في كتابو ،اتّضح ّ

حوية ،وىو في ىذا قد اقتفى منيج أبيو
االستشياد بالقرآف الكريـ قد طغى عمى المسائؿ ّ
الن ّ
آنية.
تقدـّ ،أنو ال تكاد تخمو مسألة
اإلماـ؛ إ ْذ رأينا في ما ّ
نحوية عند اإلماـ مف ال ّشواىد القر ّ
ّ

القيـ:
ويتأ ّكد ىذا التأثّر مف خالؿ المعطيات اإلحصائية ،التي وقفنا عمييا في كتاب إبراىيـ بف ّ
آنية؛
 -استشيد بنحو ألؼ ( )1555آية قر ّ

ي؛
 استشيد بنحو خمسمائة( )555بيت شعر ّ -استشيد بنحو أربعيف ()45حديثا شريفا.

آنية في كتاب إبراىيـ بف
واذا مثّمنا ليذه اإلحصاءات بتمثيؿ
بياني ،اتّضح طغياف ال ّشواىد القر ّ
ّ
القيـ:
ّ
مصادر االستشهاد عند إبراهيم بن الق ّيم

32,46
اآليات القرآنية
الحديث الشريف
الشعر
64,93
2,59

ألفية ابف مالؾ ،ج ،1ص.565
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
محمد بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
 - 1إبراىيـ بف ّ
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آف الكريـ
الدائرة
توضح ىذه ّ
القيـ قد اعتمد في اختياراتو ّ
الن ّ
أف إبراىيـ بف ّ
ّ
ّ
النسبيةّ ،
حوية القر َ

آنية  ،%66وىي نسبة قد
أكثر مف غيره مف المصادر؛ إ ْذ تجاوزت نسبة االستشياد باآليات القر ّ

ولئف
بي
ْ
مجتمعيف (  %95.2وْ .)%69523
فاقت نسبة االستشياد بالحديث ال ّشريؼ ،وال ّشعر العر ّ
حجية
َب َد ْ
فإف ذلؾ ال يعتبر تراجعا عف ّ
ت نسبة االستشياد بالحديث ال ّشريؼ ضعيفةً (ّ ،)%95.2

ألف االحتجاج بالحديث ال ّشريؼ ش ّكؿ
إف ّ
النسبة معتبرة؛ ّ
الحديث ال ّشريؼ ،واّنما يمكف القوؿ ّ

ييمي (ت.85ىػ) وابف خروؼ (ت302ىػ) ،مف األوائؿ الذيف
اختالفا بيف ّ
النحاة ،وكاف ّ
الس ّ
القيـ (ت  768ىػ) قد ألّؼ كتابو في فترة كاف
أف إبراىيـ بف ّ
جوزوا االستشياد بالحديث .ونرى ّ
ّ

فييا االحتجاج بالحديث ال ّشريؼ ما زاؿ محتشما ،وا ّف ما استشيد بو مف أحاديث يعتبر إق ار ار

منو بجواز االحتجاج الحديث ال ّشريؼ.

أف
أف منيج إبراىيـ بف ّ
القيـ في االستشياد ،ىو نفسو منيج أبيو ،فقد رأينا ّ
نشير أيضا إلى ّ

يعززىا بشواىد مف كالـ
ثـ ّ
القيـ ،يعتمد القرآف الكريـ في االحتجاج لمسائؿ ّ
اإلماـ ابف ّ
النحوّ ،

حوية
أخرى مف
المدونة الفصيحة ،ولع ّؿ ذلؾ ّ
مرده إلى كوف القرآف الكريـ يحفؿ بال ّشواىد ّ
الن ّ
ّ

الخالفية.
خاصة في ما تعمّؽ بالمسائؿ
أكثر مف غيره مف مصادر االستشياد،
ّ
ّ

القيـ في االستشياد
إف منيج إبراىيـ بف ّ
 -2-3-1استشياد إبراىيـ بف ّ
القيـ بالقرآف الكريـّ :

القيـ في
بالقرآف الكريـ في شرحو
تاما مع ما اعتمده أبوه اإلماـ بف ّ
ّ
لأللفية ،يتطابؽ تطابقا ّ

القيـ بأبيو في اإلكثار مف شواىد القرآف
تناولو لممسائؿ ّ
حوية؛ فباإلضافة إلى تأثّر إبراىيـ بف ّ
الن ّ
ٍ
النحو اآلتي:
أخر ش ّكمت قاسما مشتركا بينيما ،وىي عمى ّ
الكريـّ ،
فإف ّ
ثمة سمات َ


القيـ في
االقتصار عمى ال ّ
شواىد القرآنية دوف غيرىا :وىي سمة مطّردة عند إبراىيـ بف ّ

ٍ
النحو بآي القرآف الكريـ ،واكتفى بيا
شرحو لأللف ّية؛ إ ْذ دأب عمى االستشياد
لكثير مف مسائؿ ّ
دوف أف يذكر شواىد مف الحديث ال ّشريؼ ،أو كالـ العرب .نذكر مف ذلؾ ما أورده في

ب
استشياده لحذؼ تنويف المضاؼ « :إذا أُضيؼ االسـ ُخفّؼ بحذؼ التّنويف منو ،نحوَ ﴿ :ر ُّ
وي ّ
ا ْل َعالَ ِم َ
يف﴾ األعراؼ ُ ،54
الصرؼ بو ،نحوَ ﴿ :و ِع ْن َدهُ
قدر الحذؼ في ما ال تنويف فيو ،لقياـ مانع ّ
مػفَ ِ
ػػػات ُح ا ْلػ َغ ْػي ِػب﴾األنعػاـ  ،59وبِػح ْذؼ الػ ّػنػ ػػوف إف كػػاف م ػث ػ ّػنى ،أو ممحقػػاتو ،نحػػوِ ﴿ :كػ ْمػتَا
َ
ِ
الص ْي ِد﴾ المائدة ،1أو ممحقا بو
ا ْل َج َّػنتَ ْػػي ِف﴾الكيػؼ ،33أو جمع مذ ّكر سالـ ،نحوَ ﴿ :غ ْي َر ُمحمِّي ّ
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1
القيـ في ىذه المسألة ( حذؼ نوف
إف إبراىيـ بف ّ
نحوَ ﴿ :وأُولُو ْاأل َْر َح ِاـ﴾ األنفاؿّ »75

المضاؼ) ،قد استشيد بػ ػ خمس آيات ،دوف أف يأتي بشاىد آخر مف الحديث أو ال ّشعر ،وقد

نحوية كثيرة ،وىو نفسو صنيع أبيو ،في ما عرضو مف قضايا
اطّرد ىذا عنده في مسائؿ
ّ
نحوية في مختمؼ آثاره.
ّ



القيـ القرآف الكريـ مصد ار
االستشياد بالقرآف وال ّ
شعر معا :لئف اعتمد إبراىيـ بف ّ

