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 دــاء إهــــ

 ءل كـــــــريمين اي  إلى  وءلــــدــ
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 أفرءد ءلعائلة  وكل    ،إخوتي  وأخوءتي
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 كر وعرفانـش
 

ن إلى كل  من ظاـهرني على إنجاز اكر والػرفم بالش  أتقد  
 :هذا البحث 

ـد هذا أ. د.  صالح بلػيد الذي تػه   :الأستاذ المشرف 
 وجيهقويم والت  الػمل بالت  

ي  بأعضاء مخ  ةر الممارسات اللغو
بيةزملائي في مهنة  ػليم.الت  و الت ر
 

                                                                   

 بوعبد الله س.
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 بسـ اهلل الٌرحمف الٌرحيـ، كالٌصالة كالٌسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف، كبعد: : مقــــــّدمــــــــــة
يف خصائصيا ػػػيً كتبٍ  ،ةعمماء أفذاذ، ىٌبكا خدمة لمغة العربيٌ  حك العربيٌ ـ النٌ مٍ لقد نبغ في عً     

مى بعػػكذلؾ  ،األكلىحك فقػػػد كضػع الفػطاحػػؿ األٌكلػكف لًبنات النٌ  ؛كمػزاياىا تػو مػف ػػكا مادٌ عي د أف جى
حك ى استحاؿ النٌ حتٌ  ،بنةبنة إلى المٌ ضٌمكا المٌ  ،ؼه مف بعدىـ خمٍ  ؼى خمى ثـٌ  عرب األقحاح،أفػػكاه ال

في مؤٌلفاتيـ، مف أبكاب الٌنحك  لشرح ما ضٌمنو األٌكلكف رل آخركفػػػكانب .عمما قائما بذاتو
ض حاؿ كعرٍ  ،حكفي تقعيد النٌ  ًعكؿتقٌصي المبادئ التي كاف عمييا العمى كمسائمو، كعكؼ نفىػره 

بعمـ أصكؿ  ،حكـ ىذا العمـ الذم يبحث في مبادئ النٌ اإلجماع عمى كسٍ لقد جرل ك مستنبطيو، 
اشئة ى يتػػأٌتى لمنٌ حتٌ  ،حك كتبسيطوإلى تيسيػر النٌ  ،مف العصػكر في الحؽو يـ حك. كسعى بعضي النٌ 

  كتمثٌػػمو في كالميـ. ،فيػػميو كاستيعابو

ـٌ بو  الٌنحكإٌف مٌما يجب أف ييعمـ، ىك أٌف      ٌنما قد اىت العربٌي لـ يٍعفى بو الٌنحاة فحسب، كا 
المفٌسركف؛ ألٌف فيـ آم القرآف الكريـ متكٌقؼ عمى إدراؾ المعاني الٌنحكٌية، كال يتأٌتى ذلؾ 

ػػك، مػػمػٌما بأبػػكابو كفػػػصكلػػػو، عػػارفا لػػمسائؿ الخػالؼ لصػػاحبػػو، إاٌل إذا كػػػػاف متمٌكػػػنا مػػف الٌنحػ
ـٌ بالٌنػػػػحك أيضا، الفػػػقياء كاألصكلٌيكف، مف أمثػػػػػػػػػػػاؿ  فػػيو، متحٌكما في آليات الٌترجيػػػػح. كلقػػػػػػد اىت

ٍف لـ ييٍفًردكا  ق(؛ فيؤالء815، كتمميذه اإلماـ ابف قٌيـ الجكزٌية )تق( 827اإلماـ ابف تيمٌية )ت كا 
لمٌنحك مؤٌلفاتو تيعنى بمسائمو، فإٌنيـ تناكلكا في مصٌنفاتيـ الكثير مف القضايا الٌنحكٌية، كخٌصكىا 

 بالٌشرح كالٌتحميؿ، كالٌتعميؿ كالٌتكجيو.

 كتابه  ،الماجستير بحث في اعتمدتيا التي ئيسةالرٌ  المراجع مف إفٌ  سبب اختيار البحث:   
 يفكاألصكليٌ  حاةالنٌ  عند رطالشٌ  جممة) المكسـك بػ – عميو اهلل رحمة - الكعر مازف كتكرلمدٌ 

 في رطيةالشٌ  الجممة حكؿ بحثي كاف كلقد ،(لتشكمسكي العالمي حكالنٌ  نظرية ضكء في ،العرب
 بيػف عقد مقارنة قد ،كرالذٌ  الؼالسٌ  كتابو في الكعر مازف كتكردٌ أٌف ال جدتك . بكمالنٌ  الحديث

 الفريؽى  سيبكيو مٌثؿ كلئفٍ  ؛نفسو لممكضكع يفاألصكليٌ  كنظرة ،كالجزاء ػرطلمشٌ  القدامى حاةالنٌ  نظرة
 المكقؼ متشكٌ قد  ،كالجزاء رطالشٌ  في ةالجكزيٌ  ـقيٌ  ابفاإلماـ  آراء فإفٌ  ،(العرب حاةالنٌ ) ؿاألكٌ 
 بأتناأنٍ  بسمات ،كالجزاء رطالشٌ  باب في ابف القٌيـ اإلماـ آراء سمتاتٌ  كلقد .(يفاألصكليٌ ) انيالثٌ 
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 ةحكيٌ النٌ  اآلراء عى قارى فالرجؿ  ؛ال يشٌؽ لو غبار فػػذٌ  نحكمٌ  أيضا ىك ماإنٌ  ،الفقيو العالـ ىذا أفٌ 
 اؿػكق ،مذىبيـ خالؼى حك في بعض مسائؿ النٌ  بػكذى ،ىػ(581) تػػ ؿػالخمي كشيخو ،حاةالنٌ  إلماـ
، كاعتمد القياس، كعٌزز بو الفصيحة ةالعربيٌ  نةالمدكٌ  مفٌشكاىد بال كاستدؿٌ  قالكا، الذم غير

 كمنيجا ،ستقرائياا مف بدٌ  ال و،كمسائم حكالنٌ  قضايا في بصمةن  جؿلمرٌ  أفٌ  ان  ػػأيقى  ثـٌ  كمف. الٌسماع
 .   كدراسة بحثا يستكقفنا أفٍ  حرمٌ  ،كاالستشياد قعيدالتٌ  في انحكيٌ 

، تستكقفو مسائؿ الٌنحك التي ةابف قٌيـ الجكزيٌ إٌف المتمٌعف في آثار اإلماـ  إشكالية األطروحة:    
ٌف مسائؿ الٌنحك  ا، كىػػػػػك يتناكؿ قضايا الٌتفسير، كالعقيدة، كالفػػػػػػقو، كاألصكؿ. كا  طرحيا عىرىضن
ٍف كانت مبثكثة في ثنايا تمؾ اآلثار التي خٌمفيا، كلـ يعتمد في عرضيا منيجا ثابتا مف  عنده، كا 

فقد اٌتسمت بشمكليتيا ألبكاب الٌنحك كفصكلو. كما أٌف المٌطمع عمى  حيث الٌتصنيؼ كالٌترتيب،
عٌينات مف تمؾ المسائؿ التي ناقشيا اإلماـ ابف القٌيـ، يقؼ عمى جدٌية الٌطرح عنده؛ فيك يٍعمد 
ـٌ يشير إلى ما أقٌره الٌنحاة فييا، كيػناقش آراءىـ، فيػػرٌد منيا  إلى عرض المسألة الٌنحكٌية، ث

تمدا الٌشكاىد القرآنٌية كالقياس الٌنحكٌم. كنشير أيضا إلى إٌف لإلماـ ابف القٌيـ مكاقؼى كيختار، مع
ة، كاستشيد بالحديث ف القراءات القرآنيٌ ػػديث عػػػو حػػػاف لػػػكإٍذ  ؛حكمف قضايا أصػػػػكؿ النٌ 

خالؼ فيو  ي ماالقياس فة، كاحتكـ إلى حكيٌ ثر ما يدعـ آراءه النٌ عر كالنٌ ريؼ، كانتقى مف الشٌ الشٌ 
 حاة.النٌ 

 ا؟نحكيٌ الجكزٌية  قٌيـ ابفاإلماـ  كاف ىؿبعد الذم تقٌدـ، يتبادر إلى األذىاف سؤاؿ جكىرٌم:      
الٌنحاة مٌمف سبقو، أك  مف مكقفو كما مصٌنفاتو؟ في تناكليا التي ةحكيٌ النٌ  المسائؿ ىي أىـٌ  كما

كىؿ كاف  ؟ىؤالء، أـ أٌف لو اجتيادات خاٌصة بوعاصره، أىتيرىاه كاف ناقال مستشيدا بما أقٌره 
 الجتياداتو الٌنحكٌية أثر في مريديو؟

كقضاياه حقيقة ثابتة، ال خالؼ  كػحاف اىتماـ اإلماـ ابف القٌيـ بمسائؿ النٌ ػإذا ك الفرضيات:   
حكليا، مثمو مثؿ الكثيريف مف عمماء الٌشريعة الٌسمحاء كأئٌمتيا، فإلى أٌم مدل يمكف أف نعتبره 
نحكٌيا، اجػتمعت لػديو مقػػػٌكمات الػٌنحػػكٌم، مػف حيػػث تػممٌػػكو لػناصية الػػٌنحك، كفىػػػٍريو لػػقضايا 

 ؟الٌنحك، أصكًليا كفركًعيا
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 ذا أ شرنا سمفا إلى أٌف لإلماـ ابف القٌيـ إسيامات في الٌنحك، فما ىي أىـٌ المسائؿ كا 
الٌنحػكٌية التي تػكاٌلىا بالتٌػكضيح كالٌتٍبػػػييػػف؟ ىػؿ اكتػػفى بمػػا لػػو عالقػػة بالٌتفسيػػر، كالفػقػو، كأصكلو 

  ؟ٌنحاة مف قبموفحسب، أـ أٌف جيكده الٌنحكية امتٌدت لتشمؿ كٌؿ المسائؿ التي أثارىا ال
  إذا كاف لإلماـ زخـ مف المؤٌلفات في عمـك الٌشريعة الغٌراء، فما ىي أىـٌ اآلثار التي

 ضٌمنيا آراءه الٌنحكٌية، ككيؼ كاف تصنيفو كترتيبو ليا؟ 
  مف ىـ الٌنحاة الذيف استأنس بيـ في طرحو لمقضايا الٌنحكٌية، أتيراه اعتمد آراء الٌنحاة

 ف المشيكرتٍيف، أـ أٌنو سمؾ نٍيجى إحداىما؟ األٍعالـ مف المدرستيٍ 
  إذا كاف اإلماـ ابف القٌيـ قد اعتمد آراء أعالـ الٌنحاة، فما مكقفو مٌما ذىبكا إليو؟ ىؿ

اعتبر آراءىـ الٌنحكٌية مسٌممةن مف المسٌممات، أـ أٌنو خالفيـ الٌرأم في مسائؿ، كاستقٌؿ باجتيادات 
 خاٌصة بو؟  

  ابف القٌيـ مف قضايا أصكؿ الٌنحك؟ ىؿ اعتمد في تقعيده الٌنحكم كيؼ كاف مكقؼ اإلماـ
األصكؿ كٌميا )الٌسماع، القياس، اإلجماع...(، أـ أٌنو غٌمب أصال مف األصكؿ؟ كما ىك مكقفو 
مف القضايا الخالفٌية في أصكؿ الٌنحك: االستشياد بالحديث، القراءات القرآنٌية، عصر الفصاحة 

 كمكانيا؟

ات المقد مة آنفا، اقتضت طبيعة البحث ة المطركحة، كالفرضيٌ لدراسة اإلشكاليٌ  البحث: هجمن    
اىرة، فيدرسيا في ذاتيا ، الذم ينطمؽ مػف كاقع الظٌ حميميٌ التٌ  االعتماد عمى المنيج الكصفيٌ 

ـٌ يمي راسة، اىرة محٌؿ الدٌ إٍذ يعتمد المالحظةى المباشرة لمظٌ  ؛كلذاتيا، كييتـٌ بكصفيا كصفا دقيقا ث
اإلمػػػاـ ابف القٌيـ بالقراءة دٌكنػة ػػػم تػػػكٌلينا. فنحف إٍذ ، ثـٌ حػػكـكتصنيؼ ،فتحميؿ ،ذلؾ استقراءه 
ـٌ ، التي تضٌمنتيا مسائؿ الٌنحكٌيةالإلى استقراء  قد سعيناكالتمٌعف، ف شرحيا كتحميميا  ناحاكلث

، كالمتأٌخريف، كالمعاصريف. كلـ ٌدميفكتفسير ما كرد فييا، مستأنسيف بكتب أعالـ الٌنحك مف المتق
ٌنما ن مكقفنا مٌما ذىب إليو اإلماـ في  نابرز نا الٌظكاىر المدركسة، كأقدنكتؼ بيذا فحسب، كا 

 مختمؼ المسائؿ الٌنحكٌية التي عرضيا.
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، بدا لنا أف نصٌب متنو في بنية تتضٌمف نة البحث كتحميمياقراءاتنا لمدكٌ  بعد بنية البحث:   
 كمباحثو، كقد ارتسمت عمى الٌنحك اآلتي:فصكلو 

ضٌمنا المقػػػػػدمةى الٌسيػػػػاؽ العػاـ لمبحث، كحػٌددنا فييا إشكاليتو، كعرضنا أىـٌ  مقّدمة: -1
عػف المػنيج المعتمد في إنجاز  الفرضٌيات المنبثقة عنيا )عف اإلشكالية(. ككػاف لنا فيػيا حػديثه 

يىٍيكؿ فييا. كما تضٌمنت المقٌدمة الٌدراسات نية التي تى البحث، كعرضنا فييا عرضا مكجزا لمبً 
 .في مختمؼ مراحمو ناالٌسابقة لممكضكع، كالٌصعكبات التي كاجيت

عصر اإلماـ، كما طبعو مف أحداث سياسٌية  كخٌصصناه لمحاكر ثالثة: عرضنا أٌكال: تمهيد -2
ـٌ قٌدمناكاجتماعٌية كعممٌية،  كمكانتو العممية  ،كنشأتو ،ترجمة لإلماـ ابف القٌيـ؛ فعرضنا مكلده ث

 تالميذتو الذيف اختمفكا إلى حمقاتو العممٌية. برزكأىـٌ شيكخو، كسردنا أىـٌ اآلثار التي خٌمفيا، كأ
بدائع الفكائد، الٌتفسير القٌيـ، الٌتبياف في أقساـ كما قدمنا كصفا كتحميال لمدكنة البحث: )

 (.الػػقرآف

أٌما متػػف البحث، كما تعٌمؽ بصمػػيـ قضايا الٌنحك كمسائمو عند اإلماـ ابف البحث:   فصول -3
 القٌيـ، فقد تناكلناىا في أربعة فصكؿ:

 ( :مسائل في آراء ابن القّيم الفصل األّول :)المسائؿ الٌنحكية  كتناكلنا فيو أىـٌ األسماء
ػمناه مباحث: مػبحث لحٌد االسـ كعالماتو التي تطٌرؽ إلييا اإلماـ في باب األسماء، كجع

كمبحث  كمبحث ألقساـ المعارؼ، كمبحث لممبتدأ كالخبر، ،عند اإلماـ ابف القٌيـ
 لممنصكبات، كمبحث لمٌتكابع.

 :كضمٌناه ما تطٌرؽ إليو اإلماـ ابف األفعـال(:  مسائلفي آراء ابن القّيم ) الفصل الثّـاني
الفعؿ  باألفعاؿ، كقٌسمناه أيضا إلى مبػػػػاحث: مبحث لحدٌ القٌيـ مف مسائؿ نحكٌية متعٌمقة 

أقػسامو، كمبحث لالـز كالمتعٌدم، كمبحث ًلما يعمؿ عمؿ الفعؿ، كمبحث كعالماتو ك 
 لتأنيث الفعؿ كتثنيتو كجمعو.

 ( :مسائل في آراء ابن القّيم الفصل الثّالث :)عف المسائؿ المتعٌمقة  كفيو حديثالحروف
كعمميا  ـ ابف القٌيـ، كمف مباحثو: مبحث لحٌد حركؼ المعانيبالحركؼ عند اإلما
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كالحركؼ الٌزكائد، كمبحث لحركؼ الجٌر، كمبحث لحركؼ العطؼ، كمبحث لمحركؼ 
 المشٌبية بالفعؿ، كمبحث لمحركؼ المختٌصة باألفعاؿ.

 :كخٌصصناه لتبييف المنيج  )المنهج الّنحوّي لإلمام ابن القّيم(: الفصل الرّابع
الٌنحكم لإلماـ ابف القٌيـ في تناكلو لممسائؿ الٌنحكية، كضمٌناه خمسة مباحث: مبحث 
الىتماـ اإلماـ ابف القٌيـ بالمعاني الٌنحكٌية، كمبحث إلرىاصات الٌتيسير الٌنحكم عند 

ابع كمبحث لقضايا أصكؿ الٌنحك عند اإلماـ، أٌما المبحث الرٌ  ،اإلماـ ابف القٌيـ
ىػ(  218ت) ىػ(، الفٌراء571)ت فخٌصصناه لتأٌثر اإلماـ بأعالـ الٌنحك: سيبكيو

ىػ(، كخٌصصنا المبحث الخامس ألثر اإلماـ ابف القٌيـ في مف 175ت) كالٌسييمي
 بعده.

منا إلييا مف تائج التي تكصٌ النٌ  كضٌمناىا أىـٌ  ،كىي المحٌطة األخيرة مف ىذا البحث ة:ـخاتم -4
 .ة في آثار اإلماـ ابف القٌيـحكيٌ المسائؿ النٌ خالؿ بحث 

، خاٌصة ما تعٌمؽ راسةة دسمة لمدٌ ابف القٌيـ مادٌ  نة اإلماـمدكٌ  لقد شٌكمت الّدراسات الّسابقة:   
ـٌ بالمسائؿ الٌمغكٌية  بمسائؿ أصكؿ الفقو، كالعقيدة كالٌتفسير، غير أٌف قميال مف البحثيف مف اىت

عي ىاىنا الٌسبؽ في بحثيا؛ إٍذ عثرنا عمى أعماؿ حاكلٍت أف تٍطرؽ كالٌنحكية عنده، كلسنا ندٌ 
 المكضكع، كتستقرئ قضاياه، نذكر منيا:

 (العالميٌ  حكالنٌ  نظرية ضكء في العرب يفكاألصكليٌ  حاةالنٌ  عند رطالشٌ  جممة 
خٌصصو لدراسة  -رحمة اهلل عميو -(، كىك كتٌيب ألٌػػفو الدكتكر مازف الكعرلتشكمسكي

الجممة الٌشرطٌية عند الٌنحاة كاألصكلٌييف، كاختار مف األصكلٌييف اإلماـ ابف القٌيـ، كاىتـٌ 
بباب كاحد مف أبكاب الٌنحك، كىك باب الٌشرط كالجزاء، كاعتمٌد في ذلؾ كتاب )بدائع 

ز عدد الٌصفحات اٌلتي خٌصصيا لجيكد اإلماـ ابف القٌيـ إحدل عشرة الفكائد(، كلـ يتجاك 
( صفحة. كلـ يتطٌرؽ صاحب الكتاب إلى الكثير مف أبكاب الٌنحك، التي بحثيا 55)

 اإلماـ ابف القٌيـ في آثاره.
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  ابف قٌيـ الجكزية، جيكده في الٌدرس المغكم( لػػ: د. طاىر سميماف حمكدة، كىك كتاب(
و عف بعض المباحث الٌنحكٌية عند اإلماـ ابف القٌيـ، كقد أغفؿ معظـ تحٌدث فيو صاحب

 األبكاب الٌنحكية التي تناكليا اإلماـ.
  آراء ابف القٌيـ المغكية في كتابو بدائع الفكائد( لػػً: أ. عبد اهلل عبد ربو الٌذنيبات، كىك(

لإلماـ؛ إذ أشار الجيكد الٌمغكية  ـ لجامعة مؤتة، تناكؿ فييا صاحبوستير مقدٌ ماجبحث 
لممسائؿ الٌصكتٌية كالٌصرفية، كبعض المسائؿ الٌنحكٌية، كلـ يًفد إاٌل مف كتاب البدائع، كما 

 بتحديد مكضعيا أٌف إشاراتو لممسائؿ الٌنحكٌية اٌتسمت بالٌسطحٌية، فقد اكتفى صاحبو
 ب الٌنحك.كنقميا دكف شرحيا كتحميميا، كمقارنتيا بما أقٌره الٌنحاة في كٌؿ باب مف أبكا

لإلماـ ابف القٌيـ، كتكضيح قيمة جيكده  كقد أغفمت تمؾ الٌدراسات إبراز المنيج الٌنحكمٌ    
الٌنحكٌية، كما يمٌيزه عف غيره مف الٌنحاة؛ أٌما بحثنا، فيتمٌيز عنيا )الٌدراسات الٌسابقة( بأٍف بحىثى 

، كاعتمد في عرضيا الٌتحميؿ كالٌنقد كالٌتقعيد، كما ٌنحكٌية التي تطٌرؽ إلييا اإلماـكٌؿ المسائؿ ال
أٌنو استنبط المنيج الٌنحكٌم لإلماـ، كبٌيف مكقفو مف أعالـ الٌنحك، كتأثيره في مف بعده مف 

 المريديف، كقد اعتمد البحث عمى مدٌكنة مكٌسعة، كلـ يكتؼ بمصدر كاحد. 

ي، كسمة مف سماتو البارزة، فما مف الٌصعكبات كالعقبات دٍيدىف البحث العمم إفٌ  عوبات:الصّ 
 بحث عممٌي إال كتٍكتىػنفو صعكبات في مراحؿ إعداده، كمف الٌصعكبات التي كاجيتنا، نذكر:

( اٌتسػاع مػػدٌكنة البحػػث؛ إذ اعتمػػدنا ثالثػػة مؤٌلفات مػػف آثػػار اإلماـ ابػػف القٌيػػـ: )بػػدائع الفػػكائد -
 ثالث آالؼ)الٌتفسير القٌيـ(، ك)التٌبياف في أقساـ القرآف(. كلقد اشتممت ىذه المدٌكنة ما يزيد عف 

 ( صحيفة، مما صٌعب التحٌكـ فييا قراءةن، كفيما، كاستقراء؛0111)

 عدـ اعتماد اإلماـ لمنيجٌية كاضحة في إيراد المسائؿ النحكٌية، فالمسألة الكاحدة قد نتطٌمبيا -
 في كٌؿ كتب المدٌكنة، كأحيانا المسألة الكاحدة نجدىا مشٌتتة في أجزائيا )أجزاء المدٌكنة(؛

صعبة كردىا مجمػػػمة، معتمدا مصطمحات ػو يػػـ المسائؿ النػػٌػحكٌية عنػػػد اإلماـ؛ ألنٌ ػػكبة فيػػصع -
 كعممنا عمى تجاكزىا ببحث المسائؿ الٌنحكية في مضاف أخرل، مف مضاف الٌنحك.
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نشير إلى أٌف ىذه الٌصعكبات، لـ تحٍؿ دكف المضٌي قيدما في مراحؿ البحث، تحدكنا      
الٌرغبة الجامحة في تبييػػػف الجيكد الٌنحكٌية إلماـ ذاع صيتو في عمـك الٌشريعة، كلـ تًفو 
الٌدراسات حٌؽ جيكًده في الٌدرس الٌنحكٌم، كتدفعنا تحفيزات كتكجييات أستاذنا المشرؼ عمى 

بحث. كاهلل نسأؿ أف يكفٌقنا إلى بمكغ المراـ، كتبييػف الغامض كالميشكىؿ مف مسائؿ الٌنحك ال
عند اإلماـ ابف القٌيـ، فمعٌؿ عممنا يككف مرجعا نحكٌيا، يعكد إليو الٌطمبة الباحثكف، في زمف 

أفضالو في  فسدت فيو الٌمغة، كساء الفيـ، لٌما زًىد الٌناس في تعٌمـ الٌنحك، كرًغبكا عنو، كنسيكا
 تحصيف المغة، كنٍظـ الفصيح مف الكالـ كبميغو.
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ُالٌتمييدُسيُي: اإلمام ابن القّيم، عصره، نشأتو وأىّم آثاره العممّية تمييــــــــــــــــــــــــــد: عنىُىذا

ُػمحاكرُثػػالثة:ُعػػصرُاإلماـُابفُالقٌيـ،ُُكب كاالجتماعٌيةُكالعممٌيةُمػػاُطػػبعُالػػحياةُالٌسياسيةُأىـٌ
ـٌُنقٌدـُترجمةُمختصرةُلإلماـُابفُالقٌيـ ُبكصؼًُآنذاؾ،ُث  ُُالبحثُكتحميميا:ُمدٌكنةًُُ،ُكييختتـى

I- ُأحدا: ةــوزيّ ــالج ّيمــن قــام ابــر اإلمــصـع ُمف ُيطبعيا ُكما ُالبيئة ُأٌف سياسٌيةُُثمعمـك
ُُكماُ،كاجتماعٌية ُيككف ُكفكرٌم، ُعممٌي ُنشاط ُمف ُتكٌكفُيمٌيزىا ُفي ُالبالغ ُاألثر ُ)البيئة( ليا

لقدُعاشُاإلماـُابفُالقٌيـُفيُالفترةُالممتٌدةُمفُُكُييـُالعممٌيُكالفكرٌم.كتكجٌُُ،شخصيةُأفرادىا
ُاليجرمٌُ ُالقرفُالٌسابع ُفإلىُمنتصؼُالقرفُالثٌامفُاليجرمٌُُ،نياية ُىيُأىـٌُ. مالمحُالحياةُُما

ُككيؼُكافُأثرىاُعمىُاإلماـُابفُالقٌيـ،ُكتكٌجيوُالعممٌي؟ُُ؟ىذهُالفترةُالتيُطبعت

جساـ،ُكافُُكأىكاؿُهُ،عظاـُابفُالقٌيـُمصائبُيُاإلماـُلقدُسبؽُمكلد ة:ياسيّ الحياة السّ  -1
ُالتٌُ ُاجتياح ُاإلسالميٌُأعظميا ُلمبالد ُسنةتار ُالخالفة ُعاصمة ُبغداد ُبسقكط ُانتيى ُكالذم ُة،

ماراتكُىإلىُدُيُكانقساـُالعالـُاإلسالميٌُُ،(ق656) بينياُعمىُالٌسيطرةُُماُتتنافسُفيُ،يالتُكا 
ُالمشاحناتُ.كالٌنفكذ ُىذه ُأٌف ُالمترٌبصيفُكدحضيـُ،غير ُاألعداء ُقتاؿ ُمف ُتمنع السيماُُ،لـ

لىُُدحضُإكاُسعالذيفُُ-ُةكطُالٌدكلةُاألٌيكبيٌُػػاـُمصرُكالٌشاـُبعدُسقػػػػػػػحكٌُُ–عمىُيدُالمماليؾُ
ُفكانتُمعركةُيالتٌُ ُجالكتُتار؛ ُكذلؾالتيُكسرتُشككتيـُكُ،الفاصمةُعيف ُالسٌُُ، مطافُبقيادة
صرُالمؤٌزر،ُالذمُكحضُجندهُعميو،ُفكافُالنٌُُ،الذمُباشرُالقتاؿُبنفسوُ(،يفُقطزسيؼُالدٌُ)

ُكمٌكفُبوُاهللُل ُالٌناس، ُالمُ(طزق)ُػػفرحُبو ُلمدٌُُإذٍُُ؛1ماليؾُمفُبعدهػػػػػكدكلة فُػػاعُعػػػفانتصبكا
ُعنػػكالُ،ياضُاإلسالـػػح ُحكميـػػػػػكامتُ.ياٌذكد ُصكٍُػػػػفكُ،ٌد ُليـ ُدحضُانت ُفي ُكجكالت الت

جالئيـُعفُالبالد.ػػٌػػالصميبي  يف،ُكا 

                                                           

ُ-ُاريخُالتٌُُ(ُىيُإحدلُأبرزُالمعارؾُالفاصمةُفي1260ُسبتمبر3ُُ/ُىػ658ُُرمضاف25ُ)ُمعركةُعيفُجالكت
ؿُىزيمةُقاسيةُإلحاؽُأكٌُُيفُقطزسيؼُالدٌُُبقيادةُالمماليؾُاستطاعُجيشُإذٍُُ؛كقعتُبعدُسقكطُبغدادُكالٌشاـُ،اإلسالمي

ُبأكممو.ُالمغكؿُكانتصرُالمسممكفُانتصارانُعظيمان،ُكأيبيدُجيشُ،كتبغاُبقيادةُالمغكؿُبجيش
ُ.صٌكؼكآراؤهُفيُالفقوُكالعقائدُكالتٌُُمنيجوُ،الٌديف،ُابفُقٌيـُالجكزٌية،ُعصرهالـُشرؼُيينظر:ُعبدُالعظيـُعبدُالسٌُُ-1

https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/658_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1260
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%82%D8%B7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%BA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
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ُعمىُيدُالممؾُاألشرؼُفتحُىُ،شيدتُسنةُمكلدُاإلماـُابفُالقٌيـُكلقدُُُ ،ُقاؿُابفُقمعةُالٌرـك
ُفُي»كثير:ُ ،ُكسمطافُيتحتُقمعةُالرٌُفييا اـُإلىُأقصىُبالدُالشٌُُ،البالدُمفُدنقمةُإلىُمصرُـك

ُكسكاحمو ُحمبُ،بكمالو ُالدٌُُ،كبالد ُشمس ُككزيره ُخميؿ، ُاألشرؼ ُالممؾ ُذلؾ ُبفُكغير يف
ُاغٍُػػػغيُ،1«سمعُكالسٌُ ُلبثُأف ُالممؾُاألشرؼُما ُأٌف ُفتكالتُالدٌُتًُر سائسُكاالغتياالتُمفُيؿ،
ىُالذمُتكلٌُُ،(كفدُبفُقالكُيمحمٌُ)اصرُإاٌلُالممؾُالنٌُُ،فمـُيتيٌيأُاالستقرارُفيُالحكـُلممؾُ؛دهػبع

ُالحكـُعمىُفتراتُتطكؿُكتقصر،ُفكافُمفُأكثرُسالطيفُالمماليؾُقٌكة،ُكأطكليـُفيُالحكـ
 مٌدةُ،ُككافُمٌمفُعاصرىـُابفُالقٌيـ.

ُُُُُ ُالسٌُإٌف ُلمحياة ُعيٌُياسالمتمٌعف ُفي ُالقٌيـُاإلماـُصرػػػة ُكُ،ابف ُأٌنيا ُػػيدرؾ مضطربةُانت
الذمُكافُيتمٌتعُبالقٌكةُكالحكمةُكالٌنفكذُُكُ،(كفدُبفُقالكُيمحمٌُ)الممؾُالٌناصرُفيُفترةُ،ُإاٌلُمتقٌمبة

تارُفيُكقعةُممؾُالتٌُُ(غازافػػُ)كالقبكؿُلدلُاألمراءُأصحابُالحٌؿُكالعقد،ُالسيماُبعدُتصٌديوُل

حياةُاإلماـُابفُفيُالحكـُلفترةُغٌطتُمعظـُُ،ُكىكُماُجعؿُالممؾُالٌناصرُيستمرٌُبحُىقٍُشُى
كافُينتقضُُغيرُأٌفُىذاُاالستقرار؛2ُالقٌيـ،ُماُساىـُفيُنكعُمفُاالستقرارُخالؿُفترةُحكمو

ُبيفُالفينةُكاألخرل،ُكبخاٌصةُبعدُكفاتو.
ُيأتي:ُُماُفيُ،ةُفيُعصرُابفُالقٌيـياسيٌُاةُالسٌُكعمكماُيمكفُتمخيصُمجرياتُالحيُُُُُ
  ُإلىُمصرُكالٌشاـ،ُكذلؾُُاإلماـُبانتقاؿُمركزُالثٌقؿُفيُالعالـُاإلسالميٌُُعصرُيُزُىتمي

 يف؛أصبحتُمصرُبمنزلةُبغدادُعمىُعيدُالعباسيٌُُبعدُسقكطُبغداد؛ُإذٍُ
                                                           

ٌُُلدُفيُيفُقالككفُ)يفُخميؿُبفُالممؾُالمنصكرُسيؼُالدٌُالممؾُاألشرؼُصالحُالد .ُهـ666ُعاـُفيُالقاهرة كي
كلةُكنيةُكالدٌُأبرزُسالطيفُاألسرةُالقالكُيُييعتبرُمف،ُ(ُهـ691ُمحرم 21ُفيُاألسكندريةُقربُتروجةُفيُاغتيؿ

 .امالش  ُفيُالصليبيين كالقضاءُعمىُآخرُمعاقؿُ،عكاُالمممككية.ُأشيرُإنجازاتوُفتح

ق،1424ُالقاىرة:ُ.01ُركي،ُطالمحسفُالتٌُياية،ُتح:ُعبدُاهللُبفُعبدُإسماعيؿُبفُعمرُبفُكثيرُ،ُالبدايةُكالنٌُُُ-1
 .646،ُص17شر،ُجباعةُكالنٌُدارُىجرُلمطٌُ

ُ ُتُـ،ُكاستمر1303ٌُإبريؿ20ُُىػُ/702ُسنةُُرمضان2ُفر،ُمعركةُبدأتُفيُمعركةُشىقحىبُأكُمعركةُمرجُالص
د بن اصر محم  الن  ُبقيادةُالمماليكُ.ُكانتُالمعركةُبيفسوريةُفيُدمشقُبالقربُمفُ،اـُبسيؿُشقحبثالثةُأيٌُ

فارسُُمغولُإلخافُمحمود غازانُبقيادةُقتمغُشاهُنكيافُ)قطمكشاه(ُنائبُكقائدُوالمغول،ُوالشامُمصرُسمطافُونقالو  
كسعُفيُكالتٌُُ،اـيطرةُعمىُالشٌُطمكحاتُمحمكدُغازافُفيُالسٌُُكانتيت،ُالمسلمينُالمعركةُبانتصار(.ُانتيتُاإللخانات)

 .العالـُاإلسالميٌُ

 .بعدىاكما22ُُ،ُص18جُ،يينظر:ُابفُكثير،ُالبدايةُكالنيايةُ-2
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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 ُالصميبيٌُإ ُكالتٌُجالء ُالتٌُيف، ُلحمالت ـٌ ُتا ُبنجاح ُُ،تارصٌدم ُحممة عمىُُ(غازاف)السيما
 ؛(دُبفُقالككفمحمٌُ)يدُالممؾُالٌناصرُكىزيمتوُالٌنكراءُعمىُُ،دمشؽ

 ُإذٍُُكتدبيرُأمكرُالٌرعية؛ُفقدانيـُالٌسيطرةُعمىُشؤكفُالحكـُكُ،ضعؼُالحٌكاـُالمماليؾ
 كافُمعظـُالحٌكاـُيكٌلييـُأىؿُالحٌؿُكالعقدُمفُاألمراءُالٌنافذيفُفيُالٌدكلة؛ُ

 كثرةُالٌدسائسُكالمؤامراتُلالستيالءُعمىُالحكـ.ُ 
ُاإلماـُةُفيُعصرياسيٌُلقدُأٌدلُاضطرابُالحياةُالسٌُ ة:الحياة االجتماعّية واالقتصاديّ  -2

ُاالجتماعيٌُ ُالحياة ُاضطراب ُإلى ُالقٌيـ ُإذٍُابف ُُة؛ ُالعرب ُبياُُ،ةياسالسٌُُشؤكفاعتزؿ فانفرد
ُكاالشتغاؿُبكسبُ ُكالًحرىؼ، ُكالٌصناعة، ُكانصرؼُالعربُإلىُالٌزراعة المماليؾُمفُاألعاجـ،

ُالقكتُكالٌرزؽ.

ُشابُدمشؽُىُُُُُ ُفقد ُالحكـ، ُعمى ُاألمراء ُتنازع ُإلى ُالقٌيـُُكمصرُىُكبالٌنظر ُابف فيُعصر

ُاالجتماعيٌُُمكجاتُه ُاألكضاع ُترٌدم ُالغالءُ؛ةمف ُالقتػػككثُ،فانتشر ُػر ُابف ُيقكؿ ُكثيرؿ،
كافُالغالءُكالفناءُ»:ُق(695ُ)ُعفُالكضعُفيُسنةُخمسُكتسعيفُكسٌتمائةُمعٌبراُ(ىػ774)تػ

ئاـُػنكفُفيياُالفػػػفيدفُالقميؿ،ُككانكاُيحفركفُالحفيرةُاسُإالٌُا،ُكقدُتفانىُالنٌُشديداُجدٌُبديارُمصرُ
،ُفماتُاؿعمٌُكالمكتُُ،ةُكالغالءكاألقكاتُفيُغايةُالقمٌُُاس،ُكاألسعارُفيُغايةُالغالء،مفُالنٌُ

ُألؼُكنحكُه ُمائة ُصفر ُشير ُفي ُبالشٌُُبيا ُغالء ُككقع ُألفا، ُثالثيف ُالحُيكأُيُ...اـمف رُمُيفنيت
ُأٌدلُالفقرُكالغالءُفيُاألسعار،ُككثرةُُكُ.1«ُاسُلياكالخيؿُكالبغاؿُكالكالبُمفُأكؿُالنٌُ لقد

ُعصٌُػػال ُالػػراعات ُكتكسٌُػػمى ُالػػمطة، ُكالػتٌُػػالب ُالصميبيٌُػػتار ُعمى ُالعربيٌُػػيف ُابفُبالد ُعصر ُفي ة
ُفيُالمجتمع ُالطبقٌية ُأٌدتُإلىُظيكر ُالبعضُيعيشُحياةُُ،القٌيـ؛ ففيُالكقتُالذمُكافُفيو

ُالرٌُ ُيرزح ُالبعضُاآلخر ُكاف ُكالٌنعيـ، ُكالمرضُكالغالءتفاىية ُالفقر ُنير ُإلىُبالنٌُُكُ.حت ظر
ُيمكفُتقسيموُإلىُثالثُطبقاتُىي:ُُ،طبيعةُالمجتمعُفيُعصرُابفُالقٌيـ

 عيـُكرغدُالعيش؛كىيُالطبقةُالتيُتعيشُفيُالنٌُُ؛طبقةُالحٌكاـُ -1

                                                           

 .683،ُص17ياية،ُجكثير،ُالبدايةُكالنٌُُابفُ-1
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2- ُ ُكالقضاةطبقة ُفمكيـ ُفي ُدار ُكمف ُالٌديف ُكاألعيافعمماء ُرضاُُ؛كغيرىـُ، ُنالكا كقد
 الذيفُكانكاُيشممكنيـُباليباتُكالعطايا؛ُالحٌكاـ،

ُالعاٌمةُ -3 ُالٌسكاطبقة ُكتشٌكؿ ُكالصٌُُد؛ ُالٌزراعة ُأرباب ُكىـ ُالٌناس، ُمف ناعةُاألعظـ
 كالًحرؼ،ُفيـُيكدحكفُمفُأجؿُتحصيؿُلقمةُالعيش.

كدرءُخطرىـُعمىُبالدُُ،إٌفُانشغاؿُالحٌكاـُالمماليؾُبقتاؿُالتتٌارُكالٌصميبيٌيفُة:الحياة العمميّ 
ة،ُفصٌبكاُفُاالىتماـُبالحركةُالعمميٌُػػػـُيمنعيـُمػػػلُ،ابفُالقٌيـاإلماـُافُعصرُػػػإبٌُُ،اـػػمصرُكالشٌُ

ُفيُالنٌُُ،كالمدارسُ،كالمساجدُ،كرُالعمـاىتماميـُعمىُإنشاءُدُي رفُػػػالقانيُمفُصؼُالثٌُالسيما
ُاليجرمٌُ ُكالقالٌسابع ُاليجرمٌُػػػػ، ُالثٌامف ُرف ُعمميٌُػػػشيُإذٍُ؛ ُتطٌكرا ُخاصٌُد ُالٌنظير، ُمنقطع ُمعُا ة

ُكف.الذمُسادُالبالدُفيُفتراتُحكـُالٌناصرُمحٌمدُبفُقالكُيُاالستقرارُالٌنسبيٌُ

ُة؛ُإذٍُكريٌُةُكالفق(ُدعائـُالحياةُالعممي676ٌُاىرُبيبرسُالبندقدارمُ)تلقدُأرسىُالممؾُالظٌُُُُُُ
ُعمىُطمبُ ُكحٌث ُكالٌشاـ، ُكالمكتباتُكالمدارسُفيُمصر ُالجكامع ُببناء ُحكمو ُفيُفترة اىتـٌ

ُالظٌُُالعمـ، ُالمدرسة ُفيُدمشؽاىريٌُفأنشأ ُكانتُمُىة ُكالتيُضٌمتُمكتبةُضخمة ُلطاٌلبُحُى، ٌجا
ُالدٌُ ُبالعمـك ـٌ فسارُحٌكاـُالمماليؾُمفُبعدهُُ.ينٌيةُفيُضكءُماُكافُسائداالعمـُكالمعرفة،ُكماُاىت

ُعنو ُإذٍُُ،عمىُسمتوُالذمُرسمو،ُكلـُيخرجكا ُتعٌمؽُبالفقوُكالقضاء؛ ُما ُالظٌُُالسيما اىرُقصره
ُُُُُ.ماُيقتضيوُمذىبوبيحكـُُياكعٌيفُعمىُرأسُكٌؿُمذىبُقاضُ،عمىُالمذاىبُاألربعةُالمعركفة

ُبقٌيةُحٌكاـُالمماليؾُمفُبعده،ُيقكؿُابكقدُسارُُُُ ككقؼُُ»:ُق(808)تُفُخمدكفعمىُىذا
ُإاٌلُنقؿُمذاىبيـ،ُكعمؿُىُ...يدُفيُاألمصارُعندُىؤالءُاألربعةالٌتقم مقٌمدُبمذىبُُكؿُ ُكلـُيبؽى

ُمنيـ ُقٌمده ُبالٌركايةُ،مف ُتصحيحُاألصكؿُكاٌتصاؿُسندىا ُغيرُُ؛بعد ُلمفقو ُاليـك الُمحصكؿ
كقدُصارُأىؿُاإلسالـُُ،تقميدهكميٌدعيُاالجتيادُفيُىذاُالكقتُمردكدُعمىُعقبو،ُميجكرُُىذا.

ُعمىُتقميدُىؤالءُاألئٌمةُاألربعة ،ُكلعٌميـُاقتصركاُعمىُالمذاىبُاألربعةُالمعركفة،ُنظرا1ُ«اليـك

                                                           

ُ،ديكافُالمبتدأُكالخبرُفيُتاريخُالعربُكالبربرُكمفُعاصرىـُمفُذكمُالٌسمطافُاألكبرحمفُبفُخمدكف،ُعبدُالرٌُُ-1
 .566،ُصفكر،ُدارُالق1408.ُبيركت:02ُطُتح:ُخميؿُشحادة،



 :اإلمام ابن القّيم، عصره، نشأته وأهّم آثاره العلمّية.تمهيـــــــــــــــــــــــــــــد
 

26 
 

ُ ُلػػحلما ُمػػصؿ ُتػػيا ُمطمػػكافػف ُحػػؽ ُالمحػػؽ ُالمسائؿ ُتػػكؿ ُما ُخاٌصة ُبالمػػعػكرٌية، سائؿُػػٌمؽ
ُكفتفُبيفُالمسمميف.ُ،الجديدُمفُمفاسدالعقدٌية،ُكدرءُماُيمكفُأفُيجمبوُاالجتيادُ

ُالتٌُُُُُُ ُالمراكز ُإنشاء ُالزٌُعميميٌُتكالى ُفأينشئت ُكالٌشاـ، ُمصر ُفي ُكالمدارسُة ُكالخكانؽ، كايا
ُمػدتُالػفغ ُاإلشػقاىرة ُكالػػالعُعاعػػركز ُكالمعرفةُػكيُ.حضارمٌُػػممٌي ُالعمـ ُتطٌكر ُابفُخمدكف عزك
ُكاُ،بيا ُكالحضارة، ُالعمراف ُفي ُرسكخيا ُيقكؿ:ُإلى ُكالعمماء، ُبالعمـ ُالمماليؾ ُحٌكاـ ىتماـ
ككثرُُ،متُالغاٌلتُكالفكائدكعظُيُ؛فكثرتُاألكقاؼُلذلؾُ...فاستكثركاُمفُبناءُالمدارسُكالٌزكايا»

ُالعم ُبكػػطالب ُكمعٌممو ُػػـ ُالعمػػػكارتحُ؛ياػػمنُجرايتيـثرة ُطمب ُالٌناسُفي ُإلييا ُالعػػؿ ُمف راؽُػػـ
خيفُقدُأثبتكاُأٌفُغيرىاُشاطُالعممٌيُالكافر،ُفإٌفُالمؤرٌُبذلؾُالنٌُُمتُمصر،ُكلئفُنع1ًُ«ربػػكالمغ

ُ ،ُكلعٌؿُدمشؽُكانتُأكفرىاُحٌظاُبعدُالقاىرة.2ُقدُشيدتُأيضاُنشاطاُعممٌياُ،مفُالحكاضر
ُػػػكتيعتب     ُخٌرجػػػمثُ،ؽػػػػبدمشُمدرسة الجوزيةر ُالتي ُلممدارس ُالعمماءُػػػاال ُمف ُالكثير ت

ا.ُكىيُمفُقٌيماُعمييُق(723)تُأٌيكبأبكُبكرُبفُُ،كافُكالدُاإلماـُابفُالقٌيـُلقدُكُ،األفذاذ
يفُيكسؼُابفُاإلماـُحييُالدٌُ،ُكىكُمُيابفُالجكزمٌُُسبتُلكاقفياكنُيُ،3أعظـُمدارسُالحنابمةُشيرة

ُاإلماـُابفُق(656ُ)تحمفُبفُالجكزمُأبيُالفرجُعبدُالرٌُ ،ُكىيُمفُالمدارسُالتيُارتادىا
ُمتعٌمماُثـٌُمعٌمما.القٌيـُ

ُىُُُ ُلدُيػػػػػػػػػػإٌف ُالكاسع ُاالنتشار ُذا ُكمدارسو، ُالعمـ ُكر ُفي ُالفٌعاؿ ُاألثر ُلو حركةُُبعثكاف
ُجعمياأليؼالتٌُ ُبؿ ُنشاطاُ، ُُ،أكثر ُاشتير ُالقٌيـ ُابف ُاإلماـ ُعصر ُإٌف ُمؤلٌُحٌتى فاتوُبكثرة

ُالعمماءُعمىُاإلكثارُمفُالتٌُ ُالذمُحمؿُىؤالء ُكلعٌؿ ُبكاجبُألكمكسكعيتيا. ُىكُشعكرىـ يؼ،
ُالٌديف ُالت4ٌُإحياءُعمـك ُفالخرابُالذمُخٌمفو ُـى؛ ُمعال ُكطٍمسيـ ُجعؿُُتار، ُببغداد، ُكالمعرفة العمـ

 فات.ػػفأنتجكاُاآلالؼُمفُالكتبُكالمصنٌُُ،ةالعمماءُيشعركفُبمسؤكليةُبعثُالحركةُالعمميٌُ
                                                           

ُ،تاريخُالعربُكالبربرُكمفُعاصرىـُمفُذكمُالٌسمطافُاألكبرديكافُالمبتدأُكالخبرُفيُحمفُبفُخمدكف،ُعبدُالرٌُُ-1
ُ.549ص
 عادة.ينظر:ُنصيرةُزيدُالماؿ،ُخصائصُلغةُابفُقٌيـُالجكزٌيةُمفُخالؿُمفتاحُدارُالسٌُُ-2ُ

 حياتوُآثارهُمكارده.ُ،ةنظر:ُبكرُبفُعبدُاهللُأبكُزيد،ُابفُقٌيـُالجكزيٌُييُُ-3ُ
 المرجعُنفسو.ُنظر:ييُُ-4ُ
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،ُنذكرُمنيـُالفقيوُُعمماءُىُامفُاليجرمٌُلقدُأنجبُالقرفُالثٌُ   أفذاذاُفيُمختمؼُمجاالتُالعمـك
ُدقي ُالعيػػػػابف ُ)تػؽ ُكاب702ُُد ُالٌسكنػػق(، ُعطاء ُ)تػػػػف ُالح709ًُُُدرم ُصاحب كـُػػق(
فاتوُعفُمئةُالذمُزادتُمؤلٌُُق(728كالعالـُالمكسكعٌيُشيخُاإلسالـُابفُتيميةُ)تُُ،ةػالعطائيٌُ

(ُ ُمؤلفا150كخمسيف ُاألندلسي( ُحٌياف ُكأبك ُالٌمغكٌم745ُ)تُ، ُكالفقيو ُالمفٌسر، ُالٌنحكٌم ق(
ق(،ُكالمفٌسر751ُالفٌذُابفُقٌيـُالجكزٌيةُ)تُق(،ُكالعالـُاألصكلي749ٌُالٌنحكٌمُابفُالكردمُ)ت

ق(،ُكالمفٌسرُكالمؤٌرخُابف761ُق(،ُكالٌنحكمُابفُىشاـُاألنصارمُ)ت756الٌسميفُالحمبيُ)ت
ُق(ُكغيرُىؤالءُكثير.774كثيرُالمصرمُ)ت

غـُامف،ُكبالرٌُماُطبعُعصرُاإلماـُابفُالقٌيـ،ُأٌفُعمماءُالقرفُالثٌُُنتجُمٌماُتقٌدـُعفُأىـٌُنستُُ
ُاالضط ُالػػػػػػػمف ُسياسيٌُػػػػراب ُحياتيـ ُطبع ُكاجتماعيٌُذم ُإالٌُا ُيستػػػأٌنيُا؛ ُلـ ُلمخػػػػػـ مكؿُػػػػكينكا

ٌنماُكالرٌُ ُليـ،ُشحذُكانتُتمؾُاألكضاعُالمزريةككد،ُكا  ُميٌما عزيمتيـُُتىمميـ،ُكأعمُتحافزا
نتاجُالمؤلٌُ ُالٌديف،ُكا  ُفاتُالتيُتحفظيا،ُكتنقمياُإلىُالٌناشئةُفيتدارسكىا.ُُلمٌنيكضُبعمـك

 -II كلعٌؿُُة،رجمةُلإلماـُابفُقٌيـُالجكزيٌُفكفُكثرُبالتٌُلقدُاىتـُمؤلٌُ ابن القّيم: اإلمام ترجمة
ُحجػػػأب ُابف ُالعسقػػػػرزىـ ُ)تػػػر ُكُ(ىػ852ُالني ُفدُ ػػػال)ُابوػػػتػػػفي ُالكامنة ُالمػػػرر ُأعياف ئةُػػػػي

عبدُالرحمفُبفُأحمدُُكُ،ىػ(ُفيُكتابوُ)بغيةُالكعاة(911ُ)تُُيكطيٌُيفُالسٌُ،ُكجالؿُالدٌُ(نةػػػالثٌام
،ُكأجمعُكٌؿُمترجميُاإلماـُابفُ(ذيؿُطبقاتُالحنابمة)ُق(ُفيُكتابو795)تُبفُرجبُالحنبمي

ُفيوُالمكثريف.يف،ُكمفُمؤلٌُػٌػامفُالبارزيف،ُكمفُعممائوُالمكسكعيعالـُالقرفُالثٌُأأٌنوُمفُُُ،القٌيـ

ُُاسمو ونسبو: -1 ُأيٌُمحمٌُىك ُبف ُأبيُبكر ُبف ُالزُ د ُبفُحريز ُالدٌُكبُبفُسعد مشقيُرعي
كلدُسنةُُ.،ُالعارؼحكمٌُالنٌُُ،ر،ُالمفسٌُاألصكليٌُُ،الفقيو،1ُةُالحنبمييفُبفُقيـُالجكزيٌُشمسُالدٌُ

ُكسٌتمائة ُكتسعيف ُعيرؼُ.2ىػ(691ُ)ُإحدل ُالمتقٌدميفُُاإلماـُكقد ُالعمـ ُأىؿ ُبيف ُالقٌيـ ابف
ابفُ)ػُة،ُكعيرؼُأيضاُبمدرسةُالجكزيٌُإلىُأبيوُالذمُكافُقٌيماُلُنسبةُنُ،(ابفُالقٌيـ)ُكالمتأٌخريفُبػ

                                                           

.ُاليند:02ُدُعبدُالمعيدُضاف،ُطررُالكامنةُفيُأعيافُالمئةُالثٌامنة،ُتح:ُمحمٌُ،ُالدُ أحمدُبفُحجرُالعسقالنيٌُُ-1
ُ.137،ُص05ة،ُج،ُمجمسُدائرةُالمعارؼُالعثمانيٌُىػ1392

،2005ُ:ُجٌدة.01ُحمفُبفُسميمافُالعثيميف،ُط،ُذيؿُطبقاتُالحنابمة،ُتح:ُعبدُالرٌُحمفُرجبُالحنبميٌُعبدُالرٌُُ-2
ُ.171،ُص05مكتبةُالعبيكاف،ُج
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ُالجكزٌية ُفيو(قٌيـ ُغمط ُمف ُكمنيـ ،،ُُ ُالجكزم)فقاؿ ُخطأُن1(ابف ُيقكؿ ُمف ُكمنيـ ُالقٌيـُ)ُ، ابف
ُييعرُ ُ(،الجكزية ُإٌنما ُالقٌيـ)ُ:فييقاؿُ(أؿ)ُؼُبػكىك ُفييقاؿ(ابف ُييعٌرؼُباإلضافة ُأك ،(ُ ُقٌيـُ: ابف
 .(ةالجكزيٌُ

ُيكتنفوُالعمـُمفُكٌؿُجانب،ُفبدأُاإلماـُلدُكُيُنشأتو وطمبو لمعمم: -2 ابفُالقٌيـُكنشأُفيُجٌك
ُالجكزٌية ُأبيُبكرُبفُأٌيكبُقٌيـ ُكالده ُعمىُيد ُالعمـ ُُ؛أخذ ُإٍذ ُعنو ُُكأخذ سمعُعمىُالفرائض،

ُميراُزكابفُالشٌُُ،ىػ(719ُ)تُُـطعٌُكالمُيُ،ق(716ُ)تُُائـقيُسميمافُكأبيُبكرُبفُعبدُالدٌُالتٌُ
سماعيؿُبفُمكتـكُىػ(،714)تُ ُالعربيٌُُ.ق(716ُ)تُُكا  كالمجدُُ،ةُعمىُابفُأبيُالفتحكقرأ
ُالفُ،كنسيالتٌُ ُالحرٌُػػكقرأ ُالمجد ُعمى ُُانيقو ُتيميةُ،ق(729ُ)ت كدرسُُق(،728)ُكابف

2ُالجنافُيئكافُجُرُكُ.ةكابفُتيميُ،اليندمٌُُفيٌُكقرأُاألصكؿُعمىُالصٌُُ،ةبالجكزيٌُُكأـٌُُ،بالصدرية
ُ.مؼعارفاُبالخالؼُكمذاىبُالسٌُُ،كاسعُالعمـ

كعمٌكُاليٌمةُفيُطمبُالعمـُمنذُصغره،ُكماُاشتيرُُ،بصدؽُالٌرغبةاإلماـُابفُالقٌيـُعيرؼُُُُُُ
ـٌُبدأُتحصيموُكىكُفيُسٌفُالسٌُُفانيُفيو؛ُإذٍُبرُعمىُتحصيمو،ُكالجٌدُكالتٌُبالصٌُ ابعةُمفُعمره،ُث

ُشيخُاإلسالـُابفُتيمٌيةُلٌماُرجعُمفُمصرُسنةُ) كابفُالقٌيـُإذُذاؾُابفُإحدلُُ،ق(712الـز
كقدُكافُابفُالقٌيـُحيفُذاؾُابفُنحكُسبعُُ،ق(728وُسنةُ)كعشريفُسنة،ُكلـُيفارقوُحٌتىُكفاتًُ

ُكثالثيفُسنة.

ناءُعميو،ُمعٌظماُلقدرهُكمنزلتو،ُفترؾُػفُالقٌيـُمحٌباُلشيخوُابفُتيمية،ُكثيرُالثٌُلقدُكافُابُُُُُ
المشتمؿُعمىُُ،افيعيفُالعمـُالصٌُكدُعفُمُىاألثر،ُمٌماُجعموُيشاركوُفيُالذٌُُغُىذلؾُفيُنفسوُبالًُ

ُكشيخوُ ُالقٌيـ ُابف ُفكاف ُكاإلجماع، ُالكتابُكالٌسنة ُكفيُمقٌدمتيا ُالٌشرع، ُلعمـك ُالحٌقة األصكؿ
ُ ُالٌدليؿ ُقاـ ُما ُفيويٌتبع ُالقكؿ ُيبسط ـٌ ُث ُكينصره، ُقاؿُعميو ُبو، ُتالميذه ُأشبو ُبذلؾ ُفكاف ،

ُاستكعبُالكالـُفيُبحث»الٌشككاني:ُ ذا ُلـُيىأًتُبوُغيره،ُكساؽُماُُ،كا  كطٌكؿُذيكلوُأتىُبما
إليوُبركةُمالزمتوُلشيخوُُتٍُرُىاغبيفُفيُأخذُمذاىبيـُعفُالٌدليؿ،ُكأظٌنياُسُىينشرحُلوُصدكرُالرٌُ

                                                           
 .آثاره،ُمكاردهُ،حياتوُ،بكرُبفُعبدُاهللُأبكُزيد،ُابفُقٌيـُالجكزٌيةيينظر:ُُ-1
ُ.138،ُص05ررُالكامنة،ُج،ُالدٌُابفُحجرُالعسقالنيٌُُ-2
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قدُ،ُف1«كطكؿُترٌددهُإليوُ،كمكاساتوُبنفسوُ،ابفُتيمٌيةُفيُالٌسراءُكالٌضراء،ُكالقياـُمعوُفيًُمحنو

جفُمعوُفيُسجفُشارؾُابفُالقٌيـُشيخوُفيُمحنوُالعديدة،ُنتيجةُمالزمتوُلو،ُكمفُذلؾُأٌنوُسُي
2ُق(728فُ)ػػػجاةُشيخوُفيُالسٌُػػػػوُإاٌلُبعدُكفػػػػراحسؽُػػػػق(،ُكلـُييطم726)القمعػػةُبدمشػػػػؽُسنةُ

ُلوُمحفُأخرلُبسببُتبٌنيوُبعضُفتاكلُابفُتيمية.ُُُحدثتكماُ

أبرزىـُشيخُاإلسالـُكلعٌؿُابفُالقٌيـُعمىُكثيرُمفُشيكخُعصره،ُاإلماـُممذُػتت: وخوــــشي -3
،ُبؿُكافُلإلماـُابفُالقٌيـُالفضؿُفيُةُالذمُكافُيأخذُبأكثرُاجتياداتو،ُكينتصرُلياابفُتيميٌُ

ُ:نذكرُ،العمـُـكمفُأبرزُمفُأخذُعميينقؿُعمـُشيخُاإلسالـُكالٌنفعُبو،ُ

أخذُعميوُالفرائض،ُككافُُوأن3ٌُُأبكُبكرُبفُأٌيكبُقٌيـُالجكزٌية،ُكذكرُالمترجمكفكالدهُُ -1
 لوُاليدُالٌطكلىُفيُذلؾ؛

،ُكقدُق(709اهللُالفقيوُالٌنحكمُ)تُدُبفُأبيُالفتحُالبعمبٌكيُشمسُالديفُأبكُعبدمحمٌُ -2
 أخذُعنوُالعربٌيةُكالفقو؛

 ق(؛711فاطمةُبنتُإبراىيـُبفُمحمكدُبفُجكىر،ُالمسندةُالمحٌدثةُ)تُ -3
 ق(؛718أبكُبكرُبفُالمنذرُبفُعبدُالٌدائـُالمقدسيُ)تُ -4
 ق(؛728أحمدُبفُعبدُالحميـُبفُعبدُالٌسالـُابفُتيمٌية،ُشيخُاإلسالـُ)ت -5
 ق(؛733عٌيُ)تالٌشافُبفُجماعةُالقاضي،ُالحمكمٌُُـدُبفُإبراىيمحمٌُُ -6
4ُ،ُكيذكرُمترجمكق(742يفُالمٌزمُ)تيكسؼُبفُزكٌيُالٌديفُعبدُالٌرحمفُجماؿُالدٌُُ -7

ةُفيُالحديث،ُككافُاعتمدهُكنقؿُعنوُفيُكثيرُمفُكتبو،ُخاصٌُُأٌنوُ،اإلماـُابفُالقٌيـ
 رُعنوُبمفظُ)شيخنا(.ُُيعبٌُ

                                                           

،02ُ.ُبيركت:ُدُت،ُدارُالمعرفة،ُج01بمحاسفُمفُبعدُالقرفُالٌسابع،ُطُدُبفُعمٌيُالٌشككاني،ُالبدرُالٌطالعمحمٌُُ-1
 .145ص
ُ.138،ُص05،ُجررُالكامنة،ُالدٌُيينظر:ُابفُحجرُالعسقالنيٌُُ-2
 مكارده.ُ،آثارهُ،ة:ُحياتوبكرُبفُعبدُاهللُأبكُزيد،ُابفُقٌيـُالجكزيٌُي نظر:  - 3

 .ينظر المرجع نفسه - 4
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ُالفٌذُابفُالقٌيـ،ُفأخذُُالفطاحؿُالذيفُاختمؼيكخُىؤالءُأبرزُالشٌُُُُُُ ـي إلىُحمقاتيـُالعمميةُاإلما
ُمٌكنوُمفُ ُما ُالغزير، ُالعمـ ُفحٌصؿُمنيـ ُكتأٌثرُبمنيجيـ؛ ُكتأٌدبُبأدبيـ، ُشٌتى، ُعمكما عنيـ

 بمكغُمصافيـُتأليفاُكتعميما.ُ
ُماُجعؿُطمبةُُُـىعمُىكافُاإلماـُابفُالقٌيـُُذه:يـــــتالم  -3 ،ُكىذا عصرهُفيُمختمؼُالعمـك

كتمٌقىُ،ُكقدُكثرُاآلخذكفُعنو،ُكازدحمتُمجالسوُباألئمةُ»ُ،العمـُييعٌظمكنوُكيتتممذكفُعميو

كمفُأشيرُُ،ريديفُالذيفُأصبحكاُعمماءُزمانيـمجمسوُبالمضٌجُُكقد،1ُ«مفُالعمماءُعنوُكثيرُه
ُىؤالءُنذكر:

ُالجكزيٌُ -1 ُقٌيـ ُبف ُبفُمحٌمد ُصاحبُالكتابُالمشيكرُفيُالٌنحك:767ُ)تُةإبراىيـ ق(،
 ؛)إرشادُالٌسالؾُلحٌؿُألفيةُابفُمالؾ(

 ق(؛744دُبفُأحمدُبفُعبدُاليادمُالمقدسٌيُالحنبميُشمسُالٌديفُ)تمحمٌُ -2
،ُصاحبُق(748دُبفُأحمدُبفُعثمافُبفُقايمازُالٌذىبيُالتركمانيُالٌشافعيُ)تمحمٌُُ -3

 ؛2صانيؼُالكثيرةُفيُعمـُالحديثالتٌُ
 ق(؛756عميُبفُعبدُالكافيُبفُعميُالٌسبكيُتقٌيُالٌديفُأبكُالحسفُ)تُ -4
 ق(؛759)تُممسانيالمقٌرمُالتٌُدُبفُأحمدُبفُأبيُبكرُالقرشٌيُدُبفُمحمٌُمحمٌُُ -5
،ُمؤٌلؼُكتابُق(774يفُ)تإسماعيؿُبفُعمرُبفُكثيرُالٌشافعيُأبكُالفداءُعمادُالدٌُُ -6

 )البدايةُكالنياية(؛ُ
،ُصاحبُكتاب:ُق(795حمفُبفُرجبُالحنبميُ)تعبدُالرٌُُحمفُبفُأحمدُبفعبدُالرٌُُ -7

 ؛)طبقاتُالحنابمة(
،ُصاحبُالمعجـُق(817آبادمُ)تُيفُالفيركزدُبفُيعقكبُبفُمحمد،ُمحييُالدٌُمحمٌُُ -8

 .المشيكر:ُ)القامكسُالمحيط(

                                                           

ُ.ُالقاىرة:1ُأبكُعبدُالٌرحمفُعبدُالمجيدُجمعةُالجزائرٌم،ُالقكاعدُالفقيٌيةُالمستخرجةُمفُكتابُإعالـُالمكٌقعيف،ُطُ-1ُ
 .75دُت،ُدارُابفُالقٌيـُلمٌنشرُكالٌتكزيع،ُصُُُُُ

 ة:ُحياتوُآثارهُمكارده.بكرُبفُعبدُاهللُأبكُزيد،ُابفُقٌيـُالجكزيٌُينظر:ُُ-2ُ
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ُبمنيجوُُُُ ُكتأٌثركا ُالقٌيـ، ُابف ُاإلماـ ُعمـ ُمف ُأفادكا ُالذيف ُالمريديف ُىؤالء ُفي ُالمتمٌعف إٌف
ُتعٌمؽُبالٌشريعةُالٌسمحاء؛ُفكافُمعظـُمريديوُعمماءُىال ُعممٌي،ُيدرؾُأٌفُتأثرىـُبوُكافُفيُما

ُالقرآف ،ُكالفقو،ُكعمـُالحديث...كقٌؿُمفُىؤالءُمفُانتبوُإلىُنبكغُاإلماـُفيُزمانيـُفيُعمـك
ُالكحيدُالذمُنيؿُمفُالمنيجُالٌنحكمُلإلماـ،ُىكُ ُالمغةُكبخاٌصةُعمـُالٌنحك،ُكلعٌؿ ابنوُعمـك

ُفيُعمُك ُالقٌيـ ُابف ُالعمميُلإلماـ ُبالمنيج ُالتأٌثر ُىذا ٌف ُكا  ُالقٌيـ. ُابف ُكعدـُإبراىيـ ُالٌشريعة، ـ
ُيتجٌمىُمفُخالؿُىذهُالٌترسيمة:ُُ،الٌنحكٌيةُوجتياداتاالغتراؼُمفُا

ُ
ُ

مكارده(،ُأٌفُُ،آثارهُ،ة:ُحياتوًبكرُبفُعبدُاهللُأبكُزيدُفيُكتابو:ُ)ابفُقٌيـُالجكزيٌُفقدُذكرُُُُ
امف،ُكلٌماُبحثناُفيُآثارىـُكجدناُأٌفُكاحداُػػأعالـُالقرفُالثٌُُاإلماـُقدُتتممذُعمىُيديوُعشرةُمف

فقط.ُأٌماُتأٌثرُُ(%10ُ)ُكىكُابنوُإبراىيـ،ُكذلؾُماُيمٌثؿُنسبةُ،فقطُتأٌثرُبالمنيجُالٌنحكمُلإلماـ
(،ُكنرلُأٌفُذلؾُمرٌدهُإلىُأمريفُ%100)ُفقدُشٌكؿُنسبةُكاممةُُ،آرائوُفيُعمكـُالٌشريعةمريديوُب
ُاثنيف:
حيائو،ُكذلؾُلتعكيضُماُاضمحؿٌُ -2 بعدُسقكطُبغدادُُحاجةُالفترةُإلىُالتمٌكفُمفُعمكـُالٌديفُكا 

 التٌتار؛عمىُيدُ
ُالٌنحكُبمصٌنفاتُخاصٌُُ -1 ـى اُأكردهُمفُمٌُعة،ُجعؿُمريديوُيغفمكفُعدـُإفرادُاإلماـُابفُالقٌيـُعم

 مؤٌلفاتو.عرضاُفيُُمسائؿُالٌنحك
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الُيقٌمؿُالبٌتةُمفُقيمةُجيكدهُكنشيرُإلىُأٌفُعدـُانتباهُمريدمُاإلماـُابفُالقٌيـُالجتياداتوُالٌنحكٌية،ُُُُ
 ُُُكآرائوُالٌنحكٌية،ُكىذاُماُسنعمؿُعمىُتأكيدهُمفُخالؿُبحثناُىذا.ُ

ُتقٌدـُابينٌُمؤّلفاتو:  -4 ُابفُالقٌيـُعُيُ،فيُما ُيًحدُُُرؼأٌفُعصرُاإلماـ ُالتٌأليؼ،ُكلـ بكثرة
ُشٌتى،ُأغمبياُفيُمةُالتيُطبعتُعصره؛ُفقدُاإلماـُعفُىذهُالسٌُ أٌلؼُتصانيؼُكثيرةُفيُعمـك

ُب ُالمكسـك ُفيُكتابو ُزيد ُاهللُأبك ُبفُعبد ُبكر ُجمعيا ُكقد ُالقرآف، ُعمـك ُالجكزٌية:ُ)ػ ُقٌيـ ابف
ُآثاره،ُمكارده ُثمانيةُكتسعيفُماُفيكبمغتُُ(،حياتو، ُكرسالة،ُنكتفيُىيناُكتابُ(98)أحصاه ا

 :بذكرُأشيرىا
  ؛مةُكالجيميةةُعمىُغزكُالمعطٌُاجتماعُالجيكشُاإلسالميٌُ -1
 ُ؛مةأحكاـُأىؿُالذٌُُ -2
 ؛ُُةفاتُابفُتيميٌُأسماءُمؤلٌُُ -3
 ؛ُالعالميفُعيفُعفُربٌُإعالـُالمكقٌُُ -4
 ؛ُيطافإغاثةُالميفافُمفُمصايدُالشٌُُ -5
 ؛إغاثةُالميفافُفيُحكـُطالؽُالغضباف -6
 ؛الفكائدبدائعُُ -7
 ؛بيافُفيُأقساـُالقرآفالتٌُُ -8
 ؛تحفةُالمكدكدُبأحكاـُالمكلكدُُ -9

 ؛تيذيبُمختصرُسنفُأبيُداكد -10
 ؛الـُعمىُخيرُاألناـالةُكالسٌُجالءُاألفياـُفيُالصٌُ -11
 ؛حادمُاألركاحُإلىُبالدُاألفراح -12
 ؛ُياحكـُتاركالةُالصٌُ -13
 ء؛كااءُكالدٌُالدٌُ -14
 ؛ةبككيٌُسالةُالتٌُالرٌُ -15
 ؛المشتاقيفيفُكنزىةُركضةُالمحبٌُ -16
 ؛كحالرٌُ -17
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 ؛زادُالمعادُفيُىدمُخيرُالعباد -18
 ؛عميؿشفاءُالعميؿُفيُمسائؿُالقضاءُكالقدرُكالحكمةُكالتٌُ -19
 ؛مةكاعؽُالمرسمةُعمىُالجيميةُكالمعطٌُالصٌُ -20
 ؛عادتيفطريؽُاليجرتيفُكبابُالسٌُ -21
 ة؛ياسةُالٌشرعيٌُرؽُالحكميةُفيُالسٌُالطٌُ -22
 ؛اكريفابريفُكذخيرةُالشٌُةُالصٌُدٌُعُي -23
 ؛الفركسية -24
 ؛الفكائد -25
 ؛اجيةافيةُفيُاالنتصارُلمفرقةُالنٌُالكافيةُالشٌُ -26
 ؛بُيٌُبُمفُالكمـُالطٌُيٌُالكابؿُالصٌُ -27
يٌُمدارجُالسالكيفُبيفُمنازؿُإيٌُ -28  ؛اؾُنستعيفاؾُنعبدُكا 
 ؛عادةُمفتاحُدارُالسٌُ -29
 .ىدايةُالحيارلُفيُأجكبةُالييكدُكالنصارل -30

نيتُإٌفُىذهُالعناكيفُلمؤٌلفاتُاإلماـُابفُالقٌيـ،ُتؤٌكدُماُذكرناهُآنفاُمفُأٌفُمعظـُمؤلفاتوُعُيُُ
،ُكالفقو،ُكالتٌُُ،ةريعةُاإلسالميٌُبالشٌُ فسير،ُكالعبادات،ُكعمـُالحديث...؛ُكماُتعٌمؽُبياُمفُعمـك
ُتُثالثة:ُفقدُكانةُعمـُالٌنحك،ُكبخاصٌُُ،المسائؿُالمغكٌيةعينيتُباتوُالتيُمؤلفٌُأٌماُ

 بدائعُالفكائد؛ 
 الٌتفسيرُالقٌيـ؛ 
 .الٌتبػٍػػيافُفيُأقساـُالقرآف 

ٌنماُأكردُالمسائؿُالٌنحكٌيةُكناقشياُبالمكازاةُمعُكلـُيخٌصصُاإلماـُىذهُالثٌُ الثةُلمٌنحكُكحده،ُكا 
ذاُماُنظرناُإلىُماُأٌلفوُاإلماـُفيُمسائؿُالٌنحك،ُمقارنةُبماُأٌلفوُفيُمساةعيقضاياُالٌشُر ئؿُ،ُكا 

ُلبداُلناُضئيالُجٌدا،ُكىذاُماُتبرزهُىذهُالٌترسيمة:ُُُ،الٌشرع
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ُ

ُُُُ(ُ ُتتجاكز ُلـ ُالٌنحكٌية، ُالمسائؿ ُالقٌيـ ُابف ُاإلماـ ُفييا ُالمؤٌلفاتُالتيُتناكؿ ُنسبة ُ(%3إٌف
ُالتيُ ُكالمغكٌية ُالٌنحكٌية ُالمسائؿ ُمف ُاليائؿ ُتعكسُالكـٌ ُال ُأٌنيا ُغير ُجٌدا؛ ُضئيمة ُنسبة كىي

ككافُلوُفيياُقكؿُكرأم؛ُإذُالعبرةُُاإلماـ،ُفيكُلـُيتجاكزُمسألةُمفُمسائؿُالٌنحكُإالٌُعرضياُ
ٌنماُبجدٌيةُالٌطرحليستُبكثرةُالتٌُ فٌذُلـُيخٌمؼُإاٌلُتو؛ُفكـُمفُعالـُتوُكمكضكعيٌُكعمميٌُُ،أليؼ،ُكا 

ُالمؤٌلفات ُمف ُتناقمياُالقميؿ ُآراءه ُأٌف ُغير ُكاحدا، ُيؤٌلؼُكتابا ُلـ ُكبعضيـ مريدكهُُ)سيبكيو(،
 ُبأمانة،ُفانكٌبُعميياُالٌدارسكفُبحثاُكشرحاُكترجمةُ)ديسكسير(.ُ

ُ:كعيٌُػػوُالعالـُالمكسػػأنٌُـُبػػػػرؼُابفُالقيٌُػػػػػػػػػػعُيُماء عميو:ـــمــاء العـــــنـــوث ،ةمكانتو العمميّ  -5
ُ ُالٌمغكماألصكلٌي ُالمحٌدث، ُالمفٌسر، ُُ.الفقيو، ُكقد ُفكانتُلو ُبسيـ، ُعمـ ُكٌؿ اليدُضربُمف

ُكالفنكف ُلٌينا،ُتقٌياُكًرعاُ.الٌطكلىُفيُمختمؼُأنكاعُالعمـك ذاكراُُككافُإضافةُإلىُعمموُخمكقا
ُكالتبٌتؿُ،فانقطعُلقراءةُالقرآفُ،عابداُفيُالسٌراءُكالٌضراء،ُكقدُسيجفُمعُشيخُاإلسالـُابفُتيمية

ُالتٌُُ،كالٌدعاء ُعمـ ُفي ُعميو ُاهلل ُفتح ُفحٌتى ُييجارل ُال ُإماما ُكصار ُمعانيُفسير، ُاستنباط ي
ُمنيـ:ُ،ُنذكراآلياتُكلطائفيا،ُكقدُأثنىُعميوُكثيرُمفُعمماءُعصره

 ُ ُفيو: ُقاؿ ُحيث ُكثير: ُمتعٌددة...ُ»ابف ُعمـك ُفي ُكبرع ُبالعمـ ُكاشتغؿ ُالحديث سمع
ُبابو ُفي ُفريدا ُالطٌُُفصار ُكثرة ُمع ُكثيرة، ُفنكف ُالصٌُفي ُككثرة ُكنيارا، ُليال الةُمب

3,06 

96,94 

 تناول المسائل الّنحوّية في مؤلّفات اإلمام ابن القّيم

 مؤلفات حوت المسائل الن حوي ة

 مؤلفات حوت المسائل الشرعي ة
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ُحسُى ُككاف ُالتكدٌُُفُىكاالبتياؿ، ُكثير ُكالخمؽ، ُكالُالقراءة ُيؤذيو، ُكال ُأحدا، ُيحسد ُال د،
ُأصحبُالنٌُ ُككنتُمف ُأحد، ُعمى ُيحقد ُكال ُكأحبٌُيستعيبو، ُكالُالنٌُُاسُلو، اسُإليو،

،ُفقدُجمعُاإلماـُُبشيادةُتمميذه1ُ«ادةُمنوػػػػرُعبػػانناُأكثػػـُفيُزمػػؿُالعمػػأعرؼُمفُأى
مؽ.ُُكدماثةبيفُالٌنبكغُالعممٌي،ُُ-كىكُمفُىكُ-  الخي

 ٌُُالشٌُكتفقٌُُ»:ُقاؿُفيو:ُابفُرجبُالحنبمي يفُيخُتقيُالدٌُوًُفيُالمذىب،ُكبرعُكأفتى،ُكالـز

ٍنوُي ُعى ُاإًلسالـكتفنٌُُ،كأخذ ُعمـك ًُفي ُبالتٌُُ،ف ُعارفا كىافى ُكبأصكؿُكى ًُفيًو، ُيجارل ُال فسير
ليوُفييماُالمنتيىالدٌُ ؽُمحُىمنو،ُالُيُييثُكمعانيوُكفقيو،ُكدقائؽُاالستنباطُكالحدُ،يف،ُكا 

ُكبالعربيًٌُفيُذلؾ ُكأصكلو ُكبالفقو ُالككتعمٌُُ...ة، ُكالنٌُـ ُككافُعالماُكغيرُذلؾُ،حكالـ ،
شاراتيـ،ُكدقائقيـ.ُلوُفيُكمكؾ،ُككالـُأىؿُالتٌُبعمـُالسٌُ مفُىذهُالفنكفُُؿُففٌُصكؼ،ُكا 
لماموُمكسكعيٌُُ-كىكُتمميذهُأيضاُ–،ُفقدُأٌكدُابفُرجب2ُ«كلىاليدُالطٌُ ُةُاإلماـ،ُكا  بعمـك

 العربٌية،ُكبخاٌصةُعمـُالٌنحك.
 ُ ُقاؿُفيو: ُالتٌُ»الٌصفدٌم: ُالكبارُفيُعمـ كاألصكؿُُ،كالحديثُ،فسيركصارُمفُاأليمة

3ُ«ويفُابفُتيميةُمثمُىالدٌُُالعالمةُتقيٌُُيخُيؼُالشٌُكلـُيخمٌُُ،ةكالعربيٌُُ،كالفركعُ،فقياُككالما
ُمنوُ فادتو ُكا  ُتيمية، ُابف ُاإلسالـ ُلشيخ ُالقٌيـ ُابف ُاإلماـ ُمالزمة ُىينا ُالٌصفدٌم كيؤٌكد

 كالتزاموُبمنيجو.
ُاهللُ–يُتكفٌُاتو: ــوف -6 ُإحدلُكخمسيفُُ-ُرحمو ُسنة ُالخميسُثالثُعشرُرجب، ليمة

ُالعشاءُىػ(751ُ)ُكسبعمائة ُأذاف ُالظ4ٌُبعد ُصالة ُبعد ُعميو ٌمي ُكصي ُبالجامعُ، ُالغد ُمف ير
ُحافمة ُجنازتو ُككانت ُالٌصغير، ُالباب ُبمقابر ُكالدتو ُعند ُكديفف ُالقضاةُُ؛األمكٌم، شيدىا

ُالحكفُمفُالخاٌصةُكالعاٌمة.كاألعياف،ُكالصٌُ

                                                           

 .523،ُص18ياية،ُجلنٌُابفُكثير،ُالبدايةُكاُ-1
 .172،ُص05ُ،ُذيؿُطبقاتُالحنابمة،ُجابفُرجبُالحنبميٌُُ-2
.ُبيركت:01ُدُاألرناؤكطُكتركيُمصطفى،ُطفدم،ُالكافيُبالكفيات،ُتح:ُمحمٌُخميؿُبفُأيبؾُبفُعبدُاهللُالصٌُُ-3

 .196،ُص02راث،ُجدارُإحياءُالتٌُُ،ق1420
 .524ص،18ُ،ُجيايةيينظر:ُابفُكثير،ُالبدايةُكالنٌُُ-4
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III- ُلإلم ة:ــنمدوّ ـــف الــوص ُالػػإٌف ُابف ُمكتبةُنػػػاـ ُبمثريٌُُقٌيـ ُالشٌُؤلٌُػػػة ُعمـك ُفي ريعةُفاتو
ة،ُكىيُالتيُاعتمدناىاُفيُحكيٌُلممسائؿُالنٌُُكافُأكثرُاحتكاءُنفاتوُماُاإلسالمٌية،ُغيرُأٌفُمفُمؤلٌُ

ُثالثػػػإنج ُكىي ُالبحث، ُ)بدائػػػاز ُالفكائػػػة: ُك)التٌُػػػػع ُالقيٌُػػػفسيد(، ُك)التٌُػػػر ُأقساـُُػػػبيـ(، ُفي اف
ُالتٌُ ُعمى ُكىي ُنفالقرآف(، ُالعًُرتيب ُكاف ُفمقد ُاالعتماد، ُحيث ُمف ُكتابو:كُىسو ُعمى )بدائعُ ؿ

ُ)التٌُمىُزخـُمفُمسائؿُالنٌُحتكائوُعالفكائد(ُال ـٌ اإلماـُفيُتفسيرهُتطٌرؽُُألفٌُُ؛فسيرُالقٌيـ(حك،ُث
بيافُفيُأقساـُُالقرآف(.ُكلقدُاشتممتُ)التٌُُكتابوُة،ُكبدرجةُأقؿٌُحكيٌُكجيياتُالنٌُإلىُالكثيرُمفُالتٌُ

ُالمدكٌُ ُيزيدُعفُىذه ُاحتكتُكؿ3000ٌُ)ُآالؼُثالثةنةُما التيُحكُمسائؿُالنٌُُ(ُصحيفة،ُكقد
ُُتطٌرؽُإليياُاإلماـُابفُالقٌيـ.