عزَز موقفو
فإنو في مسائؿ
قد ّ
أخ َرْ ،
نحوية َ
حوي ،واطّرد اعتماده عميو دوف سواهّ ،
لالحتجاج ّ
ّ
الن ّ
القيـ) في استشياده
بشواىد مف ال ّشعر .وقد سمؾ في ذلؾ مسمؾ أبيو؛ إ ْذ رأينا ّأنو (اإلماـ ابف ّ
اىد شعرّيةً لتوضيح المسألة وتعزيزىا وتبييف بعض ال ّشا ّذ فييا.
بالقرآف الكريـُ ،يورد شو َ

القيـ ىذا المنيج مف االستشياد (الجمع
يتجمّى مف بعض المسائؿ ّ
حوية التي اعتمد فييا ابف ّ
الن ّ

أف الغرض مف اإلتياف بال ّشواىد ال ّشعرية ىو التّوضيح وال ّشرح .نػذكر مف ذلؾ
بيف القرآف والشعر)ّ ،
ِ
ػإف وقػػع قػػبؿ الػػفعؿ ما يوىـ ّأنو فاعؿ ،قُ ّػدر
ما أورده في مسألة ( تقػديـ الػػفاعؿ عمى الػػف ْعؿ )« :فػ ْ

ػار﴾
ؽ َما َي َ
مبتدأً ،والفاعؿ ضمير ،إف ْأمكف ،نحوَ ﴿ :وَرب َ
ُّؾ َي ْخمُ ُ
ش ُ
اء َوَي ْختَ ُ
استَ َجار َؾ َفػػأ ِ
حجة لمكوفييف في جواز
َحػػػد ِم َف ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
َج ْرهُ﴾ التوبة ...6وال ّ
بفػعؿ ،نحوَ ﴿ :وِا ْف أ َ
يف ْ َ
القصص،68

واال قُ ػ ػ ّػدر

تقديمو عمى الفعؿ في قولو:

ما ِلْم ِجم ِ
اؿ َم ْش ُييَا َوِئ ًيدا .........................
َ
َ
ظيَُر وئيدا» ،2وىينا استشيد
ألنو ضرورة ،أو الخبر محذوؼ وىو العامؿ في (وئيدا)؛ أيَ :ي ْ
ّ


ثـ أتى بال ّشاىد ال ّشعري ،ال
القيـ لعدـ جواز تقديـ الفاعؿ عمى فعمو ،بشواىد قر ّ
إبراىيـ بف ّ
آنيةّ ،

تقدـ
أف الفاعؿ
(مشييا)ّ ،
ليرد ّ
ليثْبت بو مذىبو في المسألة ،واّنما ّ
ادعاء الكوفييف ،الذيف أروا ّ
ُ
عمى عاممو (وئيدا).

ألفية ابف مالؾ ،ج ،1ص.474
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
محمد بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
 -1إبراىيـ بف ّ
القيـ ،مف ىذا الفصؿ.
ُ -ينظر :مبحث :مف قضايا أصوؿ ّ
النحو عند اإلماـ ابف ّ
يدا.
َج ْن َدالً َي ْح ِم ْم َف أ َْـ َح ِد ً
 -ال ّشطر الثّاني مف البيت :أ َ
ألفية ابف مالؾ ،ج ،1ص.298
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
محمد بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
 -2إبراىيـ بف ّ
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ابنو
القيـ بالحديث ال ّ
أف اإلماـ ابف ّ
 -2-3-1استشياد إبراىيـ بف ّالقيـ و َ
شريؼ :أشرنا إلى ّ

إبراىيـ ،قد حسما موقفيما مف مسألة االستشياد بالحديث ال ّشريؼ؛ إ ْذ استشيدا بو في مسائؿ
الصحابة ،وكثي ار
أف اإلماـ ابف ّ
ّ
نحوية عديدة .واتّضح ّ
القيـ استشيد بالحديث ال ّشريؼ وأحاديث ّ

أي مدى
ما أتى بو ّ
آنية ،وقمّما اعتمده وحده لتأصيؿ القاعدة ّ
الن ّ
معز از لمشواىد القر ّ
حوية؛ فإلى ّ

سمؾ االبف إبراىيـ مسمؾ أبيو في االستشياد بالحديث ال ّشريؼ؟

الصحابة ،ولـ يستثنيا مف دائرة
لقد سمؾ إبراىيـ بف ّ
القيـ مسمؾ أبيو في االستشياد بأحاديث ّ

حوي؛ إ ْذ َثبت ّأنو استشيد في شرحو لأللفية بنحو سبعة عشر ( )17حديثا مف
االحتجاج ّ
الن ّ

الصحابة :كعمر بف الخطّاب ،و َأنس بف مالؾ ،وعائشة ّأـ المؤمنيف ،وابف
أقواؿ مشاىير ّ
عباس ...نذكر مف ذلؾ ما استشيد بو في معاني أداة ال ّشرط (لو) ،فبعد أف ذكر ّأنيا تقتضي

فإف كاف لو سبب آخر ،لـ
إف لـ يكف لو سبب آخر ،أضاؼْ « :
امتناع شرطيا وامتناع جوابياْ ،
ِ
يخ ِ
ؾ
ؼ اهلل لـ
يمزـ امتناعو ...ومثمو قوؿ عمر( :نعـ
يعصو)؛ إ ْذ تَْر ُ
ييب ،لو لـ َ
ُ
ص ٌ
العبد ُ
المحبة ،ومنيا :اإلجالؿ ،ومنيا :الخوؼ ،فال يمزـ مف انتفاء
عدة أسباب ،ومنيا:
العصياف لو ّ
ّ

1
القيـ في (بدائع
الخوؼ انتفاؤه »  ،وىذا الحديث لعمر ،ىو نفسو ما استشيد بو اإلماـ بف ّ
يخ ِ
ؼ اهلل لـ
الفوائد) ،وىو نفسو موقفو مف المسألة « :قوؿ عمر( :نعـ
ييب ،لو لـ َ
ُ
ص ٌ
العبد ُ
ِ
يعصو) ...فأخبر ُع َم ُر أف صييبا اجتمع لو سبباف يمنعانو المعصية :الخوؼ واإلجالؿ ،فمو

لمسبب اآلخر ،وىو اإلجالؿ» ،2وىذا شاىد آخر عمى
انتفى الخوؼ في حقوْ ،
النتفى العصياف ّ

القيـ في ابنو إبراىيـ؛ إ ْذ أخػذ عنو موقػفو مف مسألة معنى األداة (لو) ،ولـ
مدى تأثير اإلماـ ابف ّ
عينو.
يكتؼ بذلؾ فحسب ،واّنما استشيد بال ّشاىد نفسو ،وشرحو ال ّشرح َ

القيـ في استشياده بالحديث ال ّشريؼ ،لـ يعتمده وحده في التّأصيؿ لمقواعد
إف إبراىيـ بف ّ
ّ

ثـ يأتي
ّ
حوية؛ إذ ت ّبيف مف خالؿ ّ
الن ّ
مدونتوّ ،
أف ّ
الرجؿ يأتي بال ّشاىد مف القرآف الكريـّ ،
تفحص ّ
بالحديث ال ّشريؼ لتوضيح المسألة وتبيينيا ،نذكر مف ذلؾ ما استشيد بو في مسألة (مميِّز

ألفية ابف مالؾ ،ج ،2ص.816
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
محمد بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
 - 1إبراىيـ بف ّ
 - 2ابف ّقيـ الجوزية ،بدائع الفوائد ،ج ،1ص.92
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اختَ َار
العقود) ،قاؿُ « :م َميِّز التّسعيف والعشريف وما بينيما مف العقود مفرد منصوب ...نحوَ ﴿ :و ْ
يف لَ ْيمَ ًة﴾ األعراؼ﴿ ...142إِ َّف ى َذا
يف َر ُج ً
وسى ثَلَ ِث َ
س ْب ِع َ
ل﴾ األعراؼَ ﴿ ،155وَو َ
اع ْد َنا ُم َ
وسى َق ْو َم ُو َ
ُم َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اس ًما"» ،1فقد أورد
س ُع َ
وف َن ْع َج ًة ﴾ ص ،23وفي الحديث" :إِف هلل ت ْس َعةً َوتِ ْسع َ
يف ْ
سع َوِت ْ
أَخي لَ ُو ت ْ
حوية.
ثـ أتى بحديث شريؼ يدعـ بو القاعدة ّ
الن ّ
إبراىيـ بف ّ
القيـ أربع آيات لالستشياد لممسألةّ ،
القيـّ ،أنو وافؽ أباه في
نستنتج مما ّ
تقدـ عف االستشياد بالحديث ال ّشريؼ عند إبراىيـ ابف ّ

القيـ قد سمؾ ىذا المسمؾ في االستشياد
أف اإلماـ ابف ّ
منيجو ،وتأثّر بو تأثّ ار كبيرا؛ فقد رأينا ّ
آنية ،قصد التوضيح والبياف.
بأحاديث الصحابة ،واالستشياد بالحديث ال ّشريؼ بعد اآليات القر ّ

لما اعتمد ىذا المنيج في االستشياد باألحاديث ال ّشريفة ،لـ يكف
أف اإلماـ ابف ّ
ونرى ّ
القيـ ّ

مرده إلى:
حجية؛ واّنما ذلؾ ّ
ليعتبر الحديث ال ّشريؼ أق ّؿ ّ

 القرآف الكريـ ٍآني أكثر
جار عمى لساف اإلماـ ابف ّ
القيـ؛ ولذلؾ كاف ال ّشاىد القر ّ
حضو ار مف غيره مف ال ّشواىد؛
النحو ىو صوف القرآف الكريـ مف المّحف ،واألصؿ عند اإلماـ
 -الغاية مف وضع ّ

النحوية ما ورد في القرآف الكريـ؛ وليذا بحث اإلماـ في كؿ قاعدة
أف توافؽ القاعدة ّ

نحوية ،عف مدى موافقتيا لما جاء في لقرآف الكريـ.
ّ

القيـ قد أدرج الحديث ال ّشريؼ ،وكالـ العرب بعد القرآف الكريـ في
واذا كاف اإلماـ ابف ّ
حوية
أف القاعدة ّ
االحتجاج لممسائؿ ّ
الن ّ
النحوية ،وىو بذلؾ قد تمثّؿ ضابطا أساسا عنده ،مفاده ّ

حوي ألبيو.
النحو ،تأثّ ار بالمنيج ّ
فإف ابنو مف بعده ،قد نحا ذلكـ ّ
آني؛ ّ
الن ّ
تابعة لمنص القر ّ
القيـ ،لـ
أف المريديف الّذيف نيموا العمـ مف اإلماـ ابف ّ
نخمُص في نياية ىذا المبحث ،إلى ّ
النحو (ابنو
أف المريد الذي أخذ عنو ّ
يأخذوا عنو ّ
النحو ،بقدر ما أخذوا عنو عموـ ال ّشرع؛ غير ّ

النحو ،واعتمد
القيـ) قد تأثّر بو تأثّ ار واضحا؛ إ ْذ وافقو في مسائؿ كثيرة مف مسائؿ ّ
إبراىيـ بف ّ
ينتصر
حوية ،فمـ يكف
النحوي ،كما التزـ طريقتو في االختيارات ّ
منيجو في االحتجاج والتّقعيد ّ
الن ّ
ُ
ألنو منسوب لعمَـ مف األعالـ ،واّنما يختار ما رآه صائبا بناء عمى الحجج والبراىيف.
لمرأي؛ ّ
ّ
ألفية ابف مالؾ ،ج ،2ص.845
السالؾ إلى ح ّؿ ّ
محمد بف ّقيـ الجوزية ،إرشاد ّ
 -1إبراىيـ بف ّ
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النحوية
مما ّ
اىتـ اىتماما بالغا بالمعاني ّ
أف اإلماـ ابف ّ
تقدـ في ىذا الفصؿ ،إلى ّ
نخمص ّ
القيـ ّ

النحوي ،والعالمة اإلعرابية فحسب؛ واّنما بحث في المعاني
ىميو أف يبحث عف الحكـ ّ
فمـ يكف ّ
المولّدة عف التّركيب ،وقد ضارع في ذلؾ ما ذىب إليو اإلماـ عبد القاىر الجرجاني في نظرية
حوية .وقد لمسنا أيضا
تحرى فييا اإلماـ المعاني ّ
ّ
الن ّ
النظـ ،وقد مثّمنا لتأكيد ذلؾ بمسائؿ نحوية ّ
وتعسفيـ ،وقد
النحاة تكمّفيـ
النحو ،وقد نعى عمى ّ
عند اإلماـ جنوحو لألخذ باليسير في مسائؿ ّ
ّ

القيـ التيسير.
استشيدنا ليذا بمسائؿ نحوية آثر فييا اإلماـ ابف ّ

النحو ،فقد كانت لو آراء في مسائؿ
القيـ مف قضايا أصوؿ ّ
وقد تجمّى موقؼ اإلماـ ابف ّ

النحوي ،ولـ يخطّئ
السماع جعؿ القرآف الكريـ األصؿ األساس لمتّقعيد ّ
السماع والقياس؛ ففي ّ
ّ
يتحرج مف االستشياد بالحديث ال ّشريؼ بخالؼ بعض
ّ
أي قراءة استوفت ال ّشروط ،كما ّأنو لـ ّ

السماع
أما عف القياس ،فقد ّ
ّ
حدد أركانوّ ،
وبيف أف ّ
النحاة ،واستشيد بكالـ العرب شعره ونثرهّ .