ُماُعامةُعفُىذهُالمؤلٌُُكقدُآثرناُىيناُأفُنقٌدـُلمحة   فاتُالٌثالثة،ُمعٌرفيفُبيا،ُكمبٌينيفُأىـٌ
ُاشتممتوُمفُفصكؿُكأبكاب،ُكمبرزيفُمكقعُالمسائؿُالٌنحكٌيةُمنيا:

ُمترجميُاإلماـُابفُُ)بدائعُالفكائد(بدائع الفوائد:  -1 ُكٌؿ ىيُالٌتسميةُالتيُأجمعُعمييا
ُ ُيختمؼ»القٌيـ: ُُال ُالكتاب ُىذا ُذكركا ُُأفٌُالذيف ُالفكائد)اسمو: ُبدائع ُترجمكاُ(، ُالذيف سكاء
ُكالصٌُؼلممؤلٌُ ُف؛ ُالعصر)أُيفدم ُعياف ُبالكفيات)ك( ُالكافي ،)ُ ُفي ُرجب ُابف يؿُذ)كتمميذه
ُالحنابمةبط ُُ،(قات ُفي ُحجر ُابف ُكالسٌُُ،(الكامنةُررالدٌُ)كالحافظ ُفي ُالكعاة)يكطي ُ(...بغية

،ُكىذاُبخالؼُبعضُمؤلٌفاتُاإلماـُالتيُأكردىاُ«نقمكاُعفُالكتابُكاقتبسكاُمنوذيفُكسكاءُال
ُمختمفة ُبتسميات ُالمكقٌُالمحٌققكف ُ)إعالـ ُكتابو: ُفمثال ُربٌُ؛ ُعف ُبعٌدةُُعيف ُذيكر العالميف(

ُالمكقٌُُ:1تسميات ُربٌُ)إعالـ ُالمكقٌُُعيفُعف ُك)أىعالـ ُربٌُالعالميف(، ُبفتحُُعيفُعف العالميف(

قيفُالعالميف(،ُك)إعالـُالمكفٌُُعيفُعفُربٌُكذكرُبػ:ُ)معالـُالمكقٌُـ،ُمُىىمزةُ)أعالـ(،ُأم:ُجمعُعُى
 العالميف(.ُعفُربٌُ

                                                           

ُُ.مفُمقٌدمةُعميُبفُمحٌمدُالعمراف،ُفيُتحقيقوُلكتابُ)بدائعُالفكائدُ(ُالبفُالقٌيـ 
 مكارده.ُ،آثارهُ،ة:ُحياتوبكرُبفُعبدُاهللُأبكُزيد،ُابفُقٌيـُالجكزيٌُي نظر:  - 1
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ُُأفٌُُ،ُفيعتقدكقدُيمتبسُعمىُبعضيـُُُُ أكُأٌنوُشرحُُ،عالقةُبكتابوُ)الفكائد(ُ)بدائعُالفكائد(لػػػ
ُبٌيفُمحٌقؽُ ُإٍذ ُكليسُاألمرُكذلؾ؛ ُ)ُ)بدائعُالفكائد(لو، ُالعمرافاألستاذ: ُأٌفُعميُبفُمحٌمد )

ُيمي:ُ(ُفيُماكتابُمستقٌؿ،ُُكيتمٌيزُعفُ)الفكائدُ)بدائعُالفكائد(

 ُأكبرُحجماُمفُكتابُ)الفكائد(؛ُ)بدائعُالفكائد(كتاب 
 ؛ـُفيُالتٌأليؼدُىظيرُالٌتحقيؽُأٌييماُأقٍُلـُيُي 
 ُ ُكتاب ُالفكائد(يحفؿ ُالمغة...ُ)بدائع ُكعمـك ُكالعقيدة ُكالفقو، ُالعممٌية بينماُُبالمسائؿ

 ؛يطغىُعمىُُكتابُ)الفكائد(ُالكعظ
 ُ ُكتابو ُالقٌيـ ُابف ُاإلماـ ُالفكائد(ضٌمف ُفيُُ)بدائع ُكآراءىـ ُالعمماء ُأقكاؿ ُمف الكثير

 .)الفكائد(ُفيُكتابوُذلؾمختمؼُالمسائؿُالعممٌية،ُكيقٌؿُ

كمعُماُُ...»أعظـُفائدةُمفُكتابُ)الفكائد(،ُيقكؿ:ُأٌنوُُ،)بدائعُالفكائد(كيرلُمحٌقؽُكتابُُُُ
ُمفُك ُالكثكصفنا ُفكائد ُلـٌنُأُإالٌُ ،ابترة ُُو ُالٌشيرة ُمف ُعمىُ-يكعُكالذٌُُينؿ ُىذا ُفيُعصرنا

ُ(؟دائعبال)مفُفكائدُُيٌُقطرةُفيُبحرُلجٌُُ(ُإالٌُالفكائد)يككفُؿُكىُ،(الفكائد)ماُناؿُصنكهُُ-األقؿ
ُذل ُػػػػػكسبب ُالكػػػػػػفُأفٌُُ-دمػػػػػعنُ–ؾ ُالرٌُػػػػكائد ُعالية ُتُىتبةتاب ُفُؼُيػػػػؤلٌُمالُجُىل ُكُى، ائؽُػػػػدقُإلىييا

،ُكقدُكقفناُعمىُ«دكالمقمٌُُالمبتدئفيمياُيُقائؽُكالمباحثُالة،ُكىذهُالدٌُةُالعربيٌُ،ُخاصٌُالفنكف
ُحٌتىُ ُلمكتاب، ُالعممٌية ُالمسائؿ ُفيُإدٌقة ُالعقباتُالتيُصادفتنا ُمف ُفيميا ُصعكبة ُصٌنفنا ٌننا

ُإنجازُالبحث.ُُ

ُالٌدارسكفُُُ ُالفكائد(ُكتاب1ُكيعتبر ُالٌشرعٌيةُ)بدائع ُالعمـك ُمعظـ ُتضٌمف ُفقد ُجامعا؛ ُكتابا
ُالعربٌية:ُنحكُكصرؼُكبالغةكأصكلو،ُكالتٌُُكالفقو .ُأٌماُالٌنسخةُفسير،ُكالحديث،ُكالعقيدة،ُكعمـك
ُ ُقاـُالتي ُكقد ٌدة(، ُ)جى ُبػػ ُاإلسالمي ُالمجمع ُمطبكعات ُمف ُفيي ُىذا، ُبحثنا ُفي اعتمدناىا

(ُ ُاألستاذ: ُالعمرافبتحقيقيا ُمحٌمد ُبف ُعمي ُمجٌمداتُكيقع(، ُأربعة ضٌمتُألفيفُُ،الكتابُفي
ُصحيفة.ُ(1994كتسعمئةُكأربعاُكتسعيفُ)

                                                           

ُ.مفُمقٌدمةُعميُبفُمحٌمدُالعمراف،ُفيُتحقيقوُلكتابُ)بدائعُالفكائدُ(ُالبفُالقٌيـ 
ُالقرآف.ُ-1ُ  ينظر:ُجالؿُالٌديفُالسيكطي،ُاإلتقافُفيُعمـك
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ُُُُ ُجزءا ُالٌنحكية ُالمسائؿ ُغٌطت ُأربعُمعتبراكقد ُنحك ُأحصينا ُإٍذ ُالكتاب؛ كثالثُُمئةمف
ُ:ُ(ُعينيتُبالمسائؿُالٌنحكٌية453صحيفةُ)ُخمسيفُك

ُ

رفة،ُكنشيرُُالمسائؿُالٌنحكٌية(ُتمٌثؿُالٌصفحاتُالتيُاشتممتُ%22.27ُ)ُسبةُنٌُالُىذهُإفٌُ الصِّ
ُالٌنحكٌيةُفي ُاإلماـُابفُالقٌيـُفيُكتابوُىذا،ُتناكؿُالكثيرُمفُالقضايا ُتناكلوُمعرضُإلىُأٌف

ُنخمصُلمسائؿُالٌتفسير،ُكالفقو،ُكالعقيدة... الُُ،بُالبدائعفيُكتاُحكالنٌُُأٌفُحظٌُُإلىُكمفُثـٌ
ُاإلػػػيقتص ُعرضو ُنحكيٌُػػػػمرُعمىُما ُمفُقضايا ُفيو ُةػػػةُصرفػػػػاـ ُك، ٌنما ُمفُظٌُرُحػػافُأكفػػػػكا  ا

ُ ُظاىرىا ُالمسائؿ ُمف ُفالكثير ُتفسيرٌم...ذلؾ؛ ُأك ُعقدٌم ُأك ُكشرحياُ،فقيٌي ُبسطيا ُكلكٌف
ُحفؿُالكتابُبالمسائؿُالٌنحكٌية؛ُتكجييًُُثُىيستدعيافُبحٍُ فكافُعميوُاعتمادناُياُالٌنحكٌم،ُكمفُثـٌ

ُفيُاستنباطُالجيكدُالٌنحكٌيةُلإلماـُابفُالقٌيـ،ُكتبييفُمنيجوُفيُالٌتقعيدُالٌنحكٌم.

ُإلىُأفٌُُُُ ُثابُنشير ُترتيبا ُالفكائد( ُفيُ)بدائع ُيعتمد ُلـ ُينتقؿُمفُاإلماـ ُكاف ُإٍذ ُلممسائؿ؛ تا
ُالعربٌية،ُكقدُينتقؿُمفُمسألةُإلىُ ُإلىُمسألةُفيُعمـك ـٌ مسألةُفقيٌيةُإلىُمسألةُفيُالٌتفسير،ُث

ُتأتيُتتمٌُ ـٌ ُ-كماُأشرناُفيُمقٌدمةُالبحثُ–الحقا.ُكىذاُتياُأخرل،ُدكفُأفُيستكمؿُفصكليا،ُث
ُلةُمفُمسائؿُالٌنحك.أفيُكٌؿُمسُ،القٌيـُعكباتُالتيُصادفتناُفيُتتٌبعُآراءُاإلماـُابفمفُالصٌُ

ُالثٌانيالّتفسير القّيم:  -2 ُالمصدر ُعندُُكىك ُالٌنحكية ُفيُبحثُالمسائؿ الذمُاعتمدناه
ُابفُالقٌيـ، ُابفُالقٌيـُسيراتففيوُُتمعكىكُكتابُجُيُاإلماـ يُكسمٌُُ،المطبكعةُوكتبُمفُاإلماـ

77,73 

     22.27 

 (بدائع الفوائد)المسائل الّنحوّية في كتاب 

 نسبة المسائل الش رعي ة

 .نسبة المسائل الن حوي ة
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ـٌُ)الٌتفسيرُالقٌيـُالبفُالقٌيـ( ،ُكأٌكؿُمفُقاـُبيذاُالعمؿُالعاٌلمةُاليندٌمُ)محٌمدُأكيسُالٌندكم(،ُث
نٌقحوُالمحٌققكفُكزادكاُعميو،ُنذكرُمفُذلؾُماُقاـُبوُ)محٌمدُحامدُالفقي(،ُكماُأنجزهُمكتبُ

أحدُشيكخُدارُُ(إبراىيـُرمضاف)الٌدراساتُكالبحكثُالعربٌيةُكاإلسالمٌية،ُتحتُإشراؼُالعالـُ
ُمكتبُالٌدراساتُكالبحكثُالفتكلُالمبنانيٌُ ُبتحقيقيا ُالتيُقاـ ُالٌنسخة ُفيُبحثنا ُاعتمدنا ُكلقد ة.

 العربٌيةُكاإلسالمٌية.

ُتمٌكفُُُُُ ٌنما ُكا  ُسكرُالقرآفُالكريـ، ُيشمؿُتفسيرُكٌؿ ُلـ ُالبفُالقٌيـ( ُالقٌيـ ُكتابُ)الٌتفسير إٌف
ُلسبعيفُ) ُعمىُتفسيرُ(ُسكرة70المحٌققكفُمفُجمعُتفسيره ُيعثركا ُكلـ ُكأربعيفُ)، (44ُأربعو

ُتفس ُأٌف ُكما ُالسٌُػػػسكرة. ُالكاحػػػير ُيشػػػكرة ُلـ ُكاختػػػدة ُآياتيا، ُكؿ  ُإلىُػمؿ ُسكرة ُمف مؼُاألمر
ُاإلم ُأسيب ُفبعضيا ُكالبعػػػأخرل، ُتفسيرىا، ُفي ُاآلخػػػاـ ُيفسٌُػػػض ُلـ ُآياتُػػر ُإاٌل ُمنيا ر

ُ)ال ُفسكرة ُ)ُمثال،ُ(قمـمعدكدات؛ ُاآلية ُإاٌل ُيفٌسرُمنيا َتُكْن  ﴿َفاْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َوالَ ُ(48لـ
 كنرلُأٌفُىذاُمرٌدهُإلىُأمريفُاثنيف:، 44القمم  ى َوُىَو َمْكُظوٌم﴾ادَ َكصاِحِب اْلُحوِت ِإْذ نَ 

ٌنماُتفسيرهُلوُجاءُعرضاُفيُتناكلوُاإلماـُابفُالقيٌُ - ـُلـُيخٌصُالقرآفُالكريـُبالٌتفسير،ُكا 
 لمسائؿُشٌتىُفيُمختمؼُكتبو؛

لعٌؿُالمحٌققيفُالذيفُاىتمكاُبجمعُتفسيرُاإلماـُابفُالقٌيـُآلمُالقرآفُالكريـ،ُلـُيتمٌكنكاُ -
 مفُجمعوُ)الٌتفسير(ُكٌمو،ُنظراُلضياعُأكُتمؼُالمخطكطاتُالتيُتحكيو.ُ

؛ُإذُاعتمدُفيُكلقدُتناكؿُاإلماـُفيُتفسيرهُآلمُالقرآفُالكريـُالكثيرُمفُالمسائؿُالٌنحكٌيةُُُ
ُعمىُ ُلمتٌُاتفسيره ُفيُتبييلمعانيُالٌنحكٌية ُالٌنحكمُدكره ُلمٌتكجيو ُككاف فُمعانيُاآلياتُػػراكيب،

ُتمٌكفُ ُفإذا ُلإلماـ؛ ُالٌنحكم ُالمنيج ُلتتٌبع ُالمدٌكنة ُىذه ُعمى ُاختيارنا ُكقع ُثـٌ ُكمف الكريمة،
بثكثةُفيُالمحٌققكفُمفُجمعُتفسيرُاإلماـُلمقرآفُالكريـ،ُفمعٌمناُنيكف ػػؽُفيُجمعُآرائوُالٌنحكٌيةُالم

ُىذهُالمدٌكنة.ُ

)بدائعُُاعتمادناُعمىُىذهُالمدٌكنةُكافُأقٌؿُمفُصنكٍيياإٌفُ الّتبيان في أقسام القرآن: -3
كتابُخٌصصوُاإلماـُابفُالقٌيـُلممكاضعُالتيُكردُفيياُالقسـُفيُُألٌنو؛ُفسيرُالقٌيـ(الفكائدُكالتٌُ

ـٌُلـُيٍحًكُالكثيرُمفُمسائؿُالٌنحك  .ُُُمقارنةُبماُضٌمنوُكتابيوُاألٌكلٍيف،ُالقرآفُالكريـ،ُكمفُث
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ىيُالٌتسميةُالمشيكرة،ُغيرُأٌنوُكردُبتسميتيفُأيخريىػػٍيف:ُ)أقساـُُ)الٌتبيافُفيُأقساـُالقرآف(ك  
ُ)محٌمدُحامدُالفقي(،ُكقدُاشتممتُف(ُك)أيمافُالقرآف(،ُكقدُاعآالقُر ُالٌنسخةُالتيُحٌققيا تتمدنا

ُ(ُصفحة.430ُُ(ُفصال،ُفيُأربعمئةُكثالثيفُ)134عمىُمائةُكأربعُكثالثيفُ)

ُحٌظاُمفُالبدائعُكالٌتفسيرُ-أٌماُعفُالٌنحكُفيوُُُ فُلـُيكفُأكفرى فإٌنوُتضٌمفُآراءُنحكٌيةُُ-كا 
ُابفُالقٌيـ ُنفيسةُلإلماـ ُذلؾُألٌف ُعمىُجممةُخبريٌُإمٌُُ»ُ:القسـ؛ :ُةُكىكُالغالبُكقكلوُتعالىا

مٌُُ،23الّذاريات  ﴿َفَوَربِّ السََّماِء َواأَلْرِض ِإنَُّو َلَحقٌّ﴾ ُطمبيٌُكا  ُجممة ُعمى ُتعالىا ُكقكلو ُ:ة
كسكاءُأكافُالقسـُعمى1ُُ«23الحجر  َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُموَن﴾ (22)﴿َفَوَربَِّك َلَنْسَأَلنَُّيْم َأْجَمِعينَ 

ُكًُػػػج ُفإٌف ُطمبٌية، ُأـ ُخبرٌية ُالجممتممة ُػػػػال ُنحػػػعمٌُػػػتتيف ُأحكاـ ُبيا ُاإلماـُػػنبٌُُ،كٌيةػػػؽ ُإلييا و
ُارتأيناُاعتمادُىذهُالمدٌكنةُ ـٌ ،ُكمفُث ككٌضحيا،ُمفُذلؾُاقترافُالقسـُبالشرطُكتنازعيماُالجكابى

ُفيُتقٌصيُاالجتياداتُالٌنحكٌيةُلإلماـُابفُقٌيـُالجكزية.

ُالُُُ ُالقرآف(، ُالتٌبيافُفيُأقساـ ُالقٌيـ، ُالتٌفسير ُالفكائد، ُ)بدائع ُالمدٌكنة ُعمىُىذه ُاعتمادنا إٌف
ُتن ُلمسػػػيعدـ ُكقعُعمىُأكثرُكتبوُاكؿُاإلماـ ُاختيارنا ُغيرُأٌف ائؿُالٌنحكُفيُمؤلٌفاتُأخرل،

ُبتبي ُكفيؿ ُاعتمػادىا ُأٌف ُكػػػػػػما ُالٌنحكٌيػػػة، ُلممسائػػؿ ُػػاحتػػػػػكاء ُمفيف بابُمفُُكؿٌُُمكقؼُاإلماـ
كاستنباطُمنيجوُفيُالتقعيدُالٌنحكٌم،ُكمدلُتأٌثرهُبأعالـُالٌنحك،ُكتأثيرهُفيُمفُأبكابُالٌنحك،ُ

ُبعدهُمفُالمريديف.

 

                                                           

 .1ابفُقٌيـُالجكزية،ُالٌتبيافُفيُأقساـُالقرآف،ُتح:ُمحمدُحامدُالفقي،ُدط.ُبيركت:ُدُت،ُدارُالمعرفة،ُصُ-1ُ



 
 :لوّ ل األ ــــــــــــــــــــــــفصــلا

 األسمـــــــاءمسائل فــــي آراء ابن القّيم  
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كال  ،كحرؼ جاء لمعنى ليس باسـ ،كفعؿ ،أقساـ ثبلثة: اسـ حك العربيٌ إٌف الكممة في النٌ     
يـ استندكا في حاة مف بعده، كلعمٌ قسيـ نفسو الذم تداكلو النٌ ىذا مذىب سيبكيو، كىك التٌ  .فعؿ

إٍذ  ؛حكالنٌ  كالمشيكر في كتب نشأة ،ىػ( 04)ت  بف أبي طالب القكؿ المأثكر عف عميٌ ذلؾ إلى 
 يف:عتبار عمى أحد اال ،ٍكا مذىبيـ ىذاػػػكلقد بن .لي: الكبلـ اسـ كفعؿ كحرؼقاؿ ألبي األسكد الٌدؤ 

فيي  ،مسندا إليو ككف مسندا أكتأف : فالكممة التي كانت أىبل ةباعتبار العالقة اإلسناديّ  -1
 .(ده محمٌ  حى نجى )فيك فعؿ  ،أف يككف مسندا إليو حٌ كلـ يص ،، كما كاف مسندا(حه ناجً  ده م  حى مي )اسـ 

 ألٌنو ال يككف مسندا كال مسندا إليو. ؛فتمٌيز عنيما ،كأٌما الحرؼ
اللة المقصكدة مف قسيـ يأخذ بعيف االعتبار الدٌ بمعنى أٌف التٌ ة: اللة المعنويّ باعتبار الدّ  -2

ٍف دٌلت عمى معنى في نفسيا  ،الكممة، فإف دٌلت عمى معنى في نفسيا ٌما اسـ، كا  فيي إٌما فعؿ كا 
، أٌما إذا دٌلت عمى معنى 1«معنى كزماف  الفعؿ ما دٌؿ عمى» منة فيي فعؿ: كاقترنت بأحد األز 

ك ما دٌؿ عمى معنى في غيره في ،كلـ تقترف بأحد األزمنة فيي اسـ. كأٌما الحرؼ ،في نفسيا
 .(إلى)ك (عف)نحك: 

حاة ة، ىك الذم بنى عميو معظـ النٌ اللة المعنكيٌ الدٌ  مادقسيـ باعتالتٌ  ؛ أمانيالثٌ  االعتبار إفٌ   
حاة حصرىـ ألقساـ الكممة في كآخذ عمى النٌ  ،افاـ حسٌ تقسيميـ لمكممة، كلقد عارضو تمٌ 

صنيؼ، مف ذلؾ ة مف الكممات ما ال يسعو ىذا التٌ كرأل أٌف في المغة العربيٌ  ؛بلثةاألصناؼ الثٌ 
نظرا لعدـ  ؛األسماءال  تدخؿ في باب  - عنده –فيي  ؛كالمكصكالت ،مائركالضٌ  ،أسماء الفعؿ

حاة، كلذلػؾ نجػده يصٌنؼ الكممات إلى ة التي حػٌددىا النػٌ كالمعنػػػكيٌ ة استيفائيا االعتبارات البنيػػكيٌ 
 :2حك اآلتيأقساـ سبعة، عمى النٌ 

 
 
 
 
 

                                                           

 .01، ص1سالة، جسة الرٌ حك، تح: عبد الحسيف الفتمي، دط. لبناف: د ت، مؤسٌ راج، األصكؿ في النٌ سٌ الابف  -  1

 .62، عالـ الكتب، ص6442: . الٌرياض5اف، المغة العربية معناىا كمبناىا، طاـ حسٌ تمٌ  - 2
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ماف، اسـ ا )اسـ الزٌ أك ما كاف ميميٌ  ،أك جنس ،أك حدث ،عمى معٌيف ما دؿٌ  - عنده –فاالسـ 
ات فيقًصد بيا المشتقٌ  ،فةا الصٌ المكاف، اسـ اآللة(، كاالسـ المبيـ كالجيات كاألكقات. أمٌ 

 يةشبٌ مفة الالمفعكؿ، صيغة المبالغة، الصٌ  التي تعمؿ عمؿ الفعؿ )اسـ الفاعؿ، اسـ ،الخمسة
، مف حيث داللتو عمى حاةفمـ يزد شيئا عٌما ذىب إليو النٌ  ،كأٌما عف الفعؿ. فضيؿ(أفعؿ التٌ 

أسماءى اإلشارة  ،المشيكرةمائر الضٌ إلى  باإلضافة فيضـٌ  ،ميرا الضٌ كأمٌ  ماف.الحدث كالزٌ 
كصيغة   ،كاسـ  الصكت )ىبٌل ، كخ( ،، صو()ىييات يىقًصد بالخكالؼ اسـى الفعؿك  ت،المكصكالك 
 عجب ) ما أعظـ(.التٌ 

ٍف كاف لو ما يبرٌ  ،اف لمكممةحسٌ اـ تمٌ تقسيـ  نرل أفٌ     ما سٌماه بالخكالؼ، غير  ة فيخاصٌ  ،رهكا 
نكيف كالتٌ  ،فات تشترؾ مع االسـ في بعض العبلماتفالصٌ  ؛تقسيماتونة في ػة تداخبلت بيػٌ أٌف ثمٌ 
ما سبل نرل قاف، مائراإلشارة كالمكصكالت إلى الضٌ  أسماءى و عريؼ كاإلضافة، كما أٌف ضمٌ كالتٌ 

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

ضـٌ كٌؿ  ،فتقسيميـ الٌثبلثي لمكممةأف ييكتفى بما ذىب إليو الٌنحاة،  ،كاألصؿ في المسألة  
ٍف اختمفت معايير الٌتصنيؼ، فالٌتصنيؼ الٌثبلثيٌ  ىك  األنكاع التي ذكرىا د. تٌماـ حٌساف، كا 

، طالما كاف الٌتيسير مطمبا ينشده المحدثكف.  األيسر لمٌناشئة في تعمٌميـ الٌنحكى العربي 

ـٌ الٌنحاة :وعالماتوحّده  ،االسـالمبحث األوؿ:  بكضع تعريؼ لبلسـ يمٌيزه عف الفعؿ  اىت
 كالحرؼ، فبٌينكا حٌده المغكٌم كاالصطبلحٌي، كاستنبطكا العبلمات التي اختٌص بيا.

رؼ عٍ يي  ،يءتكضع عمى الشٌ  ،ىك العبلمة» كرد في لساف العرب أٌف االسـ:غوي: الحّد المّ  -1
كىضمِّيا، ك)ًسـه( بكسر  ةاليمز  رسسـ( بك)اً  » لغات: أٌف في االسـ أربعى  ،رٌازمٌ الذكر ك  ،1«بيا

 ؛(البصرة كالككفة) حك:النٌ  تيحاضر فالمسألة خبلفية بيف  ،اقوقا عف اشتأمٌ  ،2«االسِّيف كىضٌمي
 فٌ أيف ذىبكا إلى البصريٌ  فإفٌ كىك العبلمة،  (ـسٍ الكى )مف  مشتؽٌ و ف إلى أنٌ ك فإذا ذىب الككفيٌ 
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نرل أٌف ك  .1ما تحتو مف معنىعمى عبل ك  ،سما عمى مسٌماه وألنٌ (؛ مكالسٌ )مف  مشتؽٌ  (االسـ)
فيصبح االسـ  ،عريؼ بالمسٌمىىك التٌ  ،تسمية ذلؾ ألٌف الغاية مف كؿٌ  ؛أحسفي يف ىب الككفيٌ مذٍ 

 عرؼ بيا المسٌمى.عبلمة يي 

و كممة دٌؿ لفظيا ع عمى أنٌ جمً تكاد تي  ،حاة لبلسـ تعاريؼ كثيرةيذكر النٌ  :الحّد االصطالحيّ  -2
 2«اسـفلـ تقترف بزماف ك  ،ت عمى معنى في نفسيالٌ د فإفٍ  » غير مقترف بزماف: ،عمى معنى

سيبكيو  كاف فإذا .حاةيرفٌي في شرحو لكتاب إماـ النٌ لعٌؿ أىـٌ تعريؼ لبلسـ ىك الذم أكرده السٌ ك 
سأؿ سائؿ عف حٌد  اإذ»يرفي أضاؼ: فإٌف السٌ  ،االسـ: رجؿ كفرسبذكر أمثمة عف  قد اكتفى

 ...غير مقترف بزماف ،لفظو عمى معنى شيء دؿٌ  ذلؾ أف يقاؿ: كؿٌ الجكاب في  االسـ: فإفٌ 
في ير عريؼ لمسٌ إٌف ىذا التٌ ، 3«ال يدخؿ فيو غير اسـك  ،ةالبتٌ  ج منو اسـه خري فيذا الحٌد الذم ال يى 

 فعؿالك  بلثة )االسـدخؿ فيو األنكاع  الثٌ ت (شيء كؿٌ )فقكلو  ،حاة حكؿ حٌد االسـإجماع النٌ ؿ يشكٌ 
الحرؼ  ذلؾ ألفٌ  ؛عريؼيخرج بو الحرؼ مف دائرة التٌ  (دٌؿ لفظو عمى معنى) قكلو:الحرؼ( ك ك 

تدخؿ في  أفٍ  األفعاؿ وػإٌنو منع بػف ،(ترف بزمافػر مقػغي): ػوكلػق اره، أمٌ ػعمى معنى في غي يدؿٌ 
ج تعريفا ال يخري  فيير كبيذا يككف تعريؼ السٌ  .مفاللة عمى الزٌ ف الدٌ تتضمٌ  ياألنٌ  ؛دائرة األسماء

 االسـ عمى حٌد تعبيره. غيرال يدخؿ فيو ك  ،ةالبتٌ  عنو اسـه 

اـ تمٌ  ذلؾ ما ذىب إليو د.آخر لبلسـ، مف حاة المعاصريف تقديـ تصنيؼ نكحاكؿ بعض الٌ    
في تصنيفيـ لمكممة إلى اسـ كفعؿ كحرؼ  - ـكما تقدٌ  -حاة القدامىالذم لـ يكافؽ النٌ  ،افحسٌ 
: 4عف خمسة أصناؼ مف األسماء (مبناىاة معناىا ك غة العربيٌ المٌ )ث صاحب قد تحدٌ ك  .فقط

  ات، االسـ المبيـ.يميٌ االسـ المعٌيف، اسـ الحدث، اسـ الجنس، المً 
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ا اسـ ػػأمٌ راض، ك ػػاألعساـ ك ػػبلـ كاألجػػمؽ عمى األعػػما يطىك  ٌيفػػالمع االسـكيرل أٌف     
اسـ الجنس  فيضـٌ  ،ا اسـ الجنسأمٌ عدده أك نكعو، ك ٌؿ عمى الحدث أك فيك ما د ،الحدث

قصد بيا اسـ الزماف كالمكاف فيى  ،اتميٌ يأٌما المك  .(نساء) ػسـ الجمع كاك  ،(عرب) ػػالجمعي ك
 المكازيف...كالجيات كاألكقات ك  ،فعمى شيء معيٌ  يدؿٌ سـ المبيـ ما ال يعني باالآللة، ك اك 

الكثير  ائرة االسـخرج مف دأو أدركنا أنٌ  ،اف لؤلسماءاـ حسٌ ظر في تصنيؼ تمٌ إذا أمعٌنا النٌ    
ـ ػػػػػػاسكصكالت، ك ػػػالم ارة،ػػػػمائر، أسماء اإلشات، الضٌ اة أسماء مثؿ: المشتقٌ ػػػػػحه النٌ دٌ ػػػا عػػػممٌ 
 نا نضيؼ إليو اآلتي:غير أنٌ  ،ما سبؽاف في اـ حسٌ تصنيؼ تمٌ  مفمكقفنا لقد بٌينا رأينا ك ك  .عؿالفً 

يضع لـ  وأخرج مف دائرتو ما سبؽ ذكره، غير أنٌ ك  ،اف اجتيد في تصنيؼ االسـاـ حسٌ مٌ تإٌف    
نٌ   جميع أقسامو المذككرة سمات تدؿٌ ، بلبلسـك  »ما اكتفى بقكلو: تعريفا جامعا مانعا لبلسـ، كا 

مات عٌما عداه مف أقساـ فيمتاز بيذه الس ،نىبسكاء مف حيث المعنى أك مف حيث الم ،عميو
كر ذاعتمدىا في تصنيؼ الكبلـ، ك مات التي ة مف السٌ اإلعرابيٌ  حالةال لقد ذكر تٌماـ أفٌ  1«ـ.الكم

أخرج  وفات )المشتقات( تقبؿ الجٌر أيضا، غير أنٌ الصٌ  د أفٌ أكٌ أٌف االسـ يقبؿ الجٌر لفظا، ك 
ما ب ،فات صنؼ كاحدالصٌ االسـ ك  ة خمبل، فإٌما أفٌ ثمٌ  ىنا يبدك أفٌ فات مف دائرة األسماء، ك الصٌ 
ٌما أٌف العبلمة ليست سمة يمكف اعتمادىا في التٌ ، ك يانفسالعبلمة يما يقببلف أنٌ   صنيؼ.ا 

أٌف مف االجتيادات الحديثة  اف،حسٌ  اـد. تمٌ  ا ذىب إليوعمٌ عقيبيف ىذيف التٌ يتجٌمى مف   
ا دراستيـ ممٌ  ة، في حيف لـ تخؿي مطيٌ النٌ عقيد ك األصيؿ بالتٌ  حك العربيٌ النٌ  ما رمت ،المعاصرةك 

 يـ.ضاعترانقدىـ ك  كاف محؿٌ 

أٌما تأصيؿ ىذه المسألة، فنرل أٌف لبلسـ عبلمات، كلعٌؿ أكالىا أف يدٌؿ عمى معنى في     
لفظو، دكف أف تدٌؿ صيغتو عمى زمف، كتضاؼ إلى ذلؾ عبلمات أخرل تمٌيزه عف الفعؿ 

كٌؿ شتركة بيف ػػػبلمات مػػػػذه العػػػػػػػػػػت ىػػػا كانػػػػكلمٌ  .يابػػػحاة بإسػػػكالحرؼ، تحٌدث عنيا النٌ 
   األسماء، فاألصؿ أف ينضكم جميعيا في قسـ كاحد كىك )قسـ األسماء(.
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ا ػديمػػػػحاة قػػػند النٌ ػػػػـ عػػٌد االسػػػػح ضحػػاتٌ د أف ػػػبع ـ:ػػف القيّ ػػاـ ابػػد اإلمػـ عنػّد االسػػح -3
إليو، أـ  احاة في ما ذىبك يؿ كافؽ النٌ فـ، إلى مفيـك االس ابف القٌيـ اإلماـ نظرةنعرض  ثا،ػديػحك 
 ؟ينا كتكضيحاػػيً إلى اجتياداتيـ تبٍ أضاؼ  أـ ؟الفيـخو أنٌ 

: ، قاؿفي معرض حديثو عف عمؿ الحركؼ ،إلى مفيـك االسـتطٌرؽ اإلماـ ابف القٌيـ     
نٌ ك  ،ليس ليا معاف في أنفسيا وألنٌ  ؛أصؿ الحركؼ أف تككف عاممة» أٌما ما معانييا في غيرىا، ك ا 

و أنٌ  ،مف قكؿ اإلماـ ؼٌ ستشيي  ،1«فأصمو أف ال يعمؿ في غيره ،كىك االسـ نفسوالذم معناه في 
رؼ الذم و عمى معنى في نفسو، بخبلؼ الحلفظي  دؿٌ ما  االسـى  ـحاة القدامى في اعتبارىكافؽ النٌ 

 مؿعال يي أكردناىا آنفا، أٌف االسـ عاريؼ التيضيؼ اإلماـ إلى التٌ ك  .ال يحمؿ معنى في نفسو
 إذٍ  كىك بذلؾ يخالؼ جميكر الٌنحاة الذيف حٌددكا مكاضعى يككف فيو االسـ عامبل؛ ،في غيره

ك ػػػػي المضاؼ إليو ىف عامؿ الجرٌ ، ك نفسوك المبتدأ ػػػػع في الخبر ىػػفرٌ يذكركف أٌف عامؿ ال
 فة ىك المكصكؼ.ؿ في الصٌ عامالالمضاؼ عينو، ك 

 ة محؿٌ مسألال ذلؾ ألفٌ  ؛االسـسمات مف  سمةعماؿ إلأٌنو ال يمكف أف نجعؿ ا ،يناىكنرل     
، كقد ال االسـ قد يعمؿ في بعض المكاضع مف قبيؿ ما ذكرناه آنفا إفٌ  حاة، ثـٌ خبلؼ بيف النٌ 

 يعمؿ في مكاضع أخرل.

حاة حٌدا فاصبل و النٌ ا جعمخبل ممٌ قد  ،يـ لبلسـالقٌ  ابفاإلماـ  تجدر اإلشارة إلى أٌف تعريؼ   
ىذا قد يعكد إلى منيج اإلماـ في  ماف، غير أفٌ ىك عدـ اقتراف االسـ بالزٌ أال ك  ؛بيف االسـ كالفعؿ
ت لو بثٍ و يي أم أنٌ  ؛حكم مف دالالتنو العنصر النٌ فيك يصؼ ما يتضمٌ  ؛ةحكيٌ دراستو لمقضايا النٌ 

و لما اىد عمى ىذا، أنٌ الشٌ ك ليس بالضركرة أف ينفي عنو ما ليس فيو. ك  مف خصائص، ما فيو
ا ما يصير بو الماضي كأمٌ  »: ، يقكؿخٌص المسألة بتفصيؿ شامؿ ،رأل أٌف الفعؿ يقترف بزمف

فٍ ك  ،ؾأكرمتي  قمتى  إفٍ ) مستقببل فكقكلؾ: مستقبؿ  ،فظً المٌ  ضيفيذا ما، (إليؾى  تي ني أحسنٍ رتى زي  ا 
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باقتراف الفعؿ  ،اللةر ىذه الدٌ قد تتغيٌ ك  ،مفاللة عمى الزٌ ف الدٌ الفعؿ يتضمٌ فبٌيف أف  ،1«المعنى
 .بقرينة مف القرائف

ـ في : تعٌرض اإلماـ ابف القيٌ القيـ ابف اإلماـى عند المسمّ و اعتباطية العالقة بيف االسـ  -4
بينيما عبلقة ة رأل أٌف العبلقك  ى،المسمٌ إلى مسألة العبلقة بيف االسـ ك  ،(بدائع الفكائد)

ليذا تقكؿ ى، ك ليس ىك المسمٌ  ،ـ في أصؿ الكضعاالس فقد باف لؾ أفٌ  »ة، يقكؿ: اعتباطيٌ 
، فكذلؾ ىمية غير المحمٌ الحً مية، ك يتو بيذه الحً ، كما تقكؿ حمٌ خص بيذا االسـيت ىذا الشٌ سمٌ 

االسـ ليس  عمى أفٌ  حنافك  ،بالغة ةى اإلماـ ىذه المسألة أىميٌ لى لقد أكٍ ك ، 2«ى.االسـ غير المسمٌ 
كىك بيذا يرٌد عمى  ،3«ىاالسـ ىك المسمٌ  إفٌ  ال عربيٌ ، ك طٌ كٌم قى نحقاؿ  ماك  »ىك المسٌمى: 

استشيدكا بقكلو  إذٍ  ؛يـجمؽ القرآف. كقد عرض اإلماـ حجف المعتزلة القائميف بخى مميف المتكمٌ 
 ـَ اسْ  رْ كُ اذْ وَ ﴿ كقكلو أيضا:، 87حمنالر  ﴾راـِ كْ اإْلِ وَ  ؿِ اَل جَ الْ  يذ ؾَ ب  رَ  ـُ اسْ ؾ َ ارَ بَ تَ ﴿ تعالى:
  .7لالمزم  ﴾رب ؾَ 

سبحاف ) و قاؿ:ا امتثؿ ألمر ربٌ لمٌ y الرسكؿ بٌيف أفٌ ك  ،حكمة بالغةباإلماـ عمى ىؤالء  ردٌ      
ال  ،يـة كمٌ األمٌ  إفٌ  » يبٌيف اإلماـ أيضا:ك  ،(سبحاف اسـ رٌبي األعمى) :لـ يقؿك  ،(ربي األعمى

 .(باسـ ربي ارحمني)كال  ،(يسـ ربٌ السجدت )ال ك  ،(يعبدت اسـ ربٌ ) ؿمنيـ أف يقك  ز أحده يجكٌ 
ذٍ ك  ؛4«ى ال باالسـقة بالمسمٌ ىذه األشياء متعمٌ  عمى أفٌ  ىذا يدؿٌ ك  مذىب اإلماـ في فصمو ى نتبنٌ  ا 

إليو نا نرل أٌف ما ذىب إليو اإلماـ يتقاطع إلى حٌد ما، مع ما ذىبت فإنٌ  ،ىالمسمٌ بيف االسـ ك 
 (أخت)كممة  أفٌ  ، فيكل يرل5ةغكية اعتباطيٌ سكسير العبلمة المٌ دم  الحديثة، فقد عدٌ سانيات المٌ 

  (.ت خ، أ،)ة مع تعاقب ىذه األصكات عبلقة داخميٌ  ةال ترتبط بأيٌ 

                                                           

 .1233، ص0بدائع الفكائد، جابف قٌيـ الجكزية،  - 1
 .61، ص1، جنفسو رجعالم - 2
 .34، ص1، جنفسو رجعالم - 3
 .33، ص1نفسو، ج رجعالم - 4
 ينظر: فرديناف ديسكسير، محاضرات في المسانيات العاٌمة. - 5



آساء ابٍ انقيّى في يسائم األسًاءانفظم األٔل:   

 

38 

 

سـ في مكضع ث اإلماـ عف عبلمات االلـ يتحدٌ  ـ:ابف القيّ  اإلماـ عالمات االسـ عند -5
حدة العناصر، عمى غرار ما فعؿ معظـ يا مسألة متٌ عمى أنٌ راسة دٌ ػػيا بالػػػـ يخصٌ ػػػلكاحد، ك 

ث اإلماـ قد تحدٌ ف ،آثارهقة مف ف فصكؿ متفرٌ منا حاكلنا أف نجمع ىذه العبلمات غير أنٌ  ،حاةالنٌ 
 ى، يقكؿ:حديثو عف عبلقة االسـ بالمسمٌ  ضفي معر كذلؾ  ،شكؿ ضمنيٌ بعف ىذه العبلمات 

ا يمحؽ االسـ مف زيادة أك جميع م ،ـأك البلٌ  ،نكيفأك التٌ  ،صبأك النٌ  ،كر الخفضكمتى ذي »
عراب ك  ،كتكسير ،كتصغير ،كنقصاف فقد جمع اإلماـ  ،1«ف عكارض االسـمو بناء، فذلؾ كمٌ كا 

  حاة:ث عنيا النٌ ىي نفسيا العبلمات التي تحدٌ ك  ،االسـ في عبارتو عبلماتً 
 2.ؿٍ صى حى  يزه يً مٍ تى  ـً سٍ بًل لً  دو نى سٍ مي كى        ؿٍ أى كى  ادى نِّ الكى  يفً كً نٍ الت  كى  رِّ جى الٍ بً 

عف زه ميٌ ت ،عبلمات لبلسـ د مف خبلؿ ىذا البيت خمسى حدٌ قد  ق( 276)ت  ابف مالؾإٌف    
ذك أف يككف مسندا إليو. ك  ،عريؼالتٌ  (ؿ)اك ،داءالنٌ ك  ،نكيفالتٌ ، ك الفعؿ كالحرؼ: كىي الجرٌ  ما  اا 

ع نجده يتقاط ،حاةالعبلمات التي ذكرىا النٌ ك  ،ابف القٌيـ ف العبلمات التي حٌددىا اإلماـا بيقارنٌ 
كلـ  ،عبلمات االسـ فيداء لـ يذكر اإلماـ النٌ عريؼ، ك التٌ ك  نكيف،التٌ ك  ،: كالجرٌ يامعيـ في معظم

نمٌ ث عف اإلسناد، ك يتحدٌ  ة باالسـ ىي عبلمة خاصٌ ك  (،صغيرالتٌ ) ة كىيا أضاؼ عبلمة ميمٌ ا 
 .الحرؼكما ال يصٌغر  ،ر الفعؿفبل يصغٌ 

ذا كك        إلعراب ك قصاف، يادة، كالنٌ الزٌ ك صب، أخرل: كالنٌ مات بلػػػع رػػػٌرد بذكػػػد تفػػػاف اإلماـ قػػػا 
فيؤالء لـ يذكركا تمؾ  ؛حاةتقصيرا مف النٌ ك  ،مدة لئلماـػػحال يعتبر مى  ذلؾ إفٌ ػػػػػػالبناء، فك 

عؿ ػػػف الفػػػزه عيٌ ػػػالتي تمك  ،ـػػػباالسة اصٌ ػػػكا العبلمات الخددٌ ػػػـ حػػػيمف باب أنٌ  ،اتػػػالعبلم
إلماـ لعبلمات يشترؾ فيو االسـ ا ا ذكركأمٌ  .(حصؿ تمييز)ؾ قاؿ ابف مالؾ: لذلك  ،رؼػػػكالح

جاء في معرض  إذ ؛ياؽ الذم كرد فيو حديثو عف عبلمات االسـذلؾ يعكد إلى السٌ  فإفٌ  ،الفعؿك 
 مف ثـٌ ك  ،سٌمىما تمحؽ االسـ دكف المالعبلمات إنٌ  تمؾذكر أٌف ك  ،المسٌمىتمييزه بيف االسـ ك 

  ة باالسـ.فيـ عدـ اقتصاره عمى العبلمات الخاصٌ ن
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مات، في ث عف بعض ىذه العبلاإلماـ قد تحدٌ  أفٌ  ،نةص المدكٌ ضح مف خبلؿ تفحٌ قد اتٌ ك    
 ـ، كمف ذلؾ نذكر:ذلؾ بعد أف ذكرىا مجممة في ما تقدٌ ك ، أخرل اضعمك 

 نتى نكٌ  » ة باالسـ، يقكؿ:نكيف باعتباره عبلمة خاصٌ ث اإلماـ عف التٌ تحدٌ  نويف:التّ  -5-1
كصميا، فبل يدخؿ في االسـ فرقة بيف فصؿ الكممة ك ػائدتو التٌ نكيف فػالتٌ ك  ...بيا نكنا الكممة ألحقتى 

 يىو الفائدة من يرل أفٌ  إذٍ  ؛نكيففٌسر اإلماـ الغاية مف التٌ  ،1«إاٌل عبلمة عمى انفصالو عما بعده
فعؿ  عمى غرار ما ،نكيفؽ اإلماـ إلى أنكاع التٌ لـ يتطرٌ ا بعده. ك اللة عمى انفصاؿ االسـ عمٌ الدٌ 
مكيف تنكيف التٌ  كىك عمى أربعة أقساـ: » في شرحو أللفية ابف مالؾ: ىػ( 721)ت  عقيؿ ابف

 2«العكضتنكيف ك  كتنكيف المقابمة... ...رنكيالتٌ  كتنكيف لمعربة...حؽ لؤلسماء اكىك البٌل 
لذلؾ قاؿ ابف عقيؿ: ك  ،تنكيف يمحؽ األفعاؿ ال األسماءىك ـ، ك إلى ذلؾ تنكيف الترنٌ يضيؼ ك 
  .باألسماء نكيف الخاٌص ػيقصد التٌ  أم (؛كىك عمى أربعة أقساـ)

نٌ ض إلى ىذه األقساـ، ك فمـ يتعرٌ  ،ـيٌ أٌما اإلماـ ابف الق    ف ػػيف الغاية مػػػما اجتيد في تبيا 
نٌ ت بو األسماء النٌ كيف اختصٌ ػػػالتن أفٌ  ػحكأكضيف، نك ػػالتٌ  اللة عمى عدـ نكيف لمدٌ بالتٌ  يءػػػجما كرة، كا 

ذلؾ ما ع إلى عدـ انتظار المضاؼ إليو، ك نا ذىف المستمأنا ىيٌ فكأنٌ  ،(كتابه )فإذا قمنا  .اإلضافة
كتاب )قاؿ: نة: كأف يي كرة غير المنكٌ أ إلضافة النٌ المستمع يتييٌ  فإفٌ ، (كتابي )نا قمناال يحصؿ لك أنٌ 

اللة عمى اكنة بالدٌ كف السٌ ب اختصاص النٌ ػؽ بسبػتتعمٌ  ،رلػة أخػف اإلماـ لطيفػٌ . ثـ يبي(عمي  
ركؼ ػيا مف حأنٌ كنيا، ك ػػػفائيا كسكػنة، لخػػػاكػكف السٌ نٌ ػال اػبو شيء بيػػػفأش » ، يقػػكؿ:نكيفػػػالتٌ 
احتياجو إلى صالو بفاعمو، ك ينٌكف الفعؿ، التٌ  ة الالعمٌ ليذه يا مف عبلمات اإلعراب، ك دة، كأنٌ ياالزٌ 

ف كاف اجتيادا نكيف، ك اللة عمى التٌ اكنة لمدٌ السٌ  كفتفسير اإلماـ الختصاص النٌ  إفٌ  ،3« ما بعده ا 
كف مف حركؼ ػػػف أٌف النٌ ػػماـ ػػره اإلمػػػا ذكػػألٌف م ؛ناعػػػؿ عمى اإلقمً ػػػد ال يحػػو قا، فإنٌ اسيٌ ػػقي
قد  عمى أٌف العربيٌ  ة ما يدؿٌ ليس ثمٌ ك  ،حاةمات اإلعراب، ىي مف عمؿ النٌ يا مف عبلأنٌ ك  ،يادةالزٌ 
اكنة كف السٌ نكيف، كما أٌف ما ذكره اإلماـ عف النٌ ػػاكنة عبلمة لمتٌ كف السٌ ا جعؿ النٌ لمٌ  ،اىاخٌ تك 
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في الفعؿ أيضا )نكف  ككفت يفي ،كف كحرؼ زيادةؽ بالفعؿ ال باالسـ، فإذا ذكرنا النٌ متعمٌ 
   .ال في االسـ )يكتبكف( ىي عبلمة إعراب في الفعؿك  ،المضارعة(

عريؼ مف عبلمات التٌ نكير ك ـ جعؿ التٌ اإلماـ ابف القيٌ  أفٌ  ،ذكرنا آنفا نكير:التّ عريؼ و التّ  -5-2
باعتبارىما عريؼ التٌ نكير ك حاة التٌ النٌ  ، كقد ذكرحاةمت اإلجماع بيف النٌ عبلمة شكٌ االسـ، كىي 

باب )بيما  باب خاٌص ا مدرجاف في ميألنٌ  ؛ا إشارة عارضةمقد أشاركا إلييك  ،عبلمتيف لبلسـ
عريؼ مف حيث المعنى الذم التٌ نكير ك مٌيز بيف التٌ  ، فقدـاـ ابف القيٌ اإلم أٌما .(المعرفةكرة ك النٌ 

يء كتخصيصو ، كالشٌ تعيينوجؿ ك ف: الرٌ عمى معنييٍ  المعرفة يدؿٌ رأكا االسـ  ...»ا: نيمميحصؿ 
عمى  ا يدؿٌ ف أقكل ممٌ عمى معنى مفرد، فكاف ما يدؿ عمى معنييٍ  إالٌ  كرة ال تدؿٌ النٌ مف غيره، ك 
 عكس (رجؿ) ففيو معنى (ؿالرج)فإذا قمنا:  ؛ف معنييفاالسـ المعرفة يتضمٌ ف ،1«.معنى كاحد

أٌما  .امعسٌ ػػالـ ك متكمٌ ػػعند ال معمـك ،وعينب مقصكد رجؿه ػػأم ال ؛عييفتٌ ػػفيو معنى الك  ،(مرأةػػال)
 انمعيٌ  ليسو فمو معنى كاحد، غير أنٌ  (رجؿه ) فإذا قمنا ،إاٌل عمى معنى كاحد فبل يدؿٌ  ،كرةالنٌ 

ف أقكل استنتج اإلماـ أٌف ما دٌؿ عمى معنييب. ك ب كالمخاطى عند المخاطً  مجيكؿه  ، بؿ ىكبذاتو
 كرة، إالٌ غ لبلبتداء بالنٌ ال مسكٌ االبتداء بالمعرفة، ك  غذلؾ ىك مسكٌ  لعؿٌ ا دٌؿ عمى معنى كاحد، ك ممٌ 

  ىا الحقا.بٌينيافي مكاضع مخصكصة سن
قد أشار ك ، ال الحرؼال يضاؼ الفعؿ ك  إذٍ  ؛عبلمة االسـكلٌما كانت اإلضافة عبلمة مف    

 نزلة آلةالمضاؼ إليو بم» المعرفة في منزلة كاحدة، يقكؿ:اإلماـ إلى ذلؾ، بؿ جعؿ اإلضافة ك 
 (الغبلـ)قكلؾ:  ، فيك بمنزلة(زيدو  غبلـي )ؾ إذا قمت: ـ، أال ترل أنٌ البٌل عريؼ، فصار كاأللؼ ك التٌ 

كمف ذلؾ  2«(الكتاب)فيك بمنزلة قكلؾ:  (،كتاب سيبكيو)كذلؾ إذا قمت: لمف تعرفو بذلؾ، ك 
عرفنا  ،(كتاب سيبكيو)تعيينو، فإذا قمنا يء ك أيضا يحصؿ منيا معنياف: الشٌ  اإلضافة نفيـ أفٌ 

 .(كتاب سيبكيو)تعيينو كىك كعممنا  ،(كتاب ) الشيء كىك
الحرؼ، كىك بيا االسـ دكف الفعؿ ك  التي اختٌص صغير مف العبلمات التٌ  صغير:التّ  -5-3
ر في يٍ مى كعي  د،يٍ يى صغير، نحك زي كمنيا التٌ  ..ة.عبلمات االسـ كثير  » حاة:النٌ  عندفؽ عميو متٌ 
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أك  (ؿػػػػيعً عى ػفي )أك  (ؿيٍ ػػعى ػػػفي ) مى كزف:ػكف عػر يكػػػمصغٌ ػال ـػػاالسك  ،1«مركػعد ك ػتصغير زي
 ، أك تقميؿ العدد(بتيِّ كي )اللة عمى صغر الحجـ: لدٌ اا إمٌ  ،صغيرالغرض مف التٌ ك  ،(يؿػػعً يٍ ػعى ػػفي )
صغير، بؿ لـ يغفؿ اإلماـ مسألة التٌ ... ك (ؿزيِّ غي ) حبيبالتٌ  ، أك(ؿقبيٍ ) مفقرب الزٌ  أك ،(يماتريٍ دي )

فتح ثانيو ك  ،أكٌلو صغير: ضـ  عمت عبلمة التٌ جي  » ، يقكؿ:حاة مف حيث صيغتياكافؽ فييا النٌ 
ىػ(، قاؿ 561)ت ييميى في ذلؾ رأم السٌ تبنٌ و فإنٌ  ،صغيرف التٌ مأٌما الحكمة  2« ثالثة كياءه 

صغير تقميؿ أجزاء التٌ  ييمي: فقاؿ:ما أشار إليو السٌ  -ا أعمـك  -كحكمة ذلؾ » اإلماـ:
 3« ياء ثالثة ويد في مقابمفزً  (ؿالً عى فى )ػ يد في الجمع ألؼ ثالثو كقد زً ر، كالجمع مقابمو، ك المصغٌ 

قد ال  ،صغير مف جية أخرلكالتٌ  ،مف جيةي بيف الجمع ييمقابؿ الذم جعمو السٌ كيبدك أٌف ىذا التٌ 
كبير صغير في مقابؿ التٌ كف التٌ ػػػػأف يكابؿ اإلفراد، ك ػػفي مقالمشيكر أف يككف الجمع  ألفٌ  ؛يصحٌ 
نٌ ر الجمع فيصبح تصغيرا، ك صغٌ و ال يي كما أنٌ   .رار المفرد الكاحد فيصبح مفردا مصغٌ ما يصغٌ ا 

ف ر يتضمٌ االسـ المصغٌ » ر:ر بالمكبٌ يقابمكف المصغٌ  ـفي ،حاةعميو معظـ النٌ  ىذا ما كجدناك      
ؿ ما لـ يسـٌ فاعمو عمى عٍ ي أٌكؿ فً ػػنً كما بي و، سـٌ فاعمي لـ يي  ام ؿى عٍ فً  بوى شٍ أف ،عميو يدؿٌ ر ك المكبٌ 
ي ػر فصغٌ ػيجعؿ الم ،ناػىي ق( 577)ت ف األنبارمٌ ػفاب ،4«رـ المصغٌ ػؾ أكٌؿ االسػػػذلػػػـ، فكالضٌ 
ف معنى ر يتضمٌ سـ المصغٌ الاٌبر ىك ىيئة االسـ قبؿ تصغيره، فكمالمقصكد بالك  ،كٌبرمقابؿ الػػم
 ؿا األكٌ كمى مي ضٍ يما مى نٌ إمف حيث  ،عمومثؿ الفعؿ الذم لـ يسـٌ فاكمثمو  ،و محٌكؿ عنوألنٌ  ؛ركبٌ مال
 يغة.ر الصٌ ػػؿ الذم دٌؿ عميو قبؿ تغيٌ عنى األكٌ منيما الم كؿ   فتضمٌ ك 

صغير التٌ  خمص إليو ىك أفٌ نلعٌؿ الذم فة، ك رٍ ة صً ما ىي مسألة صرفيٌ إنٌ  ،صغيرمسألة التٌ ك    
 . اإلبانةىا بالعرض ك القيـ تكالٌ إلماـ ابف عبلمة مف عبلمات االسـ، ك أٌف ا
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ع لكٌؿ ما اختٌص بو في ذلؾ جام يـكاألصؿ في عبلمات االسـ ما ذىب إليو الٌنحاة، فمذىب
د لٌخصيا ابف مالؾ ػػذه العبلمات قػػػو الفعؿ كالحرؼ؛ كىػػػاركو فيػػػرتو ما شػػػػمف دائ االسـ، كميخًرج

 في ألفيتو بقكلو:
 1ؿٍ صى حى  يزه يً مٍ تن  ـً بلسٍ لً  دو نى سٍ مي ... كى  أؿٍ ا كى دى النِّ كى  يفً كً نٍ كالت   رِّ جى الٍ بً 

ا كافرا ظٌ ناؿ ح الخبرباب المبتدأ ك  إفٌ  ـ:ابف القيّ  اإلماـ الخبر عندالمبتدأ و  :انيالمبحث الثّ 
  فقد تطٌرؽ إلى معظـ المسائؿ المتعٌمقة بو. ؛ـابف القيٌ  االماـ عند

عنيا  ذٌ اآلف قاعدة جامعة في ىذا الباب، ال يكاد يش اسمع» ـ:يقكؿ اإلماـ ابف القيٌ  :المبتدأ -1
خصيص بكجو أك مخصكصا بضرب مف ضركب التٌ  ،شيء منو: أصؿ المبتدأ أف يككف معرفة

 إالٌ  ،خبر عنويي خصيص بأجمعيا، فبل التٌ  هعنو كجك انتفت  فٍ إتحصؿ الفائدة مف اإلخبار عنو، ف
ابف  اإلماـ المبتدأ عندف 2«بيذه الشركط األربعةأف يككف الخبر مجركرا مفيدا معرفة مقٌدما عمييا 

مٌ ك  ،يككف معرفةأف ـ إٌما القيٌ  جب أف يككف مخصكصا بضرب مف ك إذا كاف نكرة ف .ا نكرةا 
 . إجماعيـ حاة كمحؿٌ مذىب النٌ خصيص، أٌما ككنو معرفة فذاؾ ضركب التٌ 

د في باب االبتداء مف أبع كرةالنٌ  » :آخر كضعػػػمقكلو في ػػبذا ػػػذىبو ىػػم اإلماـ زيعزٌ ك    
ه إلى ككف ردٌ مف ،استبداد المعرفة بأٌكؿ الكبلـكأٌما  ،3«ؿ الكبلـاستبدادا بأكٌ  المعرفة أشدٌ المعرفة، ك 

ـ كمٌ ػػػرفو المتػػػٌددا يعػػػالمبتدأ يقتضي أف يككف معٌينا كمح اإلسناد إلىك  ،المبتدأ مسندا إليو
بإخباره يككف بمنزلة ي بما ليس عنده، ك الغرض مف اإلخبار ىك إفادة المتمقٌ  ألفٌ  ؛يالمتمقٌ ك 

فإف  ،كرة ال فائدة فيواإلخبار عف النٌ ك  أصؿ المبتدأ أف يككف معرفة... » ـ في عمـ الخبرالمتكمٌ 
في أٌف األصؿ  ،ميفحاة المتقدٌ ـ سار عمى نيج النٌ اإلماـ ابف القيٌ  أفٌ  ،ف ىذاميفيـ ك  ،4«أفاد جاز

  .في المبتدأ أف يككف معرفة

                                                           

 .12، ص1شرح ابف عقيؿ، ج ابف عقيؿ، -  1
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يـ ضو خاض خك ككنو مرفكعا، غير أنٌ المبتدأ ك  إعرابعف سابقيو في  لـ يكف اإلماـ ليشدٌ ك    
 لكفك  ،ى لنا العثكر عميوتٌ تأبنا مكقفو في المسألة، ك قد تطمٌ فع في المبتدأ، ك مسألة عامؿ الرٌ  في

نٌ ك  ؛ليس في معرض حديثو عف المبتدأ في المبتدأ  (ك أخكاتيا فٌ )إ سياؽ حديثو عف عمؿ ما فيا 
لكال أثره في  العامؿ المعنكمٌ ، ك المبتدأ يعمؿ فيو عامؿ معنكمٌ  فٌ إ » الخبر، يقكؿ اإلماـ:ك 

ىك عامؿ  ،تدأيظير جمٌيا أٌف اإلماـ يرل أٌف العامؿ في المبك  1«ؿ.قً فظي لما عي المعمكؿ المٌ 
خالؼ رأم أٌف المبتدأ مرفكع باالبتداء، ك  ايف الذيف رأك مكقؼ البصريٌ  ؤٌيد، كىك بذلؾ يمعنكمٌ 
الخبر مرفكعا أٌما ككف المبتدأ ك ك  » :فع في المبتدأ ىك الخبرامؿ الرٌ يف الذيف قالكا بأٌف عالككفيٌ 

مخالفتو غير أٌف اإلماـ ابف القيـ في ، 2«يف كىك مردكد أيضافيك قكؿ الككفيٌ  ،أحدىما باآلخر
ؿ لـ يفصٌ ك  ،لـ يناقش المسألة ،ايف في اعتبار عامؿ رفع المبتدأ معنكيٌ لمبصريٌ مكافقتو يف، ك مككفيٌ ل

فمنيـ مف اعتبر  ،ألٌف فيو آراء مختمفة ؛معنى االبتداء حكما أٌنو في تأييده لـ يكضٌ  .اتياحيثيٌ 
 أم ؛ةالمقصكد باالبتداء ىك األكليٌ  ل أفٌ أنيـ مف ر مفظية، ك م مف العكامؿ المٌ ىك التعرٌ االبتداء 

سند إليو المبتدأ أي  أم أفٌ  ؛منيـ مف رأل أٌف االبتداء ىك اإلسنادكقكع المبتدأ في بداية الكبلـ، ك 
  خبر.
في المسألة، كالذم نراه األنسب، ىك أٌف المبتدأ مرفكع بعامؿ معنكٌم، كىك التعٌرم  كاألصؿ   

مف العكامؿ المفظية؛ أم عدـ اقتراف عامؿ لفظي )جاٌر أك ناصب( بالمبتدأ، جعؿ المبتدأ 
ـٌ ما قيؿ عف األكلٌية؛ أم تصدٌ  ر الجممة االسمٌية، فإٌننا نرل محافظا عمى األصؿ كىك الٌرفع. أ

ذىب ال يستقيـ؛ بدليؿ أٌف األسماء المنصكبة قد تتصٌدر الجممة، كذلؾ في الٌتقديـ أٌنو م
لى ىذا ذىب أبك البركات ابف األنبارم، كابف عقيؿ.                                    كالتٌأخير، كتصٌدرىا ال يحفظ ليا الٌرفع، كا 

 بٌيف اإلماـ أٌف األصؿ في المبتدأ أفٍ  ـ:ابف القيّ  اإلماـ كرة عندغات االبتداء بالنّ مسوّ  -1-2
و جعؿ ذلؾ مشركطا ػػرة، غير أنٌ ػػمبتدأ نكػػة كركد الكانيٌ ػػار إلى إمػػأشة، ك ػػكف معرفػػيك

                                                           

 .016، ص 6ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج - 1

 دار ىجر لمٌطباعة  دط. القاىرة: د ت، المختكف،ابف مالؾ، شرح الٌتسييؿ، تح: عبد الٌرحمف السٌيد كمحٌمد بدكم  - 2
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 1«خصيصفيجب أف يككف مخصكصا بضرب مف ضركب التٌ  ،فإذا كاف نكرة » خصيص:بالتٌ 
 خصيص التي قصدىا اإلماـ بقكلو؟ ىي ضركب التٌ  فما
 حاة:مسألة، كذلؾ أخذا برأم إماـ النٌ لمابط العاـ حٌدد الضٌ  ،د اإلماـ تمؾ الضركبيحدٌ قبؿ أف    
ال حصره ك  ،بو لـ يجعؿ لبلبتداء بيا ضابطافي كتا وفإنٌ  ،حك سيبكيوكىذه طريقة إماـ النٌ  ....»
مف  كؿٌ ظر سكاه، ك عند النٌ الذم ال يثبت  ىذا ىك الحؽٌ حة الفائدة، ك دد بؿ جعؿ مناط الصٌ بع
حاة إلى أف جعؿ حتى آؿ األمر ببعض النٌ  عميو ألفاظ خارجة عنو... دي رً و تى ضابطا، فإنٌ   ؼتكمٌ 

ـ مف قكؿ ػػػفييي  ،2«ؼ ال حاجة إليوػػىذا تكمٌ  كؿٌ زاد غيره عمييا! ك  ماربٌ ثبلثيف ضابطا، ك في الباب 
البتداء اكرة استقاـ فإذا أفادت النٌ ك اإلفادة، ػػرة ىػػكداء بالنٌ ػػابط األساس في االبتػالضٌ  أفٌ  ،اإلماـ

 غة لبلبتداءخصيصات المسكٌ ـ أمثمة عف بعض التٌ أعطى اإلماـ ابف القيٌ قد ك  بيا دكنما تقييد.
 :مف ذلؾ

نكرة  (عبده )ػ ف، 222البقرة ﴾ؾٍ رِ شْ مُ  فْ مِ  رٌ يْ خَ  فٌ مِ ؤْ مُ  دٌ بْ عَ لَ وَ ﴿ أف تككف مكصكفة، نحك: -  
  خبر. (خير)ك (مؤمف )فة ىيمكصكفة، كالصٌ 

في سياؽ  كقع ،اسـ نكرة )عمـ( ػػػف (ًعٍمـه خيره مف ماؿو ): نحكفضيؿ، أف تقع في سياؽ التٌ  -  
نٌ مف أفعاؿ التٌ  (خير) ألفٌ  ؛تفضيؿالٌ  ذفت اليمزة لكثرة االستعماؿ حي ك  ،(ري يى خٍ أى ) ما أصميافضيؿ، كا 

  حاة.تعبير النٌ  عمى حدٌ 

ب عمى ػػذه الكتػػأكٌزع ى : )كلناػػػك قػػد إجماؿ، نحػػيؿ بعػػػتفصاؽ ػػػػي سيػػػرة فػػككع النٌ ػػػكق -    
 فصيؿ.زاؿ إبياميا بعد التٌ  ،كرة ىينافالنٌ  ،(،....مريـل كتاب، ك عميٌ ل كتاب، فؤالءػػى

كرة ضكابط، كقد ذكر اإلماـ ابف القٌيـ أٌف بعضيـ جاكز فقد جعمكا لبلبتداء بالنٌ  ،أٌما الٌنحاة  
 :3، نمٌخص بعضيا في الٌترسيمة اآلتيةالثبلثيف ضابطا
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كابط د بالضٌ قيٌ ػػتٌ ال ، دكفتياىك مدل إفاد يا،ابط فيالضٌ ، ك كرةمسألة االبتداء بالنٌ األصؿ في  أٌما   
في  ؼكمٌ تٌ لم تفادياك  كمتشابو. ؼمتكم   ياة أٌف كثيرا منخاصٌ  ،حاةالكثيرة التي حٌددىا بعض النٌ 

حكؿ ضابط اإلفادة  ؼٌ الت ، مٌمفحاةمف النٌ  لفيؼالمسألة، ارتأينا أف نأخذ بالٌرأم الذم قاؿ بو 
إذا حصمت الفائدة  » في المسألة:(  ىػ 262)ت  األسترابادم ضىكؿ الرٌ ػكرة، يقفي االبتداء بالنٌ 

حاة معظـ النٌ ك ، 1«بذلؾ ألٌف الغرض مف الكبلـ إفادة المخاطى ك  ؛نكرة شئت عف أمٌ  خبرفأ
دا ال يجعمو مقيٌ  ة،كر كقكعو نة كف بأٌف كقكع المبتدأ معرفة أكثر مف كقكعو نكرة، غير أف قمٌ يقرٌ 

نٌ غات، ك كمسكٌ  بضكابط ضركرةن    اإلفادة.ما العبرة با 

أبي ) مف لكؿ   ض فيو رأييف مختمفيفعرى ـ عف حٌد الخبر، ك إلماـ ابف القيٌ ث اتحدٌ  الخبر: -6
دؽ أك حتمؿ الصٌ ػػاؿ: يػػقػػف أف يعيٌ ػػمعالي: يتػػك الػػقاؿ أبػػف » :(اقبلنيبػػابف ال)ك (معاليػػال

د فأيٌ  ،2«حالكذب، ك قكلو أرجدؽ ك يحتمؿ الصٌ قاؿ: قاؿ القاضي: بؿ يي ك  اف...يما ضدٌ ألنٌ  ؛الكذب
دؽ فالخبر عنده يحتمؿ الصٌ  ،كميفالفرؽ بيف المفي حكضٌ  ثـٌ  ،انيأم الثٌ ـ الرٌ اإلماـ ابف القيٌ 

                                                           

 باعة ، ىجر لمطٌ 1113 يكسؼ حسف عمر، د ط. القاىرة: عمى الكافية، تح: ضيالٌرضي االسترابادم، شرح الرٌ  -  1
 .651، ص1كالٌتكزيع كاإلعبلف، ج       
  ىػ ( 043)ت د بف الطيب،  كالباقبلني ىك محمٌ ىػ ( 076: عبد المالؾ الجكيني )تأبك المعالي ىك 
 .15، ص1ابن قّيم الجوزية، بدائع الفوائد، ج -  2

 أن تكون مسبوقة بنفي أو استفهام

 أن تكون في أّول جملة الحال

5 

8 

11 

 مسّوغات االبتداء بالّنكرة

 اللة على المدح والّذم والّتهويلالدّ 

 الّتنويع والّتقسيماللة على الدّ 

 على العموماللة الدّ 

 تكون جوابا أن

 أن تكون دعاء

 أن تكون الّنكرة متأّخرة

 أن تكون مخصوصة بنعت أو إضافة

 أن ترد بعد فاء الجزاء

 أن يدخل عليها ناسخ

11 
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4

1 
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 ؿالخبر يحتم)ؿ: ا القكؿ األكٌ كقد يككف كاذبا، أمٌ  ،قد يككف صادقا نفسوالخبر  أم أفٌ  ؛الكذبك 
مٌ  ،ا أف يككف صادقاإمٌ ه أٌف الخبر فمراد (،دؽ أك الكذبالصٌ  سنده ىذا ال تي ا أف يككف كاذبا، ك كا 
في سياؽ أك صادقا أك في مقاـ ما، قد يككف  ،الخبر الذم يككف كاذبا في سياؽ ما ألفٌ  ؛حقيقةه 

 مقاـ آخر.