المدونة
السماع مف أجؿ قاعدة نحوية ،أو تُخطّأ
مقدـ عمى القياس ،وال
ّ
طوع ّ
ّ
يصح أف ُي ّ
النحوية.
الفصيحة انتصا ار لمقاعدة ّ

النحو ،ومثّػمنا ليؤالء بثمّة مف
وتبيف في ىذا الفصؿ أيضا ،مدى تأثّر اإلماـ بغيره مف أعالـ ّ
ّ

بالموضوعية في التّعامؿ مع
أف اإلماـ قد اتّسـ
ّ
السييمي ،واتّضح ّ
الفراء ،و ّ
الفطاحمة :سيبويو ،و ّ
الدليؿ والحجة ،والك ّؿ يؤخذ عنو ويترؾ؛
حوية ليؤالء؛ فالقاعدة عنده أف يؤخذ بما أسنده ّ
اآلراء ّ
الن ّ

السييمي ...وأخذ عنيـ ما رأى ّأنو
فقد خالؼ
القيـ سيبويو ،والخميؿ ،وابف ّ
اإلماـ ابف ّ
جني ،و ّ
ُ
أما عف مدى تأثير اإلماـ في مف بعده مف المريديف ،فتوصمنا إلى ّأنيـ
صائب وتسنده
ّ
الحجةّ .
أما الذي تأثّر بو نحويا ،فيو ابنو إبراىيـ في شرحو أللفية ابف
تأثّروا بو في مسائؿ ال ّشريعة ،و ّ

مالؾ.
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خاتمــــــــة:
قيم الجوزّية ،من خالل
بتتبع المسائل ّ
حوية عند اإلمام ابن ّ
الن ّ
لقد ُعنِ َي بحثنا ىذا ّ
القيم ،التّبيان في
مدونة البحث (بدائع الفوائد ،التّفسير ّ
مجموعة من آثاره ،ش ّكمت ّ

نحوية ،وتولّيناىا بال ّشـرح
فتقصينا ما طــرحو اإلمام فييا مــن آراء
أقسام الــقرآن)،
ّ
ّ

المنيج
حوية،
والتّح ـميل والّن ْقد والــتّـقعيد .وقــد استنبطــنا من تناولنا لتمكم المسائل ّ
الن ّ
َ

حوية الكبرى ،التي وقع حوليا
وبيّنـا موقفو من القضايا ّ
ّ
الن ّ
القيمّ ،
النحوي لإلمام ابن ّ
حوي ،وأشرنا إلى مدى تأثّر اإلمام
النحاة في مختمف مراحل ّ
الدرس ّ
االختالف بين ّ
الن ّ
تطرقنا إلى أثره في مريديو.
القيم بمن سبقو من ّ
ابن ّ
النحاة ،مبرزين موقفو منيم ،كما ّ

ت لدينا
فإننا
النتائج ،و َثبتَ ْ
توصمنا من خالل ىذا البحث إلى مجموعة من ّ
وبالجممةّ ،
ُ
ّ

يحسن أن نوردىا في ىذه الخاتمة:
حقائقُ ،

النحوية بال ّشرح ،والتّحميل ،والتّعميل
القيم
نحوي ف ـ ّذ ،تناول المسائل ّ
إن اإلمام ابن ّ
ّ -1
ّ

النحاة ،إالّ وكان لو فيو
النحو المشيورة عند ّ
والتّمثيل واالستشياد؛ فما من باب من أبواب ّ
وية
رأي ،وافق فيو متـقـ ّدميو من ّ
النحاة تارةً ،وخالفـيم تارةً أخرى .وتـفـّرد أحيانا بآراء نحـ ّ

الدكتور مازن الوعر؛ إ ْذ قارن
لمدراسة ،من ذلك ما قام بو ّ
مدون ًة ّ
ّ
خاصة بو ،فـكانت آراؤه ّ

القيم نموذجا عن
النحاة وعند األصوليين ،واختار
بين الجممة ال ّشرطية عند ّ
اإلمام ابن ّ
َ
األصوليين.
ّ
ضا ،ولـم يق ـصد إل ـيو
إن ت ـناول اإلمام ابـن ال ـ ّ
ّ -2
قيـم لـمسـائل ال ـّنحو كـان في معـظمو عــَر ً
أن
قـصدا،
ّ
آثار في ّ
النحو ،المّيم ما ذكره المحقّقون من ّ
يفسر ْ
ولعل ذلك ما ّ
أن ليس لإلمام ٌ

النحو ،في سياق
طرقو لمسائل ّ
لو كتابا في معاني الحروف (لم ُيعثر عميو) ،واّنما كان ت ّ

السمحاء؛
التّفسير وال ّشرح آلي القرآن الكريم ،أو في معرض حديثو عن قضايا ال ّشريعة ّ
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النحو عنده مبثوثة
النحو وأقسامو ،واّنما مسائل ّ
 -3لم يعتمد اإلمام تسمسال واضحا ألبواب ّ

النحو لم تكن الغاية األساس من التّأليف عند
في ثنايا آثاره،
ّ
ومرد ىذا إلى كون مسائل ّ

اإلمام؛

النحوية المشتّتة في بطون كتب اإلمام ابن
أم َكَنَنا ىذا البحث من جمع تِْمكـم المسائل ّ
ْ -4

حوية ،فوضعنا بين أيدي
ثم تصنيفيا وترتيبيا في فصول،
بأميات الكتب ّ
الن ّ
ّ
ّ
تأسيا ّ
القيمّ ،
ميسر االطّالع عميياُ ،يغني
الباحثين كتابا
يتضمن المسائل ّ
النحوية البن ّ
القيم مرتّبةّ ،
ّ
القيم؛
متفرقة في آثار اإلمام ابن ّ
ترتيبيا عن تطمّبيا ّ

وصل ىـ ـذا الب ـحث إلى شـرح ال ـمسائـل ال ـّنحـوية عـنـد اإلمـام ابـن ال ـق ّـيـم ،فمـم نك ـتـف
 - 5تـ ّ

النحو في كتب التّراث ،ال
ألن فيم مسائل ّ
بجمعيا ،وانما رّكزنا عمى ال ّشرح والتّوضيح؛ ّ

اىتمت بالتّبسيط باالستدالل والتّمثيل؛
يتأتّى إالّ بتطمّبيا في الكتب التي اعتنت بال ّشرح ،و ّ

السماع
ركنين
القيم بقضايا أصول ّ
ْ
النحو ،ف ّبين رأيو في ْ
اىتم اإلمام ابن ّ
أساسين منوّ :
ّ -6
األول لمتقعيد
والقياس ،وقد اعتمد في ذلك منيجا واضحا؛ إ ْذ جعل القرآن الكريم المصدر ّ