المقصكد  ىك ليس ىذاك الكذب، دؽ ك ـ مف حيث الصٌ ابف القيٌ  إلماـا بر عندالخ ىذا حدٌ     
نٌ  ؛حكمٌ النٌ ركيب بالخبر في التٌ  ؿ لممبتدأ في الجممة سنادم المكمٌ رؼ اإلىك الطٌ  ،ما المقصكد بوكا 

 ق( 203)ت عٌرفو ابف يعيشك  ،1«بو عنو ثتى و إلى المبتدأ أك حدٌ ما أسندتى  كىك كؿٌ »ة، االسميٌ 
يصير مع المبتدأ كبلما ك  ،امعالذم يستفيده السٌ  ،خبر المبتدأ ىك الجزء المستفاد إفٌ  » بقكلو:

سند إليو الخبر الذم ىك ػػػلتي  ؛عماركؼ عند السٌ ػػكىك مع ،(عبد ا) ما ذكرتى ػإنٌ  ا...تامٌ 
ذا أمعنٌ ك  ،2«االنطبلؽ جمع عمى أمر يا تي حاة، نجد أنٌ عاريؼ التي أكردىا النٌ ظر في التٌ ا النٌ ا 

المبتدأ حاد العبلقة بيف مف اتٌ  د عمى اإلفادة التي تحصؿتؤكٌ ك  ،اإلسناد )إسناد الخبر لممبتدأ(
  ىما عف اآلخر.حادا ال يغني أحدي الخبر اتٌ ك 

 سند إليوػػػالمك  الخبر( د)ػػػبيف المسن تػػػحادر اإلسناد كاالػػػؿ أمػػػـ لـ يغفابف القيٌ إٌف اإلماـ    
بحٌد الخبر  كلـ يكتؼً ، 3«ب يعرؼ أٌف الخبر مسند إلى المبتدأالمخاطى  فإفٌ  »: ، قاؿ)المبتدأ(
نٌ دؽ كالكذب، ك الصٌ  و ما يحتمؿعمى أنٌ  ث عف تحدٌ المبتدأ كالخبر، ك فصيؿ لمسألة ض بالتٌ ما تعرٌ ا 

 عف المبتدأ المستغني بالفاعؿ عف الخبر.كابط بيف المبتدأ كالخبر، ك عف الرٌ أنكاع الخبر، ك 

عمى كـ ضربا قاؿ قائؿ:  فٍ إ » حاة يجعمكف الخبر قسميف اثنيف:إٌف النٌ  أنواع الخبر: -2-1
ىذا  عفـ اإلماـ ابف القيٌ  ذٌ كلـ يش، 4«جممةقيؿ: عمى ضربيف: مفرد ك  المبتدأ؟ينقسـ خبر 

ٌما جممةك  ،خبر المبتدأ إٌما مفرد»قسيـ، يقكؿ: التٌ  ا أف تككف ىي نفس فإف كاف جممة، فإمٌ  ،ا 
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 اإلماـ الخبر عند ؼ، 1« لـ تحتج إلى رابط يربطيا بو. ،كانت نفس المبتدأ المبتدأ أك غيره، فإفٍ 
 خبش يفشد، ٔ خبش جًهت: :َٕعاٌ ـابف القيٌ 

 :محٌمد ) ا: اسـ غير صفة، نحكحاة إلى قسميف أيضمو النٌ كيقسٌ  الخبر المفرد 
 .(ناجح محٌمد) صفة، نحك  سـه اك  (أخكؾ

  :ا الخبر فأمٌ  ؛ةخبر جممة فعميٌ ك ة، كىك قسماف أيضا: خبر جممة اسميٌ الخبر جممة
 التي ىي خبر اسما: نحك: الجممة مفؿ الجزء األكٌ ة، فما كاف الذم ىك جممة اسميٌ 

ؿ الجممة التي ة، فما كاف أكٌ ا الخبر الذم ىك جممة فعميٌ أمٌ . ك (أبكه حاضر محٌمد)
 (حضر أبكه. محٌمد )ىي خبر فعبل، نحك: 

تقديره ك  ،ةمف عٌد الخبر فييا جممة فعميٌ  ، فمنيـحرؼ الجرٌ رؼ ك حاة في الظٌ كقد اختمؼ النٌ    
ـي )ك ،(عندؾ استقر   محٌمده ) وأنٌ  (ارفي الدٌ  مريـي عندؾ، ك  محٌمده ) مف قبيؿ: في جممةو  ت استقرٌ  مري

 (عندؾ ره ستقً مي  محٌمده )و قٌدر: فإنٌ  ،ٌد الخبر مفرداػػأٌما مف ع .ىذا مذىب سيبكيوك  ،(ارالدٌ  في
ـي )ك دا مؤيٌ ك  ،لسيبكيورأيو يأتي مخالفا ـ في ىذا رأم، ك لئلماـ ابف القيٌ ك  .(في الدار رةه ستقً مي  مري
أف يككف  ؿى فبطى  »ثالثا:  ح كيرٌد رأيا آخرى و يكضٌ لكنٌ ك  ،اني الذم جعؿ الخبر مفرداأم الثٌ لمرٌ 
ذا ك  ...(ارفي الدٌ  استقرٌ  زيده ) قدير:ؿ أيضا أف يككف التٌ بطي ك  ،(ارفي الدٌ  اره استقرى  زيده ) قديرػػالتٌ  ا 
ار اسـ ضمإ الث، كىك:إاٌل القسـ الثٌ ـ يبؽ الفعؿ، لإضمار المصدر ك  يأعن ؛ؿ القسمافبطي 

إذ ال  ؛يويضمر فيو ما يعكد عمك إحداىما أف يككف خبرا عف المبتدأ،  ؛فتصٌح الفائدتاف ،الفاعؿ
اسـ الفاعؿ إذ مطمكبو الحدث، ك  ؛ؽ الجار بوتعمٌ  انية أف يصحٌ الثٌ يمكف ذلؾ في المصدر، ك 

قدا لدل اإلماـ، يحسف بنا أف ػذكاء متٌ د نباىة ك ىذا مكقؼ يؤكٌ ك  ،2«لمزماف ف لمحدث المتضمٌ 
أصؿ ر مفرد، ك الخبر المقدٌ  أفٌ يرل  ،فاإلماـ مف جية يذكر أٌف في المسألة رأيا ثالثا ؛نونبيٌ 

ال يعكد عمى المبتدأ، فبل  (استقرار) مف باب أفٌ  ، كبٌيف ضعفو،(اراستقرار في الدٌ  زيده  )الكبلـ:
ة حجٌ ك  (ارفي الدٌ  زيد استقرٌ ) ر فعبل:كرٌد رأم سيبكيو الذم يقدٌ  (.ارفي الدٌ  زيد استقراره  : )يصحٌ 
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نٌ ؽ لو بالزٌ ػػػال تعم   ، كالجارٌ مفالزٌ عمى الحدث ك  الفعؿ يدؿٌ  أفٌ  ،ـ في ذلؾاإلماـ ابف القيٌ  ما ماف، كا 
 بو.ؽ الجار استقاـ تعمٌ  ،مافنا معنى الحدث دكف الزٌ عؿ متضمٌ اا كاف اسـ الفلمٌ قو بالحدث، ك ػػتعم  

نا يمكف أف نستنتجو فع في الخبر، غير أنٌ ح اإلماـ بعامؿ الرٌ لـ يصرٌ  ر:بالعامؿ في الخ-2-2
ح عمنا فإذا كاف اإلماـ قد صرٌ  ؛نةمدكٌ ى مف الرات المبثكثة في مسائؿ شتٌ مف خبلؿ بعض المؤشٌ 

يكافقيـ أيضا أف يف، فبل نعدـ ، كىك بذلؾ يكافؽ البصريٌ دأ ىك عامؿ معنكمٌ تالعامؿ في المب أفٌ 
يا عمالإفكاف  » :(إفٌ ) عماؿإذلؾ مف قكلو في معرض حديثو عف  ؼٌ كنستش ،في عامؿ الخبر

بقي االسـ اآلخر مرفكعا لـ فكاف عمميا نصبا بيا، ك  لجممة...يا باشٌبثفي االسـ المبتدأ إظيارا لت
أم لـ  ؛مرفكعابقي أٌف الخبر كاف مرفكعا ك  (مرفكعا بقي االسـ)يفيـ مف قكلو ك ، 1«يعمؿ فيو
م ده مجتيػػػده(، يككف  .رمف ثـ فإٌف العامؿ لـ يتغيٌ ك  ،(إفٌ ) تعمؿ فيو فجممة اسمٌية مف قبيؿ: )ميحى

 تحميميا عمى ىذا الٌنحك:
ػػػػػػده                                  م   ميٍجتىًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ميحى

 ؾ                                          

        Ǿ                          ـ                                  ـ إليو 

 رػػخب                                   تدأ        ػػػػػمب      االبتداء      

 مجتيػػده                                           محٌمده                   

  

كف رأكا أٌف العامؿ ىك حاة لـ يفصمكا في مسألة العامؿ في الخبر، فالبصريٌ كمعمـك أٌف النٌ   
أم أٌف  ؛المبتدأكف إلى أٌف العامؿ ىك العامؿ في المبتدأ، أم العامؿ ىك االبتداء، كذىب الككفيٌ 

فع في الخبر ىك مؿ الرٌ أٌف عا ق( 665 )ت بٌردالخبر، كرأل المعامؿ في المبتدأ معمكؿ ك 
ذا عممنا ىذا االختبلؼ ك  المبتدأ معا.االبتداء ك  الجدؿ الكبير  اٌتضح حكؿ العامؿ في الخبر،ا 
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 ىػ(516)ت  ، بدءا بابف مضاء القرطبيٌ يفحدثالمك  ءاقدمالحاة ة العامؿ عند النٌ الذم أثارتو نظريٌ 
 .(لمنحك إحيائو)ككصكال إلى إبراىيـ مصطفى في  ،( حاةرٌده عمى النٌ  )في 

ىك  ،ظرية العامؿػن حػكؿؿ ىػػػذا الجػػػد الذم نحتػػػكـ إليو فيأم الرٌ األصؿ في المسألة، ك  كلعؿٌ    
صب النٌ فع ك محصكؿ الحديث، فالعمؿ مف الرٌ ا في الحقيقة ك كأمٌ »: ق(316 )ت ما قالو ابف جني

، إك  الجرٌ ك  حكم الذم بناء عمى المعنى النٌ ـ ك كمٌ فالمت 1«ـ نفسو ال شيء غيرهلممتكمٌ ما ىك نٌ الجـز
 ةاإلعرابيٌ العبلمة  ا كجزما، باعتبار أفٌ جرٌ يضبط أكاخر الكبلـ رفعا كنصبا ك  ،ياؽالسٌ يقتضيو 

 اـ حٌساف.عمى حٌد تعبير تمٌ  ،فظيةة مف القرائف المٌ نقري
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 (عريؼالتٌ )قد اعتبر  ،ـابف القيٌ  ـ أٌف اإلماـٌما تقدٌ مضح اتٌ  أقساـ المعارؼ: الث:المبحث الثّ 
كاف ف ئل، ك (الفعؿ كالحرؼ): صنكيوسـ دكف االبيما  عبلمتيف بارزتيف اختٌص  (نكيرالتٌ )ك

لـ يعٌدد  ومنيما، فإنٌ  كؿ  مف اللة التي تحصؿ مف حيث الدٌ  ،عريؼالتٌ نكير ك ز بيف التٌ اإلماـ قد ميٌ 
ٌنميجمع تمؾ األقساـ في فصؿ يشمميا، ك  لـك  ،أنكاع المعرفة ث عف أقساـ المعرفة في ا تحدٌ ا 

ي باب ػػمعرفة فػػف الػػثكا عدٌ ػػحذيف تػػحاة النٌ ػػبلؼ الػػذا بخػػىك  مدٌكنة.ػػتمفة مف الػع مخكاضػػم
: ىػ( 721)ت  ـاشما فعؿ ابف ى عمى غرارنكع منيا،  طكا الحديث عف كؿٌ كبسٌ  ،قؿٌ ػػمست
، كالمكصكؿ اإلشارة كذا كذمك زيد كىند، العمـ ك، ك مير كأنا كىـالضٌ  :المعارؼ سبعةكأقساـ »

المنادل نحك يا ك  كغبلمي، كابنيالمضاؼ لكاحد ، ك لتي، كذك األداة كالغبلـ كالمرأةاك كالذيف 
 :نكع  تو لكؿٌ استجبلء نظر ك  ،ـابف القيٌ  اإلماـ ييف ىذه األقساـ عندعمؿ عمى تبنسك  ،1«فعيٌ لمي  رجؿي 
فيا تصنيؼ و لـ يصنٌ غير أنٌ  ،(بدائع الفكائد) مائر في كتابوضٌ أشار اإلماـ إلى ال :مائرالضّ  -1
 :كيقصد بقكلو، 2«أحكاليا معمكمةيف ضميرا ك مرات في كبلميـ نحك ستٌ المضك  » حاة، يقكؿ:النٌ 
حاة النٌ  صنيؼػػت ؽػػكافػػاإلماـ ي ذا أفٌ ػػف ىػػميـ ػػفيي حاة، ك ػػيو النٌ ػػب إلػػ: ما ذى(في كبلميـ)

ؿ فيك ما تكصٌ  ػا ىذه األحكاؿ المعمكمةأمٌ . (أحكاليا معمكمة)بقكلو:  هكذلؾ ما يريد ،ائرملمضٌ 
3ع:يتجاكز ىذه األنكااد كال يمائر، ك حاة مف تصنيؼ لمضٌ إليو النٌ 
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فيك إٌما  ،ا المنفصؿ، أمٌ صبلة، كيككف منفصبل أك متٌ البارز ىك مالو صكرة لفظيٌ مير فالضٌ    
ٌما مختٌص بالٌنصب كػ )إٌيام( ك)إٌياؾ( ك)إٌياه(. ، (ىك)ك (أنت)ك (أنا) ػ: كفعبالرٌ  مختٌص  ا أمٌ كا 

مٌ ، ك (قمتي )في  (تي )نحك  ،فعبالرٌ  ا مختٌص فيك إمٌ  ،صؿالمتٌ  ، نحك صب كالجرٌ ا مشترؾ بيف النٌ ا 
ا مٌ ا  ، ك نصب ي محؿٌ فانية الياء الثٌ ك  ،جرٌ  فالياء األكلى في محؿٌ  ،(ي أكرمنيربٌ )ـ: ياء المتكمٌ 

 فْ أَ  افِ يمَ ْلِ لِ  يادِ نَ يُ  ايً ادِ نَ مُ  انَ عْ مِ ا سَ نَ ن  ا إِ نَ بَ رَ ﴿: نحك قكلو تعالى ،الجرٌ صب ك فع كالنٌ مشترؾ بيف الرٌ 
نصب  انية في محؿٌ الثٌ  (نا)ك جرٌ  األكلى في محؿٌ  (نا)ػ ػػف، 193آؿ عمراف  ﴾ان  آمَ ـ فَ كُ ب  رَ وا بِ نُ آمِ 
 رفع. الثة في محؿٌ الثٌ  (نا)ك

كمستتر  ،مستتر كجكبا ؛كىك قسماف ،فظصكرة في المٌ يك ما ليس لو ف ،مير المستترالضٌ  أٌما    
المضارع المبدكء ك  ،(ـٍ قي )، نحك: كاحدالمر في فعؿ األفاعؿ ال :فنحك ،ا المستتر كجكبامٌ فأ ،جكازا

أف يخمفو  فيك ما يصحٌ  ،مير المستتر جكازاا الضٌ أمٌ  .(كـي قي نى )، (كـي قي أى ): فك ـ أك النٌ بيمزة المتكمٌ 
 .(قاـ ىك محٌمده )قكلنا  يصحٌ  إذٍ ؛ (قاـ محٌمده ) نحك ،ضمير ظاىر

بنا مسألة تطمٌ  نافإنٌ  ،آثاره ثنايا فيـ مبثكثة ابف القيٌ  اإلماـ حك عندا كانت مسائؿ النٌ لمٌ ك     
 غيرهعند ٌطبلع عمييا لنا اال تٌ لـ يتأ تستكقفنا، زة لئلماـمطيفة متميٌ فإذا ب ،نتومدكٌ  فيمائر الضٌ 

يمكف أف يككف ابط الرٌ  رأل أفٌ إٍذ  ؛(الخبرابط بيف المبتدأ ك الرٌ  )عف كاف ذلؾ في معرض حديثو ك 
فما كاف ، 1« الجمعثنية ك يظير في التٌ  ،لفعؿمير المستتر في االضٌ  أفٌ ك  »أضاؼ:  ضميرا، ثـٌ 

 .(قكمكا)ك (قكما)الجمع: ثنية ك را في التٌ يصبح ظاى ،(قـٍ ) مستترا كجكبا في مثؿ

مرات في المضك  »ـ: : قاؿ اإلماـ ابف القيٌ ـابف القيّ اإلماـ المضمرات عند  أسرارمف  -1-2
 2«ف أحكاـ المضمراتمو عمى أسرارىا ننبٌ  أحكاليا معمكمة، لكفٍ ك  ،يف ضميرانحك ستٌ  ،كبلميـ

، فإٌنو يحسف بنا أف نعرض أسرار حاةمو النٌ صٌ ا أحكاؿ المضمرات عمى نحك ما فنٌ فبعد أف بيٌ 
 :مدٌكنتومائر التي بٌينيا اإلماـ في الضٌ 
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ا استغنى ـ لمٌ المتكمٌ  أفٌ  ـٍ اعمى  » :وفالنّ مف اليمزة و  (أنا)مير الضّ ر في تأليؼ السّ  -1-2-1
ذلؾ ، ك بو إليو ئمً ، جعؿ مكانو لفظا يك لمشاىدة عميواىر في األخبار لداللة االظٌ عف اسمو 

ىك أقرب مكاضع ك  ،درف الصٌ ممخرجيا  فٌ فؤل ؛ا اليمزةأمٌ  ،(نكفىمزة ك )ؼ مف مؤلٌ فظ المٌ 
أقكل ىك أجير ك  فكاف ما دة...تيا بالجير كالشٌ ـ لقكٌ بالمتكمٌ  اليمزة أحؽٌ ك  ...ـإلى المتكمٌ  كتصٌ ال
ار يف اختييتب إلى خبللوف مسعى  ،ىذا اجتياد مف اإلماـك  ،1«ـعبير عف اسـ المتكمٌ ى بالتٌ لى أكٍ 

ا أمٌ ة، ك دٌ ة اليمزة بالجير كالشٌ ه إلى قكٌ ردٌ مف ،بب عنده كاضحكالسٌ  .(أنا)اليمزة لضمير المتكمـ 
كجب أف  ،حتى تككف اسمااليمزة كحدىا ال تككف اسما، ك  أفٌ فيبٌيف اإلماـ  ،كفعف اقترانيا بالنٌ 

 كائد.يات الزٌ يا مف أمٌ ألنٌ  ؛نكفتقترف بالٌ 

الكبلـ  أفٌ : يرل اإلماـ وفالنّ في اليمزة و  (تػػأن)و (أنا)مير ر في اشتراؾ الضّ السّ  -1-2-2
ـ في معنى ا كاف المخاطب مشاركا لممتكمٌ مٌ ل » :(ـ كالمخاطبالمتكمٌ )ف: يقـك عمى طرفيف أساسيٍ 

كبلـ ا اشتركا في المقصكد بالفممٌ  ...كمنتياه عند المخاطب ،ـف المتكمٌ مالكبلـ مبدكء  إذً ؛ الكبلـ
 2«ؽ بينيما بالتاء.كفرٌ  كف،النٌ كىك األلؼ ك  اىر،عمى االسـ الظٌ اؿ فظ الدٌ اشتركا في المٌ  ،فائدتوك 
اؿ عمى صؿ الدٌ مير المتٌ يا ىي الضٌ ألنٌ  ؛اءبالتٌ  المخاطب اختٌص  ـ أفٌ ف اإلماـ ابف القيٌ يبيٌ 

مير اء في الضٌ فالتٌ  ؛اءيفالفرؽ بيف التٌ  ح، كيكضٌ (قمتى  )نحك: ،اطب في الفعؿ الماضيالمخ
 اسـ. (قمت ) ىي حرؼ، بينما التاء في (أنت)المنفصؿ 

 االسـ : يرل اإلماـ أفٌ ـ المخفوضضميرا لممتكمّ  (الياء)ر ر في اختياالسّ  -1-2-3
كاف األكلى أف تككف العبلمة عميو، ك  إلى عبلمة تدؿٌ  جيتً حٍ و، كارؾ لفظى ا تى ، لمٌ اىرالمخفكض الظٌ 

ا كا عمٌ ػػػػثػػحػػب ،رةػػيػػثػماء كػػػا كانت تمؾ األسلمٌ ، ك اىر المستغنى عنوحركؼ االسـ الظٌ  ف أحدم
كسرة التي ىي الفي  ،افة إليياػػاإلضاؿ ػػػي حػػقة فػػػفمتٌ   ،األسماء مختمفة األلفاظك »  فؽ فيو:ػػتتٌ 

عبلمة  (الياء)، فجعمكا (ياء)ف فتككف مكٌ ػي حتى ت ،بنفسيا الكسرة ال تستقؿٌ   أفٌ ، إالٌ عبلمة الخفض
في  الستكائياإلضمار افيك عبلمة  ،صب مع الخفضشرككا النٌ  ثـٌ  ،ـ مخفكضمتكمٌ  لكؿٌ 
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فأكضح اإلماـ أٌف عبلمة الخفض ىي الكسرة، كالياء امتداد ليا، فاستحٌقت أف تنكب  ،1«المعنى
(، فمك خاطب محٌمد لقاؿ:  عف االسـ الٌظاىر المخفكض المحذكؼ؛ فقكلنا: )كتاب محٌمدو

(. ثـٌ  كشرككا معيا  ،جيعمت الياء عبلمة لمخفض )كتابي( فالياء ىي امتداد لمكسرة في )محمدو
 لعٌمو لككف كؿٌ صب، ك النٌ االستكاء في المعنى بيف الخفض ك  ف اإلماـ طبيعةلـ يبيٌ ك الٌنصب، 

 .معمكالا ممني
رؾ االسـ ػػا تي و لمٌ ماـ أنٌ : يرل اإل(نا)ميف ػػمتكمّ ػصؿ لممير المتّ ر في الضّ ػػالسّ  -1-2-4
الظاىر ما يشترؾ  االسـأخذكا مف  »بضمير يككف عبلمة عميو: ر عنو عب  أريد أف يي ك  ،اىرالظٌ 

فظ، كىي مكجكدة في كف التي في آخر المٌ ثنية، كىي النٌ في حاؿ الجمع كالتٌ  ،ميف فيوالمتكمٌ  جميعي 
ل كبلـ مؤدٌ  ،2«ا كانكا أك اثنيفميف جمعن فجعمكه عبلمة لممتكمٌ  ،اجرٌ نصبا ك ك  ثنية كالجمع رفعاالتٌ 

نحك  (كفالنٌ )ىي  ،فع كالجرٌ الرٌ ك  صبفي النٌ  ،ى كالجمعالعبلمة المشتركة بيف المثنٌ  فٌ اإلماـ أ
 يى غنإذا ما استي  ،اىراالسـ الظٌ  كف تنكب عففيذه النٌ  (؛فكمسمميٍ  مسمماف)ك (كمسمميف مسممكف)

كف النٌ ك  ،نكيفالتٌ بيف ؽ بينيا ك فر  حٌتى يي  ،يؼ ليا ألؼه ػػكف أضػػػػالنٌ  ـكػػػٍ متً  يبٌيف اإلماـ أفٌ ، ك :عنو
 دااٌل عمى جماعة المتكٌمميف )نا(. ،، فأصبحت ضميرا مٌتصبلالخفيفة

 أفٌ  ذكر اإلماـبعد أف  ا:جرّ ب نصبا و صال لممخاطَ لكاؼ ضميرا متّ ار في اختيار السّ  -1-2-5
 ألفٌ  ؛بيذا المكطف ؽٌ ػػاؼ أحػػت الكػػػكان »اؿ: ػػػق ،ـ خفضا كنصبات بالمتكمٌ الياء اختصٌ 

فٍ ك  ،بيفالمخاطى  مقصكد بالكبلـ الذم ىك ك  ،منيـ مكٌمـ كاحد فكؿٌ  ،اىرةاختمفت أسماؤىـ الظٌ  ا 
أال تراىا ال تقع  ؛بالمخاطى إضمار  عبلمةى  ،الكبلـ بيا لفظي عمت الكاؼ المبدكء فجي  ...فظالمٌ 

كحده ليس يا كبلـ، كالفعؿ ألنٌ  ؛(أكرمتؾ) ، نحك بعد كبلـ كالفعؿ كالفاعؿإالٌ  ،إضمار لو عبلمة
 3«دأ أك خبراعؿ، أك مبتفك   بعد كبلـ مف فعؿإالٌ  ،(افاك) ، فمذلؾ لـ تكف عبلمة المضمركبلما

و ذلؾ ألنٌ  ؛اا مكقعا مميزٌ ائر ببعض الحركؼ منٌ مالضٌ  بعضف كقع تفسير اإلماـ الختصاص ئل
الحرؼ ـ كالمخاطب، ك مٌ كف المتكالعبلقة بي ،ةدة كالقكٌ صفات الحركؼ مف حيث الشٌ اعتمد 
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ٌّ  ،ىالمشترؾ بيف الجمع كالمثنٌ  بالضمير رْب إنيّ اإلياو في تفسيشِ الختظاص انًخاطب يا  فإ
فإذا  .مائرالضٌ  أراد أف يجد تفسيرات لكؿٌ ي باإلماـ كأنٌ فا، ك فيو تكمٌ  يبدك لنا أفٌ  ،اؼ(ك) صؿالمتٌ 

 أف يختٌص  صحٌ ل ،كبلـو ألنٌ  ؛بالكاؼ ا اختٌص جرٌ صؿ المخاطب نصبا ك مير المتٌ ٌف الضٌ اعتبرنا أ
 )نا(ىك مير الضٌ  غير أفٌ  ،كبلـ تاـ فيذاأك)أكرمىوي(،  ا(نى مى رى كٍ )أى  قمنا ذا، فإؾ() كبلـ بالضمير كؿٌ 

ا إمٌ  ،وفإٌف مدار الكبلـ كمٌ  (،خبرا، أك مبتدأ ك فاعبل ك  فعبلالكبلـ ال يككف إالٌ ) :ا قكلوأمٌ  ك)ػػػوي(.
 كهتيًٓا انكالو تاّو، إرا يا استٕفتا )انجًهتاٌ( أسكآَا األساسيّت.، ٔفي ةة أك جممة فعميٌ جممة اسميٌ 

 ـ أفٌ : يبٌيف اإلمامير الغائب المنفصؿلمضّ ( الواو)و (اءيال)ر في اختيار السّ  -6ّّ-2ّ-1
 مف ثـٌ ك القمب، ، كانت قريبة مف درف الصٌ ممخرجيا  (الياء) كانت المٌ ك بالقمب، يزكٕس  الغائب

ة سنده حجٌ ال تي ، ك أيضا نعتبره مف قبيؿ االجتياد ىذارة عف الغائب. ك معبٌ نت أكلى أف تككف كا
ف ماألقرب ك  ،الحمؽاألبعد في ك  ،كىي األعمؽ ،(العيف) ػر عف الغائب بفمماذا لـ يعب   قائمة.

يا مجيكرة ألنٌ  ؛كلـ تكف ىمزة »: أقربى ك  نراه أنسبى  ،ـ تفسيرا آخرى يعطي اإلما القمب؟ ثـٌ 
ألٌنو لفظ يرمز  ؛مت بالكاكصً ، ثـ كي أبطفئيا أكلى بالغائب الذم ىك أخفى ك خفال الياءشديدة... ك 

ف الخفاء مفسير كاضحا باعتبار الياء فييا ؿ مف التٌ طر األكٌ ف كاف الشٌ ئلك  ،1«بو إلى المخاطب
قد أكضح مز لممخاطب بالكاك، ك ف كيؼ ري يبيٌ  اإلماـ لـ ، فإفٌ ما يجعمو أصدؽ تعبيرا عف الغائب

إقامة العبلقة بيف الغائب  ا عف، أمٌ اءب ىي التٌ بيا المخاطى  التي اختٌص  العبلمة األىـٌ  أفٌ آنفا 
بو  يفكأنٌ  ـ بالمخاطب، مف عبلقة المتكمٌ  -في ما سبؽ -نو اإلماـفيعكد إلى ما بيٌ  ،المخاطبك 

 ب عف الغائب.لمخاطى خبر ايي ـ المتكمٌ  ف أفٌ يريد أف يبيٌ 
 يرل اإلماـ أفٌ  :ـالجمع المتكمّ ى و اللة عمى المثنّ لمدّ  (نحف)تصاص ر في اخالسّ  -1-2-7
ثمو في ا يماأكثر منو ممٌ شيء إلى شيء  الجمع ضـٌ مثمو، ك شيء إلى شيء  ثنية ىي ضـٌ التٌ 
جاءكا بكممة تقع عمى االثنيف  بٌد مف لفظ يشير إلى ذلؾ المعنى،... لـ يكفك  » ، يقكؿ:فظالمٌ 

 ا استحاؿو لمٌ يرل أنٌ فاإلماـ  ،2«ليافي أكٌ كانت الكممة آخرىا نكنا ك  كالجمع في ىذا المكطف، ثـٌ 
ٌٕ اَت انُّ كٔ »ى ٔجًعّ،   انًتكهّ نت عه  ينُّ النهذّ  ؛(َحٍ)ًيش بانضّ  جاءكا ،(أنا)تثنية الضمير 
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ف يبيٌ ثنية، ك عمى التٌ  )نحف( كف عبلمة عمى داللةفتكرار النٌ ، 1«عميوتمكيحا عميو ك سة تُبيٓا انًكشّ 
الحاء ا عف اختيار أمٌ  .المثنىيف الجمع ك إلى ككنيا عبلمة مشتركة به مردٌ  ،كفاختيار النٌ  أفٌ 

 لقربيا مف مخرج األلؼ المكجكدة في ؛ساكنة (حاء)كنيف جعمكا بيف النٌ  ثـٌ  »فيقكؿ:  ،بينيما
ضمير  وإشارة إلى أنٌ  ،الكسرـ دكف الفتح ك ضٌ بنكىا عمى ال ، ثـٌ بعدىاكف ك ـ قبؿ النٌ ضمير المتكمٌ 

يا أقكل إلى أنٌ  ،ـاليمزة لممتكمٌ  ر في اختيارأشار اإلماـ في معرض حديثو عف السٌ  ، لقد2«مرفكع
يـ جعمكا بيف فإنٌ  ،الجمعيو ك ثناللة عمى التٌ كف  لمدٌ لى النٌ إ )نحف(ؿ عنيا في دً ا عي لمٌ ك  كأشٌد،

و فؤلنٌ  ؛ـعمى الضٌ  حف(ن)بناء  ا عف سرٌ أمٌ  ف اليمزة.مقريبة المخرج  (الحاء)ك ،(حاء)كنيف النٌ 
ركة البناء ىك ػػػفي اختيار حر ػػػالسٌ  لك أفٌ  ،يناػػػرل ىػػػنك  .ذلؾػػػػ كالٌ يأتي إال ع ك ػػػرف في محؿٌ 

 ()أنتً ك (ػػػ )أنتى رفع، كالكاقع ليس ذاؾ، فحؿ ٌ مائر التي في مالضٌ  ـ كؿٌ كا عمى الضٌ ػػػن، لبى محٌميا
 .ـعمى الضٌ  فى يا لـ تبٍ إال أنٌ  ،رفع في محؿٌ 

 جماال أفٌ فبعد أف أكضح إ ،مائرـ عف الضٌ األسرار التي كشفيا اإلماـ ابف القيٌ  ىذه أىـٌ     
كتفسير أسباب اختيار حركؼ كحركات  ،عمد إلى تبييف تمؾ األسرار مائر معمكمة،أحكاؿ الضٌ 

كاف سبب  المٌ ك  »ف ذلؾ قكؿ ابف مالؾ: حاة، كمف النٌ مو الكثير ضمير، كىك مسمؾ انتيج لكؿٌ 
نيا مالتي  مائري صب الضٌ النٌ ك  شرؾ بيف الجرٌ ناسب ذلؾ أف يي  ،صارمائر طمب االختكضع الضٌ 
ف اإلتياف مفالغرض ، 3«ىاء الغائبكىاء الغائبة ك  ،بةالمخاطى ب ك مخاطى كاؼ الـ، ك ياء المتكمٌ 

االشتراؾ في عمدكا إلى  ،منشكدا ا كاف االختصارلمٌ مير عند ابف مالؾ ىك االختصار، ك الضٌ ب
 مائر .الضٌ 
ىذه الٌضمائر، ليس في اختيار في ىذه المسألة أف يقاؿ: إٌف الٌسر رل أٌف األصؿ ػػػكن    
ف كػػػمع عربٌي القٌح لٌما نطؽ بتمؾ ػـز أٌف الػػد نجػػاكؿ باعتباطٌيتيا، فبل نكػػٌنا ال نقػػمكما، كا 

مف الٌنحاة؛ ألٌف الكثير مف القرائف التي  قد تكٌخى ما استنبطو اإلماـ ابف القٌيـ كبعضه  ،الٌضمائر
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اٌطرادىا، كقد أشرنا إلى ذلؾ في  ت نقصيا كعدـي بً رأكا أٌنيا الٌسر في اختيار ضميرو ما، قد أيثٍ 
 مكاضعو. 

خالؼ بو  ،ميرفي الضٌ  اف رأيا آخرى اـ حسٌ لتمٌ  إلى أفٌ ، مائرعف الضٌ نشير في ختاـ حديثنا    
قائما  ةكممف أقساـ المبؿ جعمو  قسما  ،مير مف األسماءالضٌ  فيك لـ يعدٌ  ؛حاة مخالفة مطمقةالنٌ 

ضمير  :إلى قسميف بارزيف ميرٌسـ الضٌ قى إليو اسـ اإلشارة كاسـ المكصكؿ، ك  بذاتو، كضـٌ 
، كقد يككف (نحف)ك (أنا) ػػػـ كالحضكر قد يككف حضكر تكمٌ ك  »الحضكر كضمير الغيبة: 

الغيبة قد تككف ك . كفركعيا (ىذا) ػػ، أك حضكر إشارة كفركعياك  (تى أنٍ ) ػػطاب كحضكر الخً 
فٍ ك ، 1«فركعياك  (الذم)قد تككف مكصكلية كما في ، ك كفركعيا (ىك)ة كما في شخصيٌ  ا ال كنٌ  ا 
تقسيمو  فإٌننا نرل أفٌ  ،ف صنؼ األسماءممير في ما ذىب إليو مف حذفو لمضٌ  افاـ حسٌ نكافؽ تمٌ 

تمؾ تدعمو معاني  تقسيـه  ،يبةػػغ ضمائركر ك ػػإلى ضمائر حض ،كػػر بمفيكمو ىػػائملمضٌ 
فعبل  يا تدؿٌ ألنٌ  ؛حضكر اىا ضمائرى مٌ أسماء اإلشارة سـ ك ب كالمتكمٌ فضمائر المخاطى  ؛مائرالضٌ 

 تدؿٌ  ،اء المكصكلةاألسمك  ،ضمائر الغائب -حسبو- التي تضـٌ  ضمائر الغيبةعمى الحضكر. ك 
ا مشتركا بيف األسماء المكصكلة اللة عمى الغيبة قاسمالدٌ تصمح أف تككف ، ك فعبل عمى الغيبة
اـ تمٌ ) مرٌده إلى أفٌ  نا نرل أفٌ فإنٌ  ،مير في تصنيفو ألنكاع االسـا حذفو لمضٌ . أمٌ كضمائر الغائب

نٌ ، ك الكمـلبلسـ عف أنكاع  زةمميٌ عبلمات ك  ،لـ يضع حٌدا فارقا (افحسٌ   االسـما حٌدد أصناؼ ا 
 حسب.ف

 )بدائع الفكائد(في  )فائدة( ٌيـقال عقد اإلماـ ابف :ابف القّيـ اإلماـ عند أسماء اإلشارة -2
ـ ػػناسبة السػػالمركؼ ػػار الحػػػر في اختيػيث السٌ ػػف حػم، ارةػماء اإلشػض أسػػصيا لبعخصٌ 
حاة نٌ ال قٌيـلقد كافؽ اإلماـ ابف العف العامؿ في ما يمي اسـ اإلشارة، ك ث أيضا ، كما تحدٌ ارةػػاإلش

بدليؿ سقكط  ...اؿ كحدىا دكف األلؼذٌ ال( ىذا)االسـ مف  »، يقكؿ :في اعتبار اسـ اإلشارة اسما
ف ىذا مفيـ يي  ،2«يا مف طرؼ المسافألنٌ  ؛االسـاؿ بيذا ت الذصٌ خي ك  ،ثالمؤنٌ ثنية ك في التٌ األلؼ 
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بخبلؼ ما رأيناه  ،حاةجميكر النٌ عميو ىذا الذم ك  ،ما ىك اسـ كليس حرفاإنٌ  ،اسـ اإلشارة أفٌ 
 .مائر كأسماء اإلشارة مف قسـ األسماءالذم حذؼ الضٌ  ،(افاـ حسٌ تمٌ ) سابقا عند

دٌؿ بإيماء  ،اسـ اإلشارة ىك اسـ مظير» :بقكلواإلشارة  اسـى  ىػ(176)ت لفاكييا ؼيعرٌ ك    
ىذا ك  ،1«63مريـ  ﴾ ةُ ن  ػػػالجَ  ؾَ ػػمْ تِ  ﴿ ا:، أك ذىنيٌ (البيت ىذا) ػ: كاحضكرا عينيٌ  حاضرو  عمى اسـو 

ما يفيـ أيضا  ذاىف االسـ، ك عريؼ يتعيٌ بالتٌ  ألفٌ  ؛المعرفة نفسوىك  ىنيٌ أك الذٌ  الحضكر العينيٌ 
ه بمفظو أك بيده، كيشير مع ـ يشير نحكى المتكمٌ ف ،يـ مشار إليوبالمك  »: مف قكؿ اإلماـ ابف القٌيـ

 فإفٌ  ،ساففظ أك باليد أك بالمٌ االسـ بالمٌ ا يشار إلى لمٌ ك ، 2«الجكارح خدـ القمب ، فإفٌ ذلؾ بمسانو
ا ىك مإنٌ  ،اسـ اإلشارة مف ىذا نستنتج أفٌ ي كمييما، ك ـ كالمتمقٌ د المتكمٌ نعنو ػػتعي  ذلؾ دليؿ عمى 
 .حاة في تقسيميـ ألصناؼ المعرفةلنٌ ىك بذلؾ يكافؽ اك  ،ابف القٌيـاإلماـ اسـ معرفة عند 

اؿ دكف ذٌ ىك ال (ىذا)ـ اإلشارة في ػػاس ـ أفٌ اإلماـ ابف القيٌ يرل  : (ذاػػػى): اسـ اإلشارة 2-1
 :ثنية نقكؿػث، ففي التٌ ثنية كالمؤنٌ ليمو في ذلؾ سقكطيا في التٌ دك ، كحده اؿ()الذٌ  أم ؛األلؼ

نٌ  ،في المفرد (ىذا) ليست ألؼي  (ىذاف)األلؼ في  عمما أفٌ  ،(ىاتاف)ث في المؤنٌ ك  ،(ىذاف) ما كا 
: كابي رى عٍ أى »ـ في مكضع آخر: ى ذلؾ قكؿ ابف القيٌ ليؿ عمالدٌ ك ؛ عبلمة إعرابى كىي ىي ألؼ المثنٌ 

عميو  ف نٌص مٌ كم ،حيحكىك الصٌ  ،ىذيف معربا (ياء)أف يككف ىذا  دي رٍ طى ك  ،(فً يٍ ذى ىى )ك (ي عشرنى اثٍ )
 فٌ أكك  ،سافككنيا مف طرؼ المٌ السـ اإلشارة يعكد ل (اؿالذٌ )اختيار  ف اإلماـ أفٌ يبيٌ ك  ،3«ييميالسٌ 

غـ مف ككنيا تخرج رٌ بال ،لئلشارة (اءالثٌ )عدـ اختيار يرل أٌف ك  ـ يشير بذلؾ كما يشير بيده.المتكمٌ 
مف الحركؼ أكلى منيا  ديد كر أك الشٌ ػػ، فالمجيكةػػيمكسة رخاء مفالثٌ  »ساف: مف طرؼ المٌ 

بب اختصاصيا سىا جيري ك  (اؿذٌ ال)ة فشدٌ  ،4«ككرت باإلشارة إلى الذٌ صٌ فخي  ،اؿ مجيكرةالذٌ لمبياف، ك 
ث اؿ عمى المؤنٌ ىك الدٌ ك  ،اسـ إشارة آخر إلى يحيمنا (ككرإلى الذٌ ) قكلوك  .ككرباإلشارة إلى الذٌ 
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إلى ارة ػاء باإلشػػت التٌ ػػصٌ كخي »: قكؿ اإلماـػػاء فيف اختصاصو بالتٌ ػػع اأمٌ  ،(اتوػػى)الحاضر
 عبلمةى  يا قد ثبتتٍ ألنٌ ك  ؛ثاء بو أكلى ليمسيا كضعؼ المؤنٌ ، ككانت التٌ ث، ألجؿ الفرؽالمؤنٌ 
ث عؼ بطبيعة المشار إليو، فالمؤنٌ ة كالضٌ د القكٌ ي باإلماـ يحدٌ كأنٌ ك  ،1«أنيث في غير ىذا البابالتٌ 

  اء ليمسيا. لو التٌ  يرختً لذلؾ اي ر، ك أضعؼ عنده مف المذكٌ 
اء عبلمة التٌ  ألفٌ  ؛اءت بالتٌ اختصٌ  )ىاتو( ىك أفٌ ك  ،اني لئلماـ أقكلفسير الثٌ التٌ  أفٌ نرل ك     
ف كاف اإلماـ  ،أنيثردة لمتٌ مطٌ  ء األخيرة في لـ يفٌسر الياو فإنٌ  ،زائدة )ىذا(اعتبر األلؼ في قد كا 

نبيو: ثا فيي لمتٌ را كاف أـ مؤنٌ مذكٌ  ،ا الياء التي ىي في بداية اسـ اإلشارة، أمٌ ثاسـ اإلشارة المؤنٌ 
 ...يو عمى االسـ الذم يشير بو إليوإلى تنبيب يحتاج المخاطى  فؤلفٌ  ؛نبيوالتٌ  (ىا)كأٌما دخكؿ  »

في ، ك 2«ر الكبلـو بمنزلة األمر الذم لو صدٍ ألنٌ  ؛ؿ الكبلـ أكلى بيذا المكطفنبيو في أكٌ ػػفكاف التٌ 
 ػر بكؼ مقدٌ ذىك فعؿ أمر مح ،إلى أٌف العامؿ في ما بعد اسـ اإلشارة ،ىذا تكطئة مف اإلماـ

 بيانو الحقا. أتيسيك  ،(انظر)
ف الحديث عف أسماء مبعد أف فرغ اإلماـ ابف القٌيـ  :(تمؾ)و (ذلؾ)اسـ اإلشارة  -2 -2

 استيؿٌ ك  .الة عمى الغائبأسماء اإلشارة الدٌ ؽ إلى تطرٌ  ،، ىذاف(ىاتو)ىذا،  اإلشارة لمحاضر
مف لفظ  ث الغائب، فبلبدٌ ا في المؤنٌ أمٌ ك  »ث الغائب، قاؿ: عمى المؤنٌ  اؿٌ الحديث باسـ اإلشارة الدٌ 

ر ، كما زادكىا في المذكٌ داـ تككيالبٌل  اك ما زادكربٌ  ،(يؾت)فتقكؿ  ،و أحكج إلى البيافألنٌ  ؛اءالتٌ 
كانت ك  .اء، كذلؾ ثقيؿ عمييـرات مع التٌ  تتكالى الكسٍ لئبٌل  ،ثنكىا في المؤنٌ يـ سكٌ  أنٌ إالٌ  ،الغائب

ـ عند ابف القيٌ  (تمؾ)أصؿ اسـ اإلشارة  3«ـ أكلى بيذا المكطف حيف أرادكا اإلشارة إلى البعيدالبٌل 
ـ ىذه البٌل ، ك )ذلؾ( ر الغائبة المذكٌ كما أضيفت السـ اإلشار  ،(ـالبٌل )أضيفت لو  ثـٌ  ،ؾ(يت)ىك 
 )ذلؾ(قكليـ  »: حاةك بذلؾ يكافؽ ما ذىب إليو النٌ ىاللة عمى بيعد المشار إليو، ك يفت لمدٌ ما أضإنٌ 

يضيؼ ، ك 4«عد المشار إليوعمى بي  لتدؿٌ  (البلـ)يدت زً لمخطاب، ك  (الكاؼ)ك (ذا)االسـ فيو 
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تكثر  فالحركؼ؛ عد المشار إليوعمى بي  تدؿٌ  ،كثرة الحركؼ في اسـ اإلشارة أفٌ  ،اإلماـ إلى ذلؾ
 قٌمت، أٌما الكاؼ فيي كاؼ المخاطب. إفٍ  تقؿٌ ك  ،المسافة بعيدتإذا 

ذا ما ك  ـ الجكزية عف أسماء اإلشارة،قيٌ  ىذا كاف مجمؿ حديث ابف      و لـ كجدنا أنٌ  ،اهمعنٌ تا 
اثناف أك  كأ، ا كاحدشار إليو إمٌ مي كالٍ  »حاة: النٌ  عف سائر أسماء اإلشارة التي ذكرىا ثتحدٌ ي

 أٌما بيانيا، فنيكجزه في ىذه الٌترسيمة: 1«ثا مؤنٌ مٌ ر كا  ا مذكٌ إمٌ  ،كاحد منيـ جماعة، ككؿٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نٌ  ذلؾ ليسك  ،أسماء اإلشارة لكؿٌ ابف القٌيـ اإلماـ  لـ يًشر     عمى ما اقتصر مف باب الحذؼ، كا 
قد كٌضحيا ت بيا أسماء اإلشارة، ك التي اختصٌ  طائؼف مجمكعة مف المٌ أراد أف يبيٌ و ألنٌ  ؛ما تقٌدـ
اللة لمدٌ  ،الحركؼفإٌنو لـ يبٌيف الٌسر في اختيار تمؾ  ،)أكالء(، ماعدا ما يدٌؿ عمى الجمع جميعا

 عمى اإلشارة إلى الجمع.

                                                           

 .130، ص1ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ إلى ألفٌية ابف مالؾ، ج -  1

 ارةػػػػاء اإلشػػػػػػأسم

 مثّنى جمع فردػػم

 مؤّنث مذّكر

 

 مذّكر
 

 ؤّنثم

 ذات -ِذِه  -َذهْ  –ذي  ذا
 ِتوِ  -ِتْو  -تا -تي 

 أوالء فات فِ اذَ 
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العامؿ في الحاؿ بعد اسـ  ـ أفٌ ابف القيٌ  اإلماـ يبٌيف امؿ في الحاؿ بعد اسـ اإلشارة:ػالع -2-3
فدع  »ـ الحاؿ عمى اسـ اإلشارة، يقكؿ: يجز تقدٌ  لـ مف ثـٌ ، ك ما ىك عامؿ معنكمٌ إنٌ  ،اإلشارة

ا ذى ا ىى من ائً قى )، ك(ده يٍ ا زى من ائً ا قى ذى ػػىى )بو في مسائؿ الحاؿ في ىذا الباب، مف قكليـ  نؾ ما شغبكاػػع
ؿ فييا معنى العام ألفٌ  ؛(ذا) تأخير الحاؿ عف االسـ الذم ىك فإٌنو ال يصمح مف ذلؾ إالٌ  ،(ده ػيٍ زى 

ك اسـ ػلعامؿ في الحاؿ ىا فٌ إ ،الٌنحػػاة مف قاؿ مفعمى  ردٌ ػػو بيذا يكأنٌ ، ك 1«نبيواإلشارة دكف التٌ 
 (ىذاف الزيداف قائميف) »: (ؿفصٌ مشرح ال) صاحبما ذىب إليو  ف ذلؾم، ك نبيواإلشارة كالتٌ 

أ اإلماـ بعدما كطٌ ك ، 2«نبيوالتٌ عميو اإلشارة ك  فتنصب قائميف عمى الحاؿ بمعنى الفعؿ الذم دؿٌ 
عف العامؿ  ، أفصحنبيومعنى حاصؿ مف اإلشارة ال التٌ ال، ك إلى أٌف العامؿ في الحاؿ معنكمٌ 

ٌنماك  ...قاؿ: معنى اإلشارة ليس ىك العامؿمف ىذا أف يي  كأصحٌ  »في الحاؿ:  الحقيقيٌ  العامؿ  ا 
 إذٍ  ؛ةالخبلفيٌ  حكيةفي تناكؿ بعض المسائؿ النٌ  اإلماـ منيج اىذك ، 3«(انظر) فعؿ مضمر تقديره

أٌف  أكضحنبيو، ك مف اإلشارة كالتٌ  معنكمٌ  العامؿ بأفٌ القائؿ  ،أم األٌكؿٌطأ أكال ليبٌيف فساد الرٌ ك 
ىك ك  ،عامؿ لفظيٌ العامؿ  اعتبر أفٌ ك  ،أمعدؿ عف ىذا الرٌ  ثـٌ  ،ك اإلشارةما ىالعامؿ المعنكم إنٌ 
 . (انظر)الفعؿ المضمر 

ـ عامبل في ٌف الفعؿ المضمر الذم اعتبره ابف القيٌ أٌف األصؿ في المسألة قكلنا: إنرل ك    
في معرض و عميو قكل ذلؾ ما يدؿٌ ك  ؛نو إلى اإلشارةمنبيو في المعنى إلى التٌ ىك أقرب  ،الحاؿ

منٌبو ك  ،لو بااللتفات إلى المشار إليو ـ كأٌنو آمره فالمتكمٌ  » :ؿاق إذٍ  (؛نبيوالتٌ  ءىا)ديثو عف ح
ذا قمنا نبيو، ك ػػالتٌ  (ىاء) اؿ عمى األمر ىيفالدٌ  4«لو نو مك  .نبيوففي ذلؾ داللة عمى التٌ  ،(انظر)ا 

نبيو التٌ س في معنى اإلشارة ك ليك  ،معنى اإلشارةفيك ليس في  ،اكاف معنكيٌ  نرل أٌف العامؿ إفٍ 
نٌ ، ك معا  نبيو كحده.في معنى التٌ ما ىك ا 
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تي أكالىا ال نفسيا ةى ؤلسماء المكصكلة األىميٌ لابف القٌيـ : لقد أكلى اإلماـ األسماء الموصولة -3
عف عريؼ، ك التٌ  المكصكلة عمى ، فكاف لو حديث عف داللة األسماءحكيةلسائر المسائؿ النٌ 

 (أم)، ك(ما)، ك(الذم)ػ ك ،فصيؿخٌص بعض األسماء المكصكلة بالتٌ ك  .الفائدة منياك  مة الصٌ 
 . (فٍ مى ) امني أقؿٌ ك 

 (الذم)معنى ال تككف ل (أمٌ ) »عريؼ فيقكؿ: سماء المكصكلة بالتٌ ا عف اختصاص األأمٌ      
 (الذم)اؿ أف يككف بمعنى مف المح إذٍ  ؛(اريـ في الدٌ أي   يتي لقً )ى  تضاؼ إلى معرفة، فتقكؿ حتٌ 

، فكاف حديثو عف داللة األسماء المكصكلة في معرض حديثو 1«رال ينكٌ  (الذم)، ككىك نكرة
ف صمة ػث عحدٌ ػكت .ةػػة إلى معرفػػككف مضافػػتيا أف تصكليٌ اشترط في مك  إذً  ؛(أم)عف 

 تبيينو.كىي إيضاح المكصكؿ ك  ،ف الفائدة المطمكبة منياكبيٌ  ،المكصكؿ

اء ػػػذه األسمػػػـ ىػػػف القيٌ ػػػباـ اػػػاكؿ اإلمػػ: تن(ذافالمّ )، (الذيف)، (التي) ،(ذيػػػال) -3-1
كما قالكا  ،اءبالتٌ  (التي): (الذم)ف مث في المؤنٌ  اقالك  »فٌصؿ في بعض قضاياىا: ك  ،المكصكلة
 (مذً ػال)ناء ػفي ب رٌ ف السٌ ػث اإلماـ عدٌ ػتحك ، 2«(ىاتي)ك ا(اتػػػى) (،ذاػػػى)ت مف في المؤنٌ 

ع ،(يفى الذً )ك ي ػبلمة رفع فػي عػػػؼ ىػػاألل ألفٌ  ؛ربػػػعأي  (افً مذى ػال) أفٌ رأل ، ك (افً ذى ػػالم)راب ػػػػكا 
لبناء  ،ز إسقاط األلؼ، كلـ يجً فييا عبلمة إعرابك  (المذاف) يبننمـ يصٌح أف ػف ،المعربةاألسماء 

 ثنية. ذىب داللتيا عمى التٌ إسقاطيا يي  ألفٌ  ؛(المذاف)

كرأل  ،(اءالي)ىي ك  ،إعراب مشتمؿ عبلمةى ىك ك  ،(الذيفى )في بناء  رٌ ماـ عف السٌ ث اإلتحدٌ ك    
ىما عمى بنية  (الذمك  الذيف)أم  ؛يككف عمى صيغة الكاحد صب كالجرٌ أٌف الجمع في حالة النٌ 

 صب كالجرٌ فع عمى النٌ حممكا الرٌ  ،فعف الرٌ الخفض أكثر شيكعا مصب ك ا كاف النٌ لمٌ كاحدة، ك 
مف ك  ،(فيٍ المذى ): ا(يائي)ؿ بثنية مفتكح ما قالتٌ  ألفٌ  ؛ثنيةلـ يكف ىذا في التٌ ك  .(الذيف)اختاركا بناء ك 
يا ليست ألنٌ  ؛ياب عتبارا بلف »فإٌنو يرل:  ،(الذيف نكف)أٌما عف  .(الذم) مفرد:لـ تضارع ال ثـٌ 
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 طجاز إسقاكلما ، 1«عرشٌ ال فيلسقكطيا في اإلضافة ك  ،صيغتو الجمع ركنا مف أركاف في
 فبني كما بني. (الذم): مضارعا لمفرده (الذيف)ـ المكصكؿ أصبح االس ،(الذيف)ف م (كفالنٌ )

ثنية كالتٌ  ،ىمثنٌ  (يفً ذى مال) يرل أفٌ ك  ،(يفالذً ) بناءك  (فالمذيٍ )يضيؼ اإلماـ تعميبل آخر إلعراب     
عرب كما أعرب أي  (فذيٍ مال) فإفٌ  ،االسـ اإلعراباألصؿ في ا كاف لمٌ عبلمة مف عبلمات االسـ، ك 

لـ يبؽ فيو  ،ا ضعفت داللتو عمى الجمعلمٌ ك ، لمعقبلء فيك ال يستعمؿ إالٌ  ،(يفالذً )ا أمٌ  االسـ.
 ني بناء الحركؼ. ػفبي  ،ما يكجب إعرابومف عبلمات االسـ 

حاة في ىذا آراء النٌ  سندهتي ال  وغير أنٌ  ،ضا أٌف ىذا مف اجتيادات اإلماـ كتخمينونرل أيك    
  ال بالمطمؽ.ك  ةسبيٌ نٌ بالال  ىالـ يحٌددك  ،عبلماتلبلسـ  كاا جعمحاة لمٌ فجميكر النٌ  ،الباب

حاة الذيف اعتبركا ة رأم النٌ الجكزيٌ ـ قيٌ ناقش اإلماـ ابف  :(الذي) الموصولة بمعنى (ما) :3-2
تككف ف (ما)ا أمٌ ك  »: (ؿشرح المفصٌ )في ذلؾ ما كرد  مف، ك )الذم(المكصكلة بمعنى  (ما)

 أفٌ  3ـيرل اإلماـ ابف القيٌ ، ك 2«مثؿ ما تحتاجمة إلى ف الصٌ متحتاج  ،مكصكلة بمعنى الذم
  .فذلؾ ليس بحؽٌ  كجو، كؿٌ  مف (الذم)بمعنى  (ما) قصدكا بذلؾ أفٌ ما حاة إذا النٌ 
حتى  (الذم) ػرنكىا بػػقك ، مةحيث حاجتيا إلى الصٌ ف ػػم (الذمػ )ب (ما)قرنكا قد حاة نرل أٌف النٌ ك 

 .كالعاممة عمؿ كاف كأخكاتياعجب، في، كالتٌ منٌ التي ل (ما)ف ػػعزكىا يميٌ 

 منيا : ى في نقاطو يتجمٌ  (الذم)ك (ما)الفرؽ بيف  اإلماـ أفٌ ح يكضٌ ك   

 ف بو االسـ .إذ يتعيٌ  ؛(الذم)ذلؾ بخبلؼ ك  ،اسـ مبيـ في غاية اإلبياـ (ما) -
 جاء ): فإٌنيا تككف نعتا (الذم)ؼ كتة، بخبلعال تككف من، ك ال تككف نعتا لما قبميا (ما) -

 .(الطفؿ الذم نجح        
 .(الذيف)تجمع ك  ،(ذافالمٌ ) :ىثنٌ ػفيي تي  ،(الذم)، بخبلؼ ى كال تجمعال تثنٌ  (ما) -
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ساع اتٌ حيث مف  تيػػفالمكصكل (فػػػػم)ك (ما)ز اإلماـ بيف يٌ ػػػػػػيم :(مف)و (ما)بيف  -3-3
كاف في لفظيا لذلؾ ك  ؛ال تخمك مف اإلبياـ أبدا (ما) » ، قاؿ:اللة عمى نكع بعينوالدٌ ، ك المعنى
ساع معناىا في التٌ  اكمةن شى مي ، ـػػكاء الفػػساع في ىالتٌ اك  دٌ ػػما في األلؼ مف الم، لً آخرة ألؼ

 ، أبدلكا األلؼ نكناركىا عميوقصى ك  ؿمف يعق بو كاصٌ خك  ،ىا عمى نكع بعينو، فإذا أكقعك األجناس

 ف ثـٌ مً ك  (مف)، تصبح كتبدؿ نكنا ساكنة ،عندما تحذؼ ألفيا (ما) أفٌ  ،يقصد بذلؾك  ؛1«ساكنة
  اللة عمى العاقؿ.لدٌ با اختٌصت ؛ إذساعا في المعنىاتٌ  أقؿٌ  (مف) تشؼ أفٌ سن

مف  ،ف أك عمى مف يعقؿػعمى معيٌ  (ما)ة ػلدالألة ػاقش مسػن ،(ما)ك (مف) بيف اإلماـ ا مٌيزلمٌ ك   
ميا ػػعمى أصت ػازالػػم ،ىينا (ما) ف أفٌ ػػبيٌ ف ،5مسػالش ﴾اناىَ ا بَ مَ وَ  اءِ مَ ػالسّ و كلو تعالى: ﴿ػقذلؾ 

 ؿػقػعما يى لف ػعييمف التٌ  (مف)ػ راد بػد بيا ما يرى ػيػـ يلك »عمى الجنس العاـ، كع ػالكقاـ ك ػػمف اإلبي
ى عمـك األفعاؿ ة عمدالٌ  ،ابقةفي اآلية السٌ  (ما) أفٌ رأل اإلماـ ك  ،2«ياعدكف الشٌ  االختصاصك 

دكف  ،نفسوذاتو ك لكاف المعنى مقصكرا عمى  (اىابنى  مفٍ ك  اءً مى الس  ك )قاؿ:  لكالة عمى عظمتو، ك الدٌ 
 ( اؼالكشٌ )ما ذىب إليو صاحب ما ذىب إليو اإلماـ يكافؽ ك  .عظمتو اإلشارة إلى سائر أفعاؿ

نٌ ك  ،أف تككف مكصكلة الكجيةك  »إذ قاؿ:  و قيؿ: ة، كأنٌ رادة معنى الكصفيٌ إل (مف)كثرت عمى ما أي ا 
في كبلـ ك  ،3«اىاالحكمة الذم سكٌ  الباىرً الحكيـ ك  كنفسو  ،بناىاماء كالقادر العظيـ الذم كالسٌ 
أك  ،ص معناىاالتي ال يجب أف يخصٌ  ،تكجيو إلى مطمؽ العظمة ق( 536)ت  مخشرمٌ الزٌ 
  مقتضى المعنى.ك لكبلـ ل اأحسف داللة عمى مؤدٌ  (ما) المكصكلة، فكانت (مف)ف باستعماؿ يعيٌ 
 إذا أضيفت إلى إالٌ  ،مكصكلة ال تككف (أمٌ ) يشير اإلماـ إلى أفٌ  :(الذي)بمعنى  (أيّ ) -3-4

يـ في يٌ لقيت أ)كؿ: ػقػتػ، فرفةػى تضاؼ إلى معحتٌ  (الذم)ال تككف لمعنى  (أم) »: معرفة
يقصد بو  ،(معنى الذمب) :قكلوك ، 4« ىك نكرةمعنى الذم ك بمحاؿ أف يككف ال مف إذٍ  (؛ارالدٌ 

 أمريف اثنيف: 

                                                           

 .631، ص1ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج -  1
 .636، ص1جنفسو،  رجعالم -  2
 .751، ص0، دار المعرفة، ج6441بيركت: .3الٌزمخشرم، تفسير الكٌشاؼ، تح: خميؿ مأمكف شيحا، ط -  3
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في ذلؾ اإلضافة إلى  رطػػاشتك  ،(الذم)مكصكلة مثؿ  (أمٌ )ف تككف فيك أ ،ؿا األكٌ أمٌ  -
 ؛ما ىك معرفة أيضااؼ إلى معرفة إنٌ المضالمعرفة، ك 

نو اإلماـ ىذا ما بيٌ خصيص، ك عييف كالتٌ في التٌ  (الذم)بمعنى  (أمٌ )كف فتك ،انيا األمر الثٌ أمٌ   -
 (ياء)ك (ألؼ) ظػػلف ك أفٌ ػػػػىك  » :(أم) ػكية لػػغاكؿ فيو المعاني المٌ ػػػتن إذٍ  ؛رػفي فصؿ آخ

كمنو اآلية:  ...يء مف غيرهمييز لمشٌ كالتٌ  ،فػػعييع الكبلـ إلى معنى التٌ ػػػجمي رة راجع فيرٌ ػمك
فيـ مف يي ك  ،1«زكف بيا عف غيرىـ، أم بجماعتيـ التي يتميٌ كمنو خرج القـك بآيتيـ ،(العبلمة)

          .عييفيا مكصكلة، كمف حيث داللتيا عمى التٌ أنٌ مف حيث  (الذم)ىي بمنزلة  (أمٌ ) ىذا أفٌ 

يا تككف فإنٌ  (أمٌ )كأٌما  »حاة: ىك نفسو مذىب النٌ  ،(أمٌ )ـ في قيٌ ما ذىب إليو اإلماـ ابف الك     
إذا كاف  (ما)ك ،(مف)ك (الذم)كاحتياج  ؛بو اسما بعدىا تتـٌ  ، تحتاج إلى كبلـو مكصكلة أيضا

غيره مف األسماء ك  ،(الذم)بيف االسـ المكصكؿ يذا يككف اإلماـ قد مٌيز كب، 2« (الذم)بمعنى 
 .(أم)ك ا(م)، (المذاف)، (الذيف)، (التي) :المكصكلة

ٌّ  ٔاألطم في انًسأنت،    و مع ػفؽ فيما يتٌ ف بيٌ  ، ثـٌ سماء المكصكلةألاأطم  (انزي)عم جاإلياو  أ
تبلؼ في مبنى األسماء ف مف اخػا يكػػميمك  .اػػؽ بو عنيرٌ ػفػػػ، كما يتاألخرل كصكلةػاألسماء الم

عريؼ التٌ ك  يةسم: االتشترؾ جميعا في ياأنٌ يرل  ،ابف القٌيـاإلماـ  ، فإفٌ المكصكلة كمعناىا
  مة .االفتقار إلى الصٌ ك  ،ةكالمكصكليٌ 

ف مف غير قرينة، بخبلؼ أقساـ المعرفة اللة عمى معيٌ لمدٌ  عضىك اسـ كي : العمـ اسـ العمـ -4
السـ المكصكؿ إلى ، كحاجة افعي  عمى مي  تدؿٌ  تقار إلى قرينة تجعمياػفيي ذات اف ،رلػاألخ
حاة في ز النٌ يميٌ ك  حاجة اسـ اإلشارة إلى المشار إليو.كاإلضافة، ك  (اؿ)إلى لحاجة كا، مةالصٌ 
كاألعبلـ  ،(محٌمد) ػػرد كػـ المفػثكا عف العمدٌ ػتح، فف حيث صيغتياػبلـ مػػبيف األع (لعمـا)باب 
  جعمكىا ثبلثة أنكاع :بة، ك المركٌ 
 ؛اب...، ابف الخطٌ يفحمف، تاج الدٌ ، نحك: عبد الرٌ اإضافيٌ ب تركيبا عمـ مركٌ  -1
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 ؛...بعمبؾ ،ر مكتضٍ : حى ا، نحكب تركيبا مزجيٌ عمـ مركٌ  -6
 ... اط شرٌ : تأبٌ ا، نحكإسناديٌ ب تركيبا عمـ مركٌ  -3

ىك المبحث الذم ، ك خصيٌ ـ الشٌ كالعمى  ـ الجنسيٌ بيف العمى  ،عبلـ أيضااألحاة في باب مٌيز النٌ ك     
 عف كاف ذلؾ في معرض حديثوك  .راسةالدٌ ك  بحثبال وصٌ خك  ،ةـ الجكزيٌ قيٌ  بو اإلماـ ابف ـٌ اىت
 ةػػميٌ مى كعى ست ػتو ليميٌ مى ػػػعى أٌف ف ػبيٌ عبلـ، ك رل األػػمج مر ػػجٍ و أي كرأل أنٌ  ،(سً ػػػأم)في بناء  رٌ ػالس
نٌ ك  ،(دػزي) اسـ  (أسامة)، كاسـ عمـ شخصيٌ  (زيد) أفٌ  ،رؽ بينيماالفك  ؛(أسامة)تو كعممية يما عمما 

ىذا ك  د...ياه بغير قمسمٌ العمـ الجنسٌي اسـ يعيف ك  »بيف العمميف:  حاةز النٌ ميٌ قد ك  ،جنسيٌ عمـ 
اإلضافة، كمف ف مك  ،(اؿ)نع مف تميو فإنٌ  ؛فظيةكاـ المٌ مف جية األح يٌ خصـ الشٌ مى عى الـ يشبو مى العى 

ىذه  1« ...نوميأتي الحاؿ بو، ك  أبتدػيي ك  ...(أسامة)أنيث في رؼ إف كاف ذا سبب آخر، كالتٌ الصٌ 
 .خصاسـ الشٌ ك  ،بيف اسـ الجنسمجمكعة مف العبلمات المشتركة 

ؽ إلى طرٌ دكف التٌ  ،ةفظيٌ حاة بتحديد العبلمات المٌ تفى النٌ اكٍ  أفً  ،ـئلماـ ابف القيٌ لؽ ري ػكلـ يى    
اه مٌ لتعييف مس عضخصي، ىك ما كي ضح اسـ العمـ الشٌ إذا اتٌ  ويرل اإلماـ أنٌ ة، ك الفركؽ المعنكيٌ 
 :قيؿفإف  » خصي:خص في العمـ الشٌ بمنزلة الشٌ  ىك ـ الجنس مامى عى  مف ةثمٌ  ، فإفٌ تعيينا مطمقا

ى جعمكا حتٌ  ،حاةؿ عمى كثير مف النٌ ضى أعٍ  ٌماىذا م :؟ قيؿابيف اسـ الجنس إذن فما الفرؽ بينو ك 
ضافة اإلب، فما ذكرناه آنفا مف قكؿ ابف ىشاـ ةفظيٌ مراده بالفركؽ المٌ ك  2«ا فقطلفظيٌ الفرؽ بينيما 

  :ةيجعمو أقساما ثبلث، ك اإلماـ في تمييز أنكاع اسـ الجنسالعبلمات يضيؼ إلى تمؾ 

 ؛(زيد) ػػخصي كلو العمـ الشٌ  ،ف مف الجنسؼ معيٌ كاحد معرٌ  -1
 ؛(أسد) ػػكرة كالنٌ فمو  ،ؼ، غير معرٌ الجنسنيـ شائع في مكاحد  -6
ػػ ككلو عمـ الجنس  ،فرد مف أفراده كؿٌ ، المنطبؽ عمى ىفس المقصكر في الذٌ الجن -3

 .(أسامة)

                                                           

 .133، ص1ج ة ابف مالؾ،ضح المسالؾ إلى ألفيٌ ابف ىشاـ، أك  -  1
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ؿ ،ـ في ىذه المسألةإضافة اإلماـ ابف القيٌ ى تتجمٌ ك    مييز بيف اسـ الجنس في التٌ  أٌنو لـ يعكِّ
نٌ ك  ،ةفظيٌ خص عمى العبلمات المٌ اسـ الشٌ ك  نكع مف  كؿٌ  اعميي ما أضاؼ إلييا المعاني التي دؿٌ ا 

  العمـ.
اء ػمػػائر، أسػمضٌ ػػـ، المى ػعى ػػـ: الػيٌ ػقػػابف ال اإلماـ دػنػػة عػػػرفػعٍ ـ األسماء المى اػأقس ،اـ إذن ػكػمػػً ت     

في معرض حديثنا  ،إلماـ فيوا مذىب انٌ فقد بيٌ  (اؿػػ)ػؼ با المعرٌ : أمٌ لةالمكصك  األسماء، ارةػاإلش
 .دكف الفعؿ كالحرؼ بيا االسـي  باعتبارىا عبلمة مف العبلمات التي اختٌص  (اؿ)عف 
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المنصكبات باب كاسع في الٌنحك العربٌي، يضـٌ أقساما عديدة مف  المنصوبات:ابع: الرّ  مبحثال
 كالمتمٌثمة في الٌنصب، كالحاؿة، أقساـ االسـ، يجمعيا قاسـ مشترؾ كاحد، كىك حالتيا اإلعرابيٌ 

 كالٌتمييز ؿ فيو، المفعكؿ لو، المفعكؿ معو(المفعك المفعكؿ المطمؽ، كالمفاعيؿ )المفعكؿ بو، 
 كاالستثناء.