أقر بحجية القراءات ،ما
ّ
النحوي .وقد كان لو في مسألة القراءات القرآنية موقف ثابت؛ إذ ّ
يع َمد إلى تخطئة أي قراءة
توّفر فييا شرط التّواتر ،وسعى إلى توجييا توجييا
ّ
نحويا ،ولم ْ

شعر ،فاستثنى منو ما كان ناد ار
أما ال ّ
القراء .و ّ
احتج بالحديث ال ّشريف بال ّ
ثبتت عن ّ
تحرجّ ،

النحاة ،من قبيل ( َى َذا
أو
َ
النثر ببعض األمثال المشيورة عند ّ
مجيول القائل ،واستشيد من ّ

ويـة ،غيـر ّأنـو
ُب ْس ًار َأ ْ
ب ِم ْنوُ ُر َ
أمـا ال ـقيـاس ،فـاعتـمده في ال ـكثيـر مـن ال ـمسائـل ال ـنحـ ّ
طَي ُ
طـًبا) .و ّ
الفصيح من الكالم
مؤداىا أن ال ُي َخطَّ َأ
السماع ع ـميـو ،ولإلمام في ذلك قاعدة ثابتةّ ،
ُ
غـمّـب ّ
إثباتا لمقياس.

أن لو كتابا مفقودا في
اىتم اإلمام ابن ّ
القيم بتبييـ ــن معاني الحروف ،وذكر المحقّقون ّ
ّ -7

(معاني الحـروف) ،وأشـار اإلمام في المسائل المتعمّقـة بالحروفّ ،أنو ال يقوم بعضيا مقام
أقر أن ال حرف زائد
بعض ،كما ّأنو تح ّفظ من مسألة الحروف ّ
الزوائد إال في ما َندر ،بل ّ
في القرآن الكريم؛
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النحوي ،فما من مسألة
نحوية طرحيا ،إالّ
القيم أىمية بالغة لمعامل ّ
ّ
 -8أولى اإلمام ابن ّ

النحوية ،وىو في ذلك
وبحث فييا عن العامل والمعمول ،كما ّأنو سعى إلى تعميل األحكام ّ
حوي؛
النحاة األوائل في موضوعي العمّة والعامل ّ
قد سمك مسمك ّ
الن ّ

النحوي ،والحالة
حوية ،فمم يكن غرضو تبيين الحكم ّ
القيم بالمعاني ّ
الن ّ
اىتم اإلمام ابن ّ
ّ -9
اإلعرابية وعالماتيا ،بمعزل عن استِ ْكَن ِ
النحوية ،التي تحصل من خالل التّراكيب
اه المعاني ّ
ْ

حوية؛
ّ
الن ّ

النحوية ،فطرح من اآلراء ما كان فييا من
عم َد اإلمام إلى األخذ باليسير في المسائل ّ
َ -11

ثم اعتبرنا آراءه في ىذا الباب ،من
التعسف والبعد عن روح ّ
التكمّف و ّ
النحو ،ومن ّ
النحوي؛
ِاإلرىاصات األولى لمتّيسير ّ
وضمنوه
النحاة األفذاذ،
النحوية ما
توصل إليو ّ
القيم في المسائل ّ
 -11اعتمد اإلمام ابن ّ
ّ
ّ

النحوي َة الكثيرة ،فاستشيد بأقواليم ،واستأنس بآرائيم ،فوافقيم في مسائل ،وخالفيم
مصنفاتيم ّ

في أخرى؛

جني
 -12لم
الفراء ،وابن ّ
يتحرج اإلمام في مخالفة أعالم ّ
النحو من أمثال سيبويو ،و ّ
ّ

ثمة مـن يـ ّدعي اإللمام بنـاصية العربيـّة
أن كالّ يؤخـذ منو ّ
السييمي ...ورأى ّ
و ّ
ويرد ،وليس ّ
الم ِعيب.
أن االختالف واقع منذ عصور ّ
وعمومياّ ،
وبين ّ
النحو األولى ،وليس ذلك باألمر َ
الن ِ
فإنو
وقد اعتمد في ذلك منيجا موضوعيا ،فإذا
َ
حاة األعالم في مسألة ماّ ،
خالف رأي ّ

عما ذىبوا إليو ،أو
ْ
ثم يأتي بما يراه بديال ّ
يع َمد إلى عرضو وشرحو وتبيين وجوه قصورهّ ،

الصائب لممسألة ،وىذا نحسبو
ّ
أي نحوي عمى آخر ،بما يرى ّأنو قد ظفر بالوجو ّ
يفضل ر َ
القيم؛
لمموضوعية
تأصيال
العممية ،وقد التزم بيا اإلمام ابن ّ
ّ
ّ

متعصبا لرأيو ،وال لرأي عَمٍم من
النحوية
القيم في تناولو لممسائل ّ
 -13لم يكن اإلمام ابن ّ
ّ

الحجة واليقين ،وكانت الحقيقة ضالتو حيثما كانت ،وليذا لم
األعالم ،واّنما كان معتمده
ّ
ينتصر لمدرسة عمى أخرى ،فقد وافق البصريين في مسائل كثيرة ،وخالفيم في أخرى

تحيز؛
وتبنى المذىب الكوفي في قضاياّ ،
ّ
ورد بعض ما ذىبوا إليو دونما ّ
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القيم بقدر تأثّره بسابقيو ،أثّر في من بعده ،وان كان مريدوه قد نيموا
إن اإلمام ابن ّ
ّ -14

خاصة ابنو إبراىيم ،الذي
النحوي،
منو عموم ال ّشريعة
فإن منيم من تأثّر بمنيجو ّ
ّ
اإلسالميةّ ،
ّ
حل
السالك إلى ّ
اعتمد منيج أبيو ،وقد اتّضح ذلك من خالل شرحو لأللفية في كتابو (إرشاد ّ

ألفية ابن مالك)؛
ّ

مدونة
إن ىذا سعينا ،وقد حاولنا بما أمكننا الجيد ،وبما تأتّى لنا من فيمْ ،
ّ
أن نستقرئ ّ

النحو ومسائمو ،فتولّيناىا
القيم –عمى سعتيا -ونتطمّب ما حوتو من فصول ّ
اإلمام ابن ّ
النقد
باالستنباط والتّصنيـف والتّـرتيـب ،واستيـ ـدفـنا استيـ ـفاء حقّيا مـن ال ّشرح ،والتحـميـل ،و ّ

نحويا متاحا لمباحثين ،لفيم قضايا
الرأي .وعزمنا أن يكون العمل مرجعا
ّ
والمقـارنة ،وا ْبداء ّ
ـإن
القيم ،دون تج ّ
ّ
النحو عند اإلمام ابن ّ
تقصييا متف ّـرق ًة مستغـمق َة الفيم في آثاره .ف ْ
شم عناء ّ
تم
بمغنا مبتـغـانا ،فـذاك ما ّ
كنا نـروم ،وا ْن عمقت بالبحث نقيصةّ ،
فإن لكل شيء إذا ما ّ

فيحسنو .وال نبرح المقام
نقصانا ،فعسى أن يسوق اهلل إليو من األفذاذ من يتعيّده بالتّقـويم
ّ

قيم الجوزية ُحبمى بالقضايا المّغوية ،فباإلضافة إلى ما
مدونة اإلمام ابن ّ
إالّ ّ
منبيين إلى ّ
أن ّ
الصوتية ،ما يستحق
الصرفية ،و
أثرناه من مسائل ّ
ّ
النحوّ ،
المعجمية ،و ّ
فإن فييا من المسائل ّ

ويتعيّد باإليضاح والتّبيان.
خص بالبحثُ ،
أن ُي ّ
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قائمة المصادر
والمراجع

قائمة المصادر والمراجع:


القرآن الكريم برواية حفص.



كتب الحديث:

الناصر ،ط.1
محمد زىير بن ناصر ّ
محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،تحّ :
ّ -1
النجاة.
بيروت1211 :ىـ ،دار طوق ّ
محمد فؤاد عبد الباقي ،د ط .بيروت :دت،
 -2مسمم بن
ّ
الحجاج ،المسند ّ
الصحيح ،تحّ :
دار إحياء التّراث العربي.



العربية:
المعاجم
ّ

الصحاح تاج المغة وصحاح العر ّبية ،تح :أحمد عبد الغفور
 -1إسماعيل بن حماد الجوىريّ ،
عطّار ،ط .2 :بيروت ،1987:دار العمم لمماليين.
الدين بن منظور ،لسان العرب ،ط .3بيروت1212 :ىـ ،دار صادر.
محمد جمال ّ
ّ -1

العربية:
 المصادر والمراجع
ّ
الز ّجاج ،معاني القرآن واعرابو ،تح :عبد الجميل عبده شمبي ،ط بيروت:
 -1إبراىيم أبو أسحاق ّ
 ،1988عالم الكتب.
لمنشر
عمار ّ
السمرائيّ ،
 -1إبراىيم ّ
عمان ،1997 :دار ّ
بي نقد وبناء ،طّ .1
النحو العر ّ
والتّوزيع.
ألفية ابن مالك ،تح :محمد بن
السالك إلى ح ّل ّ
محمد بن ّ
قيم الجوزية ،إرشاد ّ
 -3إبراىيم بن ّ
السمف.
السيمي دطّ .
جدة 1219 :ىـ ،أضواء ّ
محمد ّ
عوض بن ّ
مؤسسة ىنداوي لمتّعميم والثّقافة.
 -2إبراىيم مصطفى ،إحياء ّ
النحو ،د ط .القاىرةّ ،1111 :
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قائمة المصادر والمراجع:
 -5أبو الحسن األخفش ،معاني القرآن ،تح :ىدى محمود قراعة ،ط .1القاىرة ،1991 :مكتبة
الخانجي.
النحوي ،التّذييل والتّكميل في شرح التّسييل ،تح :حسن ىنداوي ،ط ،1دمشق:
حيان ّ
 -6أبو ّ
دت ،دار القمم.
 -7أحمد بن حجر العسقالنيُّ ،
محمد عبد المعيد
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثّامنة ،تحّ :
ّ
العثمانية.
ضان ،ط .30اليند3060 :ىـ ،مجمس دائرة المعارف
ّ
الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنن العرب في كالميا ،تح:
 -5أحمد بن فارسّ ،
العممية.
أحمد حسن بسج ،ط  .1بيروت ،1997:دار الكتب
ّ
النياية ،تح :عبد اهلل بن عبد المحسن التّركي ،ط.33
 -6إسماعيل بن عمر بن كثير ،البداية و ّ
النشر.
القاىرة3101 :ه ،دار ىجر لمطّباعة و ّ
محمد سالمة ،ط .1
 -11ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تف ــسير القرآن العظــيم .تح :سامي بن ّ
لمنشر والتّوزيع.
الرياض ،1999 :دار طـيبة ّ
ّ
حسان ،األصول ،دط .القاىرة ،1111 :عالم الكتب.
تمام ّ
ّ -11
 -11ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ط .5القاىرة ،1116 :عالم الكتب.
سيد
الس ا
يرفي ،شرح كتاب سيبويو ،تح :أحمد حسن الميدلي وعمي ّ
 -13حسن بن عبد اهلل ّ
العممية.
عمي ،ط .1بيروت ،1118 :دار الكتب
ّ
ومحمد
الدين قباوة
الداني في حروف المعاني .تح :فخر ّ
 -12حسن بن قاسم المرادي ،الجنى ّ
ّ
نديم فاضل ،ط .1بيروت ،1991 :دار الكتب العممية.
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النحاة من االحتجاج بالحديث ال ّشريف ،ط .1العراق،1981 :
 -15خديجة الحديثي ،موقف ّ
لمنشر.
الرشيد ّ
دار ّ
محمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،ط.33
 -33خميل بن أيبك ّ
الصفدي ،الوافي بالوفيات ،تحّ :
بيروت3103 :ه ،دار إحياء التّراث.
 -17سعيد األفغاني ،الموجز في قواعد المغة العر ّبية ،د ط .بيروت ،1113 :دار الفكر.
الجرجاني،
النحوية وسياقاتيا المختمفة عند اإلمام عبد القاىر
 -18صالح بمعيد ،التّراكيب ّ
ّ
الجزائر ،1992 :ديوان المطبوعات الجزائرّية.