 وتناكؿ تعريففف قضايا بفصؿ كامؿ، مؽ بيا ما تعمٌ ك  ،اإلماـ مسألة الحاؿ خٌص  الحاؿ: -1
ناقش إلى صاحب الحاؿ، ككاف لو حديث عف بياف العامؿ فيو، ك  طٌرؽتث عف أقسامو، ك كتحدٌ 
  في قضايا الحاؿ.السييمي ما ذىب إليو  بعضى  رٌد ، ك األخفشبكيو ك يس آراء

في  ـ ابف القيٌ  اإلماـ : اىتدينا إلى استنباط مفيـك الحاؿ عندأقساموو و مفيوم ،الحاؿ-1-1
أف  ما دٌؿ عمى ىيئة صحٌ  كؿٌ » اإلماـ: ، يقكؿفي الحاؿ االشتقاؽعمى مف اشترط  همعرض ردٌ 
 يت حاال كما قاؿ:مٌ ليذا سي ؿ، ك ة عمى معنى متحكٌ أف تككف دالٌ  يا إالٌ فيشترط ، فبل يي يقع حاال

 1«اؿى زى  دٍ قى فى  اؿى ا حى مى  ؿ  كي كى    اال حى  تٍ يى مِّ ا سي مى  ؿٍ حي تى  ـٍ لى  كٍ لى 
 اشترط في ذلؾ أف يدؿٌ ك  ،عمى ىيئة ما دؿٌ  الحاؿ بٌيف اإلماـ أفٌ  إذٍ  ؛محاؿلىذا تعريؼ جامع ك 

اؿ بضركرة أف تككف الحاؿ ػػمف ق مىع ا ثابتاـ ردٌ ػػابف القيٌ اإلماـ قد رٌد ك  .عمى تحٌكؿ في المعنى
بضركرة االشتقاؽ، كىذا  كاحاة قالجميكر النٌ  تبٌيف لنا أفٌ ، ك الفريؽ القائؿلـ يذكر اإلماـ ك  ،ةمشتقٌ 
فٍ ك  ،اؽ الحاؿػػكرىـ اشترطكا اشتقػػجمي فإفٌ » :ةػرح الكافيػفي ش وػفنا عميػقما ك  فكا مٌ كاف جامدا تك ا 

 .تقاؽػاالشإلى  لتفػاتدـ االػعمى عـ ػاإلماـ ابف القيٌ  د حثٌ ػػكلق ،2«ؽٌ ػأكيؿ إلى المشتػرٌده بالتٌ 
"بلن جي رى  ؾي مى لي المى  ؿي ػث  مى تى يى كىأىٍحيىاننا " كمػباستشيد لذلؾ بالحديث النٌ ك 

ارئة ط كرةص )رجبل( ف أفٌ ػػكبيٌ  ،3
استشيد اإلماـ أيضا ببعض حٌكؿ إلييا، ك و قد تي ألنٌ  ؛، كىي حاؿؾً مى ليست الزمة لممى ك  ،لةحكٌ ػمت

 كقكلو تعالى: 73األعراؼ ﴾ةً آيَ  ـْ كُ لَ  وِ المَ  ةُ اقَ نَ  هِ ذِ ىَ ﴿ رآف الكريـ في المسألة، مف ذلؾ:آيات الق
  .ؼشتراط االشتقاؽ في الحاؿ تعسٌ ا اإلماـ إلى أفٌ ذىب ك  ،17مريـ ﴾ ارً شَ ا بَ يَ لَ  ؿَ ػث  مَ تَ ػفَ ﴿

                                                           

 .566، ص6ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج -  1
 .226، ص1االسترابادم، شرح الكافية، جالٌرضي  -  2
 ىػ، دار 1066. بيركت: 1محٌمد بف إسماعيؿ البخارم، صحيح البخارم، تح: محٌمد زىير بف ناصر الٌناصر، ط -  3

 .2،  ص1طكؽ الٌنجاة، ج        
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ألٌف  ؛األصؿ في المسألة ما ذىب إليو اإلماـ مف عدـ االلتفات إلى االشتقاؽ في الحاؿك   
يو الكثير مف ىذا ما ذىب إلركد الحاؿ جامدة، ك ك ة مانع مف ثمٌ  ليسك  ،تسنده كاىدمف الشٌ العديد 

  ابف مالؾ.يكطي، ك حاة كالسٌ النٌ 

 رةد  قػكم ،دةػبعة: مقي  اؿ أر حأقساـ ال » :ـ أربعةاـ ابف القيٌ ماإلفيي عند  ،اؿحا أقساـ الأمٌ    
نٌ  ،ياابف القيـ في شرح ىذه األقساـ كمٌ اإلماـ ؿ لـ يفصٌ ك  ،1«ئةػمكطِّ دة ك ػمؤكِّ ك  اىتمامو  صبٌ ما كا 

ثكا عف فمـ نجدىـ تحدٌ حاة نا ىذه األقساـ عند النٌ يٍ . كتقصٌ ئةالمكطٌ  بدرجة أقؿٌ ك دة، عمى المؤكٌ 
  بياف األقساـ األربعة:دة، كىذا كع األٌكؿ كىي المقيٌ النٌ 

ٌنماحاة، ك را عند النٌ ىذا القسـ لـ نجده مذكك  ذكرنا أفٌ  دة:الحاؿ المقي   -1-1-1 استنبط اإلماـ  ا 
كاف حمميا عميو عمى  ،إذا كانت الحاؿ صفة الزمة لبلسـ » ييمي:ىذه األقساـ مف كبلـ لمسٌ 

المقصكد  فكقع عندنا أفٌ  ،2«إاٌل في كقت اإلخبار عنو بالفعؿ صمح أف تككف حاال عت،جية النٌ 
زمف أم أٌف حصكليا يككف في ؛ زمة لبلسـمساكية لمفعؿ غير البٌل ىي الحاؿ ال ،دةبالحاؿ المقيٌ 
  .كقكع الفعؿ

ا وىَ مُ خُ ادْ ف﴿ قكلو تعالى: كػػة، نحالمستقبميٌ  -حاةعند النٌ -يػػػكىرة: د  ػػػقالحاؿ المُ  -1-1-2
  ر في االستقباؿ.أم أٌف حصكليا مقدٌ  ؛73مرلزّ ا ﴾يفَ دِ الِ خَ 

ا أف يطابقو تأكيدىا لمعامؿ إمٌ دة لعامميا، ك ػٌػدة تككف مؤكػالحاؿ المؤكِّ دة: الحاؿ المؤكّ  -1-1-3
ٌما  ،79ساءالنّ  ﴾والً سُ رَ  اسِ لمن   اؾَ نَ مْ سَ رْ أَ وَ لفظا كمعنى، نحك قكلو تعالى: ﴿ أف يطابقو في المعنى كا 

فاإلفساد مطابؽ  ،74األعراؼ﴾يفَ دِ سِ فْ مُ  ضِ رْ ي اأْل ا فِ وْ ثَ تعْ  الَ و كذلؾ كقكلو تعالى: "﴿ ،فظال في المٌ 
  في المعنى ال في الٌمفظ. لمعثكٌ 

يككف ك  ،ىي الحاؿ التي تأتي مكصكفة ،ئةالمقصكد بالحاؿ المكطٌ ك  ئة:ط  وَ الحاؿ المُ  -1-1-4
حاؿ  (بشرا)ػػ ، ف17مريـ ﴾اي  وِ ا سَ رً شَ ا بَ يَ لَ  ؿَ ثّ مَ تَ فَ ﴿ فة بعدىا نحك:كركدىا تكطئة لمجيء الصٌ 

 .(اسكيٌ )فة: ئة لمجيء الصٌ مكطٌ 
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 ـىذه مسألة ناقش فييا اإلماـ ابف القيٌ  ئة اسما جامدا:ورود الحاؿ الموطّ  -1-1-4-1
 رجبلن  جاءني زيده ) :قاش ىكالنٌ  المثاؿ محؿٌ  .القصكر فييا نا كجورٌد آراءه مبيٌ ييمي، ك السٌ 

أت لمجيء يا كطٌ ألنٌ  ؛ئةحاؿ، كىي مكطٌ  (رجبل)حاة في أٌف ة اختبلؼ بيف النٌ فميس ثمٌ  ،(اصالحن 
ييمي أٌف فرأل السٌ  ،قاش دار حكؿ كركد الحاؿ اسما جامداالنٌ  لكفٌ ك  .-ـ بيانوكما تقدٌ  –فة الصٌ 

ال يككف ذلؾ لك ة، ك يا مستمرٌ دليؿ عمى لزـك الحاؿ كأنٌ  (رجبل) االسـ الجامد في ىذا المثاؿ:
قكلو  -1ـقبل عف ابف القيٌ ن -ييمي  ناقش السٌ  ثـٌ  .ألٌنو غير دائـ ؛(جاءني زيد صالحا) قمنا:

اؿ حركد الطي تخريجا لك عحاكؿ أف يك  ،12األحقاؼ ﴾اي  بِ رَ ا عَ انً ػسَ لِ  ؽٌ د  ػػصَ مُ  ابٌ تَ ا كِ ذَ ىَ وَ تعالى: ﴿
ب صاح ييمي أفٌ مف( فرأل السٌ يمكمة في الزٌ االنتقاؿ )الدٌ عمى  ىك ال يدؿٌ اسما جامدا، ك ئة ػػالمكطٌ 

صاحب  فٌ إقاؿ ك  ،(مصدؽ لؾ في ىذه الحاؿ): الكبلـأصؿ ك  (ؽمصدٌ )مير في الحاؿ ىك الضٌ 
ىك لساف ك  ،صديؽ بوفة صفة التٌ لصٌ اصفا بيذه لـ يكف متٌ ك  ،(ؽمصدٌ  ىك)أم  ؛الحاؿ قديـ

نٌ بلـ، ك سٌ لى مكسى كعيسى عمييما ايكف كذلؾ لٌما أنزؿ عم و لـألنٌ  ؛عرٌبي ما كاف عربٌيا لٌما ا 

  .yد أنزؿ عمى محمٌ 

اإلشكاؿ  دتى زً  : »، قاؿ مخاطبا إٌياها شديداييمي ردٌ ـ عمى السٌ ػػف القيٌ ػػكقد رٌد اإلماـ اب    
نٌ إشكاال، ك  لككنو  ؛مع ككنو نكرة ،صٌح انتصاب الحاؿ عنوحاؿ مف كتاب، ك  (السانا عربيٌ ) ما:ا 

ابف  اإلماـ كىينا تبسيط لممسألة مف ،2«ت انتصب عنيا الحاؿػػكرة إذا كصفػػالنٌ د كصؼ، ك ػػق
كرة أف جاءت الحاؿ لمنٌ  غحاال عف الكتاب، كىك مسكٌ  (لسانا)األقرب لؤلذىاف أف يككف  إذً  ؛ـالقيٌ 

 .كرةغات االبتداء بالنٌ ذلؾ قياسا عمى مسكٌ مكصكفة، ك 

ككجدناىما  ،(راكيشيف الدٌ الدٌ  يحيإعراب القرآف لمي )في ك  (،اؼالكشٌ )قد بحثنا المسألة في ك    
با كاحدا عمى اآلخر، بؿ عرضكا دكف أف يغمٌ  ،ـ(ييمي كابف القيٌ أييف معا )رأم السٌ يقكالف بالرٌ 
  صب عمى نزع الخافض.النٌ ة ك المفعكليٌ ك ،خرل لئلعرابكجكىا أ
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 ـ مكقفو مف الحاؿأبدل اإلماـ ابف القيٌ ـ: ػػابف القيّ اـ ػػاإلمند ػػدة عػػالحاؿ المؤكّ  -1-1-5
 (دةحاؿ مؤكٌ ) حاةليس المراد بقكؿ النٌ  » :، قاؿكابعككيد في باب التٌ بيف التٌ كمٌيز بينيا ك  دة،المؤكٌ 
نٌ ك  كابع...أكيد في باب التٌ دكف بالتٌ ما يري رة لمضمكف الجممة المقرٌ  ،دةما مرادىـ بالحاؿ المؤكٌ ا 

فٍ ك  ،عنو كال ينفؾٌ  ،كر الكصؼ الذم ال يفارؽ العامؿبذ لـ يكف معنى ذلؾ الكصؼ ىك معنى  ا 
ة أف دالحاؿ المؤكٌ  شترط فيالذم ا ،ييميعمى السٌ  في قكلو ىذا رٌد ضمنيٌ ك ، 1«الجممة بعينو

دة أف تككف ـ في الحاؿ المؤكٌ بينما اشترط ابف القيٌ  .اكتفى بيذايككف معناىا كمعنى الفعؿ، ك 
 ري كٍ ذً ، ف(طكفازيد أبكؾ ع)ػ ؿ لذلؾ بليس شرطا أف يككف المعنى بعينو، كمثٌ ك  ،بمعنى الفعؿ

 فَ يْ ا بَ مَ ا لِ قً د  صَ مُ  ؽ  حَ الْ  وَ ىُ ﴿ ية:اآليستشيد لذلؾ به تستدعي ما يبلزميا مف العطؼ، ك ة عنداألبكٌ 
 مخشرم:ده الزٌ ما يؤكٌ ىذا دة، ك ـ حاؿ مؤكٌ ابف القيٌ  اإلماـ عند (قامصدٌ )ػػ ف ،31فاطر ﴾وِ يْ دَ يَ 
ـ ػػدة لػؤكٌ ػمػاؿ الػحػذه الػػىك  ،2«ؽػػصديػتٌ ػذا الػف ىػع ؾٌ ػال ينف ؽٌ ػحػال ألفٌ  ؛دةػؤكٌ ػ، حاؿ م(قامصدٌ )»
  صديؽ.ىك التٌ يستدعي ما يبلزمو ك  ر الحؽٌ ذكٍ  كلكفٌ  ،ؿػامػنى العػعػأت بمػت

حاؿ ػػتياج الػػحاة في مسألة احنٌ ػػػال ـ رأمى ػػػقيٌ ػػرأل اإلماـ ابف الّحاؿ:ػػػامؿ في الػػالع -1-2
حاة مو النٌ ىذا ما يفصٌ ك  3«فبل بٌد ليا مف العامؿ ،المفعكؿرؼ ك شبو الظٌ ت الحاؿ » ، قاؿ:عامؿػػلم

 المعرب ال بدٌ ك  ،ليا مف عامؿ إذا كانت معربة الحاؿ ال بدٌ  اعمـ أفٌ » في باب العامؿ في الحاؿ:
أك شيئا  ،مجرل الفعؿ مف األسماء أك ما ىك جارو  ،فعبل ال يككف العامؿ فيو إالٌ ك  ،لو مف عامؿ

 )زيد(ىك العامؿ في  (جاء) ػػ، ف(جاء زيد ضاحكا)فيككف العامؿ فعبل نحك:  4«في معنى الفعؿ
ات: ذلؾ في المشتقٌ يككف العامؿ جاريا مجرل الفعؿ، ك قد . ك ضاحكا(( في الحاؿكىك العامؿ 

 :مجركر نحكا إذا كاف الحاؿ لجار ك لفاعؿ. أمٌ ية باسـ افة المشبٌ اسـ الفاعؿ، اسـ المفعكؿ، الصٌ 
  (.ار قائمازيد مستقٌر في الدٌ ) :أصمومضمر، ك ، فإٌف العامؿ (ار قائمازيد في الدٌ )
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ىذا )ػ ب عند الٌنحاة مشيكرال المثؿفي  ،العامؿ في الحاؿ لةمسأأيضا ابف القٌيـ كتناكؿ اإلماـ    
بع ىي المسائؿ السٌ ، خٌص بعضيا لمحاؿ، ك رو في مسائؿ عشٍ  ميافصٌ ك ، (ابن طى و ري نٍ مً  بي ا أطيى رن سٍ بي 

أـ  ،الحاؿىؿ ذلؾ عمى  ،(طباري بٍسرا ك ) ا المسألة األكلى فكانت عف جية انتصاب:األكلى. أمٌ 
 با(طى ا كري رن سٍ بي )أٌف االسميف المنصكبيف  ،كرأل اإلماـ في ىذه المسألة ؟المحذكفة )كاف( عمى خبر

)ىػػذا بيٍسػػرنا أطيػػىبي ًمٍنو ريطىبنا(،...  كذلؾ قكلؾ: » كيو:ػؼ سيبػد مكقػبذلؾ يؤيٌ  ىكما ىما حاؿ. ك إنٌ 
 ذلؾ ألفٌ  ؛يار الحاؿ أنسبػػاـ في اختدك لنا أٌف رأم اإلمػيبك  ،1«اؿٌنو حػػلكك عمى كاف ك ػفميس ى
كاىد، مف ذلؾ و الشٌ مىذا ما تدعٌ ك  ،ى مجيء الحاؿ مف أسماء اإلشارةحاة يذىبكف إلمعظـ النٌ 

 اىد.قد تقٌدـ تفصيؿ الشٌ ك ، 12ألحقاؼ﴾اي  بِ رَ ا عَ انً سَ لِ  ؽٌ دّ صَ مُ  ابٌ تَ ا كِ ذَ ىَ وَ ﴿قكلو تعالى: 

 بي را أطيى بسٍ ىذا ) ي المثاؿ:حاة في ىذه المسألة حكؿ تعييف صاحب الحاؿ فكقد اختمؼ النٌ   
اجع إلى المبتدأ، كأصؿ سـ المضمر الرٌ ذىب اإلماـ إلى أٌف صاحب الحاؿ ىك االك  ،(اطبن منو ري 

مير في فيك الضٌ  ،(ابن طى ري )ا صاحب الحاؿ في ، أمٌ (ابن طى ري  وي نٍ مً  بي يى طٍ أى  بيٍسرا مرتٌ ىذا ال)الكبلـ: 
 الحرؼ المجركر. 

طالما  ،)ىذا(في  صاحب الحاؿ ىك الضمير إفٌ  أف ييقاؿ: المسألةاألصؿ في  نا نرل أفٌ ىك     
ـ المضمر يككف االس فإفٌ  ،أضؼ إلى ذلؾ .المفعكؿكالفاعؿ ك ير يقـك مقاـ المبتدأ مكاف الضٌ 
حاة مف ذىب إلى أعقد مف مف النٌ ك طاحب انحال.  دؿ منور أف يككف المبمير، فاأليسبدال لمضٌ 

ىذا إذا )أصؿ ذلؾ: المحذكفة، ك  ػػػػ )كاف(مير المستتر لضٌ ذلؾ فاعتبر أٌف صاحب الحاؿ ىك ال
  د.برٌ مالمف ىؤالء أبي عمي الفارسي، ك ، ك (بابسرا، أطيب منو إذا كاف رط كاف ىك

إذ منيـ  ؛حاة إلى االختبلؼ في العامؿ في الحاؿقاد النٌ  ،إٌف االختبلؼ في صاحب الحاؿ   
ف في اسـ المتضم   ،الفعؿ العامؿ ىك معنى أفٌ )ىذا بيٍسرا أىٍطيىبي ًمٍنوي ريطىبنا(  مف رأل في المثاؿ

نبيو مف معنى ما في التٌ  كػالعامؿ ى يـ رأل أفٌ بعض، ك (راػبسأشير إليو )أصؿ الكبلـ: اإلشارة ك 
ؿ كتأكٌ  ػذا اختيار أبي عمي الفارسيرة، كىالمقدٌ امة التٌ  (كاف)العامؿ فيو  أفٌ بعضيـ رأل الفعؿ، ك 

 .(بيٍسرا أىٍطيىبي ًمٍنوي ريطىبنا، افى ا كى ا إذى ذى ىى )و: الكبلـ إلى أنٌ 
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ىك ما في أطيب مف  ،العامؿ في الحاؿ مفاده أفٌ  ؛مذىبا آخركلقد اختار اإلماـ في المسألة     
نٌ ك  مف معنى الفعؿ، (بي يى طٍ أى )العامؿ فييا ما في  أفٌ  » ، قاؿ:معنى الفعؿ ما اخترناه لكجكه: ا 
ثمرة نخمتي بسرا أطيب منيا )ك (زيد قائما أحسف منو راكبا) :فقكف عمى جكازيـ متٌ أحدىما أنٌ 

 ككف العامؿي ف: أفٍ ف الباقييٍ دار األمر بيف القكليٍ نبيو، ك كحرؼ التٌ ، فانتفى اسـ اإلشارة (رطبا
 كتحميمو في الٌترسيمة اآلتٌية: ،1«ضعيؼه  (كاف)بإضمار القكؿ ، ك (أطيب)أك  ،رةمقدٌ  (كاف)
 

 ىذا بيٍسرنا أطيىبي ًمٍنو ريطىبنا

 ؾ

 ؼ                 ـ        ؼ                 ؼ         Ǿ      ـ إليو               

 حاؿ               خبر   جار كمجركر           حاؿ       بدؿ   مبتدأ                   

 ابن طى ري                 وي نٍ بي      مً يى طٍ ا               أى رن سٍ بي      ري ا        الٌتمٍ ذى ىى                

 العامؿ                   العامؿ                                            

–ـ بٌيف اإلماـ ابف القيٌ مف معنى الفعؿ، ك  (أطيب)ك ما في فالعامؿ في الحاؿ في ىذا المثاؿ ى 
تصمح مطمقا  ،مشار إليوبأٌف اإلشارة إلى الٍ  ،نبيوالتٌ ر في انتفاء العمؿ عف اإلشارة ك السٌ  -الحقا

را...أٌما ػن سٍ بي ا، بن ػطى سا، ري ػمر في كٌؿ حاالتو: يابػار إلى التٌ ػػشأف يي  يصحٌ  إذٍ  ؛د بحاؿدكف أف تتقيٌ 
اؿ )الحاؿ ىذا ما سبؽ أف أشار إليو في أقساـ الحك  دا،جاء مقيٌ ػػف ،ابؽثاؿ السٌ ػفي المالحاؿ 
مة في مفضٌ  ،اة إذن فاألطيبيٌ  ،(ةطبيٌ مة عمى الرٌ ة مفضٌ سريٌ بة بالاألطيبيٌ ) :حاصؿ الكبلـدة(، ك المقيٌ 
تماد اإلقناع القائـ عمى الحجج باع ،بو عف رأيو حىذا تفصيؿ دقيؽ لئلماـ نافك  ،ةالبسريٌ حالة 

  فسير.التٌ ك 
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انتقؿ  ،نو اسـ اإلشارة مف معنى الفعؿالعامؿ ما يتضمٌ  كلٌما رٌد اإلماـ المذىب القائؿ بأفٌ     
 (كاف)ىك  ،ابؽسٌ ، الذم رأل أٌف العامؿ في الحاؿ مف المثاؿ الالفارسيٌ  إلى رٌد رأم أبي عميٌ 

يرٌد ك  (بسرا أطيب منو رطبا ،ىذا إذا كاف) :- اه آنفانٌ كما بيٌ  - أصؿ الكبلـرة، ك امة المقدٌ التٌ 
 ، مف كجييف:رأم أبي عميٌ  1ـاإلماـ ابف القيٌ 

ىذا إجماع ، ك (ره يٍ خى ا فى رن يٍ خى  إفٍ ) في الكبلـ، نحك:  إذا دٌؿ عمييا دليؿه ضمر إالٌ ال تي  (كاف) إفٌ  -1
 -يا في فصؿ األفعاؿسنبحثكىذه مسألة  - حاةالنٌ 

( كاف)ىك  (ارن ػسٍ بػي ) ار، فإذا كاف العامؿ في الحاؿ:اني، فيك كثرة اإلضمأٌما الكجو الثٌ  -6
اإلماـ عف كثرة يقكؿ كفاعميا، ك  (كاف)ك (اإذ) المضمرة، فإٌف ذلؾ يكجب إضمار ثبلثة أشياء:

 و تعٌد لطكر اإلضمار.أنٌ  ،إلضمارا
ؿ في كثرة تتمثٌ  ،نةة اإلماـ كاضحة بيٌ ذلؾ ألٌف حجٌ  ثٌاني؛ىذا الكجو أنسب مف الكجو ال نرلك    

 فإفٌ  عميو دليؿ  إذا دؿٌ ضمر إالٌ ال تي  (كاف) الذم مفاده أفٌ ؿ، ك ا الكجو األكٌ أمٌ  .اإلضمار
ؿ بو اإلماـ ابف ما مثٌ  ،عمى ذلؾ يدؿٌ امة؛ ك اسخة، ال كاف التٌ النٌ  (افك)ىي  (كافػػػ)المقصكد ب

  امة.التٌ  )كاف(ليس اسخة، ك النٌ  (كاف)ة عمى المنصكبة دالٌ  (اخير ػػػػ)، ف(إف خيرا فخير) ـ:القيٌ 

حاة اختمؼ حكليا النٌ  مف المسائؿ التي إفٌ ـ: ابف القيّ  اإلماـ ـ الحاؿ عف العامؿ عندتقدّ  -1-3
رتيب ىينا فالتٌ  (اكن احً ضى  ٌمده حى مي  اءى جى )فإذا قمنا:  ؛العامؿ مىـ الحاؿ عمسألة تقدٌ ، في باب الحاؿ

 فينا محؿ   (ده م  حى مي  اءى ا جى حكن اً ضى ) :، أٌما إذا قمنا(فعؿ كىك العامؿ+ فاعؿ+ حاؿ): عادمٌ 
سكاء أكاف العامؿ فيو فعبل  ،و ال يجكز تقديـ الحاؿ عمى العامؿاء إلى أنٌ كذىب الفرٌ  »: الخبلؼ

راكبا ) و إذا قاؿ:فإنٌ   ؛ـ المضمر عمى المظيرم إلى أف يتقدٌ و يؤدٌ ذلؾ ألنٌ ك  ؛الفعؿأك معنى 
ىذا ك  يـ المضمر عمى المظير ال يجكز.تقدـ عميو، ك ضمير زيد، كقد تقدٌ  (راكبا) ففي (جاء زيد

ف كاف مقٌدما في المٌ ك  ،)راكب( ألفٌ  ليس بشيء؛ ع تقديـ انمتاف، 2«ر في المعنىو مؤخٌ أنٌ  إالٌ  ،فظا 
ـ قدٌ يجكز أف يي  مير الالضٌ يرا، ك ف ضمـ يتضمٌ الحاؿ المقدٌ  مرٌده إلى أفٌ  ،حاةالحاؿ عند بعض النٌ 
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 ةً يفَ خِ  وِ سِ فْ ي نَ فِ  َس جَ وْ أَ فَ  ﴿ استشيد باآلية:ك ، كىذا مذىب رٌده ابف األنبارم .اىرعمى اسمو الظٌ 
           .)مكسى(اىرعمى اسمو الظٌ (ػػو)مير ـ الضٌ تقدٌ  إذٍ  ؛67طو  ﴾ىوسَ مُ 

ىذا بيٍسرنا ) عاممو، في مسألة مىـ الحاؿ عة إلى مسألة تقد  ـ الجكزيٌ ض اإلماـ ابف قيٌ كقد تعرٌ    
 :1كمف ىؤالء ابف مالؾ ،بعدـ الجكاز حاة الذيف قالكاكرٌد قكؿ بعض النٌ  ،(أطيىبي ًمٍنو ريطىبنا

 افى ػػػر  صى المي  ػػػتً يى بى أشٍ  فةو ك صً أى   ....ا ٌرفى صي  ؿو عٍ فً بً  بٍ صى نٍ يي  فٍ إً  اؿي حى الٍ كى            
  ػػاعى دى  زيده  اصن مً خٍ مي ، كى ؿه احً ا رى ذى    .... ػػػػػاعػى سرً مي  ػػػو: كى يمي دً قٍ تى  ػزه ائً جى فى               

جاز أف ؼ صرٌ فا، أك صفة تشبو الفعؿ في التٌ أٌف الفعؿ إذا كاف متصرٌ  ،ل كبلـ ابف مالؾمؤدٌ    
كمنو نستنتج أٌف ابف مالؾ ال  .ؼ فبل يجكزا إذا كاف غير متصرٌ ـ الحاؿ عمى عاممو، أمٌ يتقدٌ 
  فافضيؿ ليس متصرٌ أفعؿ التٌ  ذلؾ ألفٌ  ؛فضيؿأفعؿ التٌ الذم ىك  عاممو مىع ـ الحاؿز تقدٌ يجكٌ 
 ال يجمع.ى ك ال يثنٌ  إذٍ 

قكلكـ االتفاؽ امتناع تقديـ معمكلو عميو، ك  نسٌمـال »بف القيـ ىذا المذىب بقكلو: اإلماـ اكرٌد     
حاة فاؽ في ذلؾ، بؿ قد جٌكز بعض النٌ غير صحيح، ال اتٌ  (في سى حٍ أى  ؾى نٍ مً  ده يٍ زى ) كاقع عمى امتناع:

 : كاستدٌؿ عميو بقكؿ الشاعر ،ذلؾ

  2«بي يى طٍ أى  وي نٍ مً  تٍ دى ك  ا زى أك مى  ؿً حٍ ى الن  نى جى                           
بناء عمى  (زيد منؾ أحسف) في: (ده يٍ زى ) ـ المعمكؿا جاز تقدٌ و لمٌ ـ أنٌ ابف القيٌ اإلماـ استنتج ك    
  فضيؿ.تٌ ال أفعؿـ الحاؿ عمى العامؿ الذم ىك و يجكز أف يتقدٌ نٌ إاىد، فالشٌ 
 مف أفعؿإذا كاف  ،ـ عمى عامموتقدٌ أٍف يز أٌما األصؿ في المسألة، فإٌننا نرل أٌف الحاؿ يجك    
  ف:ػٍػمف كجيي، كذلؾ فضيؿتٌ ال

فؤلٌف  ؛حاال (ا...رن سٍ بي ا ذى ىى ) في ا(رن سٍ )بي  ا اعتبريو، لمٌ حاة سيبك إماـ النٌ  ؿ، فإفٌ ا األكٌ أمٌ  -
  إجماع. ـ لـ يكف محؿٌ قدٌ ع التٌ نرل أٌف منٍ  فضيؿ، كمف ثـٌ العامؿ فيو أفعؿ التٌ 
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ت صٌ خى ة، ك غة العربيٌ المٌ ظاىرة كاقعة في أخير التٌ قديـ ك ػاني، فمٌما كاف التٌ أٌما الكجو الثٌ  -
كعدـ  :غات معركفةقديـ لمسكٌ منعكا التٌ حاة، فكقد ضبطيا النٌ  ،ةحكيٌ الكثير مف العناصر النٌ 

 ة أمٌ و ليس ثمٌ فة عمى المكصكؼ...كبما أنٌ الصٌ عمى المضاؼ، ك  ـ المضاؼ إليوجكاز تقدٌ 
في جكاز  ،ـ في مذىبوالقيٌ  ابفاإلماـ نا ال نرل بٌدا مف عدـ تأييد فإنٌ  ،منع تقديـ الحاؿيغ مسكٌ 

  العامؿ. مىتقديـ الحاؿ ع

ألة امتناع ـ الجكزية عف مستحٌدث اإلماـ ابف قيٌ ّامتناع الحاؿ مف المضاؼ إليو: -4 -1
جاء )أم أٌف المضاؼ إليو ال يجكز أف يككف صاحب الحاؿ، فإذا قمنا  الحاؿ مف المضاؼ إليو؛

ذا ػػؿ اإلماـ ىكعمٌ  ما ىي لممضاؼ كليست لممضاؼ.إنٌ  ،(كباار )الحاؿ:  فإف (راكبا صديؽي محٌمدو 
 ،المفعكؿؼ ك ر حاؿ يشبو الظٌ ػػال ألفٌ  مضاؼ إليو؛ػػحاؿ مف الػػتنع الػػما امإنٌ  »كلو: ػػاالمتناع بق

: ىك محاؿ: ، قمتي قمت: فاجعؿ العامؿ فييا ىك العامؿ في المضاؼ فإفٍ  ليا مف عامؿ... فبلبدٌ 
 ،الحاؿ كصاحبيا، فمك كاف العامؿ فييا ىك العامؿ في المضاؼحاد العامؿ في ال يجب اتٌ 

 بي ارً ذا ضى ىى )ا إذا كاف في المضاؼ معنى الفعؿ نحك: فأمٌ  .لكانت حاال منو دكف المضاؼ إليو
ألٌف ما في  ، جاز انتصاب الحاؿ مف المضاؼ إليو؛(ةن بى اكً ا رى يى ركجي ي خي نً بى جى عٍ أى )ك (ةن مى ائً قى  دو نٍ ىً 

ـ مذىب ابف القيٌ  1«عامؿ فيما ىك حاؿ منوك  ،الفعؿ كاقع عمى المضاؼ إليونى ف معمالمضاؼ 
إذ يجٌكزكف  ؛حاة في المسألةفي مسألة امتناع الحاؿ مف المضاؼ إليو، ىك نفسو مذىب النٌ 

أف يككف في المضاؼ أم  ؛مؾ التي ذكرىا اإلماـػمنيا ت ،ركطػضاؼ إليو بشػكركد الحاؿ مف الم
ػ ف ،128ـ األنعا﴾اييَ فِ  ديفَ الِ خَ  ـْ اكُ وَ ثْ مَ  ارُ الن   اؿَ ػػقَ  ﴿ و تعالى:اإلماـ بقكلاستشيد ك  معنى الفعؿ،

نٌ  ،(كـ) صؿمير المتٌ لممضاؼ إليو الذم ىك الضٌ  حاؿ (خالديف)  ؛ما جاءت حاال لممضاؼ إليوكا 
  .(ثكل)فيو معنى الفعؿ:  (مثكل) المضاؼ ألفٌ 

ذا تمعٌ      جكاز الحاؿ مف المضاؼ إليو، كجدناه مسألة امتناع ك ـ في ماـ ابف القيٌ ا رأم اإلنٌ كا 
مرٌده لعدـ  -عنده-يو ة البالغة لمعامؿ في الحاؿ، فامتناع الحاؿ مف المضاؼ إليٌ يكلي األىمٌ 
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ب أف كجٌ ػػػرط يتػػػػش ؿٌ ػػػي كػػػفك  ،كد الحػػػاؿ مػػػػف المضاؼ إليػػػو بشػػػركطٌكز كر ػػػػجكجكد عامؿ، ك 
 .ة عامؿككف ثمٌ ػي

يخ ابف الشٌ )م الذم كجدناه عند أيك الرٌ ف، في المسألة نراه األنسب كاأليسر الذم أملرٌ ا أٌما     
و يجكز مجيء إلى أنٌ  -رحمو ا- ذىب سيبكيو فٍ كلك  »ة ابف مالؾ: أللفيٌ في شرحو  (يميفالعث

يطمب و ألنٌ  ؛نرل ىذا المذىب مناسباك  1«الكبلـ ف المضاؼ إليو مطمقا متى صحٌ مالحاؿ 
ف حالو، كال و الذم جاءت لتبيٌ د صاحبفمعنى الحاؿ ىك الذم يحدٌ  ،عقيدالتٌ كيجافي  التيسير

 منعو مف فإٌف ما ذىب إليو اإلماـ  كعميو .المضاؼ إليومف يمنع مجيئيا  ال معنكمٌ ك  غ لفظيٌ مسكٌ 
تؤٌيد مجيء  ألٌف العديد مف الٌشكاىد ال نراه يستقيـ؛ ،مف المضاؼ إليو إاٌل بشركطالحاؿ  مجيءل

  ما تقٌدـ. قد ذكرنا بعضيا فيالحاؿ مف المضاؼ إليو، ك 

كىك فصؿ مف فصكؿ المنصكبات، خٌص اإلماـ ابف القٌيـ قضاياه بالٌشرح  :ناءػسػػتثاال -2
  كاالتٌبييف؛ إذ تطٌرؽ إلى مفيكمو، كأنكاعو، كحكـ المستثنى التٌابع: 

إٌف تعاريؼ الٌنحاة لبلستثناء، تكاد جميعيا تصٌب في ما ذىب إليو ابف جٌني  مفيومو: 1- 2
منو  تى رجٍ أخٍ  أك تدخمو فيما ،ا أدخمت فيو غيرهج شيئا ممٌ خرً كمعنى االستثناء أف تي  »في قكلو: 

 تى أخرجٍ  و فيمامي دخً تي ؛ فقكلو )تيخًرجيو مٌما أٍدخمتى فيو غيرىه( يقصد بو الٌنفي، اٌما قكلو: )2« غيره
(، فيقصد بو اإلثبات. بيد أٌف الذم كاف عميو الخبلؼ، ىك مكضكع اإلخراج نفسو، فإذا منو غيره

كاف المستثنى مخرجا في االستثناء، فمـٌ أيخرج؟ ىؿ أيخرج مف المستثنى منو؟ أـ مف حكـ 
 المستثنى؟  أـ منيما معا؟

ـٌ اإلماـ ابف قٌيـ الجكزية بيذه المسألة، كخٌصيا باإل     يضاح كالتحميؿ؛ إٍذ عرض مذىب اىت
ـٌ بٌيف مكقفو مف المسألة، فعرض أٌكال مكقؼ الكسائي )ت  فذىب » ق(:262كٌؿ فريؽ كناقشو، ث

 إالٌ  ـي كٍ قى الٍ  اءى جى )عميو فقط. فإذا قمت:  حكـكمو مخرج مف المستثنى منو، كىك الإلى أنٌ  يٌ ئالكسا
،ػ )زيدنا( ف (،ادن يٍ زى   كأٌما، )زيد( بالمجيء عف القـك الذيف ليس فييـ أخبرت فكأٌنؾ مخرج مف القـك
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ج مف خرى ، فالكسائٌي يرل أٌف المستثنى مي 1«تخبر عنو بشيء، بؿ سمبت اإلخبار عنو ىك فمـ
 خرج مف اإلخبار عنوا( في المثاؿ الذم ذكره، مي يدن المستثنى منو فقط، ال مف حكمو، فػ )زى 

ج مف القـك ال مف المجيء. كذكر اإلماـ خرى زيدا( مي فالمتكٌمـ أخبر عف القـك الذيف جاؤكا، بينما )
ـَ َفَسَجُدوا ِإال  ِإْبِميَس َأَبى  احتجاج الكسائي؛ إًذ استشيد باآلية: ْذ ُقْمَنا ِلْمَماَلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَد ﴿َواِ 

ثنى في اآلية ، كمحٌؿ الٌشاىد عند الكسائي، أٌف المست34البقرة  َواْسَتْكَبَر َوَكاَف ِمَف اْلَكاِفِريَف﴾
لك كاف مخرجا مف الحكـ، كليس مف المستثنى منو فحسب، ما كاف  ،الكريمة كىك )إبميس(

 لييذكر الفعؿ )أبى(، كذكر أٌف المستثنى في اآلية في حكـ ) أبى(، كليس في حكـ ) الٌسجكد(. 

رٌد اإلماـ ابف القٌيـ ىذه الحٌجة، كبٌيف أف االستثناء بػ )إاٌل( جعؿ المستثنى مخرجا مف حكـ      
 (أبى)» الٌسجكد، كلـ يكف مخرجا مف الحكـ بالفعؿ ) أبى(، كيبٌيف اإلماـ معنى )أبى( في اآلية:

صؼ بو، نشأ عنو كجكدم اتٌ  أمردـ سجكده استند إلى إبائو، كىك ػع أفٌ دا كىك: ئزا نىمع أفػػػاد
ٍذ نؤٌيد ما  2«اراب، بؿ كاف إباء كاستكةكال لغفم ،كال لسيك ،فمـ يكف ترؾ سجكده لعجزو  نب،الذٌ  كا 

ذىب إليو اإلماـ في ىذه المسألة، مف أٌف المستثنى في اآلية ميخرج مف حكـ الٌسجكد باالستثناء 
ربٌية، أال كىك باب الحذؼ، فػمك كاف ال بما كرد بعػػػده؛ فؤلٌف ذلؾ يؤٌيده باب مٌطرد في الٌمغة الع

الكقؼ في اآليػػة عػػند )إاٌل إبمػػيس( لحسيف الٌسككت عميو، لتػػماـ الفائدة، كلفىًيـ المتمقي أٌف 
 )إبميس( لـ يكف مف الٌساجديف. 

الفػٌراء  لى ذكػػر رأمانتػػقػؿ اإلماـ ابػػف قٌيػػـ الجػػكزٌية بعػػػػػػػػد أف عػػػػرىض رأم الكسػػػائٌي كرد ه، إ       
ق(، ككاف ذلؾ مقتضبا؛ إًذ اكتفى اإلماـ بذكر رأم الفٌراء، كاختياره مذىبا مخالفا 647)ت

لمذىب الكسائٌي، بالٌرغـ مف ككنيما عمىمٍيف المعٍيف مف المدرسة نفسيا )مدرسة الككفة(، فالفٌراء 
منو. كلـ يعرض اإلماـ ابف رأل أٌف المستثنى خارج مف حكـ االستثناء، ال مف اسـ المستثنى 

ٌنما اكتفى بتخطيئو كرٌده، كىذا مسمؾ ما عيدنا اإلماـ يسمكو  القٌيـ حجج الفٌراء كلـ يناقشيا، كا 
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ٌنما منيجو عممٌي، يقـك عمى عرض الٌرأم كنقػده، كتبيػػيػػف  في ما خبل مف مسائؿ الٌنحك، كا 
 صٌحتو مف خطئو، بالبياف كالبرىاف.

ف القٌيـ الٌرأيٍيف معا: الٌرأم القائؿ بأٌف المسػػتثنى مخرج مف المستثػنى مػنو لقد رٌد اإلماـ اب   
كالٌرأم القائؿ بأٌنػو مخرج مػف حكػـ المػستػثنى مػنو. كلػـ يبػؽ فػي المػسألة إاٌل رأم كاحػد؛ كىك رأم 

ذا تبي »جميكر الٌنحاة:   االسـ مف اإلخراج مذىب الجميكر: أفٌ  ف صحٌ يٍ بف بطبلف المذىػٌ كا 
ع نمتػمخرج مف حكمو، كمف الم نى منو، كحكموثخرج مف المستكالحكـ معا، فاالسـ المستثنى مي 

 اإلخراجقؿ يعو ال كلو تحتو في الحكـ، فإنٌ خػع دم ،نوػم نىثف المستػـ المستثنى مػإخراج االس
فإٌف )محٌمدا( مخرج  كمؤٌدل الكبلـ، أٌنو إذا قمنا: ) حضر الٌطمبةي إاٌل محٌمدنا(، ،1«ػة البتٌ  حينئذو 

 مف المستثنى )الٌطمبة(، كميخرج أيضا مف الحكـ )الحضكر(.
كيبدك لنا أٌف األصؿ في المسألة، كالٌرأم األيسر، ىك أف ييقاؿ إٌف المستثنى ميخرج مف   

حكـ المستثنى منو، كليس بالضركرة ميخرجا مف المستثنى منو؛ ذلؾ ألٌف الذم يقع عميو 
ستثناء، ىك المستثنى كالحكـ الذم ايستثًنيى منو؛ ففي الجممة الٌسابقة: االىتماـ أكثر في اال

) حضر الٌطمبةي إاٌل محٌمدنا(، محٌؿ اإلفادة أٌف )محٌمدا( ايستثني مف الحضكر، فيك مخرج مف 
حكـ الحضكر، كليس بالضركرة مخرجا مف المستثنى منو؛ ألٌف عدـ حضكر )محٌمد( ال يخرجو 

 ٌطمبة(.مف المستثنى منو ) ال
فتحٌدث عف  ذكر اإلماـ ابف القٌيـ ثبلثة أنكاع مف أنكاع االستثناء، :أقسامو - 2-2

االستثناء المٌتصؿ، كاالستثناء المنقطع، كاالستثناء الميٍفرىغ، كقد خٌص االستثناء الػػػمنقطع بالٌشرح 
اء المفرغ، فتطٌمبنا شرحو مف كالٌتحميؿ، كاستنبطػنا مف كبلمو حػد  االستػػػثناء المتٌػصؿ، أٌما االستثن

 مضاف أخرل.

كىك ما حيذؼ ركنو األٌكؿ ) المستثنى منو(، ىذا ما نٌص االستثناء الُمفَرغ:  - 2-2-1   
... ذؼ مف جممتو المستثنى منوغ، ىك: ما حي االستثناء المفرى  » عميو صاحب )الٌنحك الكافي(:

        اعر:كالذم في قكؿ الشٌ 
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 كـي تي كٍ مى  اسً الن   اـً رى كً  دى نٍ عً  ر  السِّ ؼ ... كى رى م شى ذً  ؿ   كي إال   ر  السِّ  ـي تي كٍ يى  الى            
، فالمستثنى منو ىينا محذكؼ، ييفيـ مف 1«ذم شرؼ  كؿ  إالٌ  ر  السٌ  اسي كاألصؿ: ال يكتـ النٌ 

سياؽ الكبلـ، كلقد ذىػػػب الٌشيخ )ابف العثيميف( في شػػػرحو لؤللفية مذىبا آخػػػر؛ إذ رأل أٌف معنى 
 ) االستثناء الميفرىغ، ىػك تفريغ العامؿ لممستثنى، فإذا قمنا: )ما أكرٍمتي إاٌل المجتيدى(، فإٌف )أكرٍمتي

ؿ بعد )إاٌل( كىك ) المجتيدى(. كيبدك أٌف في قكلو ضربا مف الٌتكٌمؼ اختٌص بالعمؿ في المفعك 
 كالٌتعقيد، كاأليسر أف ييكتفى بالقكؿ: إٌف االستثناء المفرىغ ىك ما حيذؼ مف جممتو المستثنى منو. 

إذا  »أٌما اإلماـ ابف القٌيـ، فقد اىتـٌ في ىذا الٌنكع مف االستثناء، بالمعنى المحٌصؿ بو، يقكؿ:    
كنحكه مف االستثناءات (، يدو إال بزى  تي رٍ رى مى  كا(، ك)مار مٍ إال عى  تي بٍ رى ضى  ماك) ،( زيده قاـ إالٌ  ما)قمت: 
 2«رهغي يا عفتؾ سمبنٌ أكما  (،إالٌ )ا بعد مكاـ لحذه األػى ػت  ثبأؾ ػػنٌ أحد في ٌؾ ألـ يش ،غاتالمفرى 

فاالستثناء المفرىغ مف المستثنى منو، أيٍثًبتى بو الحكـ لما بعد )إاٌل(، كسيمب الحكـ نفسو عف 
 المستثنى منو المحذكؼ.

ٌنما قاؿ: االسػػػتثناء المتّػصؿ:  -2-2-2    لـ يفػػػٌصؿ اإلماـ في شػػػرح االسػػتثناء المٌتصؿ، كا 
، أٌما المنقطع فػػسيأتي 3«صؿمتٌ  زيدنا( جاءكا إالٌ )فاقا، كمنقطع اتٌ  اٌل فرسا(إ القكـي  جاء)ك فنحٍ  »

بيانو الحقا، كأٌما المػػػٌتصػؿ، فيػػك أف يككف المستػثنى منو كالمستثنى مف جنس كاحد، أك في 
معناه؛ كمثاؿ الجنس الكاحد كقكلنا: ) حضر الٌطبٌلب إاٌل طالبا( فػ )طالبا( ك)الٌطبٌلب ( مف 

( جنػس كاحد لفػظا كمعػػنى، أٌما  مػثاؿ ما في معػػناه، فكقػكلنا: )حػضر الٌطبٌلب إاٌل يكسؼى
 فػ)يكسؼ( ك) الٌطبٌلب( مف جنس كاحد، في المعنى ال في المفظ، كىك جنس الطمبة.

يذكر اإلماـ ابف القٌيـ ما اٌتفؽ عميو الٌنحاة عف االستثناء  االستثناء المنقطع: –2-2-3   
ستثنى كالمستثنى منو( مف جنس كاحد، أم بخبلؼ المنقطع، مف أٌنو ما لـ يكف ركناه )الم

. 22مريم  ﴾وًا ِإال  َسالًماػوَف ِفيَيا َلغْ ػَمعُ ػال َيسْ ﴿  :االستػػثػناء المٌتصؿ، كذلػؾ نحك قػكلو تػعػالى

 ( سبلماًإالٌ )كقكلو:  »فػػ)سبلما( مستثنى منقطع عف المستثنى منو؛ ألٌنيما ليس مف جنس كاحد: 
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 1.«22الواقعة ﴾ال ِقيال َسالًما َسالًماإِ اَل َيْسَمُعوَف ِفيَيا َلْغًوا َوال َتْأِثيًما ﴿ كقكلو:استٍثناء مٍنقطع، 
ٌنما ال بٌد أف يبقى ما  نشير إلى أٌف االنقطاع بيف المستثنى كالمستثنى منو، ليس انقطاعا كمٌيا، كا 
ف كانا منقطعيف في الٌمفظ  يشتركاف فيو، ليصٌح االستثناء، فػ )الٌمغك كالٌسبلـ( في اآلية الٌسابقة، كا 

 ك)الٌسبلـ( مسمكعاف. كالمعنى، فإٌف ثٌمة ما يشتركاف فيو كىك الٌسماع، فكٌؿ مف )الٌمغك( 
 ةاء المنقطع عبار نكفي االستث »كلـ يكتؼ اإلماـ بما ذكره الٌنحاة عف االستثناء المنقطع:     
مٌ ا قبمو، إمٌ ممٌ  ككف منقطعاأف ي كىي: ،أخرل : تناكال فالمنقطعا في تناكلو لو، ا في العمؿ، كا 

ـْ ِبُمَصْيِطٍر )َلْسَت ﴿ :نحك قكلو ،قطع عمبلنكالم حمارا(، القـك إالٌ  جاء) ( ِإال  َمْف َتَول ى 22َعَمْيِي
كمعنى  2«منقطع بجممةفيذا استثناء  ،22الغاشية ﴾ُو اْلَعَذاَب اأْلَْكَبرَ ( َفُيَعذ ُبُو الم  23َوَكَفَر )

 جممة، كالجممة في اآلية الٌسابقةانقطاع االستثناء بجممة في قكؿ اإلماـ؛ ىك أٌف المستثنى كرد 
ٌنما ىك  ىي )مػف( المكصكلة كخبرىا )فيعػٌذبو(، أٌمػا انقػطاعػو فميس انقطاعا معنكٌيا أك لفظٌيا، كا 

قكلو » انقطاع نحكٌم؛ إذ انقطع المستثنى الذم ىك جممة، عف المستثنى منو المقٌدر بػ )عبادم(:
كقيؿ ىك استثناء مف الجنس  ،في مكضع رفع عمى االستثناء المنقطع (مف) (،ى مف تكلٌ إالٌ )

، كنختار مف االقتراحيف األٌكؿ؛ أم 3«ىمف تكلٌ  إالٌ ر عبادم أم فذكٌ  (؛رفذكٌ )ضمار بعد إعمى 
 أٌنو استثناء منقطع: المستثنى منو مقٌدر بػ )عبادم( كالمستثنى ىي جممة: ) مف...فيعٌذبو(.

َفَأْسِر ِبَأْىِمَؾ  ﴿ قكلو تعالى: كقد استشيد اإلماـ لبلستثناء المنقطع بآيات أخرل، مف ذلؾ   
ـْ َأَحٌد ِإال  اْمَرَأتُ  كر كقد ذ، 72هود  ﴾َؾ ِإن ُو ُمِصيُبَيا َما َأَصاَبُيـْ ِبِقْطٍع ِمَف الم ْيِؿ َواَل َيْمَتِفْت ِمْنُك

مستثنى ف: بالٌرفع )امرأتيػؾ(، كبالٌنصب )امرأتىػؾ(، كذكر اإلماـ أٌنو اإلماـ أٌف في )امرأتؾ( قراءتي
، كنستنتج أٌف اإلماـ 4«ابا كنصعرف ،(بأىمؾ فأسرً ) فٍ عمى ىذا مً االستثناء  فكيكك  » في كمتييما:

ٍف لـ يصٌرح بذلؾ؛ كدليمنا في ذلؾ أٌنو أكرد اآلية بالٌرفع. ككٌضح اإلماـ أٌف  اختار قراءة الٌرفع، كا 
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كيستثني مف ذلؾ امرأتىو، كنٌبو  االستثناء ىينا مف )أسر بأىمؾ(، ككأٌنو أمره أف يسرم بكٌؿ أىمو،
اإلماـ أاٌل ييفيـ أٌف االستثناء مف االلتفات؛ إذ لـ يأمر ا نبٌيو بعدـ االلتفات، كما لـ يأمر المرأة 
بااللتفات. كاالستثناء في اآلية استثناء منقطع؛ إذ انقطع المستثنى الذم ىك جممة: )اٍمرىأىتيؾى ًإٌنوي 

ابىييـٍ   ( مف المستثنى منو كىك )أىمؾ(.ميًصيبييىا مىا أىصى
يتحٌدث اإلماـ في ىذا المقاـ عف تقدير المستثنى : الّتقدير في االستثناء المنقطع: 2-3  

منو، إذا كاف االستثناء منقطعا، كيكٌضحو مستشيدا بآيات مف القرآف الكريـ، نختار منيا قكلو 
ـْ ُسْمَطاٌف ﴿تعالى: يقكؿ اإلماـ ، 22الحجر ﴾ِإال  َمِف ات َبَعَؾ ِمَف اْلَغاِويفَ ِإف  ِعَباِدي َلْيَس َلَؾ َعَمْيِي

مكا في خي اكيف لـ يدٍ غالأٍتبىاعىو  ناء منقطع؛ ألفٌ ثا استذفي » عف االستثناء الكارد في ىذه اآلية:
 ألفٌ  ؛استثناء منقطع» ، أٌما التٌقدير، فإٌنو استثنى الغاكيف مف الٌصالحيف:1«عباده المضافيف إليو

عمييـ  ؾى مى مف الكافريف فى  كالمعنى لكٍف مف غكل كضؿٌ  ،الغاكيف ليسكا مف عباد ا المخمصيف
، كأشار اإلماـ ابف القٌيـ إلى أٌنو يمكف أف ييعتبر استثناء مٌتصبل، كذلؾ بتقدير اإلضافة 2«طه م  سى تى 

فاستثنى العباد مف  إلى الٌربكبية العاٌمة؛ أم أٌف )الٌصالحيف( ك)الغاكيف( كبلىيما عباد ا،
 العباد، فكاف االستثناء مٌتصبل. 

كىذا الذم أشرنا إليو آنفا في مفيـك االستثناء المنقطع؛ إذ ميما افترؽ المستثنى كالمستثنى     
أٌننا في اآلية الٌسابقة، نرل أف  غير .منو في الٌمفظ كالمعنى، إاٌل أٌف ثٌمة معنى عاٌما يجمعيما
كىك ليس مٌتصبل؛ ألٌنو لـ يتكٌفر عمى ، نحتفػػظ بالٌرأم األٌكؿ البف القٌيـ، مف أٌف االستثناء منقطع

 شركط االٌتصاؿ التي حٌددىا الٌنحاة. 
ُنوا اَل َيا َأي َيا ال ِذيَف آمَ ﴿ كمٌما استشيد بو اإلماـ أيضا عف االستثناء المنقطع، قكلو تعالى:   

ـْ َواَل َتْقُتُموا َأْنُفسَ  ـْ ِباْلَباِطِؿ ِإال  َأْف َتُكوَف ِتَجاَرًة َعْف َتَراٍض ِمْنُك ـْ َبْيَنُك ـْ ِإف  الم َو َكاَف َتْأُكُموا َأْمَواَلُك ُك
ـْ َرِحيًما ، كعٌد اإلماـ االستثناء الكارد في اآلية استثناء منقطعا؛ إذ استثنى  22النساء  ﴾ِبُك

ر دخكلو في دٌ كمف ق »لٌتجارة( مف )أٍكؿ الماؿ بالباطؿ(، كنفى أف يككف االستثناء مٌتصبل: )ا
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تككف أف  ، إالٌ األسباببينكـ بسبب مف  أمكالكـ تأكمكاال ):  أمعاما،  ر مستثنى منودٌ ؿ قكٌ األ
بؿ ىك  ،ديرقالتٌ ؼ عمى ىذا كمٌ التٌ  كال يخفى (جارةتٌ بال إالٌ الباطؿ كال بغيره ) ػر : بيقدٌ  أك (تجارة 
؛ أم مف قٌدر مستثنى منو مف جنس المستثنى حٌتى يجعمو استثناء مٌتصبل، فذلؾ عند 1«دفاس

اإلماـ تقدير فاسد. كما ذىب إليو اإلماـ في ىذه اآلية يؤٌيده المفٌسركف، مف ذلؾ قكؿ ابف كثير: 
في اكتساب األمكاؿ، لكف  مةو يقكؿ: ال تتعاطكا األسباب المحرٌ أنٌ ػطع، كػػثناء منقػػك استػػكى »

بكا بيا في تحصيؿ المشركعة التي تككف عف تراض مف البائع كالمشترم فافعمكىا كتسبٌ  ةالمتاجر 
، كما نستشٌؼ مف  قكؿ اإلماـ ابف القٌيـ لطيفة بديعة، كىي نفيكريه عف الٌتكٌمؼ، كىذا 2«األمكاؿ

 ؿ الحؽ حكؿ منيجو النحكم. ما لمسناىا في تناكلو لممسائؿ الٌنحكية، كما سنبرزه في فص
كاستشيد اإلماـ في مسألة االستثناء المنقطع بػسٌت عشرة آية، بٌيف مف خبلليا كجو الٌتقدير     

كناقػشيا، كمٌيز الصائب مف الفاسػد بناء عػمى ما  ػد، كقد عػرض اآلراء في كػٌؿ آيةفي كٌؿ شاى
 حصؿ لو مف فيـ كتقدير. كبالجممة، فيمكف تمخيص أنكاع االستثناء في الٌترسيمة اآلتية:
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 االستػػثػػػػنػػػػػػاء

الُمفَرغ االستػػثػػػػنػػػػػػاء التّاـ االستػػثػػػػنػػػػػػاء   

منو مذكورالمستثنى  المستثنى منو محذوؼ  

التّاـ االستػػثػػػػنػػػػػػاء  

التّػػاـ االستػػثػػػػنػػػػػػاء  

التّاـ المّتصؿ ػػاءػاالستػػثػػػػن التّاـ المنقطع ػػاءػاالستػػثػػػػن   

 سجد المالئكُة إال أبميَس  جاء القوـُ إال محّمًدا ما جاء إال محّمدٌ 
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نكعاف: تاـ كميفرىغ، فأٌما الميفرىغ، فما حيذؼ منو المستثنى منو، كأٌما التٌاـ، فما ذيكر  فاالستثناء
المستثنى منو. كينقسـ التٌاـ إلى مٌتصؿ كمنقطع، فأٌما المٌتصؿ فما كاف المستثنى مف جنس 

 المستثنى منو، كأٌما المنقطع فما كاف المستثنى ليس مف جنس المستثنى منو.
ىنا أٌنػػػنا لك بحػػثنا في كػػػٌؿ سػػػػياؽ عػػػف المعنى المشترؾ بيف المستثنى كالمستثنى اكنرل ىػػ   

منو، ما حصؿ عندنا استثناء منقطع قىٌط. كىذا يفضي بنا إلى إمكانٌية اقتراح حذؼ قسـ 
ـٌ  االستثناء المنقطع، طالما أٌف كٌؿ استثناء منقطع يتضٌمف اٌتصاال مقٌدرا، فيككف عندنا استثناء تا

 كاحد كىك المٌتصؿ، كاالٌتصاؿ بيف ركني االستثناء إٌما أف يككف اٌتصاال لفظٌيا، أك اٌتصاال مقٌدرا. 
الٌنحاة عف كركد االستثناء تاٌما مكجبا، كأٌف حكمو الٌنصب  تحٌدث حكـ المستثنى الّتابع: -2-4

فصبل(، فيك تاـ؛ ألٌف ما  ببل خبلؼ، كاالستثناء التٌاـ المكجب، نحك: ) أنجز الٌطالب بحثو إالٌ 
كنعني »قبؿ )إاٌل( ال يطمب ما بعدىا في العمؿ، أم استغنى عنيا في العمؿ، كىك مكجب؛ أم: 

النساء ﴾َما َفَعُموُه ِإال  َقِميؿٌ ﴿ :قكلو تعالى ،فيمثاؿ النٌ  ،يي كاالستفياـفي كالنٌ بغير اإليجاب النٌ 

تتػػصٌدره أداة نػػػفي أك نيي أك استفياـ، كغير الػػمكجب فػػاالستثناء الػػمكجب إذنا، ىك ما لـ  1«22
 خبلفيو، كنحك ذلؾ، ما كرد في اآلية الٌسابقة.

ىذا إذىا كاف االستثناء تاٌما مكجبا، أٌما إذا كاف تاٌما غيػػػر مكجب، فيي مسألة خٌصيا اإلماـ     
عميو  كقد نٌص  و بدؿ،يف أنٌ البصريٌ  تابعا لما قبمو، فمذىب جعػؿنى إذا ثتػالمس»ابف القػٌيـ بالبياف: 

، كالمقصكد بقػكؿ اإلماـ ابف القػػٌيـ: )تػابع(، ىػك أٌف 2«و عطؼيف أنٌ سيبكيو، كمذىب الككفيٌ 
االستػػثناء تاـٌ كغػير مكجب كالمستثنى تابع لممستثنى منو فػػػػي اإلعراب، كذلػػػؾ نحػػػك )ما قػػػاـ 

تابع لًػ )أحده(، كمثار الخبلؼ بيف الككفة كالبصرة في حكـ ىذا التٌابع  أحػػػده إاٌل زيػػػػده(، فػ )زيػػػد(
 أىك بدؿه أـ عطؼ؟

عرض اإلماـ رأم البصرٌييف كناقشو، كبٌيف كجو االلتباس فيو، فإذا قاؿ البصرٌيكف إٌف     
اف بدؿ المستثنى التٌابع بدؿ، فيك عند اإلماـ ابف القٌيـ ال يستقيـ، مف باب أٌنو لك كاف بدال، لك
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بعضو مف كٌؿ، كبدؿي البعض مف الكٌؿ، ال بٌد لو مف ضمير يعػػػكد عمى الميٍبدؿ مػنو، نحػك: 
)قىبىٍضتي الماؿ ًنصفىو(. كلئلماـ حٌجة أخرل في رٌد البدؿ، مفادىا أٌف الميبدؿى كالمبيدؿ منو  

ي حكـ إثبات القياـ يككناف في الحكـ نفسو، أٌما في قكلنا )ما قاـ أحده إاٌل زيده(، فػ )زيده( ف
ده( في حكـ نفي القياـ، فبل يصٌح أف يككف بدال عنو.  ك)أحى

ال )ؾ تقكؿ: نٌ أ أيضام العطؼ : كيقكٌ تي قمٍ  » كعػػرض اإلماـ ابف القٌيـ رأم الككفٌيػيف كقٌكاه:   
 يحؿٌ و ال فإنٌ د(، أح)مف  داليككف ب أف ال يصحٌ ( ا عبدى ) ػف (،ا دى عبٍ  ار إالٌ في الدٌ  دى حى أ

، كتقٌصينا المسألة عػػنػد نحاة آخريف، فكجػدنا البف ىشاـ رأيا، نراه األنسبى في المسألة 1«ومحمٌ 
صبل أك منقطعا ا أف يككف االستثناء متٌ إمٌ  » قد يخٌمصيا مٌما اكتنفيا مف تعقيد عند الٌمفيفػيف:

 وعمى أنٌ  ،لممستثنى منوجعؿ تابعا أحدىما أف يي  :جاز في المستثنى كجياف ،صبلكاف متٌ  فإفٍ 
نصب اني أف يي الثٌ  ؛يفػػطؼ نسؽ عند الككفيٌ ػػأك ع ،يفد البصريٌ ػعن ؿٌ ػمف ك بعضو  منو بدؿى  بدؿه 

؛ فابف ىشاـ ىينا، اختار أف ييحمىؿ المستثنى التٌابع حكـ 2«د جيٌ  عمى أصؿ الباب كىك عربيٌ 
قاؿ:)ما قاـ أحده إاٌل زيدنا(، فيككف االستثناء التٌاـ المكجب، أم أف ينصب المستثنى بعده، كمنو ي

فيو بيف البدؿ كالعطؼ، خاٌصة أٌف ابف  ستثنى منصكبا، بدال مف الٌرفع، فبل ييٍختىمىؼ)زيدنا( م
 ىشاـ أكضح أٌف ذلؾ )عربٌي جٌيد(.  

تحٌدث اإلماـ ابف القٌيـ عف المفاعيؿ، كخٌص مسائؿ منيا بالبياف، غير أٌنو  فػػػػاعيػػػػػؿ:ػػػالم -3
د جاء حديثو عف ػػًرد ليا فصكال عمى نحك ما انتيج في مسألة االستثناء كالحاؿ. كقػلـ ييف

مفعػػػػػكؿ ألجمو بالٌدراسة د خٌص المفعكؿ المطمؽ كالػػػػٌمؿ مسائؿ شٌتى، كقػػػػػالمفاعيؿ عرىضا؛ إٍذ تخ
ديثو عف ػػنو في معرض حػػػعكؿ فيو، فتحٌدث عػػف المفعكؿ بو. أٌما المفػػػٌؿ حديثو عػػػػكقكاإليضاح 

 كقد ذكر المفعكؿ معو في معرض حديثو عف عمؿ الفعؿ في المعمكؿ بكاسطة الحرؼ.ػٌظرؼ ال
ع شاع بيف المتعٌمميف تعريؼه خاطئ لممفعكؿ بو، مف أٌنو االسـ الذم كق المفعوؿ بو: -3-1

م دِّ عى صؿ بو تى اسـ اتٌ  المفعكؿ بو: كؿ   »عميو فعؿ الفاعؿ، كأٌما الٌتعريؼ الجامع، فيك أف يقاؿ: 
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فالمفعكؿ بو في نظر الٌنحاة ىك  ،1«الفعؿ فنصبو؛ فيك ما انتصب بعد تماـ الكبلـ إيجابا أك نفيا
)إيجابنا(؛ أم ثبت كقكعو، نحك: )قرأ  ما تعٌدل إليو الفعؿ، أك ما يعمؿ عممىو )المشتٌقات(. كقكلو

الٌطالبي كتابا(، كأٌما قكلو )نفيا(، فيدخؿ فيو الٌنفي كاالستفياـ، كما ىك حاصؿ في االستقباؿ. 
؟(، كاالستقباؿ  (، كاالستفياـ )ىؿ قرأ الٌطالب الكتابى سأقرأ (مثاؿ الٌنفي: )ما قرأت الكتابى

يـك الٌتعميمي الٌشائع لممفعكؿ بو؛ ألٌف المفعكؿ بو في ، كىػذه األمثػمة تبٌيػف قصكر المف)الكتابى 
 كٌؿ مثاؿ مٌما تقٌدـ، لـ يقع عميو الفعؿي حقيقة.

كلئٍف لـ يخص  اإلماـ ابف القٌيـ المفعكؿى بو بالٌتعريؼ، فإٌننا تكٌصمنا إلى استنباطو مف سياؽ    
، فييستخمص مف 2«لفعؿ فييامؿ اػعل ،ا كالمفعكؿيألنٌ » حديثو عف العامؿ في الٌنعت؛ إٍذ قاؿ:

ىػذا، أٌف المفعكؿ بو يعمؿي فيو الفعؿ. كمٌما قالو اإلماـ، كيمكف ضٌمو إلى تعريؼ المفعكؿ بو، 
ذ (ادن يزى  تي بٍ رى ضى ) »قكلو:   مفعكال (تي مٍ عى فى )قت لو مف لفظ ػاشتقا فيك مضركب عمى اإلطبلؽ، كا 

القٌيـ ىذا في معرض حديثو عف تككيد ، كقد ذكر اإلماـ ابف 3« ربؿ بو الضٌ عً م : في أ ؛بو
األفعاؿ بالمصادر، كنرل أٌف اإلماـ يرٌكز عمى امتداد عمؿ الفعؿ إلى المفعكؿ بو دكف تقييده 

 بالحدكث أك عدمو.
مكضعيف؛ أٌما  تحٌدث اإلماـ عف تقد ـ المفعكؿ بو عف العامؿ فيتقديـ المفعوؿ بو:  -1-1–3

)اشتقاؽ الفعؿ مف المصدر(، كأٌما الثٌاني فكاف في مسألة: األٌكؿ، فكاف في سياؽ حديثو عف 
مفعكؿ عمى ػػديـ الػػػمكضع األٌكؿ عف جكاز تقػٌدث في الػػد تحػػيؽ في معنى أٌم(. كقػ)الٌتحق

 غيجمو صً أيو كمف ممده عتى عمعمكلو، كىك الفاعؿ، فمي  قد أخذ ( تى بٍ رى ضى  ٍيدنازى  ) » قاؿ: العامؿ،
و نٌ أ ترل أالماده عمى الفاعؿ تفعؿ عميو كاعػػال مادي تليس اع إذٍ  ؛يبالكا بوفمـ  ا المفعكؿكأمٌ 
، فاإلماـ يرل 4«مف حذفو دى عى يو بأبٍ فحذؼ؟ فميس تقديمو عمى الفعؿ العامؿ كالفاعؿ ال يي  ،حذؼيي 
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أٌف المفعكؿ يجكز تقديمو عمى العامؿ، كما يجكز حذفو بخبلؼ الفاعؿ. كىذا الذم عميو جميكر 
  الٌنحاة.
ـٌ بالغرض مف الٌتقديـ، كلـ يكتؼ بتعديد      ، فإٌنو اىت كلٌما كاف نحكي اإلماـ ابف القٌيـ نىٍحكى معافو

ا صإلى تعيينو، كحر  قصداـ عمى فعمو ما يتقدٌ المفعكؿ إنٌ  »مكاطف الجكاز كمػكاطف المنع، قاؿ: 
ِإي ػػاَؾ ﴿ :ـ فيدٌ ػػػذلؾ تقػػػغيره، كل إلىىاب ذٌ ػػػىف عف الذٌ ػػيره، كصرفا لمػػػف غػػػػم زهػػػػػييعمى تم

 األكىاـكنفي عكارض  ،ةيٌ الكحدان كتحقيؽ ،معرض اإلخبلص في ده الكبلـ كارً  إذٍ  ؛5الفاتحة ﴾َنعْػُبػدُ 
، كما ذىب إليو اإلماـ، يدفع عنو ما قد ييساء فيميو مف القكؿ األٌكؿ، مف أٌف 1«ؽ بغيرهعمٌ عف التٌ 

ٌنما بٌيف اإلماـ دكر المفعكؿ بو في تبميغ القصد، كأٌف ىذا القصد )المفعكؿ بو لـ يبالكا بو(،  كا 
ـٌ بو الٌنحاة كالببلغٌيكف.  يتضٌمف معنى خاٌصا بتقديـ المفعكؿ بو أك حذفو، كىذا باب كاسع اىت

إذا كاف اإلماـ ابف القٌيـ قػد نحػا منحى الٌنحاة في حٌد  المفعػػػػػػػػوؿ المطمػػػػػػػػػػؽ: - 3-2
بو، فإٌنو في باب المفعكؿ المطمؽ، قد تفٌرد بمفيـك خالؼ فيو الٌنحاة. كلقد تناكؿ  المفعكؿ

المفعكؿ المطمؽ في معرض حديثو عف تعٌدم الفعؿ إلى المصدر، قاؿ في بداية عرضو 
مطمقا لبياف  مفعكال يككف أفأحدىا:  أنحاء،بلثة ثصدر عمى مم الفعؿ إلى التعدٌ  »لممسألة: 

، ييفيـ مف قكلو ىذا، أٌف المصدر 2« حاال. يككف أفالث: الثٌ  تككيدا،يككف  فأاني: الثٌ  ،كعنٌ ال
ٌنما ىك تككيد لمفعؿ، كما لك أٌننا  ، نحك: )ذىىبى ذىىىابنا( ليس مفعكال مطمقا، كا  الذم يؤٌكد الفعؿى

 أٌكدناه بتكرار لفظو: )ذىب ذىب(. فما الذم عميو الٌنحاة في ىذه المسألة؟

تفٌحصنا ما ذىب إليو الٌنحاة في تحديدىـ مفيـك المفعكؿ  المفعوؿ المطمؽ:مفيـو  -3-2-1 
قمت  :فيك منصكب تقكؿ ،ضمةو فى مً المصدر مع فعٍ  »المطمؽ، ككجدناىـ يجمعكف عمى أٌف: 

نٌ ... كقعدت قعكدا ،قياما كىي تككيد الفعؿ  :ألحد ثبلثة أشياء ،ذكر المصدر مع فعموما يي كا 
قمت  :بييفكتقكؿ في التٌ  ،قمت قياما كقعدت قعكدا :ككيدنقكؿ في التٌ  .اتكعدد المرٌ  ،كعكبياف النٌ 

 تي دٍ ػػػعى قى كى  ،فيٍ ػػكمتى قى  متي ػػقي  :اتمرٌ ػػدد الػػي عػكؿ فػقػػكت ،بلػػكيػا طػػكسػست جمػمػا كجػػسنػياما حػػق
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ذكر ابف جٌني ىذا، في باب )المفعكؿ المطمؽ كىك  ،1«كضربت ثبلث ضربات ،فً يٍ ػتى دى ػػعٍ ػقى 
ذا ما تمٌعٌنا قكلو، كقارٌناه بما ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـ، كجدناىما يختمفاف في أمر  مصدر(، كا 

 كيٌتفقاف في آخر:
ابف جٌني يجعؿ المصدر المؤكِّد لمفعؿ مفعكال مطمقا، بينما يمٌيز ابف القٌيـ بيف المفعكؿ   - 1

 لمصدر المؤٌكد.المطمؽ كا
يتٌفقاف في جعؿ المفعكؿ المطمؽ المنعكت مبٌينا لمٌنكع، كمنو المثاؿ الذم ذكره ابف  – 6

سىننا(، كىينا تجدر اإلشارة أٌنو قياسا عمى ىذا، تيٍخطئ الكثير مف كتب  ا حى جني: )قيٍمتي ًقيامن
تككيد الفعؿ رضو الٌنحك الٌتعميمي، في اعتبار المفعكؿ المطمؽ المنعكت، مفعكال مطمقا، غ

 والمفعكؿ المطمؽ مصدر يذكر مع فعؿ أك شبي » مف ذلؾ ما ذىب إليو سعيد األفغاني:
بؾ  ا. أنا مسركره كن صباح عدٍ  دك كؿٌ لتككيده، مثؿ: أعٍ  -1 ألحد أغراض أربعة: ،مف لفظو

فقد اعتبر )عطاءى( مؤكِّدا لػ )عطاؤؾ( بالٌرغـ مف  2«مباركا. سركرا. ىذا عطاؤؾ عطاءن 
   ككنو منعكتا.

أٌف المفعكؿ المطمؽ، ال يككف إاٌل منعكتا، أك في حكـ  – بعد ذلؾ –كيبٌيف اإلماـ        
ـَ الَمُو ﴿المنعكت، نحك: )ضربتو ضربا ما(، كقد رٌد في ىذا الباب قكؿ المعتزلة في اآلية:  َوَكم 

إًذ اعتبركا )الٌتكميـ( مجازٌيا، كقد بٌيف في مسألة مطٌكلة أٌف الٌتكميـ ؛ 164الّنساء  ﴾َتْكِميًماُموَسى 
، أٌكد الفعؿ كليس مفعكال مطمقا.   ىينا مصدره

قد تبٌيف أٌف المعنى ليس كاحدا، بٍيف أف يككف المصدر مؤكِّدا لمفعؿ، كبيف أف يككف     
 فٌ ؟ ألال تككيد فعكؿ مطمؽمما ىي ، فإنٌ (ةن بى رٍ ضى  وي تى بٍ رى ضى ) قمت: إذا ؾنٌ أك  »مبٌينا لنكعو: 

، غير أٌننا نرل أٌف األيسر ما ذىب إليو 3«دعناه زيادة عمى المؤكٌ مككيد ال يككف في تٌ ال
الٌنحاة في جعميـ المفعكؿ المطمؽ بابا كاحدا لممصدر الفضمة المنصكب، كالمشتٌؽ مف 

ـٌ ينقسـ بحسب األغراض التي  يدٌؿ عمييا إلى أقساـ، عمى نحك ما فعؿ ابف جٌني. الفعؿ نفسو، ث

                                                           

 .06ابف جٌني ، الممع في  العربية، ص  -  1
 .652، دار الفكر، ص 6443األفغاني، المكجز في قكاعد المغة العربٌية، د ط. بيركت:  سعيد -  2
 .533، ص 6ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج - 3



آساء ابٍ انقيّى في يسائم األسًاءانفظم األٔل:   

 

88 

 

 ـ عف مسألة العامؿ فييتحٌدث اإلماـ ابف القيٌ العامؿ في المفعوؿ المطمؽ:  -2-2–3
العامؿ فيو إذا كاف مفعكال مطمقا  » المفعكؿ المطمؽ، كيرل أٌف العامؿ فيو ليس لفظ الفعؿ:

نٌ  ،فسوػػؿ بنػػظ الفعػػليس ىك لف الذم ىك فاء كعيف  (ؿى عى فى )نو مف معنى يتضمٌ  ك ماػػما ىػػكا 
ف تضمٌ  (تي بٍ رى ضى )ؾ حيف قمت: كلكنٌ  ،رب ليس بمضركبفالضٌ  (ضربان )ؾ إذا قمت ن ألنٌ  ؛كالـ
ا بىاًىرنا( ، فالعامؿ في المفعكؿ 1«(تي مٍ عى فى )معنى  (تي بٍ رى ضى ) احن حى نىجى ، يريد اإلماـ أٌف قكلنا: )نىجى

ٌنما العامؿ ما تضٌمنو الفعؿ )نجح( مف معنى المطمؽ )نجاحا( ليس الفعؿ  )نجح(، كا 
ا بىاًىرنا(: احن حى فىعىؿى نىجى  )فعؿ(، ككأٌف تأكيمو:) نىجى

ا بىاًىرنا احن حى نىجى  نىجى

 ؾ

                     

     6ؼ             1إليو                  ؼ  ـ        ـ                

  نعتمفعكؿ مطمؽ                      فعؿ ماض    فاعؿ           

ا             باًىرنا                     احن حى        ىك                   نىجى  نىجى

 العامؿ                                                                       
، كاأليسر في رأينا أف يككف كنرل أٌف في ىذا تعقيدا لممسألة، كىك منيج ألفٍينا اإلماـ يمٌجو    

العامؿ فيو ىك الفعؿ نفسو، فأٌنى لمفعؿ أف يعمؿ في الحاؿ، كييعٌطؿ عمميو في المفعكؿ المطمؽ؟ 
 الٌميـ إاٌل إذا كاف اإلماـ قىصد قصدا لـ يتأٌت لنا بمكغو.

 مـٍ كاعٍ »(: كالٌرأم الذم اقترحناه، كجدنا كثيرا مف الٌنحاة قد قالكا بو، كمف ىؤالء صاحب )الممع   
قمت  :تقكؿ في المبيـ ،مف المبيـ كالمختٌص  ،الفعؿ يعمؿ في جميع ضركب المصادر أفٌ 
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ىاب الذم كذىبت الذٌ  ،قمت القياـ الذم تعمـ :كتقكؿ في المختٌص  ،كانطمقت انطبلقا ،قياما
 ، إٌف في قكؿ أبي الفتح فائدتٍيف:1«تعرؼ

 لعامؿ في المفعكؿ المطمؽ؛األكلى أٌنو لـ ينحي منحى معٌقدا في البحث عف ا 
  أٌما الثٌانية، فإٌف قكلو يؤٌكد أٌنو لـ يثير عمى نظرٌية العامؿ كما اٌدعى صاحب )الٌرٌد عمى

ٌنما قصد ابف جني العكامؿ  الٌنحاة(، ككثيره مٌمف سار في نٍيًج إلغاء العكامؿ، كا 
 الكاضحة الميٌسرة لفيـ منطؽ انتظاـ الكمـ في العربية.

أشرنا في ما تقٌدـ، أٌف اإلماـ ابف القٌيـ يقٌسـ  المفعوؿ المطمؽ عمى عاممو:تقديـ  -3-2-3
المصدر الفضمة المشتٌؽ مف لفظ الفعؿ إلى حاؿ، كمفعكؿ مطمؽ، كمصدر مؤٌكد لمفعؿ. كبناء 

كيجكز تقديمو كتأخيره »عمى ىذا التقسيـ، جاء مكقفو مف جكاز تقديـ ىذا المصدر أك عدمو: 
ككيد ال التٌ  ألفٌ  ؛كال يجكز تقديمو عمى الفعؿ إذا كاف تككيدا لو ،قا أك حاالإذا كاف مفعكال مطم

كلعٌؿ عدـ جكاز تقديـ المصدر المؤٌكد لمفعؿ عمى عاممو، مف األسباب  ،2«دـ عمى المؤك  يتقدٌ 
التي تكٌخاىا اإلماـ ابف قٌيـ الجكزٌية في اعتبار المصدر المؤٌكد قسما قائما يختمؼ عف المفعكؿ 

يجكز تقديميما فنقكؿ: )ضاحكنا جاء(، ك)استقباال  -عنده-مؽ؛ فالمفعكؿ المطمؽ كالحاؿ المط
  ممٌيزا استقبمتو(.

 وا استقبمتي ممٌيزن  باالن قٍ تً اسٍ                                    

 ؾ 

                  3إليو       ؼ  ـ                ـ        6ؼ       1ؼ              

 فعؿ ماض            فاعؿ     ـ  بو               نعتمفعكؿ مطمؽ             

              استقباالن      ميمٌيزا     استقبىػٍؿ                 تي         ػوي                                                                     
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، فبل يجكز قكلنا: فبل يجكز تقديمو -ـبمفيكـ اإلماـ ابف القيٌ  –د ا المصدر المؤكٌ أمٌ 
  )استقباال أستقبمو(.

 حٌدد اإلماـ ابف القٌيـ مفيـك المفعكؿ ألجمو، كتحٌدث عف العامؿ فيو: المفعػػػوؿ لػػػػػو: – 3-3
بلىما ينتصب عمى ككً  ،ةة أك غائيٌ ة فاعميٌ ا عمٌ كىي إمٌ  ،ة الفعؿالمفعكؿ لو ىك عمٌ  »

 .اح  عف اإلنفاؽ شي  ؾى سى مٍ كأى  ،انن بٍ ب جي عف الحرٍ  تي دٍ عى كقى  ،فعمت ذلؾ خكفا :تقكؿ ،ةالمفعكليٌ 
كىك المراد مف  ،كر الباعث أك الغايةفإذا ذي  ...رؾػػػؿ كالتٌ عٍ ػػمى الفً ػػاممة عػػباب حػػذه أسػػفي

، ذكر اإلماـ 1«كالباعث لو عمى الفعؿ ،كغايتو ،ىذا ىك مقصكده را بأفٌ كاف مخبً  ،الفعؿ
ابف القٌيـ كغيره مف الٌنحاة، انتصابى المفعكؿ ألجمو عمى المفعكلٌية، كبٌيف أٌف الغرض مف 
المفعكؿ ألجمو ىك إيضاح العٌمة مف الفعؿ، غير أٌننا إذا قارٌنا تعريؼ ابف القٌيـ لممفعكؿ 

يتطٌرؽ إلى ماىٌية المفعكؿ ألجمو، مف  ألجمو، كما ذىب إليو الٌنحاة، كجدنا أٌف اإلماـ لـ
، كلعٌؿ 2«اعمـ أٌف المفعكؿ لو ال يككف إاٌل مصدرا »حيث ككنو مصدرا، يقكؿ ابف يعيش: 

الذم حمؿ اإلماـ ابف القٌيـ عمى عدـ الٌتخصيص، ىك أٌف المفعكؿ ألجمو قد يتعٌدل إليو 
ب الٌرزؽ(، كمنو قكلو الفعؿ بكاسطة حركؼ الجٌر مثؿ: )ًلػ( ك)مف(، فنقكؿ: )ذىب لطم

ـْ ِمْف ِإْماَلؽٍ و  ﴿ تعالى:  .151األنعاـ  ﴾اَل َتْقَتُموا َأْوالَدُك

العامؿ في المفعكؿ ألجمو، أمكنتنا مف استعادة  لةمسأ: العامؿ في المفعوؿ لو -3-3-1
القائـ عمى الٌتيسير كاالبتعاد عف الٌتكٌمؼ، فقد عرض اإلماـ  الٌنيج الٌنحكم لئلماـ ابف القٌيـ،

في ىذه المسألة رأم الٌسييمي، الذم اعتبر العامؿ في المفعكؿ ألجمو ىك ما يتضٌمنو الفعؿ 
 و دؿٌ و لـ يعمؿ فيو بمفظو عندم، كلكنٌ ا عممو في المفعكؿ مف أجمو، فإنٌ كأمٌ  »مف معنى: 

، كيقصد الٌسييمي بقكلو )الفعؿ الباطف(، أٌننا إذا 3«كالقمبفس فعؿ باطف مف أفعاؿ النٌ  ىعم
                                                           

 .527، ص6ـ الجكزية، بدائع الفكائد، جابف قيٌ  -  1
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ٍمتي ابتغاءى األجر(، فتأكيمو: )صٍمتي أيٍظًيري ابتغاءى األجر(، فػػػ)أيظًير( ىك الفعؿ  قمنا )صي
 الباطف الميضمىر العامؿ في المفعكؿ ألجمو.

ضركرة بو  أم  ا أدرم م »كقد رٌد اإلماـ ابف القٌيـ ىذا المذىب، كاعتبره فاسدا، قاؿ:      
ىذا لك  فٌ فإ ،فظا المٌ أمٌ ، لفظا كال معنى الذم ال يصحٌ  ،اىرؼ الظٌ كمٌ ؼ كالتٌ عسٌ إلى ىذا التٌ 
ة في رٌ مػكلك  ظكا بولتمفٌ  ،، كنحكهر، كىك قكلؾ: يظير الخكؼ كالمحبةؿ مقدٌ ملعا كاف معمكال

 إضماره مقتضى الكبلـ فيصحٌ  كػػياؽ كال قرينة، كال ىػف سػو ال دليؿ عميو م، فإنٌ يـمكبل
كمنو نستشؼ أٌف العامؿ في المفعكؿ ألجمو عند اإلماـ ابف القٌيـ 1«فدعكل إضماره ممتنعة

 ىك الفعؿ نفسو، دكنما حاجة لئلضمار.
عند الٌسييمي، فمنا أف  ؼكمٌ ؼ كالتٌ عسٌ التٌ كنرل أٌنو إذا تساءؿ اإلماـ ابف القٌيـ عف     

نتساءؿ تساؤلىو: فأٌم ضركرة دعت اإلماـ ابف القٌيـ إلى الٌتعٌسؼ في إضمار عامؿ المفعكؿ 
ظياره في الحاؿ، كالمفعكؿ ألجمو؟ كمف ثـٌ نرل أف ييدفع ىذا التكٌمؼي في العامؿ  المطمؽ، كا 

مة التي كردت فييا. في المفاعيؿ عامة، كالحاؿ كالنعت... بضٌميـ إلى عامؿ كاحد في الجم
ا عمى الٌنجاًح إرٍضاءن ًلكالدٍيو(، يككف تحميميا  فجممةه مف قبيؿ: )دخؿى الٌطالبي المجتيدي ميصمِّمن

 عمى ىذا الٌنحك: 
ا عمى   الٌنجاًح إرٍضاءن ًلكالدٍيودخؿى الٌطالبي المجتيدي ميصمِّمن

     

           2ؼ            5ؼ        0ؼ        3ؼ        6ؼ     1ـ        ـ إليو     ؼ      

 نعت      حػػاؿ     جار كمج      ـ  لو    جار كمج      مض إليو        فاعلفعؿ ماض     

ا عمى             الٌنجاًح   إرٍضاءن     ًلكالدٍم           ػوً  دخؿى    الٌطالبي   المجتيدي    ميصمِّمن
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 فالعامؿ في ما سبؽ: )الفاعؿ، الٌنعت، الحاؿ كالمفعكؿ ألجمو(، ىك الفعؿ )دخؿ(.

: )الٌظرؼ كالمفعكؿ فيٍ مصطمح في ىذا البابحاة ستعمؿ النٌ ا و:ػػوؿ فيػػػػػػػالمفع –3-4
اسـ  رؼ، كىك كؿ  ك الظٌ ػيؿ: ىػيو؟ قػكؿ فػقائؿ: ما المفع اؿى ق إفٍ  »فيو(، قاؿ ابف األنبارم 

 تي مٍ ػػػػ، كقي اليكـى  تي مٍ ػػػصي )ذلؾ نحك: ك  (،في)ى نى ػيو معػراد فػماف، يي مكاف، أك الزٌ ػمف أسماء ال
يمة، كجمست في صمت في اليكـ، كقمت في المٌ )قدير فيو: كالتٌ  (،كجمست مكانؾ ،يمةى ػػػالمٌ 

ـى سيٌمي ظػيؿ: فػفإف ق ..كما أشبو ذلؾ. (مكانؾ سيٌمي  ما كاف محبلن لؤلفعاؿو لرفنا؟ قيؿ: ألنٌ ػًم
، فالٌشرط األساس الذم يقـك عميو المفعكؿ 1«فييا األشياءي  ظرفنا، تشبيينا باألكاني التي تحؿ  

(، فاليـك محٌؿ زمني  لحدكث  ٍمتي اليىٍكـى ، فقكلو: )صي فػيو، ىػك كػكنو مػحبٌل لػكقكع حدثو
(، فالمكاف محؿ  لحدكث فعؿ الجمكس. الٌصكـ،  كقكلو: )جمٍستي مكانىؾى

ٌنما استعمؿ مصطمح )ظرؼ      لـ يستعمؿ اإلماـ ابف القٌيـ مصطمح المفعكؿ فيو، كا 
مكػاف( كمػػصػطمػح )ظػرؼ زمػاف(، ككػاف اسػتػعػمػالػػػو ليػما بالػمػفيكـ نفػسو الػذم حػٌدده 

كـ يقـك ػػي) :كػػػنح ،ياػػػعة فيػػػداث الكاقػػػاف إلى األحػػػمزٌ ػػظركؼ ال ػػتفػػيضً ما أي إنٌ »الٌنحاة، قاؿ: 
فاإلماـ ابف القٌيـ  2«إلييا تفيي الختصاصيا بيا أضيف ا،ككاقعة فيي ،يا أكقات لياألنٌ  (؛زيد

 يؤٌكد أٌف الظركؼ تقع فييا أحداث.

كيمٌيز اإلماـ ابف القٌيـ في مكضع آخر بيف الٌظرؼ كالمفعكؿ بو، كمٌثؿ لذلؾ بػقكلو:    
( ىينا، مفعكؿ بو عمى سعة الكبلـ، أم سار الٌسبت كٌميا.  ( فػ )الٌسبتى )سٍرتي الٌسبتى
ب إضافتيا، فنقكؿ: )ًسٍرتي يكـى الٌسبًت(؛ ألٌف  ٍدنا أف نيعٌرفىيا كجى كيضيؼ اإلماـ أٌنو إذا أرى
ـي ابف القٌيـ لممسألة بحديث المصطفى  )يـك الٌسبت( محٌؿ لكقكع الحدث. كاستشيد اإلما

y: « ًٍنًبو ـى ًمٍف ذى ا تىقىد  اننا كىاٍحًتسىابنا، غيًفرى لىوي مى ، ًإيمى افى مىضى ـى رى ا ( في  3«مىٍف صى فػػ)رمضافى

لو لممسائؿ الٌنحكية الحديث مفعكؿ بو كليس ظرفا، كلٌما كاف اإلماـ ابف القٌيـ ييتـٌ في تناك 
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(، يقكؿ: ا كأمٌ  »بالمعنى، كيكليو األىٌمية األيكلىى، فإٌنو شرح سبب حذؼ المضاؼ كىك )شيرى

ياـ لجميع ير فائدة أيضا كىي: تناكؿ الصٌ ففي حذؼ الشٌ  (،ضافى مى رى  اـى مف صى ): yقكلو 

ـى أك قى  اـى صى  فٍ فمك قاؿ: مى  ،يرالشٌ  كلـ يتناكؿ  (،فيػ )ب رالصار ظرفا مقدٌ  ،افى ضى مى رى  رى يٍ شى  ا
لصار ظرفا مقٌدرا : )، فقكلو1«عةعمى السٌ فرمضاف في الحديث مفعكؿ  ،وياـ جميعى القياـ كالصٌ 

 )المفعكؿ فيو(. بػ في(، ييفيـ منو أٌنو استعمؿ )الظرؼ( بمعنى
كأٌما الفرؽ بيػػف )صػاـ رمضاف( ك) صاـ شيػر رمضاف(، فيك كاضح بما شرحو اإلماـ؛     

فاألٌكؿ معناه )صاـ كٌؿ رمضاف(، كأٌما الثٌاني، فإذا ايستعمؿ بمعنى )في(؛ أم )صاـ في 
ٌنما قد ييفيـ منو )صاـ ًبٍضعى أٌياـ في  رمضاف(، كىذا شير رمضاف( لـ يدٌؿ عمى الٌسعة، كا 

 ٌما يفٌسر جنكح اإلماـ إلى االىتماـ بالمعاني الحاصمة مف الٌتراكيب الٌنحكٌية.المثاؿ م

كبٌيف أٌنو الفعؿ نفسو  ،كتحػٌدث اإلماـ ابػف القػٌيـ عػػف العػامؿ في الظػرؼ )المفعكؿ فيو(   
مشتٌؽ  -عند اإلماـ ابف القٌيـ-كذلؾ سكاء أكاف الٌظرؼ مشتٌقا، مثؿ: )قيٍرب( ك)بىٍعد(؛ ألٌنو 

 ) ( ك)أماـ(... فػ )فكؽ( مف )فيٍقتي مف: )بىعيد( ك)قىريب(، ككذلؾ )فكؽ( ك)قٌداـ( ك)خمؼى
(، أـ لـ يكف مشتقٌا، نحك:  مىٍفت(، ك)أماـ( مف)أىمىٍمتي ك)قٌداـ( مف )تقد مت(، ك)خٍمؼ( مف)خى

ًذؼ حرؼ الجٌر، كتعٌدل  -عند اإلماـ-)جمٍستي يمينىؾ( فأصمو  )جمٍستي عف يمينؾ(، فحي
 بنفسو. الفعؿ
كلٌما فرغنا مف البحث عف آراء اإلماـ ابف القٌيـ في المفاعيؿ الٌسابقة، كلـ يتبٌؽ إاٌل    

ٌنما كاف المفعوؿ معوالحديث عف  ، كجدنا أٌف اإلماـ لـ يخٌص الباب بالٌشرح كالٌتفصيؿ، كا 
 ؼاالستثنائية، كالعامؿ في المعطك عنو عرضا في مسائؿ ثبلث: مسألة عمؿ )إاٌل( حديثو 

 كالعامؿ في الٌظرؼ.
يا فقد زعـ بعضيـ أنٌ  االستثناء، في ا إالٌ كأمٌ  »قاؿ في مسألة عمؿ )إاٌل( في ما بعدىا:     

يا حيح أنٌ كالصٌ  (، عمركما جاءني إالٌ )ك ( زيده إالٌ  ما قاـ أحده ) :كنقض ذلؾ بقكليـ ،عاممة
إلى العمؿ فيما  كتكصيؿ كاك المفعكؿ معو الفعؿى  ،إلى العمؿ في االسـ بعدىا مة الفعؿى كصً مي 
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 ػوفعكؿ معػٌية( في المػؿ )كاك المعػاس عمؿ )إاٌل( بعمػكاالستنباط ىينا ميٌسر؛ إذ ق 1«بعدىا
ٌنما العامؿ ىك الفعؿ نفسو، كما )الكاك(  كتبٌيػف أٌف العامؿ في المفعػكؿ معو ليس )كاك المعية(، كا 

 :، يقكؿ ابف ىشاـكىذا الذم عميو معظـ الٌنحاة .إاٌل ميكًصمة لمفعؿ لمعمؿ في المفعكؿ معو
 ا العامؿكف فمـ يرضكا بيذ، أٌما الككفيٌ 2«اصب لممفعكؿ معو ما سبقو مف فعؿ أك شبيوكالنٌ »

ٌنما اعتبركا المفعكؿ معو منصكبا عمى الخبلؼ، كىك مذىب معٌقد مفاده أٌف األصؿ في  كا 
ـْ  ﴿ ففي قكلو تعالى: ،المفعكؿ معو ىك تكرار الفعؿ ـْ َوُشَرَكاَءُك . 82يونس ﴾ َفَأْجِمُعوا َأْمَرَك

كلٌما  ،شركاؤكـ أمرىـ()شركاءىكـ( مفعكؿ معو، كاألصؿ عند الككفٌييف أف يتكٌرر الفعؿ: )كيجمع 
 لـ يىٍحسيف تكرار الفعؿ، خالؼ الفاعؿ الثٌاني الفاعؿى األٌكؿى فانتصب، كىذا ما سٌمكه بالخبلؼ. 

ٌف مف المسائؿ التي لـ يكليا اإلماـ ابف القٌيـ اىتماما بالغا في باب المنصكبات، مسألة     كا 
، كذلؾ في تحميمو لممثاؿ الحاؿ عف أشار إلييا إشارة عارضة في سياؽ حديثو إذٍ ؛ مييزالتّ 

فإذا قمت » (، قاؿ ابف القٌيـ:ابن طى ري  وي نٍ مً  بي يى طٍ ا أىرن سٍ ا بي ذى ىى المشيكر المنقكؿ عف إماـ الٌنحكييف )
و ليس مف المقادير فإنٌ  ،مييزو ليس مف قسمي التٌ قمت: يأبى ذلؾ أنٌ ؟  جعمتو تمييزافيبٌل 

أف  فبل يصحٌ  ،المنتصب عف تماـ الجممةمييز كال مف التٌ  ،عف تماـ االسـالمنتصبة 
 نكعاف: -عنده-كييفيـ مف قكؿ اإلماـ أف الٌتمييز  ،3«يككف تمييزا

َفاْنَفَجَرْت ِمْنُو  ﴿تمييز يكٌضح المبيـ في المقادير كاألعداد كالقياس، نحك قكلو تعالى:  -

دو ذىىىبنا، أيٍنفً » :y ،66البقرة  ﴾اْثَنَتا عْشَرَة َعْيًنا  ا أيًحب  أىف  ًلي ًمٍثؿى أيحي  قيوي كيم وي، ًإال  ثىبلىثىةى مى

( مف الذىب.4«دىنىاًنيرى  دو   ، كىك يريد مقدار )أيحي
ٍيده( تركيب  تمييز - ب بى زى قنا(، فػ )تىصى ٍيده عىرى ب بى زى يكٌضح مبيما في جممة تاٌمة، نحك: )تىصى

ـى  قنا(، إلزالة اإلبياـ: )ًب ٌنما جاء الٌتمييز الذم ىك )عىرى تاـٌ مف فعؿ الـز كفاعؿ، كا 
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زاؿ اإلبياـ أ )شيبا(مييز التٌ ، 4مريـ﴾َواْشَتَعَؿ الر ْأُس َشْيباً ﴿ تصٌبب؟(، كنحكه قكلو تعالى:
 )اشتعؿ(: )بـ اشتعؿ؟(عف 

ا رن سٍ ا بي ذى ىى تناكلو لمثاؿ سيبكيو )كلئلماـ ابف القٌيـ حديث آخر عف الٌتمييز، كذلؾ في تتٌمة     
(، كيمكف أف نستشٌؼ منو مكقفو مف العامؿ في تمييز )أفعؿ الٌتفضيؿ(، كمدل ابن طى ري  وي نٍ مً  بي يى طٍ أى 

ا ال محالة فبسرن  ،ا مف فبلفبسرن  أطيبي  جؿي ىذا الرٌ  ؾ إذا قمتى ألنٌ »جكاز تقديمو عف عاممو، يقكؿ: 
ذا قدٌ  ،تمييز  يب بسرا(ذا أط، فػفي )ىػ1«اؿػػػفبسرا ال محالة ح ،مت بسرا عمى أطيب مف كذاكا 
ـ )بسػرا( تمييزا كليس حاال، كنستشٌؼ مف ىذا أٌف العامؿ فيو، ىك )أفعؿ ػػر اإلماـ ابف القيٌ تباعػ

عػند اإلماـ ابف –عاممو؛ ألٌنو  كنستشٌؼ منو أيضا، أٌنو ال يجكز تقديمو عمىالٌتفضيؿ(. 
تقٌدمو، لقيٍمنا إٌنو يجكز تقد ميو عمى  بعدإذا تقٌدـ أصػبح حاال، كلك أٌنو بػقي تمييزا  -القػٌيـ

ال يجكز أف »العامؿ. كىذا ما ذىب إليو البصرٌيكف كخالفيـ فيو الككفٌيكف، قاؿ ابف يعيش: 
(... كقد ذىب أبك عثماف المازني كأبك العٌباس  تقكؿ: ٍيده(، كال )نىٍفسنا ًطٍبتي ب بى زى قنا تىصى )عىرى

 المبرد كجماعة مف الككفٌييف إلى جكازه، كاحتٌجكا بذلؾ ببيت أنشدكه كىك:

ا كىادى نىٍفسنا ًبالًفرىاًؽ تىًطيبي  مى ًبيبىيىا  كى ٍممىى بالًفرىاًؽ حى ري سى  أىتىٍيجي

ما كىادى نىٍفًسي ًبالًفراًؽ تىًطيبي ... كال حٌجة  ، كما 2«في ذلؾ لقٌمتو كشذكذه، مع أٌف الٌركاية: كى
ذىب إليو ابف القٌيـ، ككافؽى فيو البصرٌييف نراه األنسب، مف باب أٌف الميميِّز يأتي لتبييف 

ـي الٌتككيد عمى المؤك   ز تقٌدميو عميو، كما ال يجكز تقٌد د، كىك كتفسير المبيىـ، كمف ثـٌ لـ يجي
 ما سنبٌينو في المبحث البلحؽ. 
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لـ يفرد اإلماـ ابف القٌيـ مبحثا أك فصبل، لتحديد مفيكـ ع: : التّػوابػالمبحث الخامس
الٌتكابع، كقد تمٌكٌنا مف استنباط بعض خكاص الٌتكابع إجماال، مف سيػاؽ حديػثو عػف 

ترتبط أجزاؤه بعضيا  ،رهػعمى آخ الكبلـ مبنيٌ  إفٌ ػف » )الحركؼ الٌركابط بيف جممتيف(، يقكؿ:
، فأشار اإلماـ ابف القٌيـ إلى أىـٌ 1«فات كغيرىا بمتبكعاتياكابع مف الصٌ كارتباط التٌ  ،ببعض

 عبلمة تمٌيز الٌتكابع، كىي ارتباطيا الكثيؽ بمتبكعاتيا.
؟ أتراىـ فإذا عممنا مراد اإلماـ ابف القٌيـ مف )الٌتكابع(، فيبٌل أدركنا مفيكميا عند الٌنحاة 

لعٌؿ اإلماـ فاتو أف ك  ،تقاطع مفيكميـ مع ما ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـ، أـ أٌف ليـ إضافات
 يكٌضحيا؟

ا: كعن بي يء تي الش   تي عٍ بً كتى  ،ا في األفعاؿاعن بى ا كتى عن بى يء تى الشٌ  عى بً تى  » كرد في لساف العرب    
ا؛ قاؿ عن ب  تى و تى تى عٍ ب  تى تى و كى عى ب  كذلؾ تتى كى  ،وي ا لى عن بى ت  بو مي قفاه كتطمٌ  وي عى ب  تى كتى  وي عى بى تٍ أىكى  وي عى بى في إثره؛ كات   رتي سً 
 طامي:القي 

ٍيري األى              ا اٍستىٍقبىٍمتى ًمٍنوي كخى لىٍيسى بأىف تتىب عىو اتِّباعاٍمًر مى  2«... كى
، كأٌما اصطبلحا، فيك باب مف أبكاب الٌنحك، يراد بو أف )تبع( لغة يراد بو إذنا، اقتفاءى شيئ

فرادا أك تثنية أك جمعا، كتذكيرا أكتأنيثا، كتعريفا أك تنكيرا.  تىٍتبىع الكممة ما قبميا، إعرابا، كا 
ف كالبدؿ كالعطؼ بالحركؼ عت كعطؼ البياككيد كالنٌ التٌ » ، قاؿ ابف الٌسراج:كابع خمسةالتٌ ك 

 ط حرؼ بتكسٌ ع إالٌ بال يت ،كالخامس كىك العطؼ .طبغير متكسٌ  عي بى ػتٍ خمسة: أربعة تى لكىذه ا
حٌدد ابف  3«صب كالخفضً فع كالنٌ مف الرٌ  ،ؿاني ما جرل عمى األكٌ الثٌ فجميع ىذه تجرم عمى 

 بع ببل متكٌسط، كأٌما العطؼالٌسراج مفيـك التٌابع، كذكر أقساـ الٌتكابع، كبٌيف أٌف أربعة مػنيا تتػٌػ
 فيككف بكاسطة حركؼ العطؼ.

كلـ يشٌذ اإلماـ عف الػػمفيـك الذم حٌدده ابف الٌسراج، مف حيث ارتبػػاط الػػػتٌابع       
ٌنما ذكر نكعا كاحدا فقط، كىك الٌنعت كعطػػػػؼ  بالمتبكع، كلـ يذكر اإلماـ أصناؼ الٌتكابع، كا 
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خرل التي ذكرىا ابف الٌسراج، كىك ما عمػػيو عبارة )كغػػيرىػػا(، كلعػػٌمو يقصد بيا األقساـ األ
 سيتبٌيف مف خبلؿ تتٌبعنا لكٌؿ صنؼ مف الٌتكابع عند اإلماـ ابف قٌيـ الجكزٌية:  

كقد اٌتضح في  -ما ذكرناه عف اىتماـ اإلماـ ابف القٌيـ بالمعنى إفٌ ػػػد: وكيػػػػػػػػالتّ  -1
يتأٌكد جمٌيا في باب الٌتككيد، كنشير بداية إلى أٌف اىتماـ اإلماـ بالٌتككيد  -مسائؿ سابقة

المعنكٌم كمسائمو، كاف أشد  مف اىتمامو بالٌتككيد الٌمفظٌي؛ إٍذ خٌصص مجاال معتبرا لما يؤك د 
نحك: )أجمع( ك)كٌؿ( ك)ًكبل( ك)ًكٍمتا(، كما أٌنو اىتـٌ بمسألة تقديـ الٌتككيد تككيدا معنكٌيا، 

 عمى عاممو، كمسألة تككيد الٌنكرة، كما يؤك د مف األفعاؿ...

كقاؿ:  د الفعؿى و إذا أكٌ فإنٌ  »أشار اإلماـ إلى الفائدة التي تحصؿ مف الٌتككيد، فقاؿ:     
، فالمعنى الذم يٍضػفيو الٌتككيد عمى الكبلـ 1«فائدة كاف الكبلـ مفيدا أبمغى  (،فعمتي  فعمتي )

 كىذا ما يؤٌكده الٌنحاة في باب الٌتككيد، يقكؿ ابف مالؾ: ،اأكثر إفادة، كأبمغ مقصديجعمو 
 ؿى قتى )في قكلؾ:  (فسالنٌ )ر ذكٍ  المتبكع عمى ظاىره، فإفٌ  حمؿي بو  دي ضً تى عٍ ككيد تابع يى التٌ »

، كيذكر الٌتككيد في مقابؿ 2«رةػر ال بالمباشمتؿ باألػاحتماؿ ككف الق عي فى رٍ يى  (راػو كافً نفسي  األميري 
المجاز، كىذا ما بٌينو اإلماـ في معرض حديثو عف )تككيد الفعؿ بالمصدر(؛ إٍذ بٌيف أٌف 

 . المجاز ال يصٌح مع الٌتككيد

لقد بٌيف الٌنحاة أٌف الٌتككيد قسماف: لفظٌي كمعنػػػكٌم، فالٌمفظي يحصؿ بتكرير الٌمفظ      
، أٌما الٌتككيد المعنكٌم، فيككف 21الفجر  ﴾ َكال  ِإَذا ُدك ِت اأْلَْرُض َدك ا َدك ا ﴿ نفسو، نحك قكلو:

أٌكد  إذٍ  ؛36الحجر  ﴾َأْجَمُعوفَ  َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكم ُيـْ  ﴿بتكرير المعنى ال الٌمفظ، كقكلو تعالى: 
ٌنما كٌرر المعنى مٌرتيف؛ ألٌف  ا عٌز كجٌؿ سجكدى كؿِّ المبلئكة، كلـ يكٌرر لفظ )المبلئكة(، كا 

، ًكبلىما يدٌؿ عمى المبلئكة. كيككف  )كٌميـ( كىك تككيد أٌكؿ، ك)أجمعكف( كىك تككيد ثافو
ٍيف، كنىٍفسالٌتككيػد المع ًميعي  ىمابلى ٌؿ، ككً ، ككي نكٌم بألفاظ مخصكصة ىي: عى  كًكٍمتاىما، كجى
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. نشير إلى أٌف الٌتككيد المعنكٌم أكثر كركدا في الكبلـ مف الٌتككيد اءي عى مٍ ، كجى عي مى جٍ أى كى 
كلعٌمو األمر الذم حمؿ اإلماـ ابف القٌيـ عمى االىتماـ بو أكثر مف صنكه. كفي  الٌمفظي،

اىتمامو بالٌتككيد المعنكٌم، كاف اىتمامو بالٌمفظيف )كٌؿ( ك)جميع( أكثرى مف غيرىا مف ألفاظ 
 الٌتككيد المعنكم.

 ككيدٌؿ( التي لمتٌػػػػى )كي ػنػػي معػٌيـ فػػػؿ اإلماـ ابف القػػفصٌ  كػّؿ(:التّػػػػوكيد المعنػػوّي بػػػ ) 1–1
و مف ككأنٌ  ،يءشٌ ػػعمى اإلحاطة بال لفظ داؿ   (كؿٌ ) » كبٌيف أحٌقيتيا بالٌداللة عمى الٌتككيد، يقكؿ:

كىك اسـ كاحد في  ،يءشٌ ػػة بالػػعنى اإلحاطػػػك في مػػػػا ىمٌ ػػػم ،ةػػم  كً ػػة كاللى بلى كى ػػميؿ كالػػظ اإلكٍ ػػفػػػل
ككيد التٌ  ألفٌ  ؛د بو الجمعلما جاز أف يؤكٌ  ،كلك لـ يكف معناه معنى الجمع ،في معناه عه جمٍ  ،لفظو

فٍ  ،عه مٍ كاف جمعا فجى  إفٍ  ، مثموفبل يككف إالٌ  ،دتكرار لممؤك   و أف يككف كحق   ،دكاف كاحدا فكاحً  كا 
( لمٌداللة عمى الٌتككيد؛ ألٌنو يتضٌمف معنى اإلحاطة، ك 1«مضافا استعًمؿ لتككيد ، خيٌص الٌمفظ )كؿ 
ـْ َحت ى اَل َتُكوَف ِفْتَنٌة َوَيُكوَف الد يُف ُكم ُو ِلم وِ ﴿ ، قاؿ تعالى:المفرد كلتككيد  ،39األنفاؿ ﴾َوَقاِتُموُى
ـَ اأَلْسَماَء ُكم َيا﴿ قاؿ تعالى: ،الجمع ـَ آَد اإلماـ ابف القٌيـ في الٌمفظ )كٌؿ(  كاشترط .31البقرة  ﴾َوَعم 

كالٌضمير  رإذا كرد لمٌتككيد أف يككف مضافا. كنضيؼ إلى ما قالو اإلماـ أف يككف مضافا لضمي
 يعكد عمى االسـ المؤٌكد، كىذا ما تؤٌكده الٌشكاىد الٌسابقة. ،المضاؼ إليو

تطٌرؽ اإلماـ ابف القٌيـ في مسألة الٌتككيد  :(اتَ مْ كِ )و (الكِ ) الّتوكيد المعنوّي بػػ:  1-2  
بػػػ)ًكبل(، كمؤٌنثيا )ًكٍمتا( إلى مسألة خبلفٌية بيف البصرة كالككفة، قاؿ صاحب )اإلنصاؼ(: 

كف إلى كذىب البصريٌ  ...ةة كمعنكيٌ فييما تثنية لفظيٌ  (تاػمٍ بل، ككً كً ) كف إلى أفٌ ذىب الككفيٌ  »
، كيشرح اإلماـ ابف القٌيـ مذىب البصرٌييف، كيعرض 2«.ةكتثنية معنكيٌ  ،دا لفظي اافييما إفر  أفٌ 

حججيـ، فيـ اعتبركا )كبل( مفردا في الٌمفظ،، مثٌنى في المعنى، أٌما ككنو مفردا؛ فؤلٌف 
)األلؼ( التي تمحقو ىي كػ )األلػؼ( في )عصا(، كحٌجتيـ في ذلؾ أٌنيا تثػٍبتي إذا أضػػيفت 

كبل الٌطالبيف(، ك)كأكرمت كبل الٌطالبيف(، ك)كالتقيت بكبل  إلى ظاىر، فنػقكؿ: )جاء
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الٌطالبيف(، فنبلحظ أٌف األلؼ ثابتة في الٌرفع كالٌنصب كالجٌر. كلك كانت ألؼ االثنيف 
الستحالت في الٌنصب كالجٌر ياءن. كاحتٌج البصرٌيكف لداللة )كبل ككمتا( عمى الٌتثنية داللةن 

نتػػيف في الػػٌتككيد، فإذا قمنا في الجمع: جاء إخػكتؾ ثبلثتيـ معنكٌية بنيابتيا عف اثنيف كاث
كمررت بإخكتؾ أربعتيـ، فبل نقكؿ في تككيد المثٌنى )اثناىما أك اثنتاىما(: كال نقكؿ: )جاء 
أخكاؾ اثناىما(، بؿ نقكؿ: )جاء أخكاؾ كبلىما(. فنخميص إلى أٌف اإلماـ ابف القٌيـ عرض 

 في ككف )كبل( ك)كمتا( مثٌنى معنى ال لفظا.رأم البصرٌييف، كبٌيف حججيـ 

يفيـ مف ( بلكً ) أفٌ  :ة ىذا القكؿعمى صحٌ  ا يدؿٌ ممٌ ك »ابف القٌيـ رأم البصرٌييف: كاختار اإلماـ   
 تكما حذف ا البلـ فمحذكفة، كىك مكافؽ لو في فاء الفعؿ كعينو، كأمٌ (كؿٌ ) ظمف لف لفظو ما يفيـ

اإلماـ رأم البصرٌييف في ىذه المسألة، كىك الٌرأم الذم ، كلئف اختار 1«ير مف األسماءثفي ك
 نرل أٌف رأم الككفٌييف أيسر كأنسب، كذلؾ نظرا لما يمي:، فإٌننا اختاره صاحب )اإلنصاؼ(

 أنفسييـ أٌف في )كبل( ك)كمتا( ما يدٌؿ عمى التثنٌية؛ كفالبصريٌ  أقرٌ  -
ي حاؿ إضافتيما إلى )كبل( ك)كمتا( تنقمباف ياء في الٌنصب كالجٌر ف إٌف )ألؼ( -

 مضمر: )التقيت الٌطالبيف كمييما( ك) حٌييت الٌطالبتيف كمتييما(؛
أٌما عف لزكـ )كبل( ك)كمتا( األلؼ في إضافتيما إلى اسـ ظاىر، فإٌننا نقكؿ لعٌؿ تمؾ  -

حالة أخرل مف حاالت الٌتثنية؛ فإذا صٌح عند العرب أٌف األلؼ عبلمة لمٌرفع في الٌتثنية 
لمٌنصب كالجٌر، كثبت أٌف قبائؿى ألزمت المثٌنى عبلمة كاحدة كىي األلػػؼ، أال  عبلمةكالياء 

يصٌح أف تككف ىذه حالة أخرل تتغٌير فييا عبلمة المثٌنى في مكاضع، كتمـز األلؼ في 
 مكاضع أخرل؟

فٍ  -  لـ يكافقيا أضؼ إلى ذلؾ فإٌف العبرة بالمعنى ال بالٌمفظ، فإذا دٌلت الكممة عمى التٌثنية، كا 
سمب )ىذاف( الٌداللة عمى الٌمفظ فيي مثٌنى، كالٌشاىد أٌف في: )إٌف ىىذىاًف لىسىاًحرىاًف(، لـ تي 

 التٌثنية لعدـ تغٌير عبلمة الٌتثنية.
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إٌف مف المسائؿ التي اىتـٌ بيا اإلماـ  (:التّػوكيد المعنوّي بػػ: )أجمع( و)أجمعوف – 1-3
الٌتككيد بػ )أجمع( ك)أجمعكف(. كاستيٌؿ المسألة  ابف الٌقيـ في باب الٌتككيد المعنكٌم، مسألة

ف مٌ الفرد مً  (جمعػ )أد بال يؤكٌ »بتحديد ما يؤك د بػ )أجمع(، كاستثنى مف ذلؾ المفرد العاقؿ: 
ض كجماعة مف يعقؿ فجرل د بو ما يتبعٌ ػما يؤك  كىذا إنٌ  ض،عٌ تبحقيقتو ال ت فٌ ؛ ألؿػقً عٍ يى 

ال يؤٌكد بيا المفرد العاقؿ؛ ذلؾ ألٌف المفرد  ،)كٌؿ(، فػ )أجمع( عنده مثؿ 1«(كؿ)مجرل 
العاقؿ ال يتجٌزأ، كالٌتككيد بػ )كٌؿ( ك)أجمع( اختٌص بو ما يتجٌزأ، لتأكيد كٌؿ أجزائو فإذا قيؿ: 
)قرأتي الكتاب كٌمو أك أجمع(، فالكتاب مفرد لغير العاقؿ، كلكٌنو مفرد يتبٌعض فيقاؿ: )قرأتي 

أك فصبل(، أٌما إذا قرئ كٌؿ الكتاب، كأراد صاحبيو أف يؤكِّد  مف الكتاب صفحة، أك جزءا،
 قاؿ: ) قرأت الكتابى كم و، أك: قرأت الكتابى أجمعى(. 

كلـ يشٌذ اإلمػاـ في ما ذىب إليو مف أٌف )أجمع( ك)كٌؿ( يختػػٌص بيما ما يتبٌعػػض، فػقد    
قد تقٌدـ قكلنا أٌف )كٌؿ( ك)أجمع(  » قػاؿ بيذا الٌرأم الكثير مف الٌنحاة، قاؿ ابف يعيش:

، كىك مذىب نراه 2«معناىما اإلحاطة كالعمكـ، فبل يؤٌكد بيما إاٌل ما يتبٌعض كيصٌح تجزئتيو
قكٌيا، تدعمو حٌجة ال ترٌد؛ قكاميا أٌننا نؤٌكد اإلحاطة كالعمكـ لما يتجٌزأ، أٌما ما ال يتجٌزأ فيك 

 ٌنو حاصؿ كيبل  أجمعى.ال يفتقر إلى تككيد بػ )أجمع( أك )كٌؿ(؛ أل

( مضاؼ إلى ضمير محذكؼ، كأصمو أجمع)ة إلى أٌف ـ الجكزيٌ أشار اإلماـ ابف قيٌ     
)أجمعو( قياسا بػ )كٌمو(؛ ألٌف )كٌؿ( إذا جاء لمٌتككيد جاء دكما مضافا إلى ضمير، كلٌما 

لقٌيـ أٌنيما اشترؾ )أجمع( ك)كٌؿ( في الٌداللة عمى اإلحاطة كالعمكـ، استنتج اإلماـ ابف ا
 يشتركاف في اإلضافة. 

كنرل أٌف ىذا االجتياد لئلماـ ال يسنده دليؿ مف الٌسماع، كلعٌؿ الذم حمػػؿ اإلمػػاـ عمى    
ىػػػذا الػػٌػرأم، ىك أٌف الٌنحاة قالكا بعدـ جكاز تأكيد الٌنكرة تككيدا معنكٌيا، فمـ يجٌكزكا مثبل: 

ٌنما تؤك د  »)قرأت كتابا كم و(، قاؿ ابف يعيش:  اعمـ أٌف الٌنكرات ال تؤٌكد بالٌتأكيد المعنكٌم، كا 
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ٌنما  : )أكٍمتي رىغيفا كٌمو(، أك )قرٍأتي كتابا أجمعى( لـ يجز؛ كا  بالتٌأكيد الٌمفظي ال غير، لك قٍمتى
رفة ، فمعٌؿ اإلماـ استثػقؿ أف يؤٌكػد المعػ1«تقكؿ: )أكمت رىًغيفنا رغيفنا(، أك )قػرٍأتي ًكتابنا كتابنا(

بالٌنكرة، في مثػؿ: )قرأت الكتاب أجمع(، فاعتبر أٌف )أجمع( مضاؼ إلى ضمير محذكؼ: 
 )أجمعو( كبذلؾ يككف قد أٌكد ميعٌرفا بميعٌرؼ، مستندا إلى قاعدة الٌتبلـز بيف التٌابع كالمتبكع. 

تنػػػػع كيرل اإلماـ ابف القٌيـ في المسألة نفسيا، أٌف الٌضمير المضاؼ إليو في )أجمع(، ام   
(، فظير  ( ك)نفسي مف الٌظيكر الختصاص الٌمػفظ )أجمع( بالٌتككيد، أٌما )كٌؿ( ك)عٍيفي
الٌضمير المضاؼ إليو؛ ألٌف ىذه األلفاظ لـ تختٌص بالٌتككيد، فقد تأتي لمٌتككيد، كما تأتي 

 لغير الٌتككيد )االبتداء(.

( ليس  يكٌضح اإلماـ ابف قٌيـ الجكزٌية أٌف )أٍجمىعي( ال ييجمع     ًعيفى كال ييػػثٌنى، كأٌف )أٍجمى
ًعيف( ال كاحد لو مف لفظو، يقكؿ: في معنى  (أجمع) إفٌ  » جمعا لػ )أجمىعي(، كأٌف )أٍجمى

 2«(كؿٌ ) مير الذم يضاؼ إليوالضٌ  معى كيجنٌ ثما ي، إنٌ ى كال يجمعنٌ يثال  (كؿٌ )ك ،)كؿٌ )
كبل( ك)كمتا( تثػنية أٌنو لػـ يعػتبر )ذا الرأم، ىػك ػكلعؿٌ الذم حمؿ اإلماـ ابف القٌيػـ عمى ى

 لػ)كػٌؿ(. 
كال نكافػػؽ اإلماـ ابف القٌيـ في ما ذىب إليو مف عػػدـ جكاز تثػػنية )أجػػمع(، فبل يػػصٌح      

أف ييقاؿ: )أجمعاف(؛ ذلؾ ألٌف )أجمع( يدٌؿ عمى اإلحاطة. فإذا كاف اإلماـ قد  -عنده-
في شٌبو )أجمع( بػ)كٌؿ( مف حيث داللتيما عمى اإلحاطة كالعمكـ، فأٌنى لو أف يجيز الٌتثنية 

)كبل( ك)كمتا(، كيقكؿ إٌف فييما معنى التٌػػثنية، كينفي في الكقت نفسو تثنية )أجمع(؟ كمنع 
اإلماـ تثػػػنية )أجمع( مف باب أٌنو إذا ثيػٌني فقد الػٌداللة عمى اإلحاطة كالعمكـ، كنقكؿ: ما 

لة عمى عمكـ بالػينا لك قيؿ: )قػرأتي الفصمٍيف أجمعٍيػف(، أليس فييما معنى اإلحاطة، كالٌدال
 الفصميف؟ فبل نرل البٌتة أٌف تثنية )أجمع( تسمبو الٌداللة عمى العمـك كاإلحاطة.
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أشرنا سابقا إلى أٌف اإلماـ ابف القٌيـ اىتـٌ (: الّتوكيد المعنوّي بػػ )نفس( و)عيف – 1-4
اىتمامو بالٌتككيد المعنكٌم أكثر مف الٌتككيد الٌمفظي، كفي اىتمامو بالٌتككيد المعنكٌم كاف 

بالٌمفظيف )كٌؿ( ك)أجمع( أكثر مف سائر ألفاظ الٌتككيد المعنكٌم، يقكؿ ابف الٌصائغ 
 كلو تسعة ألفاظ عمى معناه. د بما يدؿٌ يء المؤكٌ : ىك إعادة الشٌ كالمعنكمٌ » ق(:764)ت

«عي مٍ معاء، كجى ػكف، كجػػمع، كأجمعػػمتاىما، كأجػكك ككبلىما و،، ككمٌ كعينونفسو،  كىي:
، أٌما 1

ك)عيف( يقكؿ الٌسيكطٌي:  عػػف األٍكلى بالٌتككيد مف ىذه األلفاظ، فيك عند الٌنحاة: )نفس(
عي، فأىٍبتىعي، كأنت » إذا اجتمعت ألفاظ الٌتككيد بدأت بالٌنفس فالعيف، فكٌؿ، فأجمع، فأٍكتىعي، فأىٍبصى

ا )نفس( ك)عيف( ، كبالٌرغـ مف أٌف الٌنحاة قٌدمك 2«مخٌير بيف أبتع كأبصع، فأٌييما شئت قٌدمتو
 عمى باقي ألفاظ الٌتككيد، إاٌل أٌف اىتماـ اإلماـ بيما كاف أقٌؿ. 

( كليس ييفيـ باالىتماـ األقٌؿ، أٌف اإلماـ ابف القٌيـ فٌضؿ )كٌؿ( ك)أجمع( عمى )نفس   
ـٌ بػ )كٌؿ(ك)عيف(، فيك لـ يصٌرح بيذا قىط ٌنما اىت ك)أجمع(، نظرا لما شابيما مف التباس  ، كا 

ير ػػػا كغدككيػككف تػت (بلكً ) ألفٌ »بؿ جعػؿ )كٌؿ( بمػػنزلة )عيف( ك)نفس(، قاؿ:  كخبلؼ،
 كؿٌ  فٌ أل (؛وني عي)ك( ونفسي ) :نزلةمفصار ب (،كـ ذاىبكمٌ )الكبلـ، نحك:  أٌكؿـ في كتتقدٌ  ،تككيد

 دمف إضافتو إلى ضمير المؤكٌ  د  ػلـ يكف بأٌكدتو، فإذا  .ير تككيدغا يككف تككيدا ك مكاحد مني
، كمعمـك أٌف صاحب المنزلًة أىٍكلى مٌما أيلحؽ 3«( جمع)أكذلؾ  سػد، كلييو تككمـ أنٌ عٍ ى يي حتٌ 

( مفٌضبلف عف )كػٌؿ( الذم صار بمنزلتيما، كنستنػتج  ( ك)عيفي بيا، كمنو نستنتج أٌف )نفسي
 :نزلةمبفصار ) مقػٌدـ عمى )عيػف(؛ كالٌدليؿ عمى ذلؾ تقػٌدمو في كبلـ ابف القٌيـ: ()نفػسي أٌف 
، كمنو نخميص إلى أٌف اإلماـ انتحى سمت الٌنحاة في تفضيؿ )نفس( ك)عيف( (ونكعي نفسو

 ك)كٌؿ( عمى ألفاظ الٌتككيد المعنكٌم.
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( لمٌتككيد المعنكٌم، كتفضيميـ إٌياىا عمى     ( ك)كؿ  ( ك)عيفي كنرل أٌف اختيار الٌنحاة لػ)نفسي
نٌ  »الٌمفظ )أجمع(، لـ يقـ عمى حجج بٌينة:  يما قد يستعمبلف غير ألنٌ  ؛قديـ أكلىما كانا بالتٌ كا 

ا كانا يستعمبلف مفرديف لغير ، فممٌ (زيد فى رأيت عيٍ )، ك(نزلت بنفس الجبؿ)ديف، كقكلؾ: مؤكٌ 
ف، أك في تقدير  تابعيٍ ( ال يجكز أف يستعمبل إاٌل كأجمعكف ككيد، ككاف )كؿٌ معنى التٌ 

 فؤلفٌ  ؛( عمى )أجمعيف(ا تقديـ )كؿٌ كأمٌ  ابع.ـ ما يقـك بنفسو عمى التٌ كجب أف يقدٌ  ،ابعالتٌ 
أجمعكف )، كال يجكز أف تقكؿ: (يـ منطمقكفكمٌ )( قد تستعمؿ مبتدأة، كقكليـ )كؿٌ 

كا )نفس( ك)عيف( عمى )كٌؿ( ك)أجمع(؛ ألٌنيما تستعمبلف أيضا لغير فيـ فٌضم 1«(منطمقكف
كفٌضمكا )كٌؿ( عمى )أجمع(؛ ألٌف )كٌؿ(  الٌتككيد، أٌما )كٌؿ( ك)أجمع(، فبل يأتياف إاٌل تابعٍيف.

 قد تأتي لبلبتداء، كال يصٌح ذلؾ في أجمع. 
كاألصؿ في ىذه المسألة، أٌف المفاضمة بيف ألفاظ الٌتككيد المعنكٌم قد تصٌح عمى    

العمكـ، أٌما في داللتيا عمى التٌػككيد، فنػرل أٌف ما اختٌص بالتٌػككيد فقط، ييفترض أف يككف 
فضؿ؛ ألٌنو ال ينصرؼ إلى غيره مف األساليب، كقياس ىذه المسألة يككف بما األقكل كاأل

قالو الٌنحاة عف )إٍف الٌشرطية(، فقد اعتبػركىا أصؿ كٌؿ أدكات الٌشرط؛ ألٌنيا اختٌصت 
بالٌشرط، أٌما غيرىا مف أدكات الٌشرط، فقد تنصرؼ إلى ما دكف ذلؾ، كبيذا نرل أٌف )أجمع( 

ػػقػػديمو عمى باقي ألفاظ الٌتككيد المعنكم، كيمكف أف نىٍعًدؿ عنو إلى ىػػك الذم ييفتػػرض ت
غيره، كذلؾ في بعض المكاضع التي ال يصٌح أف تؤكد بػ )أجمع(، مثؿ: المفرد العاقؿ؛ ألٌنو 

 ال يتبٌعض.

ف ػيػيد عف تبيكجدناىا تحً  ،حاة لمبدؿعاريؼ التي ذكرىا النٌ ا التٌ نٌ إذا تمعٌ  البػػػػػػػػػػػػػػدؿ: – 2
 االسـ يستعمىؿ فمف الفعؿ يي  ىذا بابه »، يقكؿ سيبكيو: ركيبمى التٌ عيو البدؿ فً المعنى الذم يضٍ 

،ـ اسـه آخى ػػػاف ذلؾ االسػػيبدؿ مك ثـٌ  كذلؾ قكلؾ: رأيتي قكمىؾ  ،يو كما عىًمؿى فى األٌكؿػف فيىٍعمؿ ػػػري
«عٌمؾ ناسان منيـ يزيد ثيميثىٍييـ، كرأيتي بن يأكثرىىـ، كرأيتي بن

يذكر ابف يعيش أٌف البدؿ ىك ك ، 2
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ييقٌدر في مكضع األٌكؿ. أٌما ابف ىشاـ، فيرل أٌنو التٌابع المقصكد بالحكـ ببل  اني الذمالثٌ 
البدؿ تقكية  مف فكائد » . كقد اىتـٌ اإلماـ ابف قٌيـ الجكزٌية بمفيـك البدؿ، قاؿ:1كاسطة

«كيدهالمعنى كتأ
2

 ىػ( في ىذه المسألة 241خركؼ )ت  رأمى ابف ـالقيٌ كناقش اإلماـ ابف  ،
 ركؼفساد رأم ابف خ ـف اإلماـ ابف القيٌ امؿ في الػبدؿ، كبيٌ عػف الثو عػحديكذلؾ في معرض 

؛ فإذا قمنا: )أعجبني محٌمده خمقػيو(، فػ )محٌمده( 3منو في مكضع االطِّراح بدؿأٌف المي الذم قاؿ ب
خركؼ أٌف المقصكد في الجممة ىك البدؿ )خمقو(، أٌما  مبدؿ منو، ك)خمقيو( بدؿ. فرأل ابف

فيك غير مقصكد، بؿ ىك في نٌية االطِّراح؛ أم في نٌية اإلسػقاط مف  المبدىؿ منو )محٌمد(،
ـٌ إاٌل بو، كاستشيد ببيت  الكبلـ. كبٌيف اإلماـ أٌف المبدؿ منو مقصكد أيضا، كالكبلـ ال يت

 لؤلخطؿ:
 4ًب ضى عٍ اأٍلى  فً رٍ قى  ؿى ثٍ مً  فى ازً كى ىى  تٍ كى رى تى        ا يى حى اكى رى ا كى ىى ك  دي غي  كؼى يي الس   إفٌ         

الٌشاىد: قكلو )غدك ىا( فيك بدؿ عف الٌسيكؼ، غير أٌف الٌشاعر أخبر عف الٌسيكؼ بقكلو 
ما كاف ليخبر عنو، بؿ  -كما اٌدعى ابف خركؼ-)تركت(، كلك كاف البدؿ في نٌية االٌطراح 

كىا( إذا قصد )الغدٌك( ك)الٌركاح( معا.يككف اإلخبار عف  (، أك )تىرى ؾى  البدؿ، فيككف )تىرى

ذكر اإلماـ ابف القٌيـ عٌدة أقػساـ لمبدؿ، كىػك في ذلؾ لـ يشٌذ عف أقػػػسػاـ البػػػػدؿ:  -2-1
األقساـ التي ذكرىا الٌنحاة، فتحٌدث عف بدؿ الكٌؿ مف الكٌؿ، كبدؿ البعض مف الكٌؿ، كبدؿ 

حدا فيك فإف اتٌ  ،ال حدا في المفيـك أكا أف يتٌ إمٌ  ،ؿبدى البدؿ كالمي  »ؿ الغمط... قاؿ: االشتماؿ، كبد
ف لـ  ...بدؿ العيف مف العيف :سمية أف يقاؿكأحسف مف ىذه التٌ  ،مف الكؿٌ  ى بدؿ الكؿٌ المسمٌ  كا 

ال، فإف كاف جزءا منو فيك بدؿ  ؿ أكٍ اني جزءا مف األكٌ يككف الثٌ  أفا فإمٌ  ،حدا في المفيـكيتٌ 
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ف لـ يكف جزءى  ،البعض مف الكؿٌ  فإف  ،ال اني أكؿ عف الثٌ االستغناء باألكٌ  ا أف يصحٌ فإمٌ  ،هكا 
 ، كفي ما يأتي تفصيؿه لما أجممو اإلماـ ابف القٌيـ:1«ؿ االشتماؿفيك بدى  صحٌ 
المبدؿى منو في المعنى، كرأل اإلماـ ابف  كىك أف يكافؽ البدؿي بدؿ الكّؿ مف الكّؿ:  -2-1-1

) بدؿ العيف مف العيف(، كلعٌؿ ما ذىب إليو اإلماـ امتداد لتفضيمو   القٌيـ أٌف األحسف لك سٌمي:
. كاستشيد اإلماـ ابف القٌيـ ليذا الٌنكع -كقد سبؽ بيانو -)عيف( عمى )كٌؿ( في باب الٌتككيد

ن َؾ  ﴿مف البدؿ بقكلو تعالى:  اّلذي َلُو َما  ِصَراِط الم وِ  (52) َلَتْيِدي ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيـٍ َواِ 
كىك  (،ِصَراٍط ُمْسَتِقيـٍ بدؿ مف ) (ِصَراِط الم وِ  ) فػ ،53الّشورى  ﴾ِفي الس َمَواِت َوَما ِفي اأْلَْرضِ 

، كالبدؿ في ىذه 2« (ِصَراٍط ُمْسَتِقيـٍ بدؿ مف )(، ِصَراِط الم وِ  ) كقكلو » بدؿ الكٌؿ مف الكٌؿ:
اآلية تكافىؽى في المعنى مع المبدؿ منو. كاستشيد اإلماـ ابف القٌيـ في بدؿ الكٌؿ مف الكٌؿ 

ـْ ِإَلى ﴿ بآية أخرل: الر ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَؾ ِلُتْخِرَج الن اَس ِمَف الظ ُمَماِت ِإَلى الن وِر ِبِإْذِف َرب ِي
 ( ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ ) بدؿ الكٌؿ مف الكٌؿ في اآلية، ىك، 1إبراىيـ﴾اْلَحِميدِ ِصَراِط اْلَعِزيِز 
؛ ألٌف المقصكد بالٌنكر ىك صراط ا، كقد  (الن ورِ ) فيك بدؿ مف كىما مٌتفقاف في المفيـك

 جاء البدؿ ىينا لتقكية المعنى. 
في قكلو الٌسابؽ، إلى أٌف البدؿ أشار اإلماـ ابف القٌيـ  بػدؿ البعض مف الكّؿ:  - 2-1-2

إٍف لـ يٌتحد في مفيكمو مع المبدؿ منو، ككاف البدؿ جزءا مف المبدؿ منو، فيك بدؿ البعض 
ىك أف ال يتحٌد مع المبدؿ منو  -عند اإلماـ ابف القٌيـ-مف الكٌؿ؛ فبدؿ البعض مف الكٌؿ 

ٍسنو( بدؿني سٍ حي  زيده  في المعنى، غير أٌنو جزء منو، كمٌثؿ لذلؾ بػػػ: )أعجبني ك)زيد(  و(، فػ )حي
سنيو( جزء  سف غير زيد، إاٌل أٌف البدؿ: )حي ميبدؿ منو، كىما ليسا متحٌدٍيف في المفيكـ: فالحي

ِو َعَمى ػػَوِلم   ﴿ مف المبدؿ منو )زيده(، كبيذا فيك بدؿ بعض مف كٌؿ. كمف ذلؾ قػكلو تعػالى:
ٍف( في اآلية اسـ مكصكؿ  ،97آؿ عمراف ﴾ ْيِو َسِبيالً اْلَبْيِت َمِف اْسَتطاَع ِإلَ  ج  ػالن اِس حِ  فػ )مى
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، فالمكػٌمؼ بالحٌج في اآلية 1«اساستطاع بدؿ مف النٌ مف » في محٌؿ جٌر بدؿ مف )الٌناس(:
ٌنما بعضيـ مف أىؿ االستطاعة، كلذلؾ سٌمي ىذا القسـ مف البدؿ بدؿ  ،ليس كٌؿ الٌناس كا 

 البعض مف الكٌؿ.
أٌما إذا كاف البدؿ غير متحٌد في المعنى مع الميبدؿ منو، كلـ االشتماؿ:  بػدؿ -2-1-3

يكف جزءا منو، كصٌح االستغناء عنو، أم صٌح االستغناء عف البدؿ، فيذا ما يسٌميو اإلماـ 
ابف القٌيـ بدؿ اشتماؿ. كنظرنا لصعكبة الٌتمييز بيف بدؿ البعض مف الكٌؿ، عف بدؿ 

كاضح لمفيكـ بدؿ االشتماؿ، فإٌننا تمٌعنا في كثير مف الحدكد االشتماؿ، كبحثنا عف تحديد 
 التي كضعيا الٌنحاة ليذا القسـ مف البدؿ، فمـ نجد أكضح مٌما قالو )صاحب الٌنحك الكافي(:

كليس  طارئ، يٌ ضً رى عى ىذا األمر  بدؿ االشتماؿ مقصكد لتعييف أمر في متبكعو، كأفٌ » 
بمعناه، ال  (العامؿ)ىك  ،شتماؿ كمكضعو الحؽٌ أساس اال جزءا أصيبل مف المتبكع. كأفٌ 

، كمف خبلؿ ىذا الٌتعريؼ يمكننا أف نشرح اآلية التي مٌثؿ بيا اإلماـ 2«ابع كال المتبكعالتٌ 
البقرة  ﴾َيْسَألوَنَؾ َعِف الش ْيِر اْلَحَراـِ ِقَتاٍؿ ِفيوِ ﴿ ابف القٌيـ لبدؿ االشتماؿ، كىي قكلو تعالى:

( بدؿ،  217 كالمبدؿ منو )الٌشير(، كىما ليسا متحٌديف في المعنى، فيك ليس بدؿ فػػ )قتاؿو
الكٌؿ مف الكٌؿ، كليس القتاؿ جزءا مف الٌشير، فيك ليس بدؿ البعض مف الكٌؿ. إٌنو بدؿ 

عمى حٌد تعبير ابف -اشتماؿ ألٌنو ليس جزءا مف المبدىؿ منو، كيصٌح االستغناء بالمبدؿ منو
ٌضحو حسف عٌباس، فإٌف بدؿ االشتماؿ يبٌيف أمرا في المبدؿ كأٌما بناء عمى ما ك  -القٌيـ 

 منو، كىذا األمر عارض: كالقتاؿ عارض في الٌشير، كليس مبلزما لو.
َجن اِت َعْدٍف ﴿كقد اعترض اإلماـ ابف القٌيـ عمى اإلماـ الٌزمخشرم في إعرابو لآلية:    

ـُ اأْلَْبَوابُ  كناقشو فييا نقاشا لطيفا، فقد اعتبر الٌزمخشرم اعتراضا بديعا،  ،56ص﴾ُمَفت َحًة َلُي
، كرٌد اإلماـ 3( بدؿ اشتماؿ مف الٌضمير المحذكؼ، كتقدير: )مفتحة ىي األبكاب(اأٍلىٍبكىابي )

ح ىك بدؿ اشتماؿ. فبدؿ االشتماؿ قد صرٌ  (األبكاب) كقكلو: إفٌ  » ابف القٌيـ ىذا بقكلو:
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ف فيو مف الضٌ  و ال بدٌ كغيره: أنٌ  مير نازعيـ فيو آخركف، كلكف يجكز أف يككف الضٌ مير. كا 
مف تقدير، أم األبكاب منيا. فإذا  را. كىاىنا لـ يمفظ بو. فبل بدٌ كأف يككف مقدٌ  ،ممفكظا بو
 1«و أكلى.كتقميمي  لئلضماركاف فيو تكثير  :(مفتحة ليـ ىي األبكاب منيا) قدير:كاف التٌ 

 ىذا الٌنحك: ىكيككف تحميؿ المسألة عم

 ""جٌناًت عدفو ميفٌتحةن لىييـ اأٍلىٍبكىابي                             

 ؾ

                  2ؼ         5ؼ          0ؼ      3ؼ         6ؼ       1ؼ              

            بدؿ       ج كمج      حاؿ   مبدؿ منو      مض إليهبدؿ                     

 ىي         لىييـي       األبكابي             ميفٌتحةن         عدفو       جٌناتً               

" مرتبطة باآلية التي قبميا، فػ )جٌناًت( بدؿ مف  إٌف ىذه اآلية "جٌناًت عدفو ميفٌتحةن لىييـ اأٍلىٍبكىابي
( في اآلية التي قبميا:  ٍسفى ف  ﴿)حي كتمٌثؿ رٌده: في  .49ص  ﴾ِلْمُمت ِقيَف َلُحْسَف َمآبٍ َىَذا ِذْكٌر واِ 

شقٍيف: أٌما األٌكؿ، فمك كاف بدؿ اشتماؿ القػترف البدؿ بضمير يعكد عمى المبػدؿ منو، كىػػػذا 
ما لـ تتضػٌمنو اآلية، أٌما الثٌاني، فاإلماـ يرل أٌنو حتى لك قيٌدر الٌضمير العائد عمى المبدؿ 

 منو، فيذا ييحًدث إكثارا لمٌضمائر، كتقميؿ الٌضمائر أفصح. 