النحو ،دط .الجزائر1115 :م ،دار ىومة.
 -19ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،في أصول ّ
الجامعية.
 -11ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،في قضايا فقو المغة العر ّبية ،الجزائر ،1995 :ديوان المطبوعات
ّ
النحو الوافي ،ط .15القاىرة :دت ،دار المعارف.
عباس حسنّ ،
ّ -11
جاجي ،الالّمات ،تح :مازن المبارك ،ط .1دمشق،1985 :
الرحمن أبو القاسم ّ
 -11عبد ّ
الز ّ
دار الفكر.
النحو ،تح :عادل أحمد ،ط .1بيروت:
السييمي ،نتائج الفكر في ّ
الرحمن أبو القاسم ّ
 -13عبد ّ
العممية.
 ،1991دار الكتب
ّ
الدراويش ،ط .1دمشق:
مقدمة ابن خمدون ،تح :عبد اهلل ّ
الرحمن بن خمدونّ ،
 - 12عبد ّ
 ،1112دار َي ْع ُرب.
 -15ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من
السمطان األكبر ،تح :خميل شحادة ،ط .30بيروت3135 :ه ،دار الفكر.
ذوي ّ
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الرحمن بن سميمان
ي ،ذيل طبقات الحنابمة ،تح :عبد ّ
 -03عبد ّ
الرحمن بن رجب الحنبم ّ
جدة ،0332 :مكتبة العبيكان.
العثيمين ،طّ .33
النحو ،تح :غازي مختار
الرحمن جالل ّ
النظائر في ّ
السيوطي ،األشباه و ّ
الدين ّ
 -17عبد ّ
الطميمات ،د ط .دمشق ،1987:مطبوعات مجمع المغة العر ّبية بدمشق.
النحو ،تح :محمود سميمان
 -18ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،االقتراح في عمم أصول ّ
الجامعية.
ياقوت ،د ط .القاىرة ،1116 :دار المعرفة
ّ
 -19ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ىـ ـ ـمع الي ـوامع في شرح جمع الجوامع ،ت ـح :عبد الحميد
التوفيقية.
الين ـداوي ،د ط .الـقاىـ ـرة :د ت ،المكـ ـتبة
ّ
النحويين:
الرحمن كمال ّ
الدين ابن األنباري ،اإلنصاف في مسـائل الخالف بين ّ
 - 31عبد ّ
البصريين والكوفيين ،ط .1بيروت ،1113 :المكتبة العصرّية.
ىبود ،ط.1
 -31ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،أسرار العربية ،تح :بركات يوسف ّ
بيروت ،1999 :دار األرقم بن أبي األرقم.
الرسالة.
 -31عبد الغاني ّ
الدقر ،معجم ّ
النحو ،ط .3بيروتّ ،1986 :
مؤسسة ّ
محمد شاكر ،د ط .القاىرة :دت،
 -33عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تح :محمود ّ
مكتبة الخانجي.
الدين عبد
محمد ُمحيي ّ
 -32عبد اهلل ابن ىشام األنصاري ،شرح قطر ّ
الندى وب ّل ّ
الصدى ،تحّ :
الحميد ،ط  .11القاىرة 1383 :ىـ ،دار الكتب المصرّية.
الدقر ،دط .دمشق :دت،
 -35ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،شرح شذور ال ّذىب ،تح :عبد الغني ّ
ال ّشركة المتّححدة لمتوزيع.
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ألفية ابن مالك ،تح :يوسف ال ّشيخ
 -36ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،أوضح المسالك إلى ّ
محمد البقاعي ،د ط .دمشق :د ت ،دار الفكر.
ّ
النبيان .ط،1
 -37عبد اهلل أبو البقاء العكبري ،المباب في عمل البناء واإلعراب .تح :عبد اإللو ّ
دمشق ،1995 :دار الفكر .
 -87ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،التّبيان في إعراب القرآن .تح :سعد كريم الفقي ،ط .1القاىرة:
 ،1111دار اليقين.
النحو ،تح :المتولّي رمضان أحمد
 -39عبد اهلل بن أحمد الفاكيي ،شرح كتاب الحدود في ّ
الدميري ،د ط .القاىرة ،1988 :دار التّضامن لمطّباعة.
ّ
 -21عبد اهلل بن عقيل ،شرح ابن عقيل ،د ط .لبنان :د ت ،دار القمم.
الرحمن
 -21عبد اهلل ناصر ّ
محمد عبد ّ
الدين البيضاوي ،أنوار التّنزيل وأسرار التأويل ،تحّ :
المرعشمي ،ط .1دار إحياء التّراث العربي ،بيروت.
الفقيية المستخرجة من كتاب إعالم الموقّعين ،ط.3
ي ،القواعد
ّ
 -10عبد المجيد جمعة الجزائر ّ
لمنشر والتّوزيع.
القيم ّ
القاىرة :د ت ،دار ابن ّ
الرّزاق الميدي ،ط:1
 -23عبد الممك أبو منصور الثّعالبي ،فقو المغة وسر العر ّبية .تح :عبد ّ
 ،1111إحياء التّراث العربي.
الن ّجار وآخرين ،ط .1بيروت:
محمد عمي ّ
 -22عثمان أبو الفتح ابن ّ
جني ،الخصائص ،تحّ :
العممية.
 ،1111دار الكتب
ّ
قافية.
 -25ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الممع في العر ّبية ،د ط .الكويت :دت ،دار الكتب الثّ ّ
الرماني ،منازل الحروف .تح :عرفان بن سميم العشا حسونة ،ط.1
 -26عمي بن عيسى ّ
بيروت ،1115 :المكتبة العصرّية.
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ألفية ابن مالك ،ط .1بيروت،1998 :
األشموني ،شرح
محمد
األشموني عمى ّ
 -27عمي بن ّ
ّ
ّ
العممية.
دار الكتب
ّ
 -28عمر أبو عمي ال ّشموبين ،التّوطئة ،تح :يوسف أحمد المطوع .القاىرة ،1973 :دار التّراث
النشر.
العربي لمطّبع و ّ
محمد ىارون ،ط  .3القاىرة،1988 :
 -29عمرو بن قنبر سيبويو ،الكتاب ،تح :عبد ّ
السالم ّ
مكتبة الخانجي.
طباعة
عمان ،1111:دار الفكر لم ّ
السمرائي ،معاني ّ
 -51فاضل صالح ّ
النحو ،طّ .1
النشر والتّوزيع.
وّ
محمد ،ط .5بيروت:
الرازي ،مختار ّ
محمد بن أبي بكر ّ
الصحاح ،تح :يوسف ال ّشيخ ّ
ّ -51
 ،1999المكتبة العصرّية.
القرطبي ،تح :أحمد البردوني وابراىيم أطفيش ،ط.1
القرطبي ،تفسير
محمد بن أحمد
ّ -51
ّ
ّ
القاىرة ،1962 :دار الكتب المصرّية.
الرضي عمى الكافية ،تح :يوسف حسن
الرضي االسترابادي ،شرح ّ
محمد بن الحسن ّ
ّ -53
عمر ،د ط .القاىرة ،1993 :ىجر لمطّباعة والتّوزيع واإلعالن.
النحو ،تح :عبد الحسين الفتمي ،دط .لبنان :د ت،
محمد بن ال ّسراج ،األصول في ّ
ّ -52
الرسالة.
ّ
مؤسسة ّ
محمد شاكر ،ط .1بيروت،1111 :
محمد بن جرير الطّبري ،تفسير الطّبري ،تح :أحمد ّ
ّ -55
مؤسسة الرسالة.
ّ
الصاعدي،
الصائغ ،الممحة في شرح الممحة ،تح :إبراىيم بن سالم ّ
محمد بن حسن بن ّ
ّ -56
اإلسالمية.
العممي بالجامعة
الرياض 1212 :ىـ ،عمادة البحث
ّ
طّ .1
ّ
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الرشد
محمد بن صالح العثيمين ،شرح ّ
الرياض1232 :ىـ ،مكتبة ّ
ألفية ابن مالك ،دطّ .
ّ -57
ناشرون.
محمد عبد القادر شاىين ،لبنان:
محمد بن عبد اهلل ابن مالك ،شرح الكافية ال ّشافية ،تحّ :
ّ -58
 ،1998دار الكتب ِ
العممية.
ومحمد بدوي
السيد
الرحمن ّ
 -59ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،شرح التّسييل ،تح :عبد ّ
ّ
النشر والتّوزيع واإلعالن.
المختون ،دط .القاىرة :د ت ،دار ىجر لمطّباعة و ّ