( نائب فاعؿ السـ المفعكؿ      كنرل أٌنو لك اكتيفي في تخريج المسألة، بإعراب )األبكابي
ـٌ تأٌكليا مف غير حٌجة تسندىا.  )مفٌتحةن(، لكاف أحسف مف تمكـ الٌتقديرات التي ت

كتناكؿ اإلماـ ابف القٌيـ أيضا في مسألة بدؿ االشتماؿ، قضيةى مكضع االشتماؿ، أك مف    
 :  مؿتالعامؿ مش كأ ،األٌكؿني عمى ثٌاال أكاني، تمؿ عمى الثٌ مشؿ كٌ األ كىؿ »يشتًمؿ اآلخرى
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، كنرل ىينا أٌف العامؿ مشتمؿ 1«يا صحيحةال طائؿ تحتيا، ككمٌ  أقكاؿة ثعمييما؟ ثبل
التي استشيد بيا  ،217البقرة  ﴾َيْسَألوَنَؾ َعِف الش ْيِر اْلَحَراـِ ِقَتاٍؿ ِفيوِ ﴿لكمييما، ففي اآلية: 

اإلماـ ابف القٌيـ، فالٌسؤاؿ عف الٌشير الحراـ كعف القتاؿ فيو، كليس الٌشير الحراـ مشتمبل 
ٌنما كبلىما مشتمىؿ في العامؿ )يسألكنؾ(.  لمقتاؿ، كال القتاؿ مشتمؿ لمٌشير الحراـ، كا 

ٌنما جمعناىما؛  بػدؿ الَبَداء وبدؿ الَغػَمط: -2-1-4 ألٌف اإلماـ ابف القٌيـ ككٌؿ منيما نكعه، كا 
عىييما، قاؿ: فٍ ك  » جمى  أراد ثـٌ  ـ قد قصدهمٌ ف يككف المتكأ فإٌما، باألٌكؿ االستغناءي  حٌ لـ يصً  ا 

فدى فيك بدؿ البى  ،كاف قصده فإذاصده، قلـ ي أكراحو، طِّ ا  2«فيك بدؿ الغمط ،لـ يقصده اء، كا 
كجمعناىما في عنكاف كاحد؛ ألٌف كمييما يشتركاف في الٌتقكيـ كالٌتصكيب، فالبدؿ تصكيب 
: )أعًط الفقير رغيفا(، فإذا أراد أف يتدارؾ كيعطيو  ـٌ لممبدؿ منو في كمييما: فإذا قاؿ المتكم
 أفضؿ، يقكؿ: )أٍعًط الفقير رغيفا دينارا(، فيككف )دينارا( بدال مف )رغيفا(، كىك ما سٌماه
اإلماـ ابف القٌيـ: )بدؿ البىدىاء( كىك تصكيب لو، غير أٌف المبدىؿى منو كاف قد قصده المتكٌمـ 

ٌنما أراد أف يٍعًدؿ عنو حيف الٌنطؽ بو.  كلـ يقمو خطأ، كا 

ـٌ انتبو إلى أٌنو أخطأ، صٌحح كقاؿ: )زٍرتي محٌمدا      أٌما إذا قاؿ المتكٌمـ: )زرتي محٌمدا( ث
ٍمرنا(، فيككف )عم رنا( بدال مف )محٌمد( كتصحيحا لو، كىذا ما سٌماه اإلماـ ابف القٌيـ )بدؿ عى

، كيرٍكف أٌف األفضؿ فيو اإلتياف بػ )بؿ( التي 3الغمط(. كيسٌميو بعض الٌنحاة ببدؿ اإلضراب
ٍمرنا(، ٍيدنا بىٍؿ عى ٍرتي زى ف كاف أراد األكٌ  » لئلضراب، فيقاؿ: )زي أضرب عنو إلى األمر  ؿ، ثـٌ كا 

أف يؤتى  كاألحسف فييفٌ  اء.دى ؿ في حكـ المتركؾ؛ فبدؿ إضراب كبى كجعؿ األكٌ  ،بأخذ المدل
 ، كيمكف أف نمٌخص أقساـ البدؿ عند اإلماـ ابف القٌيـ، بالٌترسيمة اآلتية: 4«( بؿػ )ب
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كنرل أٌف ىذه األقساـ التي حٌددىا الٌنحاة لمبدؿ قائمة عمى أساس العبلقة بيف البدؿ    
ذا تمٌعناىا كجدناىا معٌقدة، بؿ ىي بالغة الٌتعقيد، قد ال يتأٌتى فيميا إاٌل عمى  كالمبدؿ منو، كا 
الٌضالعيف المتخٌصصيف، كال نعدـ أف يقع الٌمبس عندىـ، خاٌصة في الٌتمييز بيف بدؿ 

بعض مف الكٌؿ، كبدؿ االشتماؿ؛ فإذا قمنا: )أعجبني أحمدي خمقيو(، فػػػ )خمقيو( بدؿ بعض ال
مؽ( جزءا مف )أحمد(. كىك بدؿ اشتماؿ؛ ألٌنو يصٌح االستغناء  مف الكٌؿ، إذا اعتبرنا )الخي
عنو، ككؿ  مف البدؿ كالمبدؿ منو مشتمىؿ في العامؿ الذم ىك اإلعجاب. كنخمص إلى أٌف 

بيف أقساـ البدؿ مف المسائؿ التي تٍشكيؿ عمى المتعٌمميف، كنقترح ىينا أف نكتفي الٌتمييز 
 ببدؿ متطابؽ كبدؿ غير متطابؽ. 

جزء مف المبدؿ 
 منو

 بدؿ البعض مف الكؿّ  

 البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ وأقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامو

 والمبدؿ منو دؿػػػػػػػالب

 عنىممّتحد في الغير  عنىممّتحد في ال

 ليس جزءا مف المبدؿ منو بدؿ الكّؿ مف الكؿّ 

 غير مستغنى عنو مستغنى عنو

 بدؿ اشتماؿ

 غير مقصود مقصود

 بدؿ َغَمط بدؿ َبَداء
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إلى  -بعد فراغو مف أقساـ البدؿ  – ـأشار اإلماـ ابف القيٌ  بدؿ الجممة مف الجممة: -2-2
ٌنما:  كبدؿ الفعؿ ، الجممة مف الجممة ؿبدقد تي  »أٌف البدؿ ال يككف مفردا مف مفرد فحسب، كا 

 قكؿ : كمنويقاؿ ابف جنٌ  (،مف ىك أبكا دعرفت زي)مف المفرد، كقكلؾ:  كالجممة ،مف الفعؿ
   :اعرالشٌ 

 1«افً يى قً تى مٍ يى  ؼى يٍ كى  لرى خٍ أي  اـً الش  بً كى    ةن اجى حى  ةً ينى دً مى الٍ بً  ككي شٍ أى  وً ى الم  إلى          
يمٌثؿ اإلماـ ابف القٌيـ لبدؿ الجممة مف الجممة، كقد اشترؾ الٌنحاة في االستشياد لو  لـ    

 ،انية جممةالثٌ  (كـأمدٌ ػ )ف، 133الّشعراء ﴾يفَ نِ بَ وَ  اـٍ عَ نْ أَ بِ  ـْ كُ د  أمَ  (132)وفَ مُ مَ عْ ا تَ مَ بِ  ـْ كُ د  مَ أَ ﴿ باآلية:
القٌيـ أيضا بدؿ الفعؿ مف الفعؿ، (. كلـ يشرح اإلماـ ابف كـأمدٌ )األكلى  كىي بدؿ مف الجممة

ٍف كاف قد ذكره ميٍجمبل، كقد استشيد الٌنحاة لبدؿ الفعؿ مف الفعؿ، باآلية:  ؾَ لِ ذَ  ؿْ عَ فْ يَ  فْ مَ وَ ﴿ كا 
فالفعؿ )يضاعٍؼ(، بدؿ مف الفعؿ ، 69الفرقاف  ﴾َيْوـَ اْلِقَياَمةِ  ابُ ذَ عَ الْ  وُ لَ  ؼْ اعَ ضَ يُ  (68)اامً ثَ أَ  ؽَ مْ يَ 

 .)  )يمؽى

 (كػف ىػم كػأبا ػدت زيػرفػعأٌما بػدؿ الجممة مػف المفػرد، فمٌثؿ ليا اإلمػاـ ابػف القٌيػـ بػ )    
فالجممة االسمٌية )أبك مف ىك( بدؿ مف )زيدا(، كاستشيد بالبيت الذم استشيد بو ابف جٌني 

 في المسألة، فالجممة )كيؼ يمتقياف( بدؿ مف المفرد اٌلذم ىك )حاجة(.  
كرة مف كف حكؿ مسألة بدؿ النٌ كف كالككفيٌ اختمؼ البصريٌ  الّنكرة مف المعرفة:بدؿ  -2-3

ال  » مف عدمو: فظيف )المبدؿ كالمبدؿ منو(حاد المٌ اتٌ  ضركرة حكؿككاف اختبلفيـ المعرفة، 
 :بقكلو تعالى يفحتجٌ م فك فيٌ ك الك وطى ، كشرى فظيفحاد المٌ كرة مف المعرفة اتٌ نٌ شترط في بدؿ اليي 

 اعر:بقكؿ الشٌ  فك البصريٌ  جٌ كاحت، 16العمؽ ﴾( َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ 15) َلَنْسَفًعا ِبالن اِصَيةِ ﴿
 2«يؿي يً الص  كى  ـي حي مٍ حى ي الت  ينً ذً ؤٍ يي لى      ينِّ أ   ؾى نٍ مً  رو يٍ خى  يؾى بً أى فىبلى كى              

( في البيت بدؿ نكرة مف معرفة )أبيؾ(، كاختار  اإلماـ ابف القٌيـ ىينا رأم ؼ )خيرو
ٌنما بٌيف مكقفو مف  البصرٌييف دكف أف يكٌضحو، كرٌد رأم الككفٌييف دكف أف يبٌيف فساده، كا 

 جكاز أف ييبدىؿ الٌنكرة مف المعرفة، دكف اشتراط اٌتحاد الٌمفظيف.
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سنده كنرل أٌف رأم البصرٌييف، كالذم تبٌناه اإلماـ ابف القٌيـ أنسب كأصمح؛ ذلؾ ألٌنو ت   
َيْسَألوَنَؾ َعِف الش ْيِر اْلَحَراـِ ﴿الٌشكاىد، مف ذلؾ اآلية التي استشيدنا بيا في بدؿ االشتماؿ: 

( نكرة مف المبدؿ منو )الش ٍيًر( الذم كرد معرفة دكف 217البقرة  ﴾ِقَتاٍؿ ِفيوِ  دى البدؿ )ًقتىاؿو رى ؛ إذ كى
( فيك أف يتحٌد البدؿي كالمبدؿي منو لفظا. أٌما الٌشاىد ال ذم ذكره الككفٌيكف )الناصيًة( ك)ناصيةو

ٍف كاف ييٍثًبت ما ذىب  صحيح؛ ألٌف البدؿ كالمبدؿ منو مٌتحداف في الٌمفظ، غير أٌنو شاىد، كا 
إليو الككفٌيكف، غير أٌنو ال يصمح شاىدا لبطبلف رأم البصرٌييف، كما أٌف رأم البصرٌييف ال 

 يمغي ما استشيد بو الككفٌيكف.

عبير عف المعنى نفسو في ىذا لمتٌ  اثنيف، فحك مصطمحيٍ كتب النٌ  تتداكل ػػػػػػػػت:الّنعػػػ –3
: )الٌنعت كالٌصفة(. ككثر استخداـ مصطمح )نعت( عند الٌنحاة األكائؿ، كلٌما كاف الباب

، يقكؿ صاحب )أساس يداٌلف عمى المعنى نفسو، فبل نرل مانعا مف استعماؿ كمييما
 جميمة تي ناعً كت كمى عي منعكت بالكـر كبخصاؿ الخير، كلو ني ىك ، ف ع ت »الببلغة(: 

 بالجماؿ، كما تقكؿ:المرأة  ًت تى عى تى كانٍ ... تاعً نى المى  في سى ت، حى نابً المى  ر  ىك حي  :قكؿكت
فىٍت(، ككذلؾ فعؿ اإلماـ ابف قٌيـ  ،1«صفت.اتٌ  فالٌزمخشرم استعمؿ )اٍنتىعىتىٍت( بمعنى )اٌتصى

قامة الصٌ حذٍ  »الجكزٌية؛ إذ كرد عنده:  فبل » ككرد عنده أيضا: ،2«فة مقاموؼ المكصكؼ كا 
، كيرل ابػف يعيش أٌف 3«ـ الجامدػاالس رلمج ؿاألكٌ ت ػععت إذا جرل النٌ النٌ  عتي نٍ ع أف يي نيمت

 فاف في الٌمفظمختمحاف ت مصطم، كبيػػذا يستقٌر أٌف الٌصفة كالٌنعالٌصفة كالٌنعت كاحد
 ٌداف في المعنى.كمتح

ٌنما استثنى ـ لـ يحٌدد اإلماـ ابف القيٌ  نعتا:ما يكوف  3-1 اسـ ما يككف نعتا مف األلفاظ، كا 
 ا، كنعني بالمفرد ما دؿٌ تالمعنى المفرد ال يككف نع »مف أف يككف نعتا، قاؿ:  الجنس المفرد

و اسـ جنس ألنٌ  ،نعكتمرابط بينو كبيف ال و ال؛ ألنٌ ةـ كقدر مٍ : عً معنى كاحد، نحك و عمىظلف
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، كييفيـ مف ىذا أٌف المانع مف مجيء اسـ الجنس صفةن، ىك عدـ كجكد رابط 1«عمى حالو
بينو كبيف المنعكت، كفٌصؿ اإلماـ ابف القٌيـ بعد ىذا في الٌرابط بيف الٌنعت كالمنعكت، كقاؿ 
(، فتقدير الكبلـ:  ؿو كىًريـو ٍرتي ًبرىجي إٌف الٌنعت يربطو بالمنعكت ضمير محذكؼ، فإذا قيؿ: )مىرى

رٍ  ٍرتي )مىرى (، كىذا ال يصٌح في اسـ الجنس؛ إٍذ ال يصٌح أف يقاؿ: )مىرى ؿو كىًريـو ىيكى تي ًبرىجي
(، كليذا اشترط ابف القٌيـ أٌف الٌنعت باسـ الجنس، ال يككف إاٌل برابط كىك  ؿو عٍمـو ىيكى ًبرىجي

.) ؿو ًذم ًعٍمـو ٍرتي ًبرىجي  )ذك(، فييقاؿ: )مىرى

كلـ نصادؼ ذلؾ عند الكثير  ،بمسألة ربط الٌنعت بضميرو كلقد تفٌرد اإلماـ ابف القٌيـ      
مف الٌنحاة؛ فيؤالء حٌددكا ما يصٌح أف يككف نعتا، دكف أف يتكٌىمكا ضميرا محذكفا يككف 
رابطا بيف الٌنعت كمنعكتو. كما ذىب إليػػػو اإلماـ ابف القٌيـ نراه ينػدرج في منيجو الٌنحكم؛ إذ 

كـ كما يتعٌمؽ ٌنو يبحث عف عٌمة الٌشيء، كال يكتفي بذكر الحي تبٌيف في مسائؿ نحكٌية كثيرة، أ
ٌنما اشترككا في عمؿ أخرل، فقد  بو مف شركط. أٌما غيره مف الٌنحاة فمـ يتجاكزكا العٌمة، كا 

كقد كصفكا بأسماء  »تأٌكلكا ما ييخًرج اسـ الجنس إلى االشتقاؽ، مف ذلؾ ما قالو ابف يعيش: 
(... فيذا كنحكه ليس  ي  يمً مً تى  رجؿه )، قالكا: المشتؽٌ ة ترجع إلى معنى غير مشتقٌ  كبىٍصًرم 

ؿه بمنسكب  ٌنما ىك ميتىأىك  ؛ كا  رىبى ػذ مف فعػػؿ، كما أيخذ ضاًربه مف ضى بمشتٌؽ؛ ألٌنو لـ ييػػػؤخى
(، فيػذا أيضا ليس  ، فيك في معنى اسـ المفعكؿ...، كقالكا: )ىذا رجؿه ذك مىاؿو ك  ٍعزي كمى

ٌنما ىك كاقع مكقع اسـ الفاعؿ، كفي معناه؛ ألٌف قكلؾ: )ذك ماؿ( مأخكذا مف )فىعى  (، كا  ػؿى
ٌما  غير المشتؽ إٌما باسـ المفعكؿ، فابف يعيش إذنا، يؤٌكؿ االسـ ،2«بمعنى صاحب كا 

 باسـ الفاعؿ، حٌتى يصٌح أف يينعت بو.

ذا ما قارٌنا بيف ما تأٌكلو اإلماـ ابف القٌيـ، كما تأٌكلو ابف يعيش الٌتضح أٌف ما ذىب      كا 
ـٌ بالٌربط بيف الٌنعت كالمنعكت، فمتى قاـ الٌربط  إليو اإلماـ ابف القٌيـ أيسر؛ ذلؾ ألٌنو اىت

كالٌصمة  صٌح النعت، كىك أمر انتبو إليو الٌنحاة، حتى إٌنيـ قالكا إٌف )الٌصفة كالمكصكؼ(
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كالمكصكؿ مف حيث االرتباط. بينما تكٌىـ ابف يعيش أٌف الٌنعت غير المشتٌؽ، يتأٌكؿ بمعناه 
ٍنسيكبه ًلتىًميـ(، كمنسكب  ؿه مى ففي المثاؿ الذم ذكره: )ىػػػذا رجؿ تميمٌي(، ييؤىٌكؿ بػ: )ىػىػذىا رىجى

( ىك اسـ مفعكؿ، كبو يصبح الٌنعت مشتٌقا. ككذلؾ األمر بالٌنسبة لػ:  )ىذا رجؿه ذيك مىاؿو
( اسـ فاعؿ، كىك مشتٌؽ.  (، ك)صاحبي  ميؤىٌكؿ بػ: )ىذا رجؿه صاحبي ماؿو

كنرل أٌف االشتقاؽ الذم تكٌىمو ابف يعيش، ليس ىك االشتقاؽ الذم جعمو الٌنحاة مف     
خصائص الٌنعت؛ إًذ االشتقاؽ في الٌنعت، ىك اشتقاؽ في لفظ الٌنعت، كليس في لفظ معنى 

 الٌنعت. 
تجدر اإلشارة إلى أٌف ما يقع نعتا ىك المشتٌؽ، كاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ... أك المؤٌكؿ    

بالمشتٌؽ، كالمختـك بياء الٌنسب، كما كاف في معنى صاحب... أك المصدر، أك الجممة 
ٌنما اكتفى بذكر ما يمتنع أف  كشبو الجممة. كلـ يذكر اإلماـ ابف القٌيـ ىذه األصناؼ كٌميا، كا 

 كف نعتا كىك اسـ الجنس، إاٌل أف يككف برابط نحك)ذك(. يك

كنػػرل أٌف اإلماـ لـ يذكر األصناؼ األخرل؛ ألٌنو ال إشكاؿ كال جػدؿ في كقػكعيا نعتا    
كاقتصر عمى ما حصؿ فيو الجدؿ كالخبلؼ في تكٌىـ التٌأكيؿ، كبٌيف رأيو في المسألة، كأٌما 

 يككف نعتا، فنراه مف قبيؿ الٌتقرير.سككتو عف تحديد األصناؼ األخرل مٌما 

أٌف العامؿ في الٌنعت ىك العامؿ في المنعكت  حاة عمىأجمع النٌ  العامؿ في الّنعت: -3-2
، كىك )جاء(ىك الفعؿ  الب()الطٌ  فالعامؿ في المنعكت فإذا قيؿ: )جاء الطالبي المجتيدي(،

ىك عت عامؿ في النٌ ال» ابف القيـ:نفسو العامؿ في الٌنعت )المجتيدي(، كىذا ما عرضو اإلماـ 
يجمع بيف نعتي االسميف  أفحيف منع  ،ذىبىذا  سيبكيو إلى فٌ أ، ككالعامؿ في المنعكت

، كظاىر 1«(العاقبلف عمرك اجاء زيد كىذ): عامبلىما، نحكمؼ كاخت ،فؽ إعرابيمااتٌ  إذا
ير أٌنو يٍعًدؿ في ختاـ األمر مف قكؿ اإلماـ ابف القٌيـ، أٌنو يتػبٌنى رأم شػػػيخ الٌنحاة، غ

 .-كسيأتي تكضيحو  -المسألة إلى تبٌني رأم الٌسييمي
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ٌنما      أٌما سيبكيو فمـ يصٌرح بأٌف العامؿ في الٌنعت ىك نفسو العامؿ في المنعكت، كا 
استنتجو الٌنحاة مف منعو جمع الٌنعتيف، إذا اٌتفؽ إعرابيما، كاختمؼ عامميما، ففي المثاؿ 
الذم ذكره اإلماـ ابف القٌيـ، منع سيبكيو أف ييجمع بيف الٌنعتيف في لفظ كاحد، ألٌف العامؿ 

المنعكت األٌكؿ )زيد(، غير العامؿ في المنعكت الثٌاني )عمرك(، كمنو استنتج الٌنحاة أٌف  في
 العامؿ في الٌنعت عند سيبكيو، ىك نفسو العامؿ في المنعكت.

عرض اإلماـ ابف القٌيـ رأم الٌسييمي، الذم عارض الٌرأم القائؿ بأٌف العامؿ في الٌنعت    
المنعكت، كلك كاف الفعؿ عامبلن  عت عمىامتناع تقديـ النٌ  » ىك نفسو العامؿ في المنعكت:

، فالٌسييمي يرل أٌنو 1«كالفاعؿ أخرل ،و، كما يميو المفعكؿ تارةو معمكلي ا امتنع أف يميى مى لى  ،فيو
لك صٌح ذلؾ، لصٌح أف يتقٌدـ  -عنده-يىمتىنع أف يككف العامؿ في الٌنعت ىك الفعؿ؛ ألٌنو 

 ـ عميو الفاعؿ كالمفعكؿ، كىذا لـ يقع.الٌنعت عمى الفعؿ كما يتقدٌ 

ا ممٌ  »عٌزز ابف القٌيـ رأم الٌسييمي في امتناع أف يعمؿ عامؿي المنعكت في الٌنعت، فقاؿ:   
صفة لممنعكت الزمة لو  الٌنعت أفٌ : العامؿ في االسـ ال يعمؿ في نعتوالفعؿ  أفٌ ف لؾ يبيٌ 

، في قكلنا: )جاء  2«لمفعؿ فيو ، فبل تأثيرقبؿ كجكد الفعؿ كبعده فإذا كيصؼ )زيد( بالكـر
ـي(، فإٌف صفة الكـر مبلزمة لػػ )زيد( قبؿ كقكع الفعؿ كبعده، كمف ثـٌ رأل ابف القٌيـ  زيده الكري

 أٌف الفعؿ لـ يعمؿ في الٌنعت.

كنرل أٌف ما ذىب إليو الٌسييمي، ككافقو فيو اإلماـ ابف القٌيـ ال يقكـ عمى حٌجة       
ذا رأل الٌسييمي أٌف العامؿ في المنعكت ليس ىك نفسو العامؿ في الٌنعت، مف ميٍفًحمة؛ فإ

باب أٌف الٌنعت ال يتقٌدـ عمى الفعؿ، فإٌننا نرل أٌف الٌنعت لـ يتقٌدـ عمى الفعؿ؛ ألٌنو مبلـز 
ـى  لممنعكت، كالٌدليؿ عمى ذلؾ أٌنو لك تقٌدـ المنعكت لتقٌدـ الٌنعت، فنقكؿ: )محٌمدا الكري

)   ، كيككف تحميميا عمى ىذا الٌنحك:التقيتي
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ـى التقيتي                                     محٌمدا الكري

 ؾ                                              

 إليو                  ـ                    ـ                 6ؼ      1ؼ               

 فعؿ ماض                فاعؿ                       نعتمفعكؿ بو                

ـى             التقٍيػػػػػػٍ                    تي                                  محٌمدا       الكري

                                           

أٌما قكؿ اإلماـ ابف القٌيـ: )إٌف الٌصفة مبلزمة لممكصكؼ قبؿ الفعؿ كبعده(، فإٌننا نرل أٌف   
ـٌ إٌف الٌنعت يتغٌير  عمؿ الفعؿ في الٌنعت، ال ييٍذىب عنو مبلزمتو لممنعكت إعرابا كمعنى، ث

ـي، كرأيت محٌمدا ، كمررت  ًبػػتغٌير العامؿ تبعا لتغٌير منعػكتو، فنقػكؿ: )جاء محٌمده الكري الكريـى
(، كلك لـز منعكتو، لىمىًزـ إعرابو قبؿ دخكؿ العامؿ، كىذا لـ يقع.  بمحٌمدو الكريـً

كنرل أيضا، أٌف الٌسييمي كاإلماـ ابف القٌيـ، اقتصر اىتماميما عمى العامؿ حاؿ ككنو     
حك: )ىذا فعبل، كلـ يبٌيػنكا العامؿ في الٌنعت إذا كرد في جمػمة اسمٌية، أك شػػبو جممة، ن

يـ )عدـ تقٌدـ الٌنعت عمى  (، كمف ثـٌ ال تنسحب حججي (، ك)كتاب محٌمدو العالـً ـي محٌمده الكري
الفعؿ، كمبلزمة الٌصػفة لممكصكؼ قبؿ الفعؿ كبعػده( عمى األمػثمة المذككرة، كمف ثـ  يٌتضح 

 أٌف حججيـ لـ تٌتسـ بالعمـك كاإلطبلؽ.
مسألة حذؼ المنعكت كاإلبقاء  ة إلىـ الجكزيٌ قيٌ تطٌرؽ اإلماـ ابف  حذؼ المنعوت:-3 –3

ِإف  َرْحَمَت ﴿ عمى الٌنعت، في مكاضع ثبلثة مف كتابو )الٌتفسير القٌيـ(، ففي تفسيره لآلية:
كىي  -حمة أشار إلى أٌف ا عٌز كجٌؿ أخبر عف الرٌ  ،56األعراؼ الم ِو َقِريٌب ِمَف اْلُمْحِسِنيَف﴾

، كناقش المسألة في )اثني عشر مسمكا(، كعارض في -مذكٌر ك كى - )قريب(بػ  -ث مؤنٌ 
( نعتا لمنعكت محذكؼ: و مف باب حذؼ أنٌ  ابع:المسمؾ الرٌ  » المسمؾ الٌرابع أف يككف )قريبه

قامة الصٌ  أك  ب مف المحسنيفػػرحمة ا شيء قري و قاؿ: إفٌ فة مقامو، كأنٌ المكصكؼ كا 
 اعر:فمنو قكؿ الشٌ  ،يرػالمكصكؼ كثكحذؼ  ،كنحك ذلؾ ،قريب رٌ لطؼ قريب، أك بً 

 العامل
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امري يقىامٍت تيبىكِّ  ٍف ًلي ًمٍف بىعًدؾى يىا عى مىى قىٍبًرًه ... مى  ًو عى

ٍف لىٍيسى لىوي ناصري    ٍكتىًني في الد اًر ذىا غيربىةو ... قىٍد ذىؿ  مى  1« تىرى

إٌما بػ: )شيء( أك  رأل اإلماـ ابف القٌيـ أٌف المنعكت إذا قيٌدر أٌنو محذكؼ في اآلية فيتأٌكؿ
)لطؼ( أك )ًبٌر(، كاستشيد لو ببيت مف الٌشعر، كالٌشاىد فيو قكلو: )ذا غربة(، كبٌيف اإلماـ أٌف 

 معناه: تركتني شخصا أك إنسانا ذا غربة.

ييخٌيؿ لمقارئ كىك يتابع تحميؿ ىذا المسمؾ أٌف اإلماـ ابف القٌيـ قد تبٌنى ىذا الٌرأم، كأقٌر    
ير أٌنو يعكد في نياية عرضو ليذه المسألة، كيقكؿ بضعؼ ىذا المسمؾ؛ أم بحذؼ المنعكت، غ

أٌف )قريب( ليس نعتا لمنعكت محذكؼ، كبٌيف أٌف إقامة الٌصفة مكاف المكصكؼ يقتضي أف 
ٌما  ،غيرهبالمكصكؼ بعينو ال بتختٌص الٌصفة  فة قد غمب استعماليا مفردة عمى أف تككف الصٌ كا 
 . دة عف المكصكؼفة فيو مجرٌ الصٌ  ا غمب استعماؿي ممٌ  ...كالفاجر كالعالـ المكصكؼ كالبرٌ 

كىذاف الٌشرطاف المحدِّداف لجكاز حذؼ المنعكت، ليسا متكٌفريف في اآلية، فػ )قريب( ليس مف    
الٌصفات المختٌصة بػ )الٌشيء( أك)الٌمطؼ( أك )البٌر(، كال مف الٌصفات التي شاع استعماليا 

مكصكؼ. أٌما عف المسمؾ الذم اختاره اإلماـ في المسألة فيك المسمؾ الٌسابع، مف مجٌردة مف ال
و كقرب قربى  :فكذلؾ يستمـز القربيٍ  ،ا تعالى قريب مف المحسنيف أفٌ »  بيف اثني عشر مسمكا:

كبيذا نككف  2«عمى قربو تعالى منيـ رحمة ا قريبة مف المحسنيف لـ يدؿٌ  رحمتو. كلك قاؿ إفٌ 
قامة الٌنعت مقامو، كاٌتضح أٌف اإلماـ ابف  قد ألممنا برأم اإلماـ في مسألة حذؼ المنعكت، كا 

 القٌيـ يحٌدد لذلؾ شرطيف كقد تقٌدـ بيانيما.

قامة الٌنعت مقامو عند اإلماـ ابف القٌيـ، تظير بجبلء في تفسيره      إٌف مسألة حذؼ المنعكت كا 
اس: كالخنٌ  فالكسكاس » ر )الكسكاس( ك)الخػٌناس( نعػػتا لمنعكت محذكؼ:لسكرة الٌناس، فقد اعػػتب

ى الكصؼ، حتٌ  ةي بى مى المكصكؼ ىاىنا غى  ف حذؼى كحسٌ  يطاف.كىك الشٌ ، كصفاف لمكصكؼ محذكؼ
كيؿ بس كالطٌ ح حذفو إذا كاف الكصؼ مشتركا. فيقع المٌ ما يقبي كالمكصكؼ إنٌ  ـ عميو.مى صار كالعى 
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، كىذا إيضاح 1«لغيره. ال ،فة لوالصٌ  عمـ أفٌ كر المكصكؼ ليي ف ذفيتعيٌ  .كنحكه ،كالقبيح، كالحسف
ينسجـ مع ما ذىب إليو آنفا، فإذا منع ابف القٌيـ أف يككف )قريب( في اآلية الٌسابقة صفة 
لمكصكؼ محذكؼ؛ ألٌنيا ليست صفة مبلزمة لما قيػٌدر حذفيو، فإٌف )الكسكاس( ك)الخٌناس( 

 يطاف( دكف غيره، فجاز حذؼ المنعكت.صفتاف مبلزمتاف لػ )الشٌ 

تشٌددكا في حذفو إاٌل  فيـإٌف اإلماـ ابف القٌيـ قد كافؽ الٌنحاة في مسألة حذؼ المنعكت؛      
ـْ َقاصػْنَدىُ ػَوعِ  ﴿ » بشركط، يقكؿ ابف يعيش:  كره حي  :رادػػكالمي  ،48لّصافات ا﴾َراُت الط ْرِؼ ِعيفٌ ػػ

نة متمكٌ  مفردةفة يعني حذؼ المكصكؼ إذا كانت الصٌ  ،كىذا باب كاسع :رؼ، قاؿقاصرات الطٌ 
، فاشترط ابف يعيش في 2«كمررت بعاقؿ ،بسة، نحك قكلؾ: مررت بظريؼتفي بابيا غير مم

حذؼ المكصكؼ تمك فى الٌصفة، كتمٌكنيا اختصاصيا بالمنعكت، فػ )قاصرات( صفة خاٌصة 
ليكـ تحميبل  لمٌشاىد: متمٌكنة في )الحكر(. كا 

 ػػْرِؼ"َراُت الط  ػػاصِ ػقَ  ـْ ػىُ دَ ػنْ عِ "                                 

 ؾ                                               

                 0ؼ      3ؼ     ـ إليو      6ؼ       1ؼ       ـ                

 مضا إليه   نعتمبتػػػػدأ          مضا إليه  ظرف  خبر                    

 حكره    قاصراتي    الٌطرًؼ                      مستقٌرة       ًعندى        ىيـ                 

                        

ٌنما تشٌدد الٌنحاة في حذؼ المنعكت، بؿ ذىب بعضيـ إلى منعو عمى اإلطبلؽ؛ ألٌف الٌصفة  كا 
 كالمكصكؼ كالٌشيء الكاحد، كاإليضاح كالٌتبػػييف إٌنما يحصؿ منيما معا، ال بكاحد دكف اآلخر.

نكعيف مف الٌتكرار، تكرار الٌنعت الكاحد  حاة في ىذا البابتداكؿ النٌ وت: ػػػعتكرار النّ  -4 –3
ألكثر مف منعكت، كتكرار الٌنعكت لمنعكت كاحد. كمناط الجدؿ في كمييما حكؿ مكاضع قطع 
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ـٌ اإلماـ ابف القٌيـ بالقسـ الثٌاني مف الٌتكرار  الٌنعت عف المنعكت، كمكاضع منع القطع. كاىت
ع طق، لـ يي ا لوتثبً مػكت ػنعػزا لممػيػتمي فعت إذا كاالنٌ  »)تػػكػػػرار الٌنعػػكت لمنعكت كاحد(، يقكؿ: 

فٍ مف تمامو وألنٌ  برفع كال نصب؛  ـالذٌ  أك المدحبؿ ىي مف أداة  ،ير تمييز لوغكاف  ، كا 
مييز ت لمتٌ نكا إذاعكت النٌ  ري شترط تكر  ما يي نٌ كا   ر،تتكرٌ  لـ أك عكترت النٌ تكرٌ  ،عو، شاع قطالمحض

، إٌف أٌكؿ ما ييستنتج مف قكؿ اإلماـ ابف القٌيـ، ىك أٌف مسألة القطع كعدـ القطع بيف 1«بييفكالتٌ 
ٌنما مرتبطة بالمعنى الحاصؿ مف الٌنعت، فإذا مٌيز  الٌنعت كالمنعكت غير مرتبطة بالٌتكرار، كا 

قيؿ:  المنعكت كاختٌص بو، لـ يًجٍز اإلماـ ابف القٌيـ القطع، تكٌررت الٌنعكت أـ لـ تتكٌرر، فإذا
ـي( فإذا اختٌص )محٌمد( بيتيف الٌصفتيف لـ يجز القطع، فبل نقكؿ: )جاء  ـي العال )جاء محٌمده الكري

ـى( بإضمار فعؿ بعد )الكريـ( يقٌدر بػ: ) أذكر( أك )أمدح(.  ـي العال  زيد الكري

ـي ابف القٌيـ في مسألة القطع بيف الٌنعت كالمنعكت بقكؿ سيبكيو:      عنا كسم »استشيد اإلما
، كىي 2«ة.يا عربيٌ ، فسألت عنيا يكنس فزعـ أنٌ (يفى مً عالى رب  الٍ  وً م  لً  دي مٍ حى الٍ )بعض العرب يقكؿ: 

ٌما صفة ( إٌمػا تيػعرب بػدال، كا  ككبلىما تابع  عند سيبكيو منصكبة عمى الٌتعظيـ، عمما أٌف )ربِّ
 كالعيكبرم كالزمخشرم.كىذا الذم عميو معظـ الٌنحاة الذيف أعربكا القرآف الكريـ، 

كال نرل أٌف استشياد اإلماـ ابف القٌيـ يدعـ مذىبو، فقد بٌيف في قكلو األٌكؿ أٌف الٌنعت إذا    
اختٌص بو المنعكت لـ يجيز فيو القطعي، كاختٌص ا عٌز كجٌؿ بصفة )رٌب العاميف(، كمنو ال 

ٌميـ إاٌل إذا أٍضمر الٌتعظيـ أٍخذنا ال -بناء عمى رأم اإلماـ ابف القٌيـ نفسو  –يجكز فيو القطع 
 بقكؿ سيبكيو. 

كاألصؿ في الػػمسألة، أٌف الٌنحاة أجمعكا بجكاز القطع كاإلتباع، إذا تعٌددت الٌنعكت لمنعكت 
كاحد، كاشترطكا إٍتباع الٌنعت األٌكؿ، إذا كاف المنعكت نكرة، كأجازكا في باقي الٌنعكت القطع 

 كاإلٍتباع.
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ـ ابف قٌيـ الجكزٌية مسألة مطابقة الٌنعت لممنعكت باإليضاح كالٌتبييف، كىي لـ يتكٌؿ اإلما    
فيما ىك  ،عت لما قبموكتجب مكافقة النٌ  » ، يقكؿ ابف ىشاـ:مسألة قد اىتـٌ بيا سائر الٌنحاة

، أٌما مف حيث الٌتذكير 1«نكيرعريؼ كالتٌ بلثة، كمف التٌ مكجكد فيو مف أكجو اإلعراب الثٌ 
ـي  ألٌنو يقاؿ: )جاءت زينبي  ؛كاإلفراد كالجمع، فالمكافقة ليست مٌطردةكالتٌأنيث،  أبكىا(  القائ

ف لـ يشر اإلماـ إلى ىذا، فإٌنو قٌررىا ضمنٌيا، كذاؾ ما  ك)كجاء الٌرجؿي  الٌصالحكف أبناؤه(. كا 
ماـ تبٌيف مف مسألة القطع كاإلتباع في الٌنعت المتكٌرر، فاإلماـ ابف القٌيـ لٌما استشيد بقكؿ إ

عمى سبيؿ الخركج عف قاعدة المكافقة، فاألصؿ اإلتباع بالمكافقة، كالقطع جائز الٌنحاة، كاف 
 بشركط معمكمة.

ـٌ بو الٌنحاة اىتماميـ العطؼ ىك الالعػػػػػػػػػػػػػػػػطؼ:  -4 ٌنكع الٌرابع مف أنكاع الٌتكابع، كقد اىت
بسائر الٌتكابع، بتركيز أشٌد عمى المكافقة بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو. أٌما معناه، فيحصؿ 

كحركفو عشرة  ،سؽكىك النٌ  العطؼ »مف الحرؼ الٌرابط بيف طرفي العطؼ، يقكؿ ابف جٌني: 
مٌ  ،كأـ ،الخفيفة ،كلكف ،كبؿ ،كال ،كٍ أى كى  ،كثـٌ  ،كالفاء ،الكاك :كىي كقد  ،كحتى ،رةا مكسكرة مكرٌ كا 

 2«مفةػكمعانييا مخت، ؿاني في إعراب األكٌ اؿ الثٌ خيا في إدذه الحركؼ تجتمع كمٌ يىا فكر مضى ذ
فابف جٌني في قكلو ىذا، حٌدد حركؼ العطؼ، كأٌنيا تيدًخؿ المعطكؼ في إعراب المعطكؼ 
. كذكر ابف جٌني أٌف معاني حركؼ  ف جر ا فجر  ، كا  ٍف نصبا فنصبه عميو، إٍف رفعا فرفعه، كا 
و الػػعطؼ مختمفة؛ أم أٌف لػػػكٌؿ حرؼ مف حركؼ الػػػعطؼ مػػعننى يٍضػػفيو عمى الػػٌتركيب بدخػػكل

 .-كسيأتي بياف ذلؾ في فصؿ الحركؼ  -
أٌما اإلماـ ابف قٌيـ الجكزٌية، فقد خٌص العديد مف مسائؿ العطؼ باإليضاح كالتٌفصيؿ، ففي    

معاني العطؼ، تحٌدث عف حركؼ العطؼ كمعانييا، كما أٌنو تحٌدث عف مفيـك العطؼ إجماال: 
ال يعمـ  بالمخاطى ككاف  ،كشجاع كغنيٌ : عالـ كجكاد صفات ىك أربع - مثبل – إذا كاف لرجؿو  »

ذىنو  ككأفٌ  ،عالـه  يده ز : فات في رجؿ، فإذا قمتالصٌ  ىذه اجتماعبو، كيعجب مف  ذلؾ أك ال يقرٌ 
 ؛: كشجاعقمت ت استبعاده لذلؾ،ر اد، فإذا قدٌ ك كىك مع ذلؾ ج :أم ؛: كجكادفتقكؿ ،استبعد ذلؾ
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 أرى دٍ ، تى كتككيد ال يحصؿ بدكنو ،يرر تق مزيدي  ، فيككف في العطؼىك مع ذلؾ شجاع كغنيٌ ك  :أم
، كيؤٌكد كبلميو ىذا ما أشرنا إليو في مسائؿ سابقة، مف أٌف اإلماـ ابف القٌيـ 1«اإلنكار ـى بو تكىٌ 

عراب كبناء فحسب؛ إٍذ يشير إلى  ، كليس نٍحكى إعماؿ كعٌمة كا  ـٌ بالمعاني، فنٍحكيه نٍحكي معافو ييت
 كييدرأي إنكار المستمًع لو. أٌف بالعطؼ يتأٌكد المعطكؼ عميو، 

ليس مكافقة المعطكؼ  ،إٌف الذم نريده مف ىذا العنكاف المعطوؼ والمعطوؼ عميو: -4-1
فرادا كتثنية كجمعايرا كتعريفا، كتذكيرا كتأنيثا، ك لممعطكؼ عميو إعرابا، كتنك ٌنما غرضنا أف ا  ؛ كا 

جاز أف ييعطىؼ بيف اسـ كاسـ، نحك: )جاء  نبٌيف العناصر الٌنحكية التي يككف بيا العطؼ. فإذا
ـى محٌمده(، فيؿ ثٌمة عناصر نحكٌية أخرل  ـٌ قا (، كبيف فعؿ كفعؿ، نحك: )جمس ث محٌمده كعمي 

 يجكز العطؼ بينيا؟ كما مكقؼ اإلماـ ابف قٌيـ الجكزٌية منيا؟

ـ، كلـ ييًجز عطؼ الفعؿ عمى االسػػ ـالقيٌ  اإلماـ ابف أجاز ـ:ػؿ عمى االسػؼ الفعػعط-4-1-1
َصاّفاٍت ﴿: نحك ،ؿعيو معنى الفػػاف فكإذا  ،مى االسـػػؿ ععػالف ؼػػد جاء عطػػكق » :العكػس

مشركط بككنو في  ،جكاز عطؼ الفعؿ عمى االسـ عند اإلماـ ابف القٌيـ ،2« 19الُمْمؾ ﴾َوَيْقِبْضفَ 
أك اسـ مفعكؿ(، كفي )اسـ فاعؿ  أم أف يككف مشتٌقا ؛معنى الفعؿ، كأف يككف في معنى الفعؿ

ألٌنو اسـ فاعؿ. كمف ذلؾ  ؛(اتو اف  ( عمى االسـ )صى فى ضٍ بً قٍ عيًطؼ الفعؿ )يى  ،)آية الممؾ( الٌسابقة
الٌشاىد ىك عطؼ ، 18الحديد  ﴾َقْرًضا َحَسًنا وَ مَ ال َوَأْقَرُضوا تِ اقَ د  ص  مُ لْ اوَ  فَ يقِ د  ص  مُ لْ ا ف  إ﴿قكلو تعالى:

 ألٌنو مشتٌؽ مف الفعؿ )صٌدؽ(. ؛)المصٌدقات(، كىك في معنى الفعؿالفعؿ )أقرضكا( عمى االسـ 
(، كرأل ز اإلػلـ يجً      قىاًئـو ٍرتي ًبػرىجيؿو يىٍقعيدي كى ماـ ابف القٌيـ عػػطؼ االسـ عػػػمى الفعؿ، نحك: )مػىرى

أٌف ذلؾ مرٌده لككف االسـ أصؿى الفعؿ، فإذا عطفنا الفعؿ عمى االسـ، نككف قد عطفنا فػرعا عمى 
كىذا عنده ال  أصمو، أٌما إذا عطفػػػنا االسػػـ عمى الفعؿ، فنككف قػد عطػفنا أصبل عمى فرع،

يستقيـ. أٌما ابف مالؾ فقد أجاز الكجييف: )عطؼ الفعؿ عمى االسـ، كعطؼ االسـ عمى 
 الفعؿ(، قاؿ: 

                                                           

 .336، ص1ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج -  1
 .026ص المرجع نفسو، -  2



آساء ابٍ انقيّى في يسائم األسًاءانفظم األٔل:   

 

121 

 

 بلن يٍ سى  هي دٍ جً تى  ؿٍ مً عٍ تى ا اسٍ سن كٍ عى ... كى  بلن عٍ فً  ؿو عٍ فً  وً بٍ شً  ـً ى اسٍ مى عى  ؼٍ طً اعٍ كى  »             
 كيجكز أيضا عكس ،كنحكه ،كاسـ الفاعؿ ،لمفعؿ وً بً شٍ عطؼ الفعؿ عمى االسـ المي يجكز أف يي 

            ... سـه اعطؼ عمى الفعؿ الكاقع مكقع االسـ كىك أف يي  ىذا،
 1«رً ائً جى ا كى يى قً كي سٍ ي أى فً  دي صً قٍ ... يى  رً اتً بى  بو ضٍ عى ا بً ييى شِّ غى يي  اتى بى              

كقد استشيد ابف  ككبلىما جائز،فعند ابف مالؾ عطؼ الفعؿ عمى االسـ أك عكسو سكاء،  
اًئًر( عند ابف  عقيؿ لعطؼ االسـ عمى الفعؿ ببيتيف مف الٌشعر، منيما البيت الٌسابؽ، فػ )جى

في محٌؿ جٌر صفة ثانية لػ  -حسبو-عقيؿ، معطكؼ عمى )يىٍقًصدي( كجاء مجركرا؛ ألٌف )يقصد( 
     .)  )عىٍضبو

با يٌطرد؛ ذلؾ ألٌف شكاىده قميمة كال نرل في ما ذىب إليو ابف مالؾ، كدٌعمو ابف عقيؿ مذى   
كالٌشاىد الذم ذكره ابف عقيؿ مجيكؿ القائؿ، كما يبدك لنا أٌف )جائًر( معطكؼ عمى الٌصفة 
(، فما المانع أف يككف  )باتًر( كليس عمى )يقصد(، فإذا كاف )يقصد( صفة ثانية لػ )عىٍضبو

ذا كاف معػطكفا عمى  الٌصفة األكلى )باتر(، يككف قد )جائًر( معػطكفا عمى الٌصفػة األكلى؟ كا 
، كيكافؽ جميكرى الٌنحاة الذيف ضٌعفكا عطؼ االسـ  حى عطؼ اسما عمى اسـ، كىك مذىب نراه أٍرجى

 عمى الفعؿ.
العطؼ أخك  ألفٌ »قاؿ الٌسيكطٌي:  كمف الٌنحاة مف منع عطؼ االسـ عمى الفعؿ كعٍكسىو،    
، ال نحسب ما 2«ؼ أحدىما عمى اآلخرعطى ا ال يي فكذ ،فييا فعؿ إلى اسـ ضـٌ فكما ال ينٍ  ،ثنيةالتٌ 

ذىب إليو السٌيكطي ينيض بحٌجة بٌينة؛ ذلؾ ألٌف العطؼ ليس كغيره مف الٌتكابع؛ إذ ال ييشترط 
فيو الٌتكافؽ التٌاـ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو، فقد ييعطؼ المفردي عمى الجمع، كالمذٌكري عمى 

ابف القٌيـ في جكاز عطؼ الفعؿ عمى االسـ، تدعميا المؤٌنث، كما أٌف ما ذىب إليو اإلماـ 
 شكاىدي عديدة، منيا ما ذكرناه آنفا.

كييقصد بو عطؼي االسـ الٌظاىر عمى الٌضمير، مف ّظاىر عمى الُمضمر: عطؼ ال-4-1-2
َبِصيَرٍة َأَنا ُقْؿ َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى الم ِو َعَمى ﴿ ذلؾ ما أكرده اإلماـ ابف القٌيـ في تفسيره لآلية:
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مير في معطكؼ عمى الضٌ  (ينً عى بى اتٌ  فً مى كى )اء كجماعة: قاؿ الفرٌ  » قاؿ:، 207يوسف ﴾َوَمِف ات َبَعِني
، ثـٌ عرض اإلماـ رأم ابف األنبارم 1«بعني يدعك إلى ا كما أدعكيعني أنا كمف اتٌ  (؛أدعك)

الذم اعتبر العطؼ ليس عمى الٌضمير في )أدعك(، بؿ اعتبر الجممة )عمى بصيرة أنا كمف 
اٌتبعني( جممة ابتدائٌية. كرأل اإلماـ ابف القٌيـ أٌف رأم الفٌراء أفصح كأبمغ. كأٍخذنا برأم الفٌراء 

اآلية بيف اسـ كضمير؛ أم عطؼ اسـ ظاىر كالذم كافقو اإلماـ ابف القٌيـ، يكػكف العطؼ في 
كىك )مف( االسـ المكصكؿ، عمى الٌضمير المستتر في )أدعك(. كقد استكفى الٌشرط الذم حٌدده 

َت َوَزْوُجَؾ ػػْف َأنْ ػػػُاْسكُ ﴿ كلو تعالى:ػػق »الػػػٌنحاة، كىك اإلتياف بالػػػٌتككيد، كىك الػػػٌضمير )أنا(: 
أم تككيد ؛ 2«العطؼ عميو ليصحٌ  أتى بو ،مير في الفعؿتككيد لمضٌ  (أنت) ،53البقرة ﴾اْلَجن ةَ 
سـ ظاىر الابقة، فيك عطؼ ، كالعطؼ ىينا مثؿ اآلية السٌ )ايٍسكف(مير المستتر في الفعؿ لمضٌ 

 عمى مضمر.

ـ إلى عطؼ الجممة عمى الجممة أشار اإلماـ ابف القيٌ عطؼ الجممة عمى الجممة: -4-1-3
ـْ ِفيَيا َوالم ُو ُمْخِرٌج ﴿: قكلو تعالى » القرآف(، قاؿ: بياف في أقساـفي )التٌ  ـْ َنْفسًا َفاد اَرْأُت ْذ َقَتْمُت َواِ 

ـْ َتْكُتُموَف  ـْ ﴿ فاعترض بقكلو ،73البقرة  ﴾َفُقْمَنا اْضِرُبوُه ِبَبْعِضَيا (82)َما ُكْنُت َوالم ُو ُمْخِرٌج َما ُكْنُت
فيي:  ا الجمؿ المعطكفة في اآليةأمٌ ، 3«يا عمى بعضبعضي  المعطكؼً  بيف الجمؿً  ﴾َتْكُتُموفَ 

ـٌ كىالم وي ميٍخًرجه مىا كيٍنتيـٍ تىٍكتيميكفى (، ثـٌ جممة اعتراضٌية )فىاد ارىٍأتيـٍ ( عيطؼ عمييا: )قىتىٍمتيـٍ نىٍفسان ) (، ث
 (. فىاد ارىٍأتيـٍ معطكفة عمى الجممة: ) (فىقيٍمنىا اٍضًربيكهي الجممة )

كاآلخر عطؼ الجممة  »عىٍطؼ الجممة عمى الجممة، قاؿ بو الٌنحاة كأجازكه، قاؿ ابف يعيش:    
ًبٍكره قىاًئـه( كنحكىما، كالغرض مف  ٍيده ميٍنطىًمؽه كى ك( ك)زى يده كقىعىدى عىٍمره ـى زى عمى الجممة نحك: )قىا

مٌما استشيد بو ، كىي مسألة لـ تشٌكؿ خبلفا بيف الٌنحاة، ك 4«عطؼ الجمؿ، رٍبطي بعضيا ببعض
َوَلْو َترى ِإْذ َيَتَوف ى ال ِذيَف َكَفُروا اْلَمالِئَكُة ﴿اإلماـ ابف القٌيـ عمى عطؼ الجمؿ، قكلو تعالى: 
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ـْ َوُذوُقوا َعذاَب اْلَحِريؽِ  ـْ َوَأْدباَرُى  فيذه اإلذاقة ىي في البرزخ » ،50األنفال ﴾َيْضِرُبوَف ُوُجوَىُي
ـٍ كىأىٍدبارىىيـٍ )عطكؼ عمى قكلو: و مفإنٌ  ،ليا حيف الكفاةكأكٌ  فالجممة )ذيكقيكا  1«(يىٍضًربيكفى كيجيكىىيي

ًريؽى( معطكفة عمى الجممة ) يضربكف كجكىيـ كأدبارىـ(.  عىذىابى اٍلحى

مب، كدٌعـ ـ عطؼ الخبر عمى الطٌ أجاز اإلماـ ابف القيٌ  مب:عطؼ الخبر عمى الطّ -4-1-4
مب فما أكثره. فمنو ا عطؼ الخبر عمى الطٌ كأمٌ  » القرآف الكريـ، منيا: رأيو بشكاىد كثيرة مف آمً 

ـْ ِباْلَحؽ ، َوَرب َنا الر ْحمُف اْلُمْسَتعافُ ﴿ :قكلو تعالى  َرب  َوُقْؿ ﴿ :لوكقك ،222األنبياء ﴾قاَؿ َرب  اْحُك

ـْ َوَأْنَت َخْيُر الر اِحِميَف﴾ ، ففي اآلية األكلى 2«ا.كنظائره كثيرة جدٌ ... 118المؤمنوف اْغِفْر َواْرَح
ؽِّ(. أٌما في  ـٍ باٍلحى ( جممة مف مبتدإ كخبر، معطكفة عمى جممة طمبٌية )ايٍحكي الجممة )رب نىا الر ٍحمىفي
(، كىي معطكفة عمى الجممػة الٌطمػبٌية:  ٍيري الر اًحًميفى اآلية الثٌانية، فالجممة الخبرٌية ىي: )أٍنتى خى

 .) ـٍ ٌنما لـ يستحسنكا )ًاٍرحى كلـ تػكف مسألة عطؼ الخبر عمى الٌطمب محٌؿ خبلؼ بيف الٌنحاة، كا 
أف تككف الجممة الٌطمبٌية خبرا، كلذلؾ رٌجحكا الٌنصب في اشتغاؿ العامؿ عف المعمكؿ في نحك 

م دنا أىٍكًرٍمو(.  )ميحى

المعطكؼ عميو، فإٌف الٌنحاة في مسألة العػامؿ في  لـ يختمؼ فئً لى العػػػػػامؿ في العطػػػؼ:  -0-1
شٌكؿ خبلفا بينيـ، غير أٌف جميكر الٌنحاة قد أجمعكا عمى أٌف العامؿ في  في المعطكؼالعامؿ 

فإذا قمت: )قاـ زيد كعمرك(، فأصمو: )قاـ  »المعطكؼ، ىك نفسو العامؿ في المعطكؼ عميو: 
ػؿ األٌكؿ عامبل في زيده قاـ عمرك(، فحذفت )قاـ( الثٌانية، لداللة األكلى عمييا، كصار الفعػ

إلى أٌف العامؿ  آخركف، كذىب 3«المعطكؼ عميو، ىػػػذا مذىب سيكبيو كجماعة مف المحٌققيف
أٌف العػامؿ في المعطػكؼ ىك المحذكؼ  4ضػػالبع في المعطكؼ ىك حرؼ العطؼ، بيػػنما رأل

 العامؿ في ىنر في معكؼ مقدٌ طعمالعامؿ في ال»ابف القٌيـ:  اإلماـ تبٌناهكىك الٌرأم الذم 
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، كىك المذىب نفسو الذم قاؿ 1«، كحرؼ العطؼ أغنى عف إعادتو كناب منابوميوعالمعطكؼ 
 بو الٌسييمي في )نتائج الفكر(، كيبدك أٌف اإلماـ ابف القٌيـ قد تأٌثر بو.

كنرل أٌف مذىب سيبكيو الذم نقمو ابف يعيش أنسب؛ كذلؾ تفاديا لمٌتقدير كالتٌأكيؿ، كما أٌف      
أخذا برأم ابف جٌني الذم ذكرناه  -العطؼ ييدخؿ المعطكؼ في إعراب المعطكؼ عميوحرؼ 

، ككيؼ يدخؿ في إعرابو، كيككف عامبلىما مختمفيف؟ أٌما قكؿ بعضيـ بأٌف -في تعريؼ العطؼ
العامؿ في المعطكؼ ىك حرؼ العطؼ، فبل نراه يستقيـ البٌتة؛ إٍذ لك كاف حرؼ العطؼ عامبل 

ٌي ثابتا مف حيث الٌرفع كالٌنصب كالجٌر، أٌما كقد تغٌيرت حركة المعطكؼ، فإٌف لكاف أثره اإلعراب
ٌنما ىك العامؿ في المعطكؼ عميو.     العامؿ ليس حرؼ العطؼ، كا 

 ة إلى جكاز حذؼ حرؼ العطؼـ الجكزيٌ تطٌرؽ اإلماـ ابف قيٌ حذؼ حػرؼ العطؼ:  -4-3
َشِيَد الم ُو َأن ُو اَل ِإَلَو ِإال  ُىَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْمـِ َقاِئًما  ﴿قكلو تعالى: كذلؾ في تفسيره ل

ـُ ) ـُ َوَما اْخَتَمَؼ ال ِذيَف ُأوُتوا ( 18ِباْلِقْسِط اَل ِإَلَو ِإال  ُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكي ْساَل ِإف  الد يَف ِعْنَد الم ِو اإلِْ
ـْ َوَمْف َيْكُفْر ِبآَياِت الم ِو َفِإف  الم َو َسِريُع اْلِحَسابِ اْلِكَتاَب ِإال  ِمْف بَ  ـُ َبْغًيا َبْيَنُي ـُ اْلِعْم  ﴾ْعِد َما َجاَءُى

يادة كاقعة عمى الجممتيف معا، كبلىما مشيكد بو عمى تقدير حذؼ الكاك الشٌ  » قاؿ: ،19 آؿ عمراف
رادتيا. كالتٌ  بما  ،فييا عف حرؼ العطؼ يى غنستي اي  فتككف جممةن يف عنده اإلسبلـ. الدٌ  قدير: كأفٌ كا 

ـْ  َسَيُقوُلوفَ ﴿نت مف ذكر المعطكؼ عميو، كما كقع االستغناء عنيا في قكلو: تضمٌ  َثالَثٌة راِبُعُي
ـْ َكْمُبُيـْ  ، َوَيُقوُلوَف َخْمَسٌة ساِدُسُي ـْ ت فى ذً كما حي  ف ذكر الكاك كحذفيافيحسي   ،22الػػكيؼ ﴾َكْمُبُي

ـْ َكْمُبُيـْ ﴿: في قكلو ىاىنا، كذكرت ، فاآلية مف سكرة آؿ 2«22الكيؼ ﴾َوَيُقوُلوَف َسْبَعٌة َوثاِمُنُي
( كىي اإلسبلـا  عند يفى الدِّ  ف  ا  ك عمراف، يقٌدر فييا ابف القٌيـ حرؼى عطؼ في أٌكليا، كالٌتقدير: )

َشِيَد الَمُو َأن ُو اَل ِإَلَو ِإال  ُىَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْمـِ َقاِئًما ﴿ :معطكفة عمى اآلية التي قبميا

، كالٌتقدير: )شيد ا أف ال إلو إال ىك( ك)إٌف الٌديف عند ا اإلسبلـ(.  18آؿ عمراف ﴾ِباْلِقْسِط 
ـٍ كىٍمبيييـٍ و ةه سىيىقيكليكفى ثىبلثى ) كاستشيد عمى حٍذفيا أيضا في سكرة الكيؼ، كتقديرىا: (. أٌما راًبعييي
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ـٍ دليمو في ذلؾ، فإثباتيا في قكلو تعالى في اآلية نفسيا مف سكرة الكيؼ: ) ثاًمنييي يىقيكليكفى سىٍبعىةه كى كى
  (.كىٍمبيييـٍ 

كقد تطٌمبنا المسألة في كتب الٌتفسير، فمـ نجد أحدىـ قاؿ بالعطؼ في اآليتيف مف سكرة آؿ    
عمراف، فقػػػد رأل الٌزمخشرم في )الكٌشاؼ( أٌنيا إٌما تػككيد؛ أم أٌف اآلية الثٌانية تػككيد لؤلكلى 

ٌما بدؿ. ـي( بدؿ مف  1كا  ( شىًيدى المىوي أىن وي الى ًإلىوى ًإال  ىيكى )كالقكؿ بككف )إف  الدِّيفى ًعٍندى المىًو اإًلٍسبلى
 .   2مذىب أٌيده صاحب )التٌبياف في إعراب القرآف(

سىٍبعىةه أٌما اآلية التي استشيد بيا اإلماـ ابف القٌيـ مف سكرة الكيؼ، كاعتبر أٌف الكاك في : )    
ـٍ كىٍمبيييـٍ  ثاًمنييي الجممة إذا  ألفٌ »مخشرم كالعيكبرم: ( كاكى عطؼ، فمـ يؤٌيده في ذلؾ كؿ  مف الزٌ كى

 3«.(ثامنيـ)حيح في إدخاؿ الكاك في صٌ كىذا ىك ال جاز أف تدخميا الكاك. ،كقعت صفة لنكرة
فقد اعتبرا الجممة بعد الكاك صفة: فػ )سبعة( مبتدأ، )ثامنيـ( مبتدأ ثاف كخبره )كمبيـ( كجممة: 

 )ثامنيـ كمبيـ( صفة لػ )سبعة(.

إٌف مسألة إضمار حرؼ العطؼ أٌيدىا كثير مف الٌنحاة، كاستشيدكا لذلؾ بشكاىد عٌدة، مف    

، قكؿ النبٌي  ؼً حذٍ  فٍ كمً  »ىؤالء ابف مالؾ:  بقاء ما عطٍفتى د ؽى رىجيؿه ًمٍف ) :yالكاك كا  تىصى

اًع تىٍمًرهً  اًع بيرًِّه ًمٍف صى ؛ أم تصٌدؽ مف ديناره، كمف درىمو، 4«(ًدينىاًرًه ًمٍف ًدٍرىىًمًو ًمٍف ثىٍكًبًو ًمٍف صى
 كمف صاع بٌره، كمف صاع تمره.

كنؤٌيد في ىذه المسألة ما ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـ، مف جكاز إضمار حرؼ العطؼ؛ كذلؾ    
ألٌف المسألة قاؿ بيا الكثير مف الٌنحاة، كتعٌززى مذىبييـ بالٌشكاىد الكثيرة التي استدٌلكا بيا. كما 

ٌف مسألة إضمار حرؼ العطؼ، تحكميا أحكاـ الحذؼ كاإلظيار في سائر المسائؿ أٌننا نرل أ
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ذىؼ المتكٌمـ مف كبلمو ما يراه  أنسب لممقاـ  الٌنحكية، فمتى تكٌفرت القرائف التي تتيح الحذؼ، حى
 كأبمغ لتبييف المقصد.

ء بالبحث نخمص في الختاـ إلى أٌف اإلماـ ابف القٌيـ خٌص كٌؿ مسألة مف مسائؿ األسما   
كقد كاف لئلماـ في كٌؿ مسألة إضافات لطيفة؛ فقد أشار في حٌد االسـ إلى اعتباطية كالتبييف، 

اجتيادات ممٌيزة في مسائؿ الضمائر مف مبحث المعارؼ؛  والعبلقة بيف االسـ كالمسٌمى، ككاف ل
كالخبر  إذ أشار إلى مسٌكغات اختيار حركؼ كٌؿ ضمير مف الضمائر. كبٌيف في مبحث المبتدأ

أٌنو يشترط في االبتداء بالٌنكرة حصكؿ الفائدة، دكف إخضاع المسألة إلى ضكابط كثيرة حٌددىا 
أٌما في مبحث المنصكبات، فمـ يشترط مثبل االشتقاؽ في الحاؿ الذم جعمو  .الٌنحاة متقٌدمكه مف

ككيد المعنكم أكبر. إلى أنكاع الٌتككيد، ككاف اىتمامو بالتٌ  الٌتكابعأشار ك الٌنحاة شرطا لمحاؿ. 
كأشار في مسائؿ الٌنعت إلى ما يككف نعتا، كالعامؿ في الٌنعت، كحذؼ المنعكت، كتكرار 

 الٌنعكت لممنعكت الكاحد كما تعٌمؽ بالمسألة مف أحكاـ.

   



 
 :انيثّ ل الــــــــــــــــفصــلا 

 فــــي مسائل األفعــــــالآراء ابن القّيم 
 

 أقساموالفعل حّده، عالماتو و : لمبحث األوّ ال. 

  ّزم والمتعّديالفعل الالّ  :انيالمبحث الث. 

  ّما يعمل عمل الفعل الث:المبحث الث. 

  ّالفعل وجمعو وتأنيثو ةينِ تثْ  :ابعالمبحث الر. 
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  :وأقسامو عالماتو المبحث األّول: الفعل، حّده،

  1«أك غير متعدٌ  ،عمؿ متعدٌ  كناية عف كؿٌ الفعؿ  » :كرد في لساف العػػرب حدُّ الفعل: -1
عف غير قصد، كسكاء  ـأ ،كاف صادرا عف قصدسكاء أ ،رؤث  أثير مف جية مي ؿ ىك التٌ فالفع

 أقاـ بو إنساف أك حيكاف أك جماد.

 كؿٌ  » :أجمعكا عمى ككنو داٌّل عمى حدث مػقػتػرف بزمفك  ،حاة مفيـك الفعؿحٌدد النٌ  لقد  
كىذا المفيكـ يعارضو اإلماـ ابف  ،2«حٌصؿبزمف مي  فو لفظة دٌلت عمى معنى تحتيا مػقػتػرً 

ٌف المصدر، تككف متعٌمقة بمعمكلو إٌنما ،إذ يرل أٌف دّللة الفعؿ عمى الحدث ؛القٌيـ ىك  كا 
كىك يدٌؿ  ،معنى في نفسوكػيؼ ّل يدٌؿ عمى  تى قػػمػٍ  فإفٍ  » عمى حدث في نفسو:الذم يدٌؿ 

 ب(الٌضرٍ )ضٌمف، كالٌداؿ عميو بالمطابقة ىك ، قمنا إٌنما يدٌؿ عمى الحدث بالتٌ عمى الحدث
كتدٌؿ  (،ربالضٌ )ك كى ،يتضٌمف معنى الحدث (بى رى ضى ػػ )ف 3«(ؿػتػػى ق)ك ب(ضرى )ّل  ؿ(ػػتٍ )الػقك

خذت مف لفظ فأمثمة أي  ،كأٌما الفعؿ »ىك في ىذا يكافؽ رأم سيبكيو: ف، ك صيغػتو عمى الٌزم
فالفعؿ  .4«، كما ىك كائف لـ ينقطععٍ ا يككف كلـ يقى مى نيت لما مضى، كلً أحداث األسماء، كبي 

 الة عمى الحدثػٌؽ مف المصادر الدٌ تي شٍ أم اي  ؛خذ مف لفظ أحداث األسماءأي  ،عند سيبكيو
ما عمى أك  ،ما مضىعمى أم  ؛يدٌؿ عمى زمف كقكع الفعؿ ،كالمشتٌؽ )الفعؿ( بصيغتو

 يستقبؿ.

ائزة بيف حاة اختمفكا في كضع حدكد مالنٌ  إلى أفٌ  تقٌدـ،ما  أشرنا في :عالمات الفعل -2
لكٌؿ قسـ  فكير في تحديد عالماتو ، األمر الذم أٌدل بيـ إلى التٌ الثة لمكممةاألقساـ الثٌ 
 يقكؿ ابف مالؾ في ألفيتو : ،آخر كّل ينازعو فييا قسـه  ،يختٌص بيا
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 1 ي.مً جى نٍ يى  ؿه عٍ فً  ف  ػبمى ػً قٍ أى كفي ني ي          كى مً عى فٍ اً  ايى ، كى تٍ تى أىكى  تى مٍ عى ا فى تى بً 
 اكنةأنػيػث السٌ كتاء التػٌ  تاء الفاعؿ، كيتمٌيز عف اّلسـ بإحدل ىذه العالمات: ينجمي فالفعؿ  

 .ككيدكنكف التٌ  ،كياء الفاعمة

كلـ يتطٌرؽ إلى كٌؿ  مدٌكنتو،في  ،قد تطٌرؽ اإلماـ ابف القٌيـ إلى عالمات الفعؿك     
ز بينيما جً ـ يحٍ كل ،أٌف الفعؿ مٌتى اٌتصؿ بفاعمو ،األصؿ في ىذا الباب » :، يقكؿوعالمات
 ثمرة(طابت ال) :كؿنقا، فمجازيٌ ا أـ حقيقيٌ  أنيثالتٌ ، كّل نبالي أكاف العالمةي  ًت قى لحً  ،حاجزه 

لى باقي كلـ يشر إ ،عالمة لمفعؿ (أنيثتاء التٌ )كنراه ىينا يجعؿ ، 2«(جاءت ىند)ك
ف عالمات الفعؿ ػػث عدٌ ػأٌنو يتح ،ـالذم كقفنا عميو عند اإلماـ ابف القيٌ  غير أفٌ  .العالمات

عٌرؼ بشيء ضاؼ، كّل يي  يي مف ثـٌ كجب أّلٌ ك  » ، يقكؿ:(بدائع الفكائد)في مكضع آخر مف 
 يثٌنى كّل يجمع كالحرؼ، كمف ثـٌ كجب أف يبنى كمف ثـٌ كجب أّلٌ  عريؼ...مف عالمات التٌ 

نٌ  ...ب أف يككف عامال في اّلسـ كالحرؼػكج الحرؼ، كمف ثـٌ ػك ك ما أيعرب المستقبؿ ذكا 
عف عالمات  ما ذىب إليو اإلماـ كمجمؿ القكؿ في .3«و تضٌمف معنى اّلسـػػػألنٌ  ؛كائدزٌ ػال

ثنية عريؼ كالتٌ إلضافة كالتٌ كىي ا ،ىك خمٌكه مف عالمات اّلسـ وأٌف أشير عالمة ل ،الفعؿ
ٌنما خال المستقبؿ ،كمبنٌيا ،ضاؼ إلى ذلؾ أف يككف الفعؿ عامالكأ .كالجمع  )المضارع( كا 

 كائد )حركؼ المضارعة( ىي التيكالزٌ  ،ألٌنو تضٌمف معنى اّلسـ ؛اء فأعربمف عالمة البن
 عرب.ضٌمنتو معنى اّلسـ فأي 

 استشيدنا في تحديدنا لمفيكـ الفعؿ عند: ام ابن القّيمـــد اإلمـــعن لعـــــالفام ــــأقس  -3
كما ىك  ،، كما يككف كلـ يقعؼ فيو الفعؿ إلى ماضصنٌ لسيبكيو  بقكؿو  ،ابف القٌيـ اإلماـ

 رأم : ماض،إلى ثالثة أنكاعمف حاة الفعؿ باعتبار الزٌ ـ النٌ ػكائف لـ ينقطع، كقد قٌسـ معظ
كتنعدـ عند عدمو، انقسمت  ،كجد عند كجكدهػت ،قٌكمات األفعاؿػماف مف مزٌ كال » :ضارعػػكم
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األزمنة  ؿ أفٌ بى ماض كحاضر كمستقبؿ، كذلؾ مف قً  :ماف ثالثةا كاف الزٌ كلمٌ  ،مافبأقساـ الزٌ 
فصؿ بيف ػػكمنيا حركة ت ،بعد لـ تأتً  كمنيا حركةه  ،مضت يا حركةه فمن ،حركات الفمؾ

ما مضى فالماضي لً  .1«ر ػػبؿ كحاضػػقػتػسػماض كم :ؾذلػاؿ كعألفاكانت  ،الماضية كاآلتية
ابف كيؤٌكد  .حتمؿ الكقكع في المستقبؿفيك لما يي  ،كأٌما األمر ،كالمضارع لمحاؿ أك اّلستقباؿ

لـز ككنو  ،ؿلـ يحصي ا كاف مطمكبا بو حصكؿ ما أٌف األمر لمٌ  ،(سييؿشرح التٌ )في  مالؾ
 كامتنع اقترانو بما يخرجو عف ذلؾ. ،مستقبال

األفعاؿ  » :حاة في تقسيمو لمفعؿ إلى أقساـ ثالثةكلقد سار اإلماـ ابف القٌيـ مسار النٌ     
كلقد اىتـٌ اإلماـ  كىك تصنيؼ يعتمد زمف كقكع الفعؿ، ،2«أمر: ماض كمضارع ك ثالثة

لكركد قرائف  ،ة عمى زمف آخرّللكانصرافو لمدٌ  ،مفبدّللة الفعؿ عمى الزٌ  اىتماما بالغا
 نة.معيٌ 

فالككفٌيكف  ؛حكيتافستاف النٌ مدر فعؿ األمر مف المسائؿ التي تجاذبتيا ال فعل األمر: -3-1
فحذفت  ،ب(رً ضٍ تى لً  )فإٌنما أصمو  ،(برً ضٍ اً )فإذا قمنا  ،يركف أٌف األمر مأخكذ مف المضارع

 .رب(اضٍ ) ، فأصبحو ألؼ الكصؿيلإأضيؼ ك  ،ساكنةن  (اءفال)كبقيت  ،المضارعةنو تاء م
 حتجٌ ، كاكغير محٌكلة مف المضارع ،بذاتيا ةه فيركف أٌف األمر صيغ ،أٌما البصرٌيكف

في حيف أٌف صيغة األمر  ،حذؼ حركؼ المضارعة عف كاىدالبصرٌيكف في ذلؾ بقٌمة الشٌ 
 .كالـ العربردة في مطٌ 
 نكيودكف صبيما  اختٌص  ،اثنتيفبعالمتيف  حاة القدامى فعؿ األمرالنٌ كقد خٌص    

فياـ ،ككيدقبكؿ نكف التٌ  :كىما ،الماضي()المضارع ك  يتمٌيز عف  األمرفعؿ  » األمر: كا 
خرج فعؿ األمر عف يي  ،إلفياـ عف األمركا، 3«مع إفياـ األمر ،كفبقبكؿ النٌ  ،وصاحبيٍ 

ذا قيؿ ـ منو األمر. فيى و ّل يي كلكنٌ  ،ككػػيدألٌف المضارع يقبؿ أيضا نكف التٌ  ؛المضارع ٌف إكا 
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فإٌف الجكاب يككف بأٌف دّللة فعؿ  ،(ّلـ األمر)إذا اقترنت بو  ،المضارع يدٌؿ عمى األمر
سبة لمفعؿ المضارع ما ىك الحاؿ بالنٌ ك ،يككف في صيغتو كليس بقرينة ،األمر عمى األمر

 األمر. المقترف بالـ

كأشرنا  ،تفصيمو ألنكاع الفعؿ في معرض ،أٌما اإلماـ ابف القٌيـ فقد تحٌدث عف فعؿ األمر   
 .كمف ثـٌ لـ يتطٌرؽ إلى عالمات فعؿ األمر ،مفاىتـٌ بدّللة الفعؿ عمى الزٌ و آنفا إلى أنٌ 

ٌنما تحٌدث عف  فال يقترف بو كلذلؾ  ،فاألمر ّل يككف إٌّل لالستقباؿ » ، قاؿ:منيةالزٌ  تودّللكا 
كّل يجكز أف يقترف  ،ّللة عمى اّلستقباؿاختٌص بالدٌ  -عنده  -فاألمر  ،1«ما يجعمو لغيره

  ّللة عمى غير اّلستقباؿ.بو ما يصرفو لمدٌ 

أٌف  يمرائالسٌ  فاضؿ يرلإٍذ  ؛ثيف رأيا آخر في دّللة األمر عمى الٌزمفدى حٍ لبعض المي  إفٌ    
كقد  ،ء كاف اّلستقباؿ قريبا أك بعيداسكا ،قد يككف داٌّل عمى اّلستقباؿ المطمؽ » األمر:

كقد يككف األمر مستمٌرا  ،كقد يككف األمر حاصال في الماضي ،يككف داٌّل عمى الحاؿ
ّللة كقػػٌدـ شكاىد عف كٌؿ نكع مف الدٌ  ،2«كرٌبما يككف فعؿ األمر مطمقا غير مقٌيد بزمف

كمثاؿ  .68البقرة  ﴾ونرُ مَ ؤْ ا تُ وا مَ مُ عَ افْ فَ ﴿ كقكلو تعالى: ،عمى اّلستقباؿ لةّلفالدٌ  ة،منيٌ الزٌ 
كقكلو  ،كالماضي ،49الّدخان ﴾ يمرِ الكَ  يزُ زِ العَ  تَ نْ أَ  كَ ن  إِ  قْ ذُ  ﴿ تعالى: كقكلو ،الحاؿ
 وُ الم   اءَ شَ  نْ إِ  رَ صْ ـوا مِ مُ ــخُ ادْ  الَ ــقَ وَ  وِ يْ وَ بَ أَ  وِ يْ لَ ى إِ آوَ  فَ وسُ ى يُ مَ وا عَ مُ خَ ا دَ م  مَ فَ  ﴿:تعالى

أٌما األمر  .83البقرة﴾انً سْ حُ  اسِ من  وا لِ ولُ قُ وَ ﴿ :كاّلستمرار كقكلو تعالى ،99يوسف ﴾يننِ ِـ آم
    .ت(ئٍ شً  فٍ مى  فى ابٍ  فٍ كي ) :ػمػثػؿالمقٌيد بزماف كغير 

ذا أتينا إلى تحميؿ     اٌتضح أٌف  ،كبحثنا في دّللتيا ،يمرائاألمثمة التي استند إلييا السٌ كا 
كما اٌتضح لنا أيضا أٌف  ،ك ما ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـعمى نح ،عمى اّلستقباؿ ةكٌميا دالٌ 
فإذا كانت  ،افريؽ بينيداخؿ ما يصعب التٌ التٌ  فييا مف ،يمرائنفسيا التي ذكرىا السٌ األمثمة 
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فإفٌ اآليات األخرل التي  ،تدٌؿ عمى اّلستمرار، 83البقرة ﴾انَ سْ حُ  اسِ من  وا لِ ولُ قُ ك﴿ :اآلية
أٌما اآلية مف سكرة ، 68البقرة ﴾ونرُ مَ ؤْ ا تُ وا مَ مُ عَ افْ فَ ﴿: أيضا عمى اّلستمرار استشيد بيا تدؿٌ 

في ذلؾ  الـ،عميو السٌ  جاءت عمى لساف يكسؼ إذٍ  ؛فال نراىا تدٌؿ عمى الماضي ،يكسؼ
فنرل أٌنو يدٌؿ  (،ابف مف شئتكف )مثالو أٌما  .لـ يحصؿ حينيا ماف لمٌدّللة عمى استقباؿو الزٌ 

 كلكٌنو في اّلستقباؿ. ،عمى اإلطالؽ

كقد يحمؿ  ،فعؿ األمر يدٌؿ عمى اّلستقباؿ األصؿ في المسألة، أفٌ  ثـٌ نرل أفٌ كمف    
  غػػيػر أٌنيا حاصمة في المستقبؿ. ،كاّلستمرار كاإلطالؽ ،دّلّلت أخرل ضمنٌية

بنى كما يي  ،القٌيـ في مسألة الفعؿ الماضي إلى بنائوطٌرؽ ابف ػػلـ يت ل الماضي:ــــالفع-3-2
كىك  ،بزماف قبؿ زمانؾاؿ عمى اقتراف حدث كىك الدٌ  » :حاةعمى نحك ما تناكلو النٌ  ،عميو
ٌنما اىتـٌ  ،1«وو أك ضم  ب سككنى كجً إٌّل أف يعترضو ما يي  ،عمى الفتح مبنيٌ  اإلماـ ابف القٌيـ كا 

كأٌما ما  »، قاؿ: ّللة عمى اّلستقباؿفو لمدٌ رً صٍ كالقرائف التي تى  ،ضيبدّللة الماضي عمى المي 
 2«(إليؾ تي ني أحسنٍ تى زرٍ  إفٍ )ك (ؾتي أكرمٍ  تى قمٍ أى إفٍ ) :فكقكلؾ ،يصير بو الماضي مستقبال

صرؼ كّل ينٍ  ،اإلنشاءصرؼ إلى اّلستقباؿ في الكعد ك ابف القٌيـ أٌف الماضي يي  بٌيف اإلماـك 
 .116المائدة ﴾وُ تَ مْ مِ عَ  دْ قَ و فَ تُ مْ قُ  تُ نْ كُ  إنْ ﴿  :كيستشيد بقكلو تعالى ،إلى المستقبؿ في الخبر

 قمتى أ إفٍ  )ففييا كعد  ،أٌما في األمثمة التي ساقيا ؛كّل يدٌؿ عمى المستقبؿ ،إخبار اينىي يف
  كفي ذلؾ كعد. (،أكرمتؾ 

صرؼ الفعؿ بكيرٌد عمى مف قاؿ  ،ابف القٌيـ في تفصيؿ المسألةاإلماـ ثـٌ يمضي     
معتمديف عمى  ،)الجممة الخبرية في مقابؿ اإلنشائية( الماضي إلى المستقبؿ في الخبر

بت في ػيث إفٍ  :أٌف المعنى مفاده ،116المائدة  ﴾إْن ُكْنُت ُقْمُتو َفَقْد َعِمْمَتوُ ﴿ اآلية:تأكيؿ 
يقكؿ ف فيؿ يصٌح أ ،كقد عٌبر عنو أٌنو تأكيؿ فاسد .المستقبؿ كقكع ذلؾ في الماضي

 و؟ تى مٍ مً و في الماضي فقد عى تي أٌني قمٍ  ،في المستقبؿ تٍ بي ثٍ يى  إفٍ  :المسيح عميو السالـ لرٌبو
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: أىك تغيير في الٌدّللة عمى اّلستقباؿغيير الذم كقع محٌؿ التٌ  ناقش اإلماـ ابف القٌيـ     
 :فيٍ عمى رأي حاةٌف النٌ أ ،ىينااإلماـ ؟ كيبٌيف أـ ىك تغيير في المعنى ،لفظ الفعؿكاقع في 

لالستقباؿ فالفعؿ في بنيتو كاف  ،فظػصؿ عمى المٌ ػر حغيػييرل أٌف التٌ  إذٍ  ؛بٌردػالم موػيمثٌ األٌكؿ 
ينسبو ابف القٌيـ  كلـ –انيأم الثٌ لتي تصٌرفت في تغييره إلى الماضي. كأٌما الرٌ األداة ىي اك 

معناه إلى  تغٌير األداة ك  ،، فالفعؿ ماضغيير كقع في المعنىفيرل أٌف التٌ  –ألحد 
ر معانييا دكف ي  غى إٌنما تي  ،ـمً ألٌف األدكات المغٌيرة لمكى  ؛كابكىذا ىك الصٌ  » ، يقكؿ:اّلستقباؿ

قياس نراه  كىػػػذا .1«مبػده مف الخبر إلى الطٌ ػنى ما بعػمعتفياـ المغٌير لػػػ، كاّلسفاظياػػأل
يستقيـ، فاألدكات التي تصرؼ معنى الفعؿ الماضي إلى اّلستقباؿ )أدكات الٌشرط(، مثميا 

  :مثؿ سائر حركؼ المعاني، تأثيرىا كاقع عمى المعنى ّل عمى المفظ
 ؾى تي مٍ رى كٍ إٍف أقٍمتى أى 
 ؾ                                              

 ؼ                         ـ إليو         ـ          إليو ـ     ـ       أد                      

 فاعؿ       ـ بو              فعؿ ماض        اعؿف   فعؿ ماض أداة شرط            

                ؾى           تي          أكرمػٍػ    تى          ػٍمػػػػ   ػػػػقى أى       إٍف               

                                                                       
 

   
(، الفعالف )أقى    ٍمتيؾى ( ك)أى ففي ىذا المثاؿ )إٍف أقٍمتى أىٍكرى ٌف ـٍ ( دٌّل عمى الٌزمف الماضي، كا  ـٍ كرى

أداة الٌشرط )إٍف(، بدخكليا صرفت معناىما إلى اّلستقباؿ، كاألصؿ في المسألة ما ذىب 
( قى ما تأثيرىا عمى المعنى، ّل عمى لفظ الفعؿ )أىإنٌ  ،إليو اإلماـ ابف القٌيـ؛ أم أٌف األداة )إٍف( ـٍ

(. كٍ ك)أى ـٍ  رى
                                                                                                       

                                                 

 .1634، ص  4ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج -  1

مه الماضي  الش 

 الد اللح ػلً االستقثال



 األفؼال مسائل في آراء اته القي م اوي:الفصل الث  

 

 134 

دّللة الماضي عمى سألة فصيؿ في مابف القٌيـ بيذا القدر مف التٌ  اإلماـ كلـ يكتؼ     
ٌنما عرض حاّلت أخرل يي اّلستقباؿ كيتصٌرؼ » ، يقكؿ:صرؼ فييا الماضي لالستقباؿ، كا 

 (ةن  الجى  ؾى مى خى أدى )، ك(لؾ اي  فرى غى )كيمٌثؿ ذلؾ بػػػ  ،1« مب كالٌدعاءاّلستقباؿ بقرينة الطٌ إلى 
كيستشيد لذلؾ بآيات قرآنٌية  ،كيدٌؿ عمى اّلستقباؿ أيضا في الكعد .(ارً الن   مفى  ؾى اذى عى أى )ك

مـ كيتصٌرؼ أيضا لالستقباؿ بعطفو عمى ما عي  ،1الكوثر ﴾رثَ وْ كَ الْ  اكَ نَ يْ طَ عْ ا أَ ن  إِ ﴿ :منيا
 قكلو أيضا:ك  ،98ىود  «﴾ارَ م الن  ىُ دَ رَ وْ أَ فَ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَ  وُ مَ وْ قَ  مُ دُ قْ يَ ﴿ :كقكلو تعالى ،استقبالو

ىينا  (فزعػ )ف ،87مل النّ  ﴾ضِ رْ ي اأْلَفِ  نْ مَ وَ  اتِ وَ مَ ي الس  فِ  نْ مَ  عَ زِ فَ فَ  ورِ ي الصُّ فِ  خُ فَ نْ يُ  مَ وْ يَ وَ ﴿
 .فخ(نٍ ػ)يي كىك  ،ـ استقبالومً لككنو معطكفا عمى ما عي  ،ّللة عمى اّلستقباؿكانصرؼ لمدٌ  ،ماض

 )ّل(في بػػػػ بالنٌ  ،ى اّلستقباؿإل –ابف القٌيـاإلماـ عند –كيتصٌرؼ الفعؿ الماضي أيضا    
 ؛41 فاطر ﴾هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  دٍ حَ أَ  نْ ا مِ مَ يُ كَ سَ مْ أَ  نْ ا إِ تَ الَ زَ  نْ ئِ لَ وَ ﴿اآلية: كاستشيد ب ،بعد القسـ ()إفٍ ك

 فيستشيد ببيت مف الٌشعر : ،)ّل(، أٌما بعد ما يمسكيما مف أحد ،زالتا أم لئف

ـى ادى ػػػمى   .... ا دن ػػػػبى ـ أىاكي نى دٍ ذي  ّلى  ً ا كا فىػػػػػكى دي رً              2اؿً ز  ػػًنػيػػل ده رٍ ا كً نى ائً ػػػي مى فً  ا

ـ( لمدّللة عمى ػػعؿ الماضي )ذيٍدنىاكي ػصرؼى الفػكلو: )كا...ّل ذيٍدناكيـ(؛ إذ انػػكالٌشاىد ق
نٌ   بالٌنفي )ّل( . ،ما حدث ىذا باجتماع القسـ )كا(اّلستقباؿ، كا 

تطٌرقكا إلى في دراساتيـ، ف حاة )الفعؿ المضارع(تناكؿ النٌ  :الفعل المضارع -3-3
ػكا إلى إعرابو ػتي ػفى تى الٍ  ، كما)المضارعة(حكؿ تسمية  كقع اّلختالؼالتي تمٌيزه، ك  العالمات

كمعنى  ،عف المضارً حكٌيك يسٌميو النٌ  ،ىذا القبيؿ مف األفعاؿ » ، يقكؿ ابف يعيش:كبنائو
كائد كليست الزٌ  كائد األربع...الزٌ مف ... كالمراد أٌنو شابييا بما في أٌكلو وع المشابً المضارً 

ٌنما لٌما دخمت عميو جعمتو عمى صيغةو  ،ىي التي أكجبت عميو اإلعراب صار بيا مشابيا  ،كا 
غير أٌف  ،كىذا الذم عميو اإلماـ ابف القٌيـ ،3«لو اإلعراب تٍ بى جى ية أكٍ شابى كالمي  ،السـل
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يرل أٌنو ضارعو في  (شرح المفٌصؿ)فصاحب  ؛ختالؼ كاف حكؿ عٌمة مضارعة اّلسـاّل
 ()رجال، فػ)رأيت رجال(كذلؾ قكلنا  ،ي الحاؿ كاّلستقباؿيصمح لزمانى  ،(كـي قي )يى  :فقكلنا ،اإلبياـ
ألٌنيا في  ؛أٌنيا في األصؿ لالسـ التي يرل ،(ككيدّلـ التٌ )ضارعو أيضا في قبكؿ كي .مبيـ

  .(كـي قي يى لى  امحٌمدن كقكلنا )إٌف  ،(قائـه لى  امحٌمدن إٌف : )لناك فق ،)ّلـ ابتداء(الحقيقة 

 :اّلسـمعنى إذ يرل أٌف الفعؿ المضارع تضٌمف  ؛ابف القٌيـ اإلماـ ّل يكافقو مذىبه كىذا      
ضٌمف بيا ا ت، فممٌ كالياء عمى الغائب ،ء عمى المخاطباالتٌ إذ اليمزة تدٌؿ عمى المتكٌمـ، ك  »

يكمف في دّللة  ،ابف القٌيـ اإلماـ عندو المضارعة فكجٍ  ،1«بى رً عٍ أي و فى ضارعى  ،معنى اّلسـ
 .أصبح شبييا بو في اإلعراب ،ا تضٌمف الفعؿ ما يدٌؿ عمى اّلسـكلمٌ  ،كائد عمى األسماءالزٌ 

ّل  ،عف كجو المضارعة في بنية الفعؿ ثى ألٌنو بحى  ؛عميؿاألنسب لمتٌ ىك رأم ال ل ىذاكنر    
ألٌف الفعؿ قد تمحقو  ؛مائرالضٌ كائد عمى ة أٌنو اشترط دّللة الزٌ صٌ خا ،ما يمحقو مف قرائف في

 .ؾ(رى با)تى ( كـاقأى )مف ذلؾ غير أٌنيا ّل تضٌمنو اّلسمٌية  ،زكائد مف نفس األحرؼ

 قاؿ ابف مالؾ في ألفيتو: :إعراب المضارع-3-3-1
 ايى رً عي  فٍ ا إً عن ارً ضى كا مي بي رى عٍ كأى  .... انى ينً بي  ي  ضً مي كى  رو مٍ أى  ؿي عٍ فً كى 

(.فٍ تً في  فٍ مى  فى ريعٍ :) يى ػػػكى  اثو نى إً  كفً ني ....  فٍ مً كى  رو اشً بى مي  يدو كً كٍ تى  كفً ني  فٍ مً      
2 

صؿ إذا لـ تتٌ  ،ضارعأٌف الفعؿ الم ،ليذيف البيتيف مف األلفية ،(ابف عقيؿ)كرد في شرح    
، أٌما إذا ٌير آخره باختالؼ العكامؿأم يتغ؛ فإٌنو يعرب ،ككيد، كّل نكف اإلناثبو نكف التٌ 

 .ربعٍ ى كّل يي نى بٍ ، فإٌف الفعؿ المضارع يي ككيد أك نكف اإلناثنكف التٌ مت بو صاتٌ 

يتحٌدث فيك  ؛ا البناء فيعارضو مطمقا، كأمٌ إلعراب مطمقاافيكافؽ  ،ابف القٌيـ اإلماـ أٌما    
صب كالجـز كّل يشير أٌف النٌ  ،صب كالجـزفع كالنٌ عف إعراب الفعؿ المضارع في حاّلت الرٌ 

 فع لمكاًجبرٌ ػػفال ؛كموأك في حي  ؼو تى نٍ ف كمي كً مٍ ب كمي األفعاؿ كاجً  » :، يقكؿبعامؿحادث 
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لممنفي أك ما في حكمو، ىذا ىك  -الذم ىك عدـ الحركة –كف، كالجـزمٍ صب لممي كالنٌ 
فٍ األصؿ )ىؿ نحك:  ،فعفمو الرٌ  ،ّلسـاكقع م: كاقع فعاؿ ثالثة أقساـاأل :قمتى  شئتى  ... كا 
 ، نحك: )أريد أف تقكـ(صبفمو النٌ  ،ّلسـاكفعؿ في تأكيؿ  ،كاقع مكقع )ضارب( (؟تضرب

 نستشؼٌ  .1 «(لـ يقـ)فمو الجـز نحك  ،كّل في تأكيمو ،ع مكقع اسـقى كفعؿ ّل كى  ،(قيامؾ): أم
ا كاف في مكقع اّلسـ ، فإذوأٌف إعراب الفعؿ المضارع يككف بحسب مكقع ،مف قكلو ىذا

  فيك مجزكـ ،، كأٌما سكاىماصبفحٌقو النٌ  ،في مكقع تأكيؿ ّلسـو  ، أٌما إذا كاففعفحٌقو الرٌ 
  .ّل لفظيٌ  يك عامؿ معنكمٌ ف ،يـابف القاإلماـ عامؿ إعراب الفعؿ المضارع عند أٌما 

كرأل أٌنو  -حاةبخالؼ جميكر النٌ –القٌيـ البناء في الفعؿ المضارع اإلماـ ابف عارض    
 ، كىذا خالؼـ أٌف فعؿ جماعة المؤٌنث معربأثبتٌ : فقد قيؿ فإفٍ  » ، قاؿ:مطمقا معرب

فٍ  ،و مبنيٌ مكا أنٌ ػ، فإٌنيـ زعحكٌييفالنٌ  فى لسيبكيو كمف كافقو مً  : بؿ اختمفكا في عٌمة بنائو، قمنا كا 
سره كٍ قضو كنى نٍ ينبغي لنا أف ني فال  ،مكا لنا أصال صحيحاألٌنيـ عٌممكنا كأصٌ  ؛اؽ ليـفى ىك كً 
فمتى  ،(فى مٍ )تفعى ك (فى مٍ )يفعى كىي مكجكدة في  ،بة لإلعرابكجً المي ارعة كىك كجكد المض ،عمييـ

ب سى حٍ نك  ،2«كجد اإلعراب ،ذا كجدت المضارعةا  ك  ،دت المضارعةجً كي  ،كائد األربعي دت الزٌ جً كي 
د فيك ليس مجرٌ  ؛حكٌيةالنٌ  هتعٌزز أصالة جيكد ،ابف القٌيـإلماـ ىذا شاىدا مف شكاىد كثيرة ل

عمى  أمالرٌ ني كيبٍ  ،كيحٌمؿ ،ضرً ، فاإلماـ يعٍ ًليكل اليس مبتدعا كفق نفسو، كفي اآلفً  ،بعمتٌ 
  .الحجج كالبراىيف كاّلستنتاج المعقكؿ

ف خالؼ سيبكيو في فرع مف فركع باب الفعؿ المضارع إٌف اإلماـ ابف القٌيـ،     فإٌنو  ،كا 
كاستنتج استنتاجا . ّلسـى المضارعتو  ،بعرى مي  مو سيبكيو مف أٌف الفعؿ المضارعالتـز بما أصٌ 
 م  لـ يفقد أ ،ثالمؤنٌ صؿ بنكف جماعة لٌما ذىب إلى أٌف الفعؿ المضارع المتٌ  ،ّل ضعؼ فيو

؟ كأٌما عالمة إعرابو في ىذا ، فما جدكل بنائو إذناّلسـى اعالمة مف عالمات مضارعتو 
 ؛(كتابي)في مثؿ  ،صؿ بالياءالمة اإلعراب في اّلسـ المتٌ ػػٌدر عػػػفيي مقٌدرة كما تق ،الحاؿ
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 قبؿ ياء المتكٌمـ، ككذلؾ )يفعمف( مرفكع كعالمة رفعو الٌضمة المقٌدرة عمى ما  )كتاًبي(ػ ف
 اإلناث. نكففيك مرفكع كعالمة رفعو مقٌدرة عمى ما قبؿ 

جعؿ الفعؿ  إذٍ ؛ ٌؿ تعقيدا مٌما ذىب إليو الجميكرنراه أق ،ابف القٌيـاإلماـ كما ذىب إليو   
 .منيا ما ىك ظاىر، كمنيا ما ىك مقٌدرف ،أٌما عالمات إعرابو ،المضارع معربا دائما

صؿ بو ألؼ فعؿ مضارع اتٌ  كىي كؿٌ  ،األفعاؿ الخمسة: إعراب األفعال الخمسة -3-3-2
يرفع  وأنٌ  ،كالقاعدة المشيكرة عف الفعؿ المضارع .أك ياء المخاطبة ،اّلثنيف أك كاك الجماعة

عف ىذه  غير أٌف ىذه األفعاؿ الخمسة تشذٌ  ،جـز بالكسرةنصب بالفتحة كيي مة كيي بالضٌ 
 كمنصكبة كمجزكمة بحذفيا ،)يفعمكف(كف حاة مرفكعة بثبكت النٌ فيي عند معظـ النٌ  ،القاعدة

كقيؿ إٌف  » :، قاؿ الٌسيكطيٌ بعضيـ غير ىذا المذىبذىب  كقد .كا( ك)لـ يفعمكا(مي عى فٍ يى  فٍ )أى 
، كمذىب ابف القٌيـ 1«الـ كذلؾى كالجمع السٌ المثنٌ يا في ، كما أنٌ باأللؼ كالكاك كالياءإلعراب ا

الجمع ك  المثٌنى ك، م( في ،بػػػػ ) ا ،، م( في األفعاؿ الخمسةإذ شٌبو ) ا، ك ؛قريب مف ىذا
 الـ.السٌ 

ٌنما ىي ، ابعالمات إعر ّل يعتبر ىذه الحركؼ ) ا ، ك، م (  ،ابف القٌيـ اإلماـ فٌ إ     كا 
ف فأيٍ  :يؿقً  فإفٍ  » مير:قٌدرة عمى الحرؼ الذم قبؿ الضٌ كعالمة اإلعراب م ،ضمائر

ره حرؼ ػعؿ آخك في كٌؿ اسـ كفػىكما  ،منا مقٌدرػ؟ قصب كالجـزاؿ النٌ راب فييا في حػػإلعا
ابف  اإلماـ كلـ يجعؿ ،2«ميرإعرابو مقٌدر قبؿ الضٌ  ،)لف تفعمكا( ك)لف تفعمي(، فقكلؾ مدٌ 

كف ّل تقع كالنٌ  ،عالمة اإلعراب عنده تككف في آخر الكممة ألفٌ  ؛كف عالمة إعرابالقٌيـ النٌ 
د في غير الحركات البع كؿٌ  عيده كبى  »يا بضمير: مف فعٍ ػكبي او يفصؿ بينيألنٌ  ؛في آخر الفعؿ
ابف القٌيـ اإلماـ عنا المسألة عند تتبٌ  كقد ،3«كبينو كبيف حرؼ اإلعراب اسـ، أف يككف إعرابا

كف في أثبتكا ىذه النٌ  : فياٌل قيؿ فإفٍ  » :، قاؿكف مف حيث ثبكتيا كحذفيافي حديثو عف النٌ 
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كف لـ تكف النٌ  فترض إفٍ إذ يي  ؛كىك تساؤؿ قٌيـ ،1«صب كالجـز مف األمثمة الخمسة؟حاؿ النٌ 
جكابو عمى ، كجاء صب كالجـزحذؼ في حالة النٌ أف ّل تي  ،فع في األفعاؿ الخمسةعالمة لمرٌ 

كاصب نٌ ػػػمت الػػػت إذا أدخػػ، كأنع اّلسـػػكعيا مكقػػلعدـ العٌمة المتقٌدمة، كىي كق » :حكىذا النٌ 
، فيككف تحميؿ 2«ككف بعد عكامؿ األفعاؿػػماء ّل تػػسألٌف األ ؛ـ تقع مكقع اّلسـػػل ،جكاـزػػػكال

 المسألة عنده عمى ىذا الٌنحك:

 لىٍف تىٍفعىًمي
 ؾ                                            

       ـ  إليو                   ـ                    أد                      

        فاعؿ                         فعؿ مضارع             أداة نفي            

 ف         يػػػػػػػ                      فعمػػً تى            ٍف       ل               

               

                                                                       
 
   
     

ألٌف الػػػفعؿ الػػمضارع لـ يقع مكقع اّلسـ؛  ؛تبي ثٍ ػكف لـ تأٌف النٌ  ،اابف القٌيـ إذن  اإلماـ يرل  
ذا كانت أدكات  الٌنصب كالجـز مف عكامؿ األفعاؿ ألٌف اّلسـ ّل يقع بعد عكامؿ األفعاؿ. كا 
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كليس  ،كفىي التي حذفت النٌ  )األدكات( صب كالجـزالنٌ يذا نعتبره إقػػرارا منو أٌف عكامؿ ف
 عدـ كقكع الفعؿ مكقع اّلسـ. 

، كذلؾ أخذا صب كالجـزلمنٌ يصٌح اعتبار الحذؼ عالمة  األصؿ في المسألة، أٌنو نرل أفٌ ك  
  حاة في المسألة.برأم جميكر النٌ 

عؿ ظر في مسألة دّللة الفا النٌ إذا أمعنٌ : داللة الفعل المضارع عمى الزمن -3-3 -3
       فالفعؿ المضارع ، 1آراء ةخمسلكف ، كجدناىـ يتداك حاةمف عند النٌ عمى الزٌ المضارع 

 ّللة عمى :بالدٌ  يختٌص  -عندىـ-
 ؛الحاؿ  -    
 ؛اّلستقباؿ  -    
 ؛الحاؿ كاّلستقباؿ معا  -    
 ؛جاز في اّلستقباؿمى حقيقة في الحاؿ  -    
 ؛جاز في الحاؿفي اّلستقباؿ مى حقيقة   -    
 .الماضي -    

ألٌف المستقبؿ غير مضمكف  ؛قطػػعمى الحاؿ ف المضارع يدؿٌ  مف يرل أفٌ  الٌنحاة مفك    
كأنكر دّللتو  ،اججٌ الزٌ  ىذا رأمك  ،عمى اّلستقباؿ دكف الحاؿ بعضيـ يرل أٌنو يدؿٌ ك ، حقيؽالتٌ 

أٌف المقصكد بالحاؿ  فػػٌ بي، ك قكلو ردٌ غير أٌف الٌسيكطي  .عمى الحاؿ نظرا لقصره )الحاؿ(
الذم  فيك ،الثأم الثٌ ا الرٌ . أمٌ ؛ أم الممتد في الحاضر إلى المستقبؿالماضي غير المنقطع

أم كالرٌ  .اّلستقباؿعمى الحاؿ ك  مضارع داؿٌ إذ يركف أٌف ال ؛حاةعميو سيبكيو كجميكر النٌ 
يكطي ىب السٌ ، كىك مذاز في اّلستقباؿجى مى  ،ابع مفاده أٌف المضارع حقيقة في الحاؿالرٌ 

حقيقة في  ،از في الحاؿجى مى  يرل أٌنو إذٍ  ؛ابعفيك عكس الرٌ  ،، أٌما الخامسكالفارسي
 ثـ ماضيا. ،حاّل ثـٌ  ،الفعؿ يككف منتظرا في اّلستقباؿ ألفٌ  ؛اّلستقباؿ
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جميع  مفكبحثيا  ،مفابف القٌيـ لمسألة دّللة الفعؿ المضارع عمى الزٌ  اإلماـ ضكقد تعرٌ    
 ، كمف ذلؾ :كناقش آراءىـ ،حاةيا النٌ ث فيالجكانب التي تحدٌ 

  أـ يصمح لمحاؿ  ،باّلستقباؿ فيؿ يختٌص  ،)ّل(الفعؿ المضارع بػػػػػ  نيفيإذا
فمنيـ مف يرل أٌنو صالح ، ف في المسألةرأيػػيػٍ  حاة أٌف لمنٌ  ابف القٌيـاإلماـ بٌيف  1كاّلستقباؿ؟
ذا نفي » :، كىك رأم ابف مالؾليما معا بؿ  ،ستقبالوحكـ باػػػيتعٌيػػف ال ، لـ)ّل(ضارع بػػ ػػػالم كا 

اني أم الثٌ ثـٌ يعرض اإلماـ الرٌ  .اه ابف القٌيـأم الذم تبنٌ كىك الرٌ ، 2«يةػحاؿ باقة الالحيٌ ص
 3«مكضكع لنفي المستقبؿ ،أيضا ناؼو  رؼه فح )ّل( كأٌما » :يقكؿ ،مفٌصؿ(في )شرح الك ػكى

ذا قاؿ: ؿٍ فإف  نفيو لـ يفعى  ،ؿى عى إذا قاؿ: فى  » :رأيو بقكؿ صريح لسيبكيو ابف يعيشكدٌعـ  . كا 
ذا قاؿ: لقد فى  فإفٌ  ،ؿى عى قد فى  ذا قاؿ ىك يى ... ؿى عى فإف  نفيو ما فى  ،ؿى عى نفيو لم ا يفعؿ. كا  كلـ  ،ؿي عى فٍ كا 

أٌكؿ مخشرم أٌف الزٌ كرأل ، ابف القٌيـ اإلماـ كىك رأم رٌده ،4«ؿي عى فٍ فنفيو ّل يى  ،يكف الفعؿ كاقعان 
ما لـ كىذا  ،لنفي اّلستقباؿ (ّل)لنفي الحاؿ، ك )ما(اد ىك أٌف عمى أٌف المر  ،قكؿ سيبكيو
، كنفيو )ّل(بػػ  ؛ ألٌف ما ذىب إليو، كاف في معرض تمييزه بيف نفي الفعؿسيبكيويصٌرح بو 

  .لالستقباؿص الفعؿ المضارع ، كلـ يشر إلى أٌف الٌنفي بػػ )ّل( يخم  )ما(بػ 

المقترنة بالفعؿ  )ّلـ اّلبتداء(رأم ابف مالؾ في دّللة  ،ابف القٌيـ أيضا اإلماـ ىكقد تبنٌ     
ي نِ نُ زُ حْ يَ ي لَ ن  إِ ﴿ :إذ استدٌؿ باآلية ؛مستشيدا بما استشيد بو ،اّلستقباؿع عمى الحاؿ ك المضار 

 ،ذىاب اإلخكة بيكسؼ مستقبالا عف بن فإذا كاف الحزف مسب  ، 13يوسف  ﴾وِ وا بِ بُ ىَ ذْ تَ  نْ أَ 
)ّلـ كىذا دليؿ عند ابف مالؾ أٌف الفعؿ المضارع المقترف بػػ  ؟حزف في الحاؿفكيؼ لو أف يى 

  .قد يدٌؿ عمى الحاؿ كما يدٌؿ عمى اّلستقباؿ ،اّلبتداء(

                                                                                                       

                                                 

 .1639، 4ابف قٌيـ الجكزية،  بدائع الفكائد، ج 1-
 .18، ص1ابف مالؾ، شرح الٌتسييؿ، ج -2

 .128ص  ،8ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج 3-
 .117، ص3سيبكيو، الكتاب، ج - 4
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ة ػػّلللمدٌ  )ّلـ اّلبتداء( بػػػالحالة التي ينصرؼ فييا المضارع المقترف  اإلماـ ابف القٌيـ يبٌيف   
ذا أٌما إ، ك دةرٌ ػػـ المجإٌنما يككف بالاٌل  ،صخمٌ لتٌ ا » يقكؿ: -نقال عف ابف مالؾ -عمى الحاؿ

تمؾ ابف القٌيـ اإلماـ ثـ يبٌيف ، 1«ـ لمحاؿ، لـ تكف الاٌل صو لالستقباؿتخمٌ  رف بالفعؿ قرينةه اقت
 5الضحى ﴾ىضَ رْ تَ فَ  كَ بُّ رَ  يكَ طِ عْ يُ  فَ وْ سَ لَ وَ ﴿ كاستشيد بقكلو تعالى: ،)سكؼ(كيذكر  ،القرائف

صو لالستقباؿ )سكؼ(، كلـ يدٌؿ ( في ىذه اآلية، قد اقترف بما يخم  يؾى طً عٍ فالفعؿ المضارع )يي 
 عمى الحاؿ بكجكد ّلـ اّلبتداء.

 ّللة عمى مدٌ ػػػػصرفا لػػػلمضارع منعؿ اػػػعؿ الفػػػرل تجػػف أخػػابف القٌيـ قرائاإلماـ ر ػػيذك
، كلـ دّللتيا عمى الحاؿ خالفا لبعضيـ د عمىكيؤكٌ  ،اعة(السٌ )اآلف( ك)، مف ذلؾ الحاؿ

ينا المسألة عند ابف مالؾ فمـ يذكرىـ كتقصٌ  ،أميذكر ىؤّلء الذيف ىـ عمى خالؼ ىذا الرٌ 
كبحثناىا عند  ،2« مستقبال (اآلفػ )المقركف بيجيز بقاء ض العمماء ػػكبع » :أيضا
عضيـ أٌنو يجكز بقاء المقركف كزعـ ب » يقكؿ:نحك ابف مالؾ، فكجدناه ينحك  ،يكطيالسٌ 
مف معناه الزٌ  ،مافيي ظرؼ مف ظركؼ الزٌ ابف يعيش، ف ، أٌما عند3«كنحكه مستقبال )اآلف(بػػ

سعفنا كلـ يي  الفاصؿ بيف ما مضى كما ىك آت. ،ـكمٌ كىك الذم يقع فيو كالـ المت ،الحاضر
عمى  آلف(ا)الفعؿ المضارع المقترف بػػ الذيف قالكا بدّللة  ٌنحاةتكٌصؿ إلى الإلى الالبحث 

 اّلستقباؿ.

)ما( ك)ليس( يو بػػ ػبنف ،ّللة عمى الحاؿرٌجح لمدٌ ػؿ المضارع يتػػـ أٌف الفعػػكيرل ابف القيٌ      
َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ﴿: ف ذلؾ قكلو تعالىم ،كيستشيد أيضا بنفس شكاىد ابف مالؾ ،(ك)إفٍ 

 ؛109األنبياء  ﴾وندُ وعَ ا تُ مَ  يدٌ عِ بَ  مْ أَ  يبٌ رِ قَ ي أَ رِ دْ أَ  نْ إِ ﴿: ، كقكلو تعالى9 األحقاف ﴾ِبي َواَل ِبُكمْ 
        أم ما أدرم أقريب أـ بعيد. 

                                                                                                       

                                                 

- .الالـ المجٌردة؛ أم ّلـ اّلبتداء مجٌردة مف قرينة تىٍصًرؼ الفعؿ إلى اّلستقباؿ 
  .1642، ص 4قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، جابف  1-
 .21، ص1، جابف مالؾ، شرح الٌتسييؿ 2-
 .33، ص1الٌسيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج 3-
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 :1عرشٌ مف ال ببيت (ليس)كاستشيد في     
 .بٍ كً ا رى مى ى بً ضى رٍ يى ي سى شً مٍ يى  فٍ مى  ف  كً لى ا        كى يى مً ثٍ مً ى بً ضى رٍ أى  اً  تي يٍ بى كى  تي سٍ لى كى 

، كلكٌف الحركؼ عمى الحاؿتمؾ بكاىد المذككرة تؤٌكد دّللة األفعاؿ المضارعة المنفٌية الشٌ  إفٌ 
كقد  .حي ؛ أم دّللتيا عمى الحاؿ أرجى ّل ينفي دّللتيا عمى اّلستقباؿ (ح الحاليةترجٌ )قكلو 
اف كىك بيت لحسٌ  ،عمى اّلستقباؿ )ليس(لدّللة الفعؿ المقترف بػػ  اإلماـ ابف القٌيـ شاىدا ذكر

 : بيربف ثابت في كصؼ الزٌ 
ـى ادى مى  رى ىٍ الد   كفي كي يى  سى يٍ لى كى       وي مى بٍ قى  افى كى  ّلى كى  ـٍ ييً فً  وي مي ثٍ ا مً مى فى      ؿي بي ذٍ يى  ا

2 

ٌنما دٌؿ ، )ليس( و بػػقتراناب لـ يدٌؿ عمى اّلستقباؿ ،ىينا ـ أٌف الفعؿ )يككف(كيرل ابف القيٌ  كا 
، كما كاف ثؿ الٌزبيرا في القكـ اآلف م؛ أم فمكمستقبؿفي إلى ماض كحاؿ تقسيـ النٌ ب عميو

  فييـ قبمو، كليس يككف بعده.

  ٌيككف كيرل أٌف ذلؾ ،)تخٌمص المضارع لالستقباؿ(ابف القٌيـ في مسألة اإلماـ ؿ يفص 
أك  ،(لعؿٌ ) كػػػ شفاؽو إ، أك رج  أك أداة تى  ،بأك مصاحبة ناصً  ،حرؼ تنفيس»بعشرة أشياء 

، 3« 9القمم  ﴾نُ ىِ دْ تُ  وْ وا لَ دُّ وَ ﴿ »المصدرٌية كقكلو تعالى  أك )لك( ،ككيدأك نكف التٌ  ،مجازاة
ذا ما قارنٌ  .ابف القٌيـ في شرح ذلؾ اإلماـ ؿكلـ يفصٌ  كما ذكره  ،ابف القٌيـ اإلماـ ا ما عرضوكا 
صرؼ فييا المضارع يي  ،ؼ عف ثالث حاّلترٍ غٌض الطٌ قد نجد أٌف اإلماـ  ،ابف مالؾ
 :، كىيلالستقباؿ

 ؛بظرؼ مستقبؿ -
  ؛بإسناده إلى متكٌقع -
 باقتضائو طمبا أك كعدا. -

                                                                                                       

                                                 

 .1641، ص4قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، جابف  -1
 .1641، ص4جنفسو،  رجعالم -2

 .1642،  ص4جنفسو،  رجعالم 3-
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 كنرل أفٌ  )إذا(ؿ لذلؾ بػػ كمثٌ  ،افاضأٌف ظرؼ المستقبؿ يجب أف يككف مي  مالؾكيذكر ابف 
فمثؿ  ،ع، كأٌما إسناد الفعؿ إلى متكقٌ ألٌنو ضٌمو إلى المجازاة ؛ابف القٌيـ تحاشى ذكرهاإلماـ 
 اعر:قكؿ الشٌ 

  1اًب ذى عى الٍ  فى مً  اةي جى الن   يوً ا فً مى لً ...  غو مٍ مي  تى نٍ أىكى  كتى مي تى  فٍ أى  ؾى كلي يي يى     

 المضارع  » :)لٌما( أك (ـٍ )لى إذا ما اقترف بو  ،كقد يتخٌمص الفعؿ المضارع لمماضي
اعمـ » :حاةكعمى ىذا كاف معظـ النٌ  ،2«ي المعنى بال خالؼماضً  أك )لٌما( المنفي بػػ)لـ(

يريد  ،فقاؿ سيبكيو ىك لنفي فعؿ ،فأٌما )لـ( ...ألٌنيما لنفي الماضي ؛فأختا )لٌما(ك أٌف )لـ(
، كىك يدخؿ عمى لفظ (لـ يقـٍ )كاف نفيو  (قاـ زيد) :فإذا قاؿ قائؿ .أٌنو لنفي الماضي

كاعتبر أٌف الفعؿ بعد  ،أمكخالؼ اإلماـ ابف القٌيـ ىذا الرٌ  ،3«كمعناه الماضي ،المضارع
كا كأرادكا أف يخصٌ  ،)لف(خٌصكا المستقبؿ بػػ قد حاة كيرل أٌف النٌ  ،إٌنما ىك فعؿ ماض ،)لـ(

فخٌصكا نفي  ،ىي لنفي الماضي كالمستقبؿ كتنفي األسماء ككجدكا أٌف )ّل( ،الماضي بحرؼ
إلى لفظ المضارع  )لـ(قمبكا لفظ الفعؿ الماضي بعد  »: غ ذلؾ بػػ كٌ كس )لـ( الماضي بػػػػػ

ث نقال في دً حٍ في تي كىذا بخالؼ سيبكيو الذم يرل أٌف أداة النٌ  ،4«صاؿحرصا عمى اّلتٌ 
أٌف  مفابف القٌيـ  اإلماـ ، كليس كما رألكتجعمو داٌّل عمى الماضي ،المضارعمعنى الفعؿ 

 .قمبت لفظو إلى المضارع )لـ(داة كاأل ،أصؿ الفعؿ ماض

ٌير المعاني ّل تغ فالغالب في الحركؼ أ صكب؛ ألفٌ سيبكيو أكىنا نرل أٌف رأم     
و قد ي، فإذا كاف سيبك ابف القٌيـ نباىةاإلماـ في ما ذىب إليو ـ أف نرل كىذا ّل يعدً  األلفاظ،

، كلك حدث اّلنتقاؿ في نفت الماضي فإٌف )لـ( ،)لـ يقـ( ىك (قاـ)ذىب إلى أٌف نفي 
 المضارع كليس العكس.إٌنما يككف مف الماضي إلى  ،المعنى

                                                                                                       

                                                 

 .24، ص1ابف مالؾ، شرح الٌتسييؿ، ج -1
 .27، ص1، جالمرجع نفسو -2

  .129، ص8ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج 3-
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لمدّللة عمى حو جٌ كتر  ،رػػػنة دكف آخػػػد األزمػػػرافو ألحػػكانص ،مفؿ عمى الزٌ ػػإٌف دّللة الفع    
ابف القٌيـ اإلماـ ، كىي مسألة خٌصيا حاة قديما كحديثاؿ التي شغمت النٌ المسائ فى مً ، لى زمف

  ةو صٌ اكتفٌرد بآراء خ ،كرٌد البعض اآلخر ،فأٌيد بعضيا، حاةناقش فييا آراء النٌ  ،بدراسة مفٌصمة
الفعؿ ف نيجمؿ األزمنة التي يدٌؿ عمييا كيمكف أ .خالؼ فييا المشيكريف مف الٌنحاة ،وب

 المضارع، في الٌتخطيطة اآلتية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اىتـٌ كثيرا بدكر القرائف في تحديد  ،ابف القٌيـ اإلماـ المقاـ إلى أفٌ ىذا تجدر اإلشارة في     
ٌنما تطٌرؽ إلى الكثير مف  ،مفبدّللة صيغة الفعؿ عمى الزٌ  فيك لـ يكتؼً  ،الفعؿزمف  كا 

الذيف قٌيدكا زمف  ،حاةبخالؼ بعض النٌ  كذلؾ و.زمف كقكعد بشكؿ أدٌؽ القرائف التي تحدٌ 
كذلؾ  ،نى كزمافالفعؿ ما دٌؿ عمى مع » ، يقكؿ ابف الٌسراج:يغة التي يرد عميياالفعؿ بالصٌ 

ٌما حاضر ،إٌما ماض ،مافالزٌ  ٌما ،كا  يدٌؿ عمى  ،()صٌمى زيده مستقبؿ... فالماضي كقكلؾ  كا 

 داللة الفعل المضارع عمى الّزمن

تو عمى الحالدالل تو عمى االستقبالدالل  الماضيتو عمى دالل   

يترّجح الحال 
 مجّردا 

يتعّين الحال بـ: اآلن، ليس، ما 
ْن الّنافيتان، الم االبتداء  وا 

 مقترنا بـ: لْم و لّما

 الّترجي

 نون الّتوكيد

 الّطمب والوعد مصاحبة ناصب إسناد لمتوّقع

 الّطمب والوعد لو المصدرّية وال الّنافية

 المجازاة

 حرف تنفيس
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راج بدّللة صيغة سٌ الكىذا دليؿ عمى اكتفاء ابف  1«مافالة كانت فيما مضى مف الزٌ أٌف الصٌ 
الماضي إلى أزمنة  رؼ زمف الفعؿ مفذا تنفيو أمثمة كثيرة تصٍ ػػكى ،مففعؿ عمى الزٌ ػػال

دٌلت عمى زمف ماضية )صٌمى(، ك يغة فالصٌ  ،(ؾل اي  رى غفى يتى مٌ صى  إفٍ )مف ذلؾ:  ،أخرل
نٌ  ،اّلستقباؿ  اءَ ا جَ ذَ إِ ﴿كمف ذلؾ أيضا قكلو تعالى :، ةما حصؿ ذلؾ باعتماد قرينة لفظيٌ كا 

 .1صرالنّ  ﴾حُ تْ فَ الْ وَ  وِ المَ  رُ صْ نَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                       

                                                 

 .39، ص1ابف الٌسراج، األصكؿ في الٌنحك، ج  1- 
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و في كتب م الفعؿ كلزكمً ينا مسألة تعدٌ صٌ ػتق :يزم والمتعــدّ ل الــاّل ــالفعاني :المبحث الثّ 
إلى مفعكلو إٌّل  ؿي ، أك أٌنو ّل يصً ما ّل مفعكؿ لو ـز ىكمى أٌف الاٌل جمع عفكجدناىا تي  ،حكالنٌ 

لو بغير حرؼ مفعك  إلى م فيك الذم يصؿ، كأٌما المتعدٌ (محٌمدو ب تي رٍ رى )مى  :نحك ،بحرؼ جرٌ 
 متعدٌ  :مـ أٌف األفعاؿ عمى ضربيفعٍ اً  » ، يقكؿ ابف يعيش:ا(دن محمٌ  تي )صافحٍ : نحك ،جرٌ 

ما  فكؿٌ  جاكز...م التٌ عدٌ غير الفاعؿ، كالتٌ  محؿٌ  ه إلىم ما يفتقر كجكدي المتعدٌ ف ،كغير متعدٌ 
فيك  ،كما لـ ينبئ لفظو عف ذلؾ فيك متعٌد... ،لو في حٌيز غير الفاعؿو عف حمك بأ لفظي أنٍ 

ـى قى ) :نحك ،ّلـز غير متعدٌ   1«ىابكذلؾ الذٌ ك  ،ياـ ّل يتجاكز الفاعؿل أٌف القً أّل تر  ،(بى ىى ذى ك  ا
  :المتعٌدم لو عالمتاففالفعؿ ، 2 ـزالاٌل  فز بيا المتعٌدم عيٌ متدكدا يحاة حي د النٌ كيحدٌ 

 ا يَ مْ تُ كْ يَ  نْ مَ وَ ﴿: نحك قكلو تعالى ،صؿ بو ىاء غير المصدر: أف تتٌ العالمة األكلى
، كالياء في ميركالمقصكد بياء غير المصدر الضٌ  ،283 البقرة﴾وُ بُ مْ قَ  مٌ آثِ  وُ ن  إِ فَ 

ـى يى )القً : كىاء المصدر مثؿ  )يكتميا(  .(وي تي مٍ قي  ا
  ٌدى مً حى ) :مثؿ ،بدكف حرؼ جرٌ : أف يصٌح منو صياغة اسـ المفعكؿ انيةالعالمة الث 

  ) مصعكد بو(.إٌّل بحرؼ جٌر  ،مصعكد( )صعدكّل يصٌح في  ،(كده مي حٍ مى 

  ، كمف ضكابطو:اسفيك كثير في كالـ النٌ  ،ـزا الاٌل أمٌ    
   (حى بي )قى )شريؼ( كك (ناـ) :مثؿ ،بائعجايا كالطٌ ؿ : جميع أفعاؿ السٌ ابط األكٌ الضٌ  -

 ؛فيي طبائع في اإلنساف ،(بى ضً )غى ك                   
(اني : ما كاف عمى كزف )اً ابط الثٌ الضٌ  - (( ك)اٍقشىعىر   :مثؿ ،ٍفعىمىؿ  أىف   ؛)اٍطمى
( ما كاف عمى كزفالث : ابط الثٌ الضٌ  -  ؛(ـى جى نٍ رى ( ك)احٍ عى قى نٍ رى )افٍ  :مثؿ ،)اٍفعىٍنمىؿى
 ؛(نىًجسى  ( ك)طىييرى )ك (نظؼ)، مثؿ: عمى نظافة أك دنس مادؿٌ ابع : بط الرٌ االضٌ  -
((حى رً (، )فى بى ضى )غى : ، مثؿابط الخامس : الكصؼ العارضالضٌ  - ًزفى  ؛، )حى
 .(رى سى كى انٍ فى  هي رى سى كى ): عةك ادس : أفعاؿ المطاابط السٌ الضٌ  -
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المسألة عند ي كلٌما فرغنا مف تقصٌ  عالمات الالزم والمتعّدي عند اإلمام ابن القّيم: – 1 
بيف  ـفي تمييزىسمتيـ فكجدناه ينحك  ،ابف القٌيـاإلماـ يا عند نفسبحثنا المسألة  حاة،النٌ 

كلـ يجاكزه إلى  ،م لـز فاعموـز ىك الذالفعؿ الاٌل » ، يقكؿ:المتعٌدمالفعؿ ـز ك الفعؿ الاٌل 
 مثمما فعؿ صاحب األلفية آنفا ،نكع. غير أٌف اإلماـ لـ يتطٌرؽ إلى عالمات كٌؿ 1«غيره

ٌنما مٌيز بينيما مف حيث صيغة المٌ    لإلماـ ابف القٌيـالٌنحكٌية راء اآليمٌيز  مٌما، كىذا فظكا 
ة في قؿ كالخفٌ الثٌ ذلؾ، ة، كيقصد بفٌ قؿ كالخً ػث  ػـز مف حيث المتعٌدم كالاٌل ػيمٌيز بيف ال كػيف

ة مف كالخفٌ  ،كلـ ينتقؿ منو إلى غيره ،ومحمٌ  ـقؿ مف صفة ما لزً الثٌ  » ، يقكؿ:فظالمعنى كالمٌ 
، فما ممعنىكثقمو مكازينا ل ،ىذا الباب فظ فية المٌ فكاف خفٌ  ،و إلى غيرهصفة المنتقؿ مف محمٌ 

فيـ يي ، 2«فيك الخفيؼ لفظنا كمعننى  ،كما جاكزه قيؿ لفظا كمعنىفيك الثٌ  ،ولـز مكانو كمحمٌ 
ر قً تى لككنو غير مفٍ ، فيك ثقيؿ في المعنى فظثقيؿ في المعنى كالمٌ  ـزمف كالـ اإلماـ أٌف الاٌل 
ـ   ،فظلمفعكؿ، كثقيؿ في المٌ  ا ىك مٌ عكاف الفعؿ عبارة  فإفٍ  » :، يقكؿوطً سى كى  يعني بذلؾ ضى

كىك  ،ـزثـٌ يمٌيز ابف القٌيـ بيف نكعيف مف الاٌل  ،3«فيٍ عى ، ثٌقمكه بضـٌ الٍ صمة ثابتةكخً  ،عه بٍ طى 
 :زكـفاضؿ في درجة المٌ تمييز لمتٌ 
  ( دى عى )قى لمفاعؿ مف باب  ـي زى لٍ فيك أى ، نحك: )كبير كصغير(،(فعيؿ)ما جاء عمى

 بضـٌ عينو. ،منو لفظا لذلؾ كاف أثقؿى  ،(ؿى خى دى ك)
 فىعي ئ عمى ػا لـ يجم() ؿى ( مف باب )دىخى ـ لمفاعؿ مف الفعؿ كى ،(دى عى قى ك) ؿى ك أٍلزى

(كػػ المتعٌدم بى رى ف اتٌ فكاف أثقؿ منو مصدرا ،)ضى ا كاف فقا في لفظ الفعؿ. فممٌ ، كا 
(الفعؿ الالـز مثؿ  رىجى ( ك)خى ؿى  خٌفة م مف حيثالمتعدٌ  فقنا مع لفظ الفعؿمتٌ  ،)دىخى

كج(ظير في مصدرييما:  ،لخٌفةؿ كاػقػبايف في الثٌ فإٌف التٌ  ،فظالمٌ  (ك )خري ٍربه  )ضى
كذلؾ بضـٌ  ،الفعؿ المتعٌدمـز أثقؿ لفظا مف مصدر فكاف مصدر الفعؿ الاٌل 

 كسطو.
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زمة استقرأىا مف ألفاظ األفعاؿ الاٌل  ،زةأٌف اإلماـ ابف القٌيـ أضاؼ لطيفة مميٌ  ،ىينا كنرل    
يف مييز بلمتٌ  ،حاةف بنا أف نضيفيا إلى العالمات التي ذكرىا النٌ كيحسي  ،كاألفعاؿ المتعٌدية

مة كعالمة مشتركة بيف اجتيد في تحديد سً  ،القٌيـابف اإلماـ ف .ـزالفعؿ المتعٌدم كالفعؿ الاٌل 
  زة لألفعاؿ المتعٌدية، كعالمة مميٌ فظ كالمعنىقؿ في المٌ ىي عالمة الثٌ ك  ،زمةاألفعاؿ الاٌل 

كىك  ،آخر تنقميا مف محٌميا إلى محؿٌ  ،كخٌفتيا تمؾ ،فظ كالمعنىكىي عالمة الخٌفة في المٌ 
 :نمٌخص العالمات الممٌيزة لمتعدية كالمزـك في ىذا المخٌطط المفعكؿ بو.

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

مى رٌكز خاٌصة ع فإٌنو، ـز كالمتعٌدملى تفصيؿ مسائؿ الاٌل ابف القٌيـ إ اإلماـ يتطٌرؽ كلئف لـ
ّلـى يتعٌدل الفعؿ ؟ـزيتعٌدل الفعؿ الاٌل ، كبـى قضايا تتعٌمؽ بالفعؿ المتعٌدم كمف المسائؿ  ؟كا 

    : اآلتي ، نذكرالتي تناكليا اإلماـ في ىذا الباب

 عالمات المزوم والّتعدية في الفعل

 الفعل المتعّدي

ة ػػخفٌ 
 الحركات

صؿ بو تتٌ   
 ىاء الضمير

اّلسـ المفعكؿ منو 
جربدكف حرؼ   

ٍحميكده   سألو كىتىبى  حًمدى ػػػػ مى

الالزم الفعل  

 أفعاؿ
 الٌسجايا

 ثٌقؿ
 الحركات
 لمتوّقع

كزف 
ًاٍفعىػػػمىؿٌ 
 ََ  

 

كزف 
 ًاٍفعىػػػمىؿ  

 

دٌؿ عمى نظافة 
 دنس أك

الكصؼ 
 العارض

 أفعاؿ
 المطاكعة

سيف ٍنقىعى  اطمأفٌ  ضًحؾ حى ػػػػ خبيث ًاٍفرى ٍنقىعى  طييرى  أقنعتو فاٍقتىنىعى  ًاٍفرى
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ـز يمكف أف أٌف الفعؿ الاٌل حاة عمى أجمع النٌ  ّر:ـحرف الجــو بــول بـــوّصل إلى المفعــالتّ ـــ  2
ذا ، كقد يي د(بمحمٌ )مررت مفعكلو بحرؼ جٌر نحك ، كيصؿ إلى عٌدليي  حذؼ حرؼ الجٌر، كا 

 :اعربقكؿ الشٌ  لذلؾ ستشيد ابف عقيؿكا ،فيجب نصب المجركر عمى نزع الخافض، حدث

ـي رى إذنا حى  ي  مى ـ عى كي مي الى كى كا .... جي ك عي تى  ـٍ لى كى  ارى يى الد   كفى ر  مي تى       ا
1 

كفى الد يىارى اىد في قكلو )كالشٌ  ـز إلى اّلسـ كصؿ الفعؿ الاٌل كأى ،حيث حذؼ حرؼ الجرٌ  ،(تىمير 
 .المجركر فنصبو

 دق » :غير أٌنو يضيؼ إلييا ،حاة في ىذه المسألةقٌيـ مذىب النٌ ماـ ابف اليذىب اإل    
لى آخر بحرؼك  ،ل الفعؿ بنفسو إلى مفعكؿيتعدٌ  ـٌ يي  ،ا  م كصؿ إليو حذؼ المفعكؿ الذث
أٌف  ،ىذا مف كالمو  فػػبيٌ تىػػ ،2«، كيبقى الذم كصؿ إليو بحرؼ الجرٌ امع بولعمـ السٌ  ،بنفسو

 غير أٌنيا في األصؿ متعٌدية بنفسيا إلى ،يا متعٌدية بحركؼ جرٌ نحسبمف األفعاؿ ما 
لى مفعكؿ ثاف بكاسطة حرؼ الجرٌ ، مفعكؿ محذكؼ  (دو يٍ زى لً  تي حٍ صى )نى  :كيذكر مف ذلؾ .كا 

كما  ،ياذه األمثمة كمٌ في ىذكؼ محكيرل أٌف المفعكؿ  ،(وي لى  تي رٍ كى )شى ك (وي لى  تي نٍ زً )ك (وي لى  تي مٍ كً )ك
. بحركؼ الجٌر،ؿ إليو كص ىذه األفعاؿ مف  إفٌ  :مف قاؿ بيذا قكؿكيرٌد  إٌنما ىك مفعكؿ ثافو

ٌما متعٌد بنفسو تارة » :كبحرؼ الجٌر أخرل ،قبيؿ ما يتعٌدل تارة بنفسو : كبحرؼ جٌر تارة ،كا 
كذ ػمأخ صحت(ػػ)نكلؾ ػفإٌف ق» :حقيؽػعف التٌ ب مجٌرد ػػذا مذىػػكيرل أٌف ى ،3«نصحكشكر ك 

ـٌ اي  ،إذا أصمحو كضـٌ بعضو إلى بعض ،(بى كٍ الثٌ  اطي ي  خى ػػػال حى صى نى )مف  أم عير في الرٌ تي سٍ ث
في ىذا  (حى صى نى )أم  ؛4«لو وي تي حٍ و كأصمى تي صٍ مى أم أخٍ  ؛ولو رأيى  تي حٍ صى أم نى  ؛و(ت لى حٍ صى )نى فقالكا: 

 إليو بحرؼ الجٌر. تكٌصؿ اآلخر ذؼ، ك مفعكليف: أحدىما حي إلى ل مثاؿ تعدٌ ال
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إذ  ؛ارسيف كالمتعٌمميفتػمػتػبػس عمى الدٌ  ،ةابف القٌيـ قد بٌيف مسألة ىامٌ  اإلماـ كنحسب أفٌ    
ٌنما مر غير ذلؾألاك  ،بحركؼ الجرٌ  ٌدياػػػمتع األمثمةتمؾ  عؿ فييـ الفػظمي يعتبر مع ىك ، كا 

 كما بٌينو اإلماـ ابف القٌيـ.

مستشيدا  ،-حٌد قكلو عمى- ة بديعة(تنك)إلى  ،ابف القٌيـ في ذات المقاـاإلماـ  كأشار   

ٍف » :yبقكؿ المصطفى  الىةى ًلمى ًة الًكتىاًب ّلى صى ـٍ يىٍقرىٍأ ًبفىاًتحى  (قرأ)كيبٌيف أٌف تعدية الفعؿ  ،1«لى

 عند-، فيكد م بنفسو: فإذا عٌدم بالباءما عي  إذايو ذم يؤدٌ ػيؤٌدم معنى غير ال ،رٌ رؼ الجػبح
، كىك أيضا حديث ز ذلؾ بشاىد آخرر بقراءة غيرىا معيا، كيعزٌ عً شيي  -ابف القٌيـ اإلماـ

يىٍقرىأي ًبالس ت يفى ًإلىى الًمائىًة  » :yبي لمنٌ  راءة ػإلى أٌنيا ق ةن ر اء إشادية بالبعكيرل أٌف في التٌ  ،2«كى

دى ًبيىا ػػػقىرىأى سي » ا في الحديث:مكػ ،فسوػٌدل بنػػػٌما إذا تعأد الفاتحة. ك ػػبع ، فىسىجى أم  ؛3«كرىةى الن ٍجـً
 .كليس بعد الفاتحة ،قرأىا كحدىا

الة بيا الة أك أداء الصٌ ي الصٌ ػػراءتيا فػأم ق ؛ية بػالباءىينا أٌف المعنى في الٌتعد رلػنك     
كرة بعد الفاتحة مف ى لك قرأنا السٌ ألٌف حتٌ ؛ ما يدٌؿ عمى قراءتيا بعد الفاتحةكليس في الكالـ 

 .)قرأ ( بػػ)الباء( ف تعٌدم الفعؿقرأ سكرة الفاتحة كسكرة كذا... دك  :لقمنا ،الةغير الصٌ 

ؽ تطرٌ  أم سماعّي؟ باليمزة ىل ىو قياسيّ  ،(كسا)المتعّدي إلى مفعولين من باب  -3
كتساءؿ حكؿ طبيعة  ،إلى الفعؿ المتعٌدم إلى مفعكليف ،ابف القٌيـ في ىذه المسألةاإلماـ 

سيبكيو رأل بأٌف المسألة  أفٌ اإلماـ كيبٌيف  ؟أـ سماعيٌ  يا قياسيٌ يىؿ تعدٌ  :ىذه األفعاؿ
ة قكؿ المتكٌمـ كيستشيد لذلؾ بعدـ إمكانيٌ  ،ابف القٌيـاإلماـ اه أم الذم تبنٌ كىك الرٌ  ،ةسماعيٌ 

ابف القٌيـ بيذا  اإلماـ لـ يكتؼا لجاز ذلؾ. ك كلك كاف األمر قياسيٌ  ،)آكمت زيدا الخبز(
ٌنما تنٌبو كتفٌطف إلى ضابط قديـالتٌ  يا إلى ف تعديتي مكً بس عف األفعاؿ التي يي يرفع المٌ آخر، ، كا 
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ا، فيك فعؿ حصؿ منو في الفاعؿ صفة م تنظر إلى كؿٌ  » :يقكؿ ،بكاسطة اليمزة ،مفعكليف
فإذا  ،1«فةإٌنما معناه جعمتو عمى ىذه الصٌ ، فوأفعمتي  :ألٌنؾ إذا قمت ؛قؿالذم يجكز فيو النٌ 

 ـعً طى )كاألصؿ ّل في المفعكؿ،  ،اـ كاقعة في الفاعؿطعاإلفإٌف صفة  ،(أطعمو الخبز)قمنا 
) صفة  (سبل)فالفعؿ  ،كب(الثٌ  سى لبً )ك ،(وي تي عٍ رى جٍ ( ك)أىاءى المى  عى رً )جى ؾ أيضا ، كمف ذلزيده الخبزى
 كب فمـ ييٍفعىؿ بو شيئه.أٌما الثٌ  ،في الفاعؿ

ألٌف الفعؿ كاقع  ؛أفعاّل ّل يجكز تعديتيا باليمزةابف القٌيـ مقابؿ ذلؾ اإلماـ كيعرض      
 غير كاقع في الفاعؿ (ؿى كى أى )فالفعؿ في  ،(بى رى (، )أخذ( )ضى ؿى كى )أى كمثاؿ ذلؾ  ،بالمفعكؿ بو

ٌنما في المفعكؿ بو  .(بى رى ضى ( ك) ذى خى ) أى سبة لمفعميف األمر بالنٌ ككذلؾ  ،كا 

، كيرل أٌنو ناكؿبمعنى التٌ  ك(طي عٍ بٌيف أٌنو مف )عطا يى ى(، ك طى عٍ )أى ة الفعؿ ؿ في مسألكيفصٌ    
ٌنما عمى الفاعؿ ،فالفعؿ ليس كاقعا عمى المفعكؿ بو ،(ـى اىً رى الد   وي تي يٍ طى عٍ أى ) :إذا قمنا أم  ؛كا 

 كليس في المفعكؿ بو. ،فالفعؿ أعطى صفة في الفاعؿ ،راىـأم متناًكّل لمدٌ  ،جعمتو عاطيا
أٌف العرب لـ يقكلكا  ،بف القٌيـااإلماـ فيرل  ،(الماءى  شرب زيده )في مثؿ:  )شًرب( الفعؿأٌما 
كمعظـ أثره في المفعكؿ. إٌّل إذا  ،)األخذ(ك )األكؿ( بمثابة (بى رٍ ألٌف )الش   ؛(اءى مى الٍ  وي تي بٍ رى شٍ )أى 

: و تعالى، كاستشيد ىنا بقكلاربصفة في الشٌ  رب(الشٌ ب لو فكاف )ار خالط الماء أجزاء الشٌ 
 .93البقرة  ﴾لَ جْ ــعِ م الْ ــيِ وبِ مُ ــقُ ي ــوا فِ بُ رِ ـشْ أُ وَ ﴿

ؿ أص ف أفٌ م ،سيبكيوإليو  ذىب ييكتفى بما ، أففي ىذه المسألة كاألصؿ الذم نراه   
ر في صفة دبٌ ، كأٌما ما ذىب إليو ابف القٌيـ مف ضبط لممسألة بالتٌ ة(سماعيٌ )زة ػمػػة باليػديػعػٌ الت

ليؿ كالدٌ  ؛ردةفيبدك لنا أٌنيا ليست بقاعدة مطٌ  ؟ي كاقعة في الفاعؿ أـ المفعكؿ بوأى :الفعؿ
لـ يضع حدكدا كاضحة تمٌيز  ،(ـعً طى )ك (ؿى كى أى )ابف القٌيـ في تمييزه بيف اإلماـ  أفٌ  ،عمى ذلؾ

 اإلماـ راد قاعدة. كيتجٌمى عدـ اطٌ كغير كاقع بالفاعؿ ،ا بالمفعكؿ بوكاقع ؿ(كى )أى كيؼ يككف 
ٌنما  ،عؿاكاقع في الف غيري  (ربالشٌ )لٌما أراد أف يبٌيف أٌف  ،في ما ذىب إليو ،أيضا ابف القٌيـ كا 
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لؾ أٌف إٌّل إذا ايبتًغي مف ذ ،عٌدل الفعؿ باليمزة، كرأل أٌنو ّل يجكز أف يي المفعكؿ بوفي 
 ؟ؿى : آكى رانا نقكؿ، فنقكؿ ماذا لك خالط األكؿ أجزاء اآلكؿ أتي بارً راب خالط أجزاء الشٌ الشٌ 

لٌما تبٌنى رأم  ،ى أمر في ما ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـأف نشير إل ،كيحسف بنا ىينا   
، ثـٌ يذىب إلى تحديد ضابط ٌدية باليمزة سماعٌية ّل قياسٌيةمف أٌف األفعاؿ المتع ،سيبكيو

بط بالقكاعد يجعؿ فإٌننا نرل أٌف الضٌ  ،يقٌيد المسألة )صفة الفعؿ في الفاعؿ أـ المفعكؿ(
، كنعٌدم جاز لنا أف نقيس عمى ذلؾ ،ابطأم متى تكٌفر الضٌ  ؛ةة ّل سماعيٌ المسألة قياسيٌ 

كانت يـ إٌّل إذا ، المٌ كليس مكافقة لو ،سيبكيو ، كىذا نراه مخالفة لما ذىب إليوباليمزة الفعؿ
 القاعدة تعميال لمٌسماع، كليس الغرض أف يقاس عمييا.