محمد أبو الفضل إبراىيم،
محمد بن عبد اهلل ّ
الزركشي ،البرىان في عموم القرآن .تحّ :
ّ -61
ط .1957 :1دار إحياء الكتب العر ّبية.
الدرويش ،ط.1
محمد جاسم محمود ّ
الوراق ،عمل ّ
محمد بن عبد اهلل بن ّ
النحو ،تحّ :
ّ -61
الرشد.
الرياض ،1999 :مكتبة ّ
ّ
قيم الجوزية ،التّبيان في أقسام القرآن ،تح :محمد حامد الفقي ،دط .بيروت:
محمد بن ّ
ّ -30
دت ،دار المعرفة.
الدراسات والبحوث العر ّبية
القيم ،تح :مكتب ّ
 -63ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،التّفسير ّ
اإلسالمية ،د ط .بيروت :د ت ،دار ومكتبة اليالل.
و
ّ
جدة :د ت،
محمد العمران ،د طّ .
 -62ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،بدائع الفوائد ،تح :عمي بن ّ
لمنشر والتّوزيع.
دار عالم الفوائد ّ
السابع ،ط .33بيروت:
عمي ال ّشوكاني ،البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن ّ
ّ -65
محمد بن ّ
دت ،دار المعرفة.
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الصابوني ،صفوة التّفاسير ،ط .1القاىرة ،1998 :دار
محمد عمي
-66
ّ
ّ
النشر والتّوزيع.
الصابوني لمطّباعة و ّ
ّ
 -67ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،التّبيان في عموم القرآن ,ط .2كاراتشي ،1111 :مكتبة البشرى.
الالذقية ،1979 :طبعة جامعة تشرين.
بيّ ،
محمد عيد ،أصول ّ
ّ -68
النحو العر ّ

الزمخشري ،تفسير الك ّشاف ،تح :خميل مأمون شيحا ،ط ،3بيروت:
 -69محمود جار اهلل ّ
 ،1119دار المعرفة.
الضامن ،ط.1
 -71م ّكي بن مختار القيسي ،مشكل إعراب القرآن الم ّكي ،تح :د .حاتم صالح ّ
الرسالة.
بيروت1215 :ىـّ ،
مؤسسة ّ
الرائد
 -71ميدي المخزومي ،في ّ
بي نقد وتوجيو ،ط .1بيروت ،1986 :دار ّ
النحو العر ّ
بي.
العر ّ

لمزمخشري ،تح :إميل بديع يعقوب ،د ط.
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:العربية
المم ّخص بالمّغة
ّ

–تحميمية
وصفية
حوية– دراسة
ّ
ّ
ّ  جهوده وآراؤه ال ّن،قيم الجوزية
ّ  ابن:عنوان األطروحة
نما كان باإلضافة إلى
قيم الجوزية عالما
ّ
ّ لم يكن اإلمام ابن
ّ أصوليا وفقييا
ّ مفس ار فحسب؛ وا
مدونتو الواسعة معظم
ّ في
ّ  فقد تناول في-النحو
 بل كانت لو،النحو من قبمو
ّ أقره أعالم
ّ ناقل لما

 فيو– وان لم يخمّف مؤلّفا،نحويا ف ّذا
ذلك كمّو
ّ
مجرد
ّ أبواب
ّ  ولم يكن في ذلك،النحو ومسائمو

وبين رأيو فييا بال ّشرح والتحميل
تميز بيا عنيم؛ فقد خالفيم في مسائل
ّ نحوية عديدة
ّ
ّ اجتيادات
.والتّعميل واالستشياد

 وجنح إلى األخذ باليسير،حوية
القيم بمنيجو
ّ اىتم بالمعاني
ّ الن
ّ تفرد اإلمام ابن
ّ
ّ وقد
ّ النحوي؛ إذ
األول في
ّ تطرق إلى قضايا أصول
ّ  فاعتمد،النحو
ّ  وقد.في مسائل الخالف
ّ السماع وجعمو األصل

 واّنما اعتمد، ولم ينتصر اإلمام لمدرسة أو مذىب.السماع عميو
ّ التّقعيد
ّ  وغمّب،وحدد أركان القياس،
أللفية ابن
،النحوي
ّ  فتأثّر مريدوه بمنيجو،البينة في التّرجيح
ّ وبخاصة ابنو إبراىيم في شرحو
ّ الحجة و
ّ
ّ

.مالك

النحو ـ ـ ـ االسم ـ ـ ـ الفعل ـ ـ ـ الحرف ـ ـ األصول ـ ـ المنيج ـ ـ ـ
ّ قيم الجوزية ـ ـ ـ
ّ  ابن:الكممات المفاتيح
. النحاة ـ ـ االستشياد ـ ـ ـ العالمة ـ ـ العامل ـ ـ العمّة ـ ـ المعاني ـ ـ القرائن
ّ السماع ـ ـ القياس ـ ـ ـ التّيسير ـ ـ
ّ

:الفرنسية
المم ّخص بالمّغة
ّ

Intitulé de la thèse : « Ibn Qayyim, ses efforts et avis grammaticaux – une étude descriptive
et analytiqueRésumé
L’imam Ibn Qayyim al-Jawziyya était non seulement un savant fondamentaliste, un
juriste et un interprète, mais en plus de tout ça, il était un grammairien brillant.
Certes il n’a pas laissé d’œuvres en grammaire, mais il a abordé dans ses divers écrits la
plupart des thèmes et questions de la grammaire ; il n’était pas un simple transmetteur de ce
qu’ont affirmé les spécialistes de la grammaire avant lui, mais il a mené des efforts qui le
distinguent des autres. Ses idées dans plusieurs questions grammaticales diffèrent des autres
et il démontre ses convictions en se basant sur l’explication, l’analyse, la preuve et
l’illustration.
L’imam Ibn Qayyim se distingue par sa méthode grammaticale, il s’est intéressé par les
significations grammaticales où il a proposé de simplifier les questions controversées. Il a
abordé les questions du fondement de la grammaire tout en se basant sur l’écoute qui la
considère comme le premier principe dans la normalisation et il a précisé les fondements de la
déduction tout en favorisant l’écoute sur la norme.
L’imam n’a pas été influencé ni par une école ni par une doctrine mais il se basait sur la
preuve et l’argumentation dans ses pondérations et préférences. Ses partisans se sont
influencés par sa méthode grammaticale et surtout son fils Ibrahim dans son explication de :
Alfiya Ibn Malik.
Mots clés :Ibn Qayyim al-Jawziyya, grammaire, nom, verbe, lettre, fondements,
méthode, déduction, simplification, grammairiens, illustration, signe, facteur, cause,
signification, preuves.