أصمو  (اخترت) » يقكؿ اإلماـ ابف القٌيـ: :(نَ مِ ( بــ )اخترت)ي الفعل مسألة في تعدّ  -4
كجاء محذكفا في  ،ف شيءألٌنو يتضٌمف إخراج شيء م ؛()ًمفى كىك  ،أف يتعٌدل بحرؼ الجرٌ 

ابف القٌيـ أٌف الحذؼ كقع  اإلماـ كيرل ،1«.155األعراف ﴾وُ مَ وْ ى قَ وسَ مُ  ارَ تَ اخْ وَ ﴿ قكلو تعالى:
ح ىذا المعنى المتضٌمف في الفعؿ. كلٌما كاف ، كلـ يكضٌ لتضٌمف الفعؿ معنى فعؿ غير متعدٌ 

عرابو لمزٌ )في  بحثناىا ،استشياده باآلية الكريمة اختار  »: أفٌ  فرأل، (اججٌ معاني القرآف كا 
جاؿ اخترت مف الرٌ ) :، يقاؿصؿ الفعؿ فنصبككي ، (فى )مً  تٍ فى ذً حي قكمو فى اختار مف  ،قكمو
ٌنما أجراه مجرل  ،ة ذلؾاج عف عمٌ جٌ كلـ يبحث الزٌ ، 2«جاؿ زيدنا اخترت الرٌ )ك (،زيدنا كا 

 مفرزدؽ : لكيستشيد ببيت  ،الجٌر التي تعٌدت بياذفت حركؼ حي  إذا ما ،األفعاؿ المتعٌدية

 3عي ارً عى الز   احي يى الر   ب  ا ىى ذى ا إً كدن جي كى  .... ةن احى مى سى  اؿى جى الر   ارى تى م اخٍ ا الذً ن  مً كى 

المفعكؿ أخير بيف المجركر ك قديـ كالتٌ التٌ  مسألةى  ،ت الباباابف القٌيـ في ذاإلماـ يتناكؿ    
فنقكؿ :  ،كتأخير المفعكؿ ،اجح ىك تقديـ المجركركيرل أٌف الرٌ  ،المجٌرد مف حرؼ الجرٌ 

                                                                                                       

                                                 

  .478، ص 2ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج 1-
عرابو، ج 2-   .382، ص 2الٌزٌجاج، معاني القرآف كا 
 .382، ص2، جالمرجع نفسو -3



 األفؼال مسائل في آراء اته القي م اوي:الفصل الث  

 

 153 

م   اؿً جى الر   فى مً  تي رٍ تى خٍ اً ) م دن  تي رٍ تى خٍ )اً  :فنقكؿ ،، كيرل أٌنو يجكز فيو تأخير المجركرا(دن ميحى ا ميحى
 .(اؿً جى الر   فى مً 

ٌنما تجدر  ،رجيح كالكجكب فحسبأٌف المسألة ّل تقتصر عمى الجكاز كالتٌ  ،كنرل ىينا     كا 
ر الجرجاني ىالقا كىك ما أشار إليو عبد ،أخيرقديـ كالتٌ اإلشارة إلى المعاني المتكٌلدة عف التٌ 

م   اؿً جى الر   فى مً  تي رٍ تى خٍ اً )أخير، فإذا قمنا قديـ كالتٌ اإلعجاز في باب التٌ في دّلئؿ   :أم ؛(ادن ميحى
م دن  تي رٍ تى خٍ اً ): قمت كأٌما إذا ،غيره ، كلـ أختٍر محٌمدا جاؿاخترت مف بيف الرٌ   (اؿً جى الر   فى ا مً ميحى

 كّل... جعافكّل الشٌ  ،كليس مف بيف القكـ ،جاؿدا مف الرٌ ، أٌني اخترت محمٌ فمعناه

كاف مجركرا  ف تأخير مافمـ يحسي  ،أٌنو إذا تـٌ إسقاط حرؼ الجرٌ  ،ابف القٌيـاإلماـ كيرل    
( عشرة مف تي ترٍ )اخٍ  كيمٌثؿ اإلماـ لذلؾ بقكلنا:، في األصؿ كيقكؿ إٌنو ّل يستقيـ  ،الٌرجاؿى

( عشرةن )اخترت  قكلنا: أخير ؿ المسألة كيرل أٌنو ّل يحسف التٌ كيعمٌ  .جاؿأم مف الرٌ  ؛الٌرجاؿى
 ( نكرة.عشرةكّل يحسف أيضا، لككف )الٌرجاؿ( معرفة ك)، ـ مف ككنو نعتا لممفعكؿ بوكىً ا يي مى لً 

التي  الثٌانية ، أٌما العٌمةعتنا لمعنى النٌ ة تضم  ألٌف ثمٌ  ؛يستقيـعميؿ األٌكؿ التٌ  كنرل أفٌ     
مف ب –في ما نعمـ–لعدـ عممنا  ،ردةفال نراىا مطٌ  ،أخيرالتٌ  حى بٍ ابف القٌيـ قي اإلماـ غ  بيا سكٌ 

ـٌ إٌف ىذا المسكغ ّل يصدؽ في أمثمة يككف فييا  كرة.قاؿ بفصاحة تقديـ المعرفة عمى النٌ  ث
م دن  تي رٍ تى خٍ )اً المفعكؿ كالمجركر كالىما معرفة، مف ذلؾ المثاؿ الٌسابؽ  ، فإذا (اؿً جى الر   فى ا مً ميحى

م دنا تي رٍ تى خٍ )اً حذفنا حرؼ الجٌر، قمنا:  (، فاّلسماف كالىما معرفة )اسـ عمـ كاسـ اؿى جى الر   ميحى
 .معٌرؼ بػػ اؿ(

الذم مف  معنىكيرل أٌف ال ،أخيرغ عدـ التٌ تسكٌ  ،ابف القٌيـ إلى عٌمة ثالثةاإلماـ كيتطٌرؽ    
 مع عمى حذؼ حرؼ الجٌر إٌّل  ، فمـ يقكى ظىك معنى غير لف »: ذؼ حرؼ الجرٌ أجمو حي 

ؿى  :و لٌما حذؼ حرؼ الجٌر صار المعنىأنٌ  ،كمعنى ذلؾ ؛« كقربو منو ،صالو بواتٌ  نىخى
 ، كّل يقكل العامؿ المعنكمٌ ّل لفظيٌ  نكمٌ معا فإٌف سبب حذؼ حرؼ الجٌر ، إذن زىـجاؿ كميٌ الرٌ 

سقط ، كّل يجكز أف يتأٌخر المجركر الذم أي ب منوكقري  صؿ بالفعؿإٌّل إذا اتٌ  ،عمى الحذؼ
 الذم ىك الفعؿ . ،منو حرؼ الجٌر عف عامؿ الحذؼ
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ر المجركر تأخٌ في عدـ استحساف  ،القٌيـابف اإلماـ الث التي أكردىا إٌف العمؿ الثٌ كنرل    
ب المسائؿ مف يقمٌ  ،، كعف نظر كاسععمى اجتياد بديع لإلماـ ـٌ ، تػنسقط حرؼ جٌرهالذم أي 

)ّل يحسف  فيي العٌمة األكلى ،ليذه المسألة غير أٌف العٌمة التي نراىا أنسبى  ،شتى جكانبيا
ا ييكًىـ مف ككنو نعتا لممفعكؿ بو(،  بس كنراىا كافية لما ذىب إليو، فدفع الم  التٌأخير، ًلمى

ة يقـك عمييا استحساف تقٌدـ المجركر عمى ة قكيٌ تبدك لنا عمٌ  ،ككف الكممة نعتا فكاإلبياـ ع
 .المفعكؿ

ابف القٌيـ أٌف في ىذه المسألة اإلماـ يبٌيف  :1(وُ بَ نْ ب و ذَ رَ  دٌ زيْ  رَ فَ غْ تَ اسْ ) :مسألة في قوليم -5
فتثبيت  ،انيالكجو الثٌ ، أٌما انيفحذؼ حرؼ الجٌر مف المفعكؿ الثٌ  ،يماأٌما أكلٌ  ثالثة أكجو:
: ) ًلػػػ( بػػ (فمً )فاستبداؿ حرؼ الجٌر  ،ثػالٌما الثٌ كأ، (وً بً نٍ ذى  فٍ مً  هي رى فى غٍ تى اسٍ ): )مف(حرؼ الجٌر 

أـ  ؟كسقكطو داخؿ عميو ،ثبيت حرؼ الجٌر أصؿىؿ ت :ثـٌ يتساءؿ اإلماـ .(وً بً نٍ ذى لً  هي رى فى غٍ تى اسٍ )
فقاؿ  »، قاؿ: ييميابف القٌيـ ىينا رأم السٌ اإلماـ ى كيتبنٌ  ؟أٌف األصؿ سقكطو كتعٌديو بنفسو

غير  )استغفر( نب نفسو مفعكّل بػػػػػكأف يككف الذٌ  ،األصؿ فيو سقكط حرؼ الجرٌ الٌسييمي: 
ابف القٌيـ اإلماـ ثـٌ يكرد  ،2«(وي تى رٍ تى سى و كى تى يٍ ط  ء إذا غى يٍ الش   تى رٍ فى غى )ألٌنو مف  ؛ٌد بحرؼ الجرٌ متع
إف كاف سقكط حرؼ الجٌر ىك  ، مفادهييمي عمى نفسوتساؤّل طرحو السٌ  -ةممسألل ةن تتمٌ –

بأٌف سقكط  ،ؤاؿىذا السٌ  عفييمي كيجيب السٌ  زائدة، (فى مً )فذلؾ يقتضي أف تككف  ،األصؿ
ما  ،ففي ضمف الكالـ (استغفر)أٌما . ك )غفر(منو نحك  الفعؿ المشتؽٌ  حرؼ الجٌر أصؿ في
ٌنما كبةيطمب غفرانا مجٌردا مف معنى التٌ ألٌف المستغفر ّل ؛ ّل بٌد مف حرؼ جرٌ  يريد ، كا 

، فإف حذفتيا تعٌدل في ىذا الكالـ ليذا المعنى )مف(، فمزمت نب كتطييرا منوخركجا مف الذٌ 
 الفعؿ فنصب.

، غير أٌف في نقمو ذاكرا إٌياه باسموييمي ة قكؿ السٌ ابف القٌيـ في ىذه المسأل اإلماـ أكرد    
إذ  ؛ما يدعك لممعارضةييمي ، مع أٌف في ما قالو السٌ ب كلـ يعارضييمي لـ يعقٌ لرأم السٌ 

                                                                                                       

                                                 

 .482، ص2ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج - 1
  .481، ص 2نفسو، ج جعالمر  2-



 األفؼال مسائل في آراء اته القي م اوي:الفصل الث  

 

 155 

، فقد قاؿ في بداية كالمو أٌف األصؿ أف يككف وأٌكلى  ؽٍ و لـ يكافً كالمً  نا أٌف آخرى يبدك ل
حذفتيا  ، فإفٍ هثـٌ يقكؿ في آخر  ،بحرؼ جرٌ  غير متعدٌ  )استغفر( بػػػفسو مفعكّل ن نب(الذٌ )

  ، فنرل أٌنو جعؿ تعٌدم الفعؿ بنفسو عارض كتثبيت حرؼ الجٌر ىك األصؿ.فنصب تعٌدل الفعؿي 

 :فيقكؿ، كتساؤّلتو، ييمياستدّلّلت كاستشيادات السٌ  ـ عرضابف القيٌ  اإلماـيكاصؿ    
 لٍ جَ ى أَ لَ إِ  مْ كُ رْ خ  ؤَ يُ وَ  مْ كُ وبِ نُ ذُ  نْ مِ  مْ كُ لَ  رْ فِ غْ يَ ﴿: قيؿ فما قكلكـ في نحك قكلو تعالىفإف »
ؤؿ إلى سا. مرٌد التٌ 1«نكبمعنى اإلنقاذ كاإلخراج مف الذٌ قمنا ىي متعٌمقة ب ،4 نوح﴾ىم  سَ مُ 

كلٌما رأل  ،(رى فى )غى مثؿ  ،إذا كاف مشتٌقا منو ،ذؼ مع الفعؿحٍ تي  (فٍ )مً ييمي قد قاؿ إٌف ككف السٌ 
أم ينقذ المستغفريف  ؛جاءت لتدٌؿ عمى اإلنقاذ (فٍ )مً ، رٌد كبٌيف أٌف ساؤؿ ممكفه أٌف ىذا التٌ 

لى ذلؾ ذىب القرطبٌي )ت  خرجكـ مف لمعنى يي ا » ق( في تفسيره، قاؿ: 671مف ذنكبيـ، كا 
، كقد تفيد )ًمٍف( ىينا الٌتبعيض؛ أم 2«يغفر لكـ مف ذنكبكـ ما استغفرتمكه منيا.. ذنكبكـ.

 استغفرتمكه منيا، كالمعنى كاحد كىك اإلخراج مف الٌذنب.يغفر لكـ بعض ذنكبكـ التي 

ط حرؼ الجٌر اػييمي في إسقػـ السٌ ػٌف حكإ :كؿػغ يتيح لنا أف نقذا المسكٌ ػػػػىنرل أٌف ك    
 ياؽب مقتضيات القكؿ كالسٌ ت كتسقط بحسبي يا تثٍ ذلؾ ألنٌ  ؛ردةليست قاعدة مطٌ  ،كتثبيتو

 مْ يُ لُ وْ قَ  انَ ا كَ مَ وَ ﴿: كقكلو تعالى أخرل،تيا في آيات ثباإل وي عميمي ت ،ليؿ عمى ما ذىبنا إليوكالدٌ 
  إخبارا عف المؤمنيفيرل أٌف في اآلية  إذٍ  ؛147 آل عمران﴾انَ وبَ نُ ا ذُ نَ لَ  رْ فِ ا اغْ نَ ب  وا رَ الُ قَ  إاّل أنْ 

، كىذا يؤٌكد ما ذىبنا إليو مف أٌف تثبيت اإلنقاذ مف ذنكب الكفر بإيمانيـ الذيف قد سبؽ ليـ
كليس بناءن عمى  ،ياؽالؿ المعنى الذم يدٌؿ عميو السٌ خيككف مف ، طوسقاا  ك  حرؼ الجرٌ 
 ردة.قاعدة مطٌ 

م الفعؿ تعدٌ  ،ابف القٌيـ بيذا المثاؿ اإلماـ ّل يقصد: (بَ وْ ا الث  دً يْ زَ  تُ سْ بَ لْ )أَ مسألة في  -6
ٌنما ي ،إلى مفعكليف باليمزة  :كيرل أفٌ  ،انيالمفعكؿ الثٌ ب في ػصػػػٌ نػػال ذا عامؿى ػريد مف ىػكا 
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اني لمفعكؿ الثٌ اكلكٌف  ...األكىاـ إلىابؽ كما ىك السٌ  ،)ألبست( كب منتصبا بػػػػليس الثٌ »
ابف القٌيـ في ىذه المسألة  اإلماـ كيرل ،1« (سى بً ( مف معنى )لى تي سٍ بى لٍ )أىنو منتصب بما تضمٌ 

 ده يٍ زى  سى بً لى ): عدية، فإذا قمنامنتصبا بو قبؿ دخكؿ ىمزة التٌ كب منصكب بما كاف أٌف الثٌ 
ذا قمنا(سى بً )لى ػ منصكب ب (بى كٍ الث  ) إفٌ ف ،(بى كٍ الث   قد سبؽ مف أٌف ، ف(بى كٍ ا الث  دن يٍ زى  تي سٍ بى لٍ أى ) :، كا 

 (ؿى عى )جى كالفعؿ  ،(كبى الث   سي بى مٍ ا يى دن يٍ زى  تي مٍ عى جى )أم  ؛(ؿى عى )جى نو معنى باليمزة ييضمٌ  تعدية الفعؿ
ٌنما الثٌ ك  ،كبيتعٌد إلى الثٌ ع عمى زيد كلـ كق ( سى بً ( معنى )لى سى بى لٍ )أى كب منصكب بتضٌمف ا 

 ك اآلتي:، كتحميمو عمى الٌنحنفسو (سى بى لٍ )أى كليس منصكبا بػػػػ

ٍيدنا الث ٍكبى                                      أىٍلبىٍستي زى

 ؾ                                            

            2ؼ                  1  ؼـ         ـ  إليو                                 

 2ـ بو               1ـ بو             فعؿ ماض   فاعؿ                   

 الثٌػػػكبى                   زيدنا                      أىٍلبىٍسػػػػػػ         تي              

                                                                       
 

    
ٌدم باليمزة لٌما عي ( سى بً كنرل أٌف ما ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـ ينيض بحٌجة، فالفعؿ )لى  
(، فالعامؿ فيو ىك العامؿ قبؿ سى بى لٍ )أى (، أصبح عامال في المفعكؿ األكؿ )زيدنا(، أٌما )الٌثكبى

فٍ  ، فإٌف اإلماـ قد تكٌخى فيو كاف البعض يرل فيو تعقيدا الٌتعدية؛ أم )لبس(. كىذا، كا 
الفعؿ إلى المفعكؿ عدية، تيكصؿ رؼ جرل أٌف ىمزة التٌ حكٌية، خاصة أٌف العي المعاني النٌ 

 الثٌاني، ّل األٌكؿ.
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د مف باب المقصك  :(تُ مْ مَ عْ )أَ  ل من بابمسألة في جواز االقتصار عمى المفعول األوّ  -7
فعاؿ التي تنصب ثالثة األ ،-حاةالنٌ  صطمح عميوكما ي – ل(رى أىك  ـى مى أعٍ أك باب ) ،(تي مٍ مى عٍ )أى 

(. كأصثى د  حى ، كى رى ب  ، خى رى بى خٍ ، أىأى ب  ، نى أى بى ، أنٍ ـى مى عٍ ل، أى رى مفاعيؿ كىي: أى ـى كما ذكر  ،)أىرىل(ك ؿ )أىٍعمى
زة: ػٌردىما مف اليمػفعكليف بتجياف إلى مكىما يتعدٌ  ،ل(أى رى ك  ـى مً )عى  ،ابف عقيؿ في شرحو لأللفية

 تي مٍ أعمى ) :إلى مفعكؿ ثالثيما أكصمت ،ا اليمزةفمٌما دخمت عمييم ،نطمقنا(رنا مي مٍ ده عى يٍ زى  ـى مً )عى 
 عدية.كقد كاف فاعال قبؿ التٌ  ،ّلمفعكّل أكٌ  زيد(، كأصبح )ا(قن مً طى نٍ ا مي رن عما زيدن 
ه اىذا باب الفاعؿ الذم يتعدٌ  »: قاؿ ،عدم إلى ثالثة مفاعيؿعف التٌ  ث سيبكيوكقد تحدٌ     
 ألفٌ  ؛الثةدكف الثٌ  ،، كّل يجكز أف نقتصر عمى مفعكؿ منيـ كاحدو و إلى ثالثة مفاعيؿعمي فً 

شٌكؿ  ،لسيبكيوقكؿ الىذا إٌف  ،1«ؿ الذم قبمو في المعنىكالفاعؿ في باب األكٌ  ،المفعكؿ ىنا
كٌضح أ إذٍ  ؛ثالثة مفاعيؿعدم لالقٌيـ الحديث عف مسألة التٌ  ؽ الذم بدأ منو اإلماـ ابفنطمى المي 

أم ّل  ؛)ّل يحسيف( بمعنى (ّل يجكز) سيبكيو: لكا قكؿحاة تأكٌ النٌ  أفٌ  ،في مستيٌؿ حديثو
كؿ األٌكؿ ػر المفعػبذكفاء ػرأكا جكاز اّلكت كمف ثـٌ  اّلقتصار عمى المفعكؿ األٌكؿ،حسف ي

لتماـ  ،كالفاعؿ يجكز اّلقتصار عميو ،عؿاأصمو ف )محٌمدا( ألفٌ  ؛دا(محمٌ )أعممت  :كؿفنق
كّل حاجة إلى تأكيمو ىذا  ،كابحكييف ىك الصٌ قكؿ إماـ النٌ  » :كيرل اإلماـ أفٌ  .الكالـ بو

أم أٌنو ّل يجكز اّلكتفاء بالفاعؿ المنقمب مفعكّل بو بعد الٌتعدية، كالكالـ  ؛2« الباردأكيؿ التٌ 
ـٌ إٌّل باإلتياف بالمفاعيؿ الثالثة جميعيا.  ّل يت

 :ذم أكردهساؤؿ ال، كيعرض التٌ أكيؿيمي مف الذيف أنكركا ىذا التٌ ياإلماـ أٌف السٌ  ذكركي   
ييمي كيرل السٌ  .3«؟ (تي مٍ مى عٍ أى )كما تقكؿ  ،(اقن ا منطمً عمرن ا زيدن  تي نٍ نى أظٍ ): فيؿ يجكز قيؿ فإفٍ »

 فٌ يرجع إلى الظٌ  ا، كالعالـ ّلبعد العمـ محاؿ أف يرجع ظنٌ  فٌ الظٌ  فٌ أل ؛(أٍظنىٍنتي )امتناع قكؿ 
بعد أف كاف  (وي تي نٍ نى ظٍ أى)فال يجكز أف نقكؿ  ،كىذا ليس مف فعؿ المتكٌمـ .سيافإٌّل بعد النٌ 

كليس األمر كما  » قاؿ: ،أمفال يرل ىذا الرٌ  ،ابف القٌيـ اإلماـ ا، أمٌ ييميىذا رأم السٌ  عالما.
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ا، أٍف ّل فرؽ يرل إذن فيك ، 1 » ماعإٌّل مف جية السٌ  (أىٍظنىٍنتيوي )ك (وأىٍعمىٍمتي )كّل فرؽ بيف  .قاؿ
بعد أف  (اان  و ظى تي مٍ عى جى )بمعنى  (أىٍظنىٍنتيوي )كّل مانع عنده مف أف يككف  ،(أىٍظنىٍنتيوي )ك (أىٍعمىٍمتيو)بيف 

  نٌية.كاألدٌلة الظٌ  ،اتارى مى لو مف األى  تي بما ذكر  (شاٌكاو تي مٍ عى )جى أك  ،كاف جاىال
ّل ك  ،ّل تفعمو أنت فٌ : فثبت أٌف الظٌ كقكلو »ييمي بقكلو :عمى السٌ اإلماـ ابف القٌيـ كيرٌد    

، كىي 2 » مف أسبابو ئاكّل شي ،قاؿ: ككذلؾ العمـ لـ تفعمو أنت بو، يي تفعؿ شيئا مف أسبابو
، فقد اعتبر ة قائمةييمي حجٌ بما اعتبره السٌ  ،ييميإذ رٌد عمى السٌ  ؛محاججة نحسبيا متمٌيزة

 دثوّل يح ثبت اإلماـ أٌف العمـ أيضاأك  ،ثو المتكٌمـدً حٍ ّل يي  فٌ ، أٌف فعؿ الظٌ ييمي مف قبؿالسٌ 
غـ مف فبالرٌ  ،ابف القٌيـاإلماـ ند ػحكم عفكير النٌ اججة أصالة التٌ ذه المحػػػد ىػؤكٌ ػػكت .كٌمـالمت

رل أٌف ي ،مسائؿٌنو يرٌد عميو قضايا ك أيو الكثير منيا، غير ييمي كتبنٌ فكار السٌ تأٌثر اإلماـ بأ
 اإلقناع. كينافح عنو بالحجة كالبرىاف ،أيو، ثـٌ يبدم ر كاب فيياييمي جانب الصٌ السٌ 
 (ظفٌ )حكية معظـ المراجع النٌ  كردتي  :إلى مفعولين )عمم( و)ظّن(ي سألة في تعدّ م -8
دىا ابف حدٌ ك  – )ظٌف(كات ػػحاة عمى أٌف أخنٌ ػكأجمع ال ،أخكاتيا(ك  فٌ ػػظ)في باب  (ـى مً ػ)عى ك
ما مبتدأ كخبر. ىذا مف حيث يا تنصب مفعكليف أصميكمٌ  –ؾ في ثالثة عشر فعال ػمال
عثيميف، أٌف منيا ما يخ ابف الشٌ ال، فيرل فٌ كالظٌ ػٍمـ لمعً  سبةنٌ ػػة المعنى بالػ، أٌما مف جيممياػع

 فٌ ظٌ أيضا، أٌما الذم يفيد ال فٌ كالذم يفيد العمـ قد يفيد الظٌ  ،فٌ يفيد الظٌ ، كمنيا ما يفيد العمـ
ٌما  ،فٌ إلى الظٌ  ، يككف إٌما أرجحى فٌ لكف في دّللتو عمى العمـ أك الظٌ ، ك ضاأي عمـقد يفيد الف كا 

 يجعميا في أقساـ أربعة : ، كمف ثـٌ أرجحى إلى العمـ
 ؛يفيد العمـ يقينا ما ؿ : األكٌ  -
  ؛فاني : ما يفيد الظٌ الثٌ  -
 ؛، كقد يفيد العمـ في الفرعفي األصؿ فٌ لث : ما يفيد الظٌ الثاٌ  -
 .في الفرع فٌ ، كالظٌ ابع : ما يفيد العمـ في األصؿالرٌ  -

 اهُ رَ نَ وَ  (6)ايدً عِ بَ  وُ نَ وْ رَ م يَ يُ ن  إٍ ﴿ :ؿ لذلؾ بقكلو تعالىياؽ، كيمثٌ عمـ مف السٌ ذلؾ إٌنما يي  ككؿٌ 
  .أم يقينا كعمما ؛)كنراه قريبا( ،انٌ ، فيـ يركنو ظ7المعارج  ﴾ايبً رِ قَ 
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( ػ)ظٌف( ك)عى  في مسألةيأخذ اإلماـ ابف القٌيـ    ـى ، كيخالؼ ما ذىب إليو ييميبرأم السٌ ًم
ليس  ،ل إلى مفعكليفيتعدٌ  (تي نٍ نى )ظى ك (تي مٍ مً )عى : قكليـ »: رل أفٌ ػ، فاإلماـ يحاةجميكر النٌ 

ٌنما ىك المبتدأ ك ىنا  (ػ)ظٌف( ك)عى كيرل اإلماـ أٌف  ،1«الخبرمفعكّلف في الحقيقة، كا  ـى إٌنما  ،ًم
 :يثى دً ا الحى ذى ىى  تي مٍ مً عى )ما األصؿ إنٌ  ،ا(قن مً طى نٍ ا مي دن يٍ زى  تي مٍ مً )عى في ما ىك محذكؼ، فقكلنا  امتمً عى 
نٌ المحذكؼ ا عمى )الحديث(إذن ر يككف أثيفالتٌ  ،(ؽه مً طى نٍ مي  ده يٍ زى  ( في )زيدنا تي مٍ مً )عى  عممتما أي ، كا 

رفعنا يككف نا إذا ألنٌ  ؛(ؽه مً طى نٍ مي  ده يٍ زى ): اّلسميةكالجممة  (تي مٍ مً فصؿ بيف )علكي ّل ي ،منطمقا(
ذا قيؿ .ا قبموكاّلبتداء قاطع لالسـ ممٌ  ،مرفكعا باّلبتداء (زيد) ي المبتدأ ًلما لـ يعمؿ ف :كا 
ة أكلكٌية لمعمؿ في اسـ دكف ليس ثمٌ  ، بأفٍ ابف القٌيـاإلماـ ؟ يجيب انيعممو في الثٌ عٌطؿ كيي 

 تية:لة في الٌترسيمة اآلص مضمكف المسأكيحسف بنا أف نمخٌ  ت فييما معا.مى مً فعى  ،اآلخر

ٍيدنا ميٍنطىًمقنا  ًمٍمتي زى  عى
 ؾ                                              

            2ؼ                  1ؼ               ـ         ـ  إليو                  

 2ـ بو                 1فعؿ ماض   فاعؿ                   ـ بو             

ًمٍمػػػػػػ                   قناػػطىمً ػػػػمينٍ        زيدنا                       تي            عى

                                                             
 

 ،بوحدث كيرل أٌف كٌؿ حديث ّل يجب التٌ  ،(تي كٍ كى )شى ك (تي نٍ نى )ظى بيف ابف القٌيـ  اإلماـ زكيميٌ 
الحديث  ـى المتكمٌ  عي ، فال يسى ، أٌما إذا كاف مشكككا أك مجيكّل إذا كاف مظنكنا أك معمكماإّلٌ 
 بو.
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، فقد اعترض في بداية كٌمؼمف التٌ  شيءابف القٌيـ فيو  اإلماـ ٌف الذم ذىب إليونرل أ   
، ثـ يتكٌىـ خبرفي اسميف أصميما مبتدأ ك  (ـى مً )عى ك ( ظفٌ )عرضو لممسألة عمى إعماؿ 

 )ظٌف(كىي أٌف  ،مف قبمو ٌنحاةيصؿ بو إلى الغاية نفسيا التي قاؿ بيا ال ،تخريجا آخر
  تعمؿ في مفعكليف. )عمـ(ك

ثـٌ  ،أٌف األحسف لك أٌف اإلماـ كافؽ عمى إعماليا بىدىاءىةن  أٌما األصؿ في المسألة، فنرل   
ف صؿ المفعكليٍ التي ما ينفؾ يستنبطيا. كما أٌف في تبيينو ألالمتضٌمنة، يشير إلى المعاني 
كفي تناكليـ  ،حاة، بؿ معظـ النٌ كاف مجيكّل حكمافيك لـ يستقرلء  ،خبرعمى أٌنيما مبتدأ ك 

 إٌنما ىك مبتدأ ك خبر. ،فيشيركف إلى أٌف أصؿ المفعكليٍ  ،ليذه المسألة

الفعؿ  » :: يرل اإلماـ ابف القٌيـ أفٌ دةمتعدّ ي بحروف مسألة في الفعل المتعدّ  - 9
أف يككف لو مع كؿ حرؼ معنى زائد عمى معنى الحرؼ  ّلبدٌ  ،دةم بالحركؼ المتعدٌ عدٌ تالم

الذيف  ،حاةكينتقد اإلماـ مذىب بعض النٌ ، 1«سب اختالؼ معاني الحركؼاآلخر، كىذا بح
 تي يٍ عى سى عنو( ك) تي بٍ غً كرى  ،فيو تي بٍ غً )رى  ف بمعنى اآلخر، كمثاؿ ذلؾ قكلنا:يٍ يجعمكف أحد الحرف

ٌنما يي  ،كيرل أٌف سيبكيو ّل يقيـ الحرؼ مقاـ الحرؼ (كبو ،إليو  فعؿعنى م ف الفعؿى ضم  كا 
نكف فإٌنيـ يضمٌ  ،6اإلنسان ﴾اُد اِ بَ ا عِ يَ بِ  بُ رَ شْ ا يَ نً يْ عَ ﴿ :، كذلؾ مثؿ قكلو تعالىآخر

ؿ لذلؾ ، كيمثٌ )يركم(يا بالباء التي يطمبيا الفعؿ عدٌ ، فيجعمكنو مت)يشرب( معنى )يركم(
 اىد كٌمو :كلـ يذكر الشٌ ، 2(رً حٍ بى الٍ  اءً مى بً  فى بٍ رً )شى بجممة 

 يجي ئً ػنى  ف  يي لى  ،رو ضٍ خي  جو جى لي  ىتى مى         تٍ عى ف  رى تى  ـ  ثي  رً حٍ بى الٍ  اءً مى بً  فى بٍ رً شى 
اًء اٍلبىٍحًر() كالٌشاىد  .أم ارتكت بو بماء البحر؛ تٍ بى رً ، كالٌسحب ىي التي شى شىًرٍبفى ًبمى

كلـ يشأ اإلشارة  ،)متى لجج(في  آخرألٌف فيو شاىدا  ؛اىد كامالاإلماـ لـ يذكر الشٌ  كلعؿٌ 
 .ى()متبػػ الجرٌ  مف بابألٌنو  ؛إليو
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اًء اٍلبىٍحًر()كيشرح اإلماـ المثاؿ:  اًء )كيرل أٌف ىذا أحسف مف قكلنا، شىًرٍبفى ًبمى شىًرٍبفى مٍف مى
اًء اٍلبىٍحًر()، أٌما قكلنا مٌ فال دّللة عمى الرٌ  ،)مف(نا إذا قمنا: ألنٌ ؛ اٍلبىٍحًر( ٌنو دٌؿ فإ، شىًرٍبفى ًبمى

اًء اٍلبىٍحًر(.بحرؼ الباء مٌ كدٌؿ عمى الرٌ  ،)يشرب(فظ رب بصريح المٌ عمى الشٌ  ٍينىا ًبمى  ؛ أم )اٍرتىكى

 ( فعؿ اليداية) مف ذلؾ ،القرآف الكريـممسألة بشكاىد مف لكيستشيد اإلماـ ابف القٌيـ     
ل بنفسو في عدٌ كيذكر أٌنو يت .أخرلتارة  ) ًلػػ( ، كبػػػػتارة )إلى( ك بػػ ،ل بنفسو تارةكأٌنو يتعدٌ 
 كَ ن  ا ِ وَ ﴿ في قكلو تعالى: )إلى(بػػػػ ك  ،6الفاتحة ﴾يمقِ تَ سْ مُ ال اطَ رَ ا الص  نَ دِ اىْ ﴿: تعالى مثؿ قكلو

ي تِ م  ي لِ دِ يْ يَ  آنَ رِ قُ ا الْ ذَ ىَ  ن  إِ ﴿: كقكلو تعالى )ًلػػػػ( بػػػ، ك 52الشورى  ﴾يمقِ تَ سْ مُ  اطٍ رَ ى صِ لَ ي إِ دِ يْ تَ لَ 
ٌمف تض ،(إلى) ٌدم بػػػػعي  تىػة مؿ اليدايففع » :ذا بقكلوػٌسر ىػكيف .9اإلسراء  ﴾موَ قِ أَ  يَ ىِ 

معنى ف تضمٌ  ،كمتى عٌدم بالالـ .فأتى بحرؼ الغاية اإليصاؿ إلى الغػػاية المطمكبة،
ذا تعدٌ .يء المطمكبخصيص بالشٌ التٌ   1«ؾ كٌمونى الجامع لذلػػتضٌمف المع ،ل بنفسو.. كا 

كالمعنى، أٌف الفعؿ إذا عيٌدم بحرؼ، لـز المعنى الخاص الذم أشربو إٌياه الحرؼ المعٌدل 
 بو، أٌما إذا تعٌدل الفعؿ بنفسو، فإٌنو يراد بو معاني الفعؿ كٌميا، دكنما تخصيص.

 حكمالنٌ  ومذىبى ىذا يبٌيف  القٌيـ؛ إذٍ  ماـ ابفلة ما ذىب إليو اإلأأٌف األصؿ في المسنرل ك    
فاء بالبحث ، كعدـ اّلكتراكيبة التي تتكٌلد عف مختمؼ التٌ حكيٌ الذم يرٌكز عمى المعاني النٌ 

 عؿ معمكمة، حٌددىا النحاةٌدل بيا الفػ، فالحركؼ التي يتعحكممؿ النٌ ػٌمة كالعػفي مسألة الع
جكىر المسألة، فيك المعاني المختمفة التي تضفييا حركؼ الٌتعدية عمى كأبرزكا عمميا، أٌما 

  الٌسياؽ. 

م مف ـز كالمتعدٌ باب الاٌل  حاة فييتحٌدث النٌ : نى تعدية الفعل باليمزةــمسألة في مع -10
غير متعٌد  ،فإذا أردت أف تعٌدم ما كاف ّلزما »عٌدل باليمزة األفعاؿ ما يي  فى أٌف مً  ،األفعاؿ

  كتضعيؼ العيف ،اليمزة كىي :الثةػذه األشياء الثٌ ػػىأحد كاف ذلؾ بزيادة  ،إلى مفعكؿ
 (خرج)ك ،(وأذىبت)ك (ذىب) ك، فنحكىك زيادة اليمزة في أٌكلو ،ألٌكؿفأٌما ا .كحرؼ الجرٌ 
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 نَ مِ  مْ كُ يْ وَ بَ أَ  جَ رَ خْ ا أَ مَ كَ  ﴿ :كقاؿ ،20األحقاف ﴾مْ كُ اتِ بَ ي  طَ  مْ تُ بْ ىَ ذْ أَ ﴿ :قاؿ ا تعالى ،(أخرجتو)ك
كأٌما اإلماـ ابف  ،1«لـ يكف قبؿي  ،دث بدخكؿ اليمزة تعد  رل أٌنو حتأّل  ،27األعراف ﴾ةن  الجَ 

ٌنما أراد أف يشير إلى ـزتحديد ضكابط تعدية الفعؿ الالٌ  القٌيـ فمـ يتناكؿ المسألة مف باب ، كا 
فيقتضي  ،مزةكأٌما المتعٌدم بالي » :حكمركيب النٌ عدية عمى التٌ تضفيو ىمزة التٌ المعنى الذم 

 ّللة عمى أٌف الفعؿ كقع عمى المفعكؿبمعنى أٌف اليمزة تأتي لمدٌ  ؛2«إيقاع الفعؿ بالمفعكؿ
التي تتكٌلد عف  ،دكف أف يككف ليا معنى إضافي آخر. كيشير إلى أٌف المعاني األخرل

 ونِ طُ بُ  نْ مِ  مْ كُ جَ رَ خْ أَ  وُ المَ وَ ﴿: ، مثؿ قكلو تعالىم باليمزةيرد فييا الفعؿ المتعدٌ  سياؽ
 :كليس عف ىمزة التعدية ،، فيرل أٌنيا ناتجة عف قرائف لفظٌية أخرل78حل النّ  ﴾مْ كُ اتِ يَ م  أُ 
 البطكف()الخركج مف كّل تدٌؿ اليمزة عمى  ،لمفعكؿ بوكاقع عمى ا ،في ىذه اآلية (أخرجػػػ)ف

ٌنما يدٌؿ عمى ذلؾ حرؼي   . ) مف(الجٌر  كا 

 1اإلسراء ﴾هِ دِ بْ عَ ى بِ رَ سْ أَ ﴿ :مستشيدا بآية أخرل ،ابف القٌيـ ما ذىب إليواإلماـ د يؤكٌ     
ٌنما تعٌدل بنفسو ،باليمزة غير معٌدل (أسرل)كيرل أٌف الفعؿ  اج جٌ الزٌ  ، كىذا ما ذىب إليوكا 

ت يٍ رى سٍ ، يقاؿ أى معناه سٌير عبده رل بعبده ليال(سٍ أ) كقكلو »: في إعرابو لمقرآف الكريـ
يٍ  ا ذَ إِ  لِ يْ الم  وَ  ﴿ ، قاؿ ا عٌز كجؿٌ قرآفغتاف في الكقد جاءت المٌ  ،ت ليالرٍ إذا سً  ،تي كسىرى

 (لرى سى رل ك أسٍ )اج أٌف جٌ ف الزٌ ػػػ. بيٌ 3«رم يمضيػكمعنى يسٍ  ،تي يٍ رى ىذا مف سى  ،4الفجر ﴾رِ سْ يَ 
 . عديةّللة عمى التٌ بيا لمدٌ  تى كلـ يؤٍ  ،ة في الفعؿكىذا يؤٌكد أٌف اليمزة أصميٌ  ،لغتاف

ذلؾ ألٌف الفعؿ  ؛عديةليست لمتٌ في ىذه اآلية أيضا  )الباء(أٌف  ،ابف القٌيـاإلماـ كيرل     
كيفٌسر ذلؾ بأٌف . ّللة عمى المصاحبةدٌ ػػػلم ،(بػػػػ)بحرؼ الجٌر  يءى ما جً ػنٌ يتعٌدل بنفسو، كا  

اًحبي »: yيد بدعائو ، كاستشاحبفر يعتمد الصٌ ر، كالسٌ فى ىك سى  (راءاإلس) المييـ  أىٍنتى الص 
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ٍينىا لىٍيمىتىنىا كيم يىا »يؽ رضي ا عنو: دٌ كقكؿ الصٌ ، 1«ًفي الس فىرً  عمى ه شكاىد كىذ ،2«أىٍسرى
 بنفسو. )أسرل(م الفعؿتعدٌ 

 يفي ػتبيً كأٌف الغرض منيا  ،عدية باليمزةلمتٌ  األساسا تقٌدـ المعنى القٌيـ ممٌ  ابفاإلماـ بٌيف    
التي يخاليا  ،كما أٌنو لفت اّلنتباه إلى بعض األفعاؿ ،أٌف الفعؿ كاقع عمى المفعكؿ بو

ابف القٌيـ مذىبو بشكاىد مف اإلماـ ، كلقد دٌعـ ، كليس األمر كذلؾارس متعٌدية باليمزةالدٌ 
 كالحديث الشريؼ. ،القرآف الكريـ

 ة العامؿقة بنظريٌ المسائؿ المتعمٌ  مف : باب اّلشتغاؿاشتغال العامل عن المعمول -11
 ده محمٌ )كذلؾ مثؿ  ،3«بؽػكؿ آخر يعكد عمى ما سبمعمأف يككف العامؿ مشتغال »كىك: 
ا فاألصؿ في ىذ ،بضمير يعكد عمى ما سبؽ ،(تي مٍ رى كٍ )أىؿ فقد اشتغؿ ىينا الفع ،و(تي أكرمٍ 

 .(تي أكرمٍ  امحٌمدن )لقمنا  ،ميرّل انشغاؿ الفعؿ بالضٌ كلك  ،(د)محمٌ ؿ كاقع عمى عٍ أٌف الفً  ،المثاؿ
قد يكجد مفعكّلف أك ثالثة مفاعيؿ لفعؿ ف ؛فف اثنيٍ ط عمى شيئيٍ  يمكف أف يتسمٌ كالفعؿ ّل

 ،كضميره(محٌمد ابؽ )، فالمثاؿ السٌ أف ّل تككف المفاعيؿ لمعنى كاحد شرط ، كلكفٍ كاحد
ٌنما المفعكؿ ىك الضٌ  ،يفمفعكليف اثن افال يمكف أف يككن ،بمعنى كاحد  مير.كا 

ة خمسة، تحكمو ميرعف الفعؿ المشتغؿ بالضٌ  ـى لمتقدٌ ا ،المشغكؿ عنو حاة أٌف اّلسـى كيرل النٌ  
 أحكاـ :

، صبغ لكجكب النٌ مسكٌ  ، كذلؾ لعدـ كجكد أمٌ (وي تي مٍ رى كٍ أى ده م  حى )مي مثؿ  :فعح الرّ ترجّ  -11-1
 ، كالجممة في محٌؿ رفع خبر. كلكفٌ فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو (وي تي مٍ رى كٍ أى ك) ( مبتدأده م  حى مي )كف فيك
، ّل ينصب عمى أٌنو مفعكؿ بو مقٌدـٌنو إٌّل أ ،إٍذ يجكز نصبو ؛صبّل يمنع النٌ  ،فعالرٌ  حى ترج  

ٌنما يككف مفعكّل لفعؿ محذكؼ  .و(تي ا أكرمٍ دن محمٌ  تي )أكرمٍ  كأصؿ الكالـ ،ره الذم بعدهيفسٌ  ،كا 
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، مثؿ باألفعاؿ المشغكؿى عنو ما يختص   اّلسـى ـ كذلؾ إذا تقدٌ  :صبوجوب النّ  -11-2
كيككف  ،(ومٍ و فأكرً يتى دنا لقً محمٌ  إفٍ ) :كمثاؿ ذلؾ قكلنا ،حضيضكأدكات التٌ  رطأدكات الشٌ 

 مف ذلؾ:اذة مرفكعة، ك كاىد الشٌ كجاءت بعض الشٌ  ،منصكبا بفعؿ محذكؼ دنا(محمٌ )
 1ي.عً زى اجٍ فى  ؾى لً ذى  دى نٍ عً فن  تي كٍ مى ا ىى ذى إً فى        وي تي كٍ مى ىٍ أى  سه فً نٍ مي  فٍ ي إً عٍ زى جٍ تى  ّلى                  

(؛ إذً  ( مف األصؿ أف تككف )منفسا( بالٌنصب؛ ألٌف )إفٍ  الٌشاىد في البيت: )ًإٍف ميٍنًفسه
ىذا مذىب الككفييف. ، الحركؼ التي اختٌصت بالفعؿ، كفي ىذه الحاؿ، تككف )منفس( مبتدأ

رتفع باّلبتداء أٌما البصريكف، فرأكا أٌف )إٍف( تظٌؿ مختٌصة بالفعؿ، كالمرفكع بعدىا ّل ي
 الذم بعده.ره فاعؿ لفعؿ محذكؼ يفسٌ  )منفس(عرب كيي 

نو ما ع فع إذا تقٌدـ المشغكؿى ب الرٌ أم يتكجٌ  ؛بخالؼ ما تقٌدـ ذاكى فع:وجوب الرّ  -11-3
 يا أحكاـه ضبطي تى  مسألةي فإذا الٍ  ،تي ثٍ حى بى )ة، كقكلنا الفجائيٌ  ()إذا، كذلؾ مثؿ يختٌص باّلسـ

ّل يعمؿ ما بعدىا في  ،اةصؿ بيف المشغكؿ عنو كفعمو بأدإذا في  ،فع أيضا. كيتكٌجب الرٌ (ةه د  عً 
فال يجكز نصب  ،؟(ىؿ أكرمتو محٌمده ) :، كقكلناأدكات اّلستفياـ، كمف ذلؾ ما قبميا
 اّلسـ كبذلؾ يتكٌجب رفعي  ،تجعؿ الفعؿ غير عامؿ في ما قبميا )ىؿ(ألٌف األداة  )محٌمد(؛

 المتقٌدـ عمى أٌنو مبتدأ .

و( ك) ا أكًرمٍ محٌمدن )نحك  ،) أمر أك نيي( بعد فعؿ طمبكذلؾ  :صبح النّ ترجّ  -11-4
، الفعؿ لممفعكؿ بوكذلؾ لقٌكة طمب  ،صباألرجح ىك النٌ  ، كلكفى فعكيجكز الرٌ  .(وي نٍ يً ّل تي  فريدنا

 خبرنا.مب الطٌ لتفادم كقكع جممة  ،صبكما أٌنيـ قالكا بترٌجح النٌ 

بعد عطؼ عمى فعؿ  كذلؾ إذا كقع اّلسـ المشغكؿ عنو :صبفع والنّ استواء الرّ  -11-5
 معطكؼ عمى فعؿ ا(فريد) فػ ؛و(تي زرٍ  افريدن و ك تي أكرمٍ  محٌمده ) :، كقكلنامخبر بو عف اسـ

، فإذا و كرفعونصبي  (فريد)  فيستكم في ،(محٌمد) كىك  ،بو عف اسـ انى رٍ خبى أى  (وي متي كرى )أى 
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 ،و (زرتي ا ي فريدن  تي و كزرٍ تي مٍ رى أكٍ محٌمده ة )جممة فعمٌية عمى جممة فعميٌ  نافككف قد عطناه، ننصب
  فيككف تحميميا عمى ىذا الٌنحك:

 وزرتي فريدنا ي ك و تي مٍ رى أكٍ محٌمده  
 ؾ  
                                           

                        سج تف         ؼ  إليوـ     ـ       دأ           ـ              إليو      ـ    

 ؼ   ـ  إليو   ـ                                     ؼ   ـ        ـ  إليو                  

      م بو    فا   ف ماض م بو      فا   ف ماض    عطف  1م بو         فا     فعل ماض     مبتدأ   

 ػػػػػػػوي فىًريدنا  زٍر    تػي                             ك  ػػػوي      تي              ػٍ مرى كٍ أى   محٌمده    

        2ج ؼ                             1ج ؼ                      
 

ذا رفع  وي تي مٍ رى كٍ أى ده م  حى مي ) :ة كبرلكبرل عمى جممة اسميٌ جممة اسمٌية  قد عطفناككف ناه، نكا 
 .(وتي زرٍ  كفريده 

كلـ يذكرىا  ،(سألة )اشتغاؿ العامؿ عف المعمكؿالم ىذهث األماـ ابف القٌيـ عف تحدٌ   
ٌنما تطٌرؽ إليي ،اّلشتغاؿ(حاة )الذم تداكلو النٌ نفسو المصطمح ب ف في معرض حديثو ع اكا 

 ...(وي تى ربٍ )زيدنا ضى كر: ا انتصب ألٌنو مقصكد إليو بالذٌ كممٌ  »: عكؿ بو عف الفعؿتقٌدـ المف
يتقٌدـ عمى  ألٌف المعمكؿ ّل ؛ال ضمير، ّل نجعمو مفعكّل مقٌدماب ،(تى )زيدنا ضربٍ ككذلؾ 
ذا كاف يف: إٌنو مفعكؿ مقٌدـحكيٌ النٌ  عندم قكؿى  دي عً بٍ كلكف ّل يي  ،كىك مذىب قكمٌ  ،عاممو ، كا 

كىك  قد أخذ معمكّل ،(بتى )زيدنا ضرى  كلكف الفعؿ في  قكلؾ مى العامؿ...ع المعمكؿ ّل يتقدـ
 ؟كالفاعؿ ّل يحذؼ ،حذؼأّل ترل أٌنو يي  ا المفعكؿ فمـ يبالكا بو...ده عميو، كأمٌ الفاعؿ، فمعتمٌ 

 خُ     ُسر  

 ػطف



 األفؼال مسائل في آراء اته القي م اوي:الفصل الث  

 

 166 

ابف القٌيـ في مسألة اإلماـ ىذا رأم  1.«مف حذفو دى عى بٍ أىبً  ،فيو ؿ العامؿً عٍ فميس تقديمو عمى الفً 
كيعتبره  ،و عف العامؿحاة الذيف لـ يجٌكزكا تقديـ المفعكؿ بفيك يعرض رأم النٌ  ،اّلشتغاؿ

ؿ يحمٌ ك  ،يعتبر المتقٌدـ مفعكّلأم الذم كىك الرٌ  ،، كيعرض مقابؿ ذلؾ رأيا مخالفامذىبا قكٌيا
فيك  ،، أٌما المفعكؿ بو، كىك الفاعؿمف أٌف العامؿ قد استكفى معمكلو ،منطقيـ في ذلؾ

و أم لٌما جاز حذفي  ؛بر ابف القٌيـ أٌف تقديمو كحذفوو أحيانا، كيعتحذفً  غي كذاؾ مسكٌ  ،فضمة
 جاز تقديمو.

ة العامؿ مف القضايا ظريٌ ن ، كمعمـك أفٌ العامؿة قة بنظريٌ تغاؿ مسألة متعمٌ إٌف مسألة اّلش   
بدءنا بابف مضاء  ،حك العربيالذيف حاكلكا تجديد النٌ  ،حاةثار عمييا بعض النٌ حكية التي النٌ 

براىيـ ،افاـ حسٌ ككصكّل إلى تمٌ  ،حاةفي رٌده عمى النٌ  ىػ(592)ت القرطبيٌ  مصطفى، فيذه  كا 
كحكـ  ،نظرٌية العامؿكا بحكـ كاضطرٌ  » :العامؿيا عمى عمى اّلشتغاؿ ثكرتى  ة ثارتالثمٌ 

كيفسره  ،الحذؼ كاجبى  ، أف يقٌدركا لنصب ىذا اّلسـ عامال محذكفافمسفتيـ فييا
 :حاة في ظاىرة اّلشتغاؿمصطفى أف يجد بديال لما قالو النٌ  إبراىيـكحاكؿ  ،2«المذككر

عنو  ثاد  أف يككف متحى  ،رأيتو( )زيدباّلسـ المتقٌدـ عمى الفعؿ في مثؿ  تى كذلؾ أٌنؾ إذا أردٍ »
ذا أردت أٌف ىذا اّلسـ في مكضعو مف الكالـ فع، كاّلسـ آتو فميس إٌّل الرٌ  ،ندا إليومسٍ  ، كا 

ة تتمٌ )كيقصد بقكلو ، 3«صب ، فالحكـ النٌ ثا عنوّل متحد   ،ة لمحديث كبيانومٌ إٌنما سبؽ تت
، كىك رأم ّل يبتعد عٌما ذىب صبالمفعكلٌية، كمف ثـٌ يقتضي النٌ ة لسياؽ أم تتمٌ  لمحديث(؛

أم أٌف المتكٌمـ يريد بياف أىمٌية  ؛(انتصب ألٌنو مقصكد إليو بالٌذكر) :لما قاؿ ،إليو ابف القٌيـ
 . ليككف في مركز اّلىتماـ ،فجعمو في صدر الكالـ ،المتقٌدـ

التي عقيدات التٌ أكيالت ك ص المسألة مف التٌ يخمٌ  ،كنرل أٌف ىذا المذىب في اّلشتغاؿ    
ٍسكيككىاتبعض ال نحاكية إذا حاكلنا أف ، خاصٌ ف منيامكٌ يصعب التٌ  ا بعض ميمحٌ تالتي  مى
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كالتي يعتبرىا  ،(وي تى بٍ رى ا ضى  دى بٍ عى  تى نٍ أىأى)ك إٌّل ىك( وي ربٍ ضٍ ي ـٍ )أزيدنا لى مف قبيؿ:  ،حاةالنٌ 
ألٌنو مفعكؿ بو  ؛كعندم أٌف اّلسـ منصكب ؟األّلعيب أليس ىذه مف »: يبى ّلعً أىي مرائالسٌ 
كىك نفسو  ،1«إشارة عائدة عمى اّلسـ المتقٌدـ ىك (قابمتو)مير في ـ عمى فعمو، كالضٌ دٌ قي 

اعتبار أٌف ب ا،مبو مقدٌ  الذم اعتبر اّلسـ المتقٌدـ المنصكب مفعكّل ،ابف القٌيـ اإلماـ تكٌجو
 كما جاز حذفو. ،فيجكز تقديمو ،، كأٌما المفعكؿ بوعمدة الفعؿ ىك الفاعؿ

ـز اب الفعؿ الاٌل المطاًكعة في ب حاة األفعاؿيتناكؿ معظـ النٌ  عة:األفعال المطاوِ  -12
عا لمفعؿ المتعٌدم اكً طى إذا كاف مي  الية...الفعؿ ّلزما في األفعاؿ التٌ  يككف » :كالفعؿ المتعٌدم
ٍقتي الصٌ )لمفعكؿ كاحد:  جى  تي جٍ رى حٍ دى )، ك(حيفة فتمٌزقتٍ مىز  كمعنى طاكع  ،2«(فىتىدىٍحرىجى  رى ػالحى
ككف ، كمف ثـٌ تؿرا بالفعؿ األكٌ ني متأث  اصار الفعؿ الثٌ ك  ،أم صار نتيجة لو ؛الفعؿ المتعٌدم

ة عى المطاكى  فٌ فإ ،ـزعٌدم الفعؿ الاٌل عدية تي التٌ ، فإذا كانت ىمزة ديةعٍ ة بخالؼ ىمزة التٌ عى اكى طى المي 
 ّلزما. متجعؿ المتعدٌ 

فعؿ  »: )فعؿ المطاكعة(كتناكليا بمفظيا  ،ىذه المسألة ابف القٌيـكلـ يغفؿ اإلماـ     
كف في أٌكلو يدت النٌ زً ، فى رى سى كى انٍ فى  وي تي رٍ سى كى  ، نحك:ا عف سبب اقتضاهبن المطاكعة ىك الكاقع مسب  

ذا كاف اإلماـ قد عٌرؼ، 3«ال تتكالى الحركاتي كيٍ  ،صمٌية ساكنةن قبؿ الحركؼ األ ىينا فعؿ  كا 
ٌنما رٌكز عمى المعنىتييتطٌرؽ إلى لزكمو أك تعدو لـ فإنٌ  ،عةالمطاكى  ، فسٌكغ اإلتياف و، كا 

غة ح أف تتكالى أربع حركات في المٌ ألٌنو يقبي  ؛لتفادم تكالى األمثاؿ في الحركات ،كفبالنٌ 
كعيدنا بو  –حكية ثـٌ يمضي اإلماـ ينٌقب عف المعاني النٌ  ميا سككف.دكف أف يتخمٌ  ،العربية

 ألٌف المعنى المتكٌلد ؛يدت في أٌكؿ الفعؿزً  (كفالنٌ )كيذىب إلى أٌف  –الفة في المسائؿ السٌ 
إذا كانت في  ،ائدةابف القٌيـ أٌف الحركؼ الزٌ اإلماـ كيرل  عنيا مترٌتب قبؿ المعنى األصمي.

أنيث ، كذلؾ نحك عالمة التٌ ر عف معناىا األصميمعناىا متأخٌ  نعمـ أفٌ فمٍ  ،آخر الكممة
 ثنية كالجمع . كعالمة التٌ 

                                                                                                       

                                                 

 .93، دار عٌمار لمٌنشر كالٌتكزيع، ص1997. عٌماف: 1، الٌنحك العربٌي نقد كبناء، طإبراىيـ الٌسمرائي 1- 
 .61سعد األفغاني، المكجز في قكاعد المغة العربٌية، ص  2-
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( و عف األفعاؿ مف كزف في سياؽ حديث ،عكيتحٌدث اإلماـ عف لزـك الفعؿ المطاكً      )تىفىٍعمىؿى
كف في ػػػو بمثابة النٌ ػػػفي اء(التٌ ألٌف ) ؛ةل البتٌ عدٌ ػػفال يت (ؿى مى عٍ فى تى )أٌما  » :(ؿى ػػع  فى ( ك)تى ؿى ػػػاعفى )تى ك
 . كمف مشابيتو لػػ1«كف فرقنا بينيماالثي بالنٌ كا الثٌ ص  كخى  ،بالتٌاء باعيكا الرٌ ص  إٌّل أٌنيـ خى  ،(ؿى عى فى انٍ )
 ل. أيضا ّل يتعدٌ  (ؿى عى فى )انٍ أٌف نستخمص ، لّل يتعدٌ  (ؿى معٍ فى )تى  فٌ إكقكلو  ،(ؿى عى فى انٍ  )( بػػ ؿى مى عٍ فى )تى 

(:  فعاؿ التي تأتي عمى كزفكىنا يجب أف نمٌيز بيف نكعيف مف األ     فمنيا ما ىك)اٍنفىعىؿى
كلكٌنو غير  ،(انفعؿ)فيك عمى كزف  ،)انطمؽ(ذا كمف ى ،ك غير ذلؾػػػكمنيا ما ى ،عمطاكً 
األصؿ في الفعؿ المطاكىع أف ، ك عوذكر الفعؿ كمطاكً  ،عةؿ في المطاكى ألٌف األص ؛عمطاكً 

 .)نصرتو فانتصر( :كقكلنا ،لو نكف زادكتي  ،مف لفظو فيطاكعو فعؿه  ،يككف متعٌديا

ٌنما قفحسب كف(بالنٌ )أٌف المطاكعة ّل تككف  ،ضاكمٌما ينبغي أف يعمـ أي    د تككف ، كا 
ظ الفعؿ عمى لفظو بال زيادة ، كقد يحاف(د  تى ه فاشٍ د  ) شى  بإضافة تاء بعد فاء الفعؿ، كػػػ

متعٌديا إذا كاف الفعؿ أٌف  ،المسألة ذهىػ. كمٌما يجب أف نشير إليو في (بى ضً غى فى  وتي بٍ ضى غٍ )أى كػػ
ًذؼى أحد مفاعيمو، مثاؿ ذلؾ:  ،كثر مف مفعكؿأل وي عٌممتو الد  )حي ف ٍظتيوي السٌ ٍرسى فىتىعىٌممى كرة ، كحى

ًفظىيىا(           :فىحى
م ٍمتيوي                                       الد ٍرسى فىتىعىم مىوي  عى

 ؾ                                           

                     1ؼ    ـ  إليو        ـ   ر        2ؼ        1ـ        ـ  إليو   ؼ      

         1ـ بو   فا   ماض   ؼ          2بوـ        1ـ بو     ؼ ماض      فا 

مٌ      ػػػػػػػوي             ـى م  عى تى        ؼ    الٌدرسى       ػػػوي     تي      ٍمػػػػػػ       عى
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(، كاألصؿ أف يصبح ّلزما بالمطاكعة، غير أٌنو لٌما  فالفعؿ  م ـى ( طاكع الفعؿ األٌكؿ )عى ـى م  )تىعى
 كاف متعدٌيا إلى مفعكليف، فإٌنو بالمطاكعة تعٌدل إلى مفعكؿ كاحد.  

اقصة باب نحكٌم كثر دكرانو في أٌميات الكتب ػإٌف األفعاؿ النٌ : اقصالنّ ـل الفع -13
كبحثكا في مسألة  كعمميا، كأخكاتيا... ،اقصةعف ماىية األفعاؿ النٌ الحديث حكٌية، فكاف النٌ 
 ياف كالما تاـى كعيا ّل يؤدٌ ػػمرفيا ىي ك ألنٌ  ؛ـ أٌنيا أفعاؿ ناقصةرأل بعضيػػػ، فص فيياػاقالنٌ 

ٌنما معناىا يكتمؿ بذكر منصكبيا.، ك الفعؿ كفاعموكالمعنى،  كبعضيـ رأل أٌنيا ناقصة  ا 
ٌنما تدٌؿ عمى الزٌ ّللة عمى الحدثلككنيا ّل تتضٌمف الدٌ  ، كىذا بخالؼ األفعاؿ مف فقط، كا 

 -ا ذلؾ آنفا في حٌد الفعؿنٌ كما بيٌ  -، معا مفّللة عمى الحدث كالزٌ تتضٌمف الدٌ ىي  إذٍ  ؛امةالتٌ 
ٌنو سيًمبى أل ؛كعمى قكؿ األكثريف ،لككنو لـ يكتًؼ بالمرفكع ،فعمى ما اخترناه سيم ي ناقصا »
الذم مفاده أٌف ؿ، أم األكٌ يؤٌيد الرٌ  ،فابف ىشاـ مف خالؿ قكلو ىذا، 1«الحدثّللة عمى الدٌ 
 . بمرفكعو ألٌنو لـ يكتؼً  ؛لفعؿ ناقصه ا

كاف كيككف، كصار، كما داـ، كليس كما كاف  »: يقكؿف معا، ع األمريٍ مى فيجٍ ، سيبكيوا أمٌ    
أف  تى فإٌنما أردٍ ، أخاؾ( اً  )كاف عبدي  تقكؿ: ،ا ّل يستغني عف الخبرممٌ  ،نحكىف  مف اًلفعؿ

فٍ  ...لتجعؿ ذلؾ في الميضيٌ  (كاف) خمتى كأدٍ  ،ةعٌبر عف األخكٌ تي  كاف أخاؾ ) :شئت قمت كا 
فسيبكيو ىينا  ،2«فعؿ مثمو ألٌنو ؛(ضرب)كما فعمت ذلؾ في  ،كأٌخرتمت ، فقدٌ (عبدي ا

ٌنما ( بمفظياكاف)عنو  كلـ تدؿٌ  ،أخاؾ() ف فية متضمٌ يرل أٌف اإلخبار عف األخكٌ  ، كا 
 مف الماضي.عمى الزٌ  اقتصرت )كاف(

 منيا: ، كشركط عمؿ كؿ  إلى عمؿ كاف كأخكاتيا ،ىذا الباب حاة فيكتعٌرض معظـ النٌ    
رػدنا عي ػٌ سي افى كو كى بي صً ػنٍ ػػتى  ....  ٍر بى خى الٍ ، كى امى اسٍ  ادى تى بٍ مي الٍ  افى كى  عي فى رٍ تى                    مى

 اى حرً ػبى  اؿى زى  سى ليٍ  ارى صى كى  ىسى ػػمٍ أى ....    حى بى صٍ أى  ىبىاتى أىٍضحى  ظؿ   فى كاى كى                  
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ٍتػىػبػىعى فٍ ػى ًشٍبًو نلً  ....  اأٍلىٍربىعىوم ذً كىىػى  ػؾ  اٍنفى كى  ًتىءى فىػ                   1ويو أىٍك ًلػنىٍفًي مي
جكاز  تطٌرقكا إلىك  .كاّلستقباؿعمؿ في الحاؿ كالماضي ت ،اقصةكبٌينكا أٌف ىذه األفعاؿ النٌ 

 :كاكتفائيا بمرفكعيا ،تاٌمةن ىذه األفعاؿ كركد  ثكا عف، كما أٌنيـ تحدٌ تقٌدـ الخبر كامتناعو
 (معوى  ءى كّل شيٍ  كاف اي )كاف( بمعنى: ثبت ) اكتفت بالمرفكع، فتككف ،ةستعممت تامٌ إذا اي ف»

 2«280البقرة  ﴾ةرَ سْ وعُ ذُ  انَ كَ  نْ ا ِ وَ ﴿:نحك ،كحضر، (يكنً ئي فً دٍ أىفى  تاءي الشٌ  افى إذا كى )نحك:  ،كحدث
فع في مرفكع كاف امؿ الرٌ ، كعفي مسائؿ شتى (كاف كأخكاتياحاة في باب )النٌ كقد اختمؼ 

ٌّل ناقصا عمى غرار )ليس( إ نيام، كما يرد ةديد األفعاؿ التي ترد ناقصة كتامٌ ، كتحكأخكاتيا
 (ظؿٌ )ك

، كلـ يكف ليغفميا إلماـ ابف القٌيـمف المسائؿ التي اىتـٌ بيا ا )كاف كأخكاتيا( مسألةإٌف      
. أف يكٌضح ّلبدٌ  التباسما فيو مف ، كنظرا لحكالنٌ  مدٌكنةحضكر قكٌم في  نظرا لما ليا مف

ٌدد أخكات ػيك لـ يع، فحاةند النٌ ػحك الذم رأيناه عمى النٌ ع فٌصؿ اإلماـ ابف القٌيـ المسألةى ػكلـ ي
ٌنما جرل حديثو مستقٌمة بفصكؿيا إلى شرح شركط إعماليا، كلـ يخصٌ  كلـ يتطٌرؽ، كاف ، كا 
ـى في معرض حديثو عف  ،(كاف)عف  ًم ، ، كعف صاحب الحاؿالتي تتعٌدل إلى مفعكليف ()عى
(أصميا أف ترفع فاعال كاحدا، نحك  )كاف( » يقكؿ: فمٌما خمعكا  .: حدثأم ؛)كاف األمري

يا ث... أعممكىا في الجممة ليظير تشبٌ ماف معنى الزٌ فييا إٌّل  منيا معنى الحدث، كلـ يبؽى 
، كتستغني بمرفكعيا ،أصميا فعؿ اف(كفيبٌيف اإلماـ أٌف ) ،3«عنيا ـ انقطاعيا يتكىٌ ، كلئاٌل بيا
ذؼ منيا الدٌ كل  .حتى ّل تنقطع عنيا ةاّلسميٌ لجممة في ا عممتأي  ،ّللة عمى الحدثٌما حي
ية عف العمؿ المؤدٌ  ةسألك يبحث في كٌؿ مػ، فيينوػاإلماـ كتخمػػأكيؿ مف اجتياد لتٌ ذا اػػػكى   

ألٌف  ؛فكلـ تكف لتنصب اّلسمي ...»: ممسألةتو ل، كيظير ذلؾ أكثر كضكحا في تتمٌ لذلؾ
ىما أحدى  تٍ ، فمذلؾ رفعى يار عممي يى تكف لترفعيما معا فال يظٍ ، كلـ أصميا أف ترفع ما بعدىا
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 عميو فؽعاممة في مرفكعيا، كىذا أمر متٌ  )كاف(أٌف  ،قكؿ. ييفيـ مف ىذا ال1«كنصبت اآلخر
و ألنٌ  ؛ؿ في خبرىا رفعالـ تيعمى  كيرل اإلماـ أٌف )كاف( .كترفع ما بعدىا ،فعال باعتبار )كاف(

المبتدأ مف باب ) األمر قد ييعد   ألفٌ  ؛متياثيا بجمتشبٌ  دكّل تأكٌ  ،لما تجٌمى عمميا ،لك حدث
كما  -المبتدأ معاالخبر بالمبتدأ ، أك باّلبتداء ك ، كارتفاع كارتفاع المبتدأ باّلبتداء بر(الخك 

 –سماءفصؿ األبيٌناه في 
حك، كّل نرل األمر ب النٌ تشديدا عمى طاٌل في تأكيؿ ابف القٌيـ تعقيدا ك كقد يرل البعض     

 ةحاة في المسألالنٌ ، كلـ يعترض عٌما ذىب إليو ؼ قاعدة جديدةفإٌف اإلماـ لـ يضً  ،كذلؾ
ٌنما اجتيد في التٌ   ما كقع في ذىنو مف معنى الكالـ.، بكالبحث عف العمؿ ،فسيركا 

إلى ، أشار مفمف حيث عمميا كدّللتيا عمى الزٌ  ،)كاف(لٌما فرغ اإلماـ مف الحديث عف    
)ىذا  :مف خالؿ المثاؿ المشيكر، كتناكؿ ذلؾ اقصة(كاف النٌ اٌمة( ك)كاف التٌ مييز بيف )التٌ 
)ريطىبنا( ك )بيٍسرنا( فٌ يا أأسئمة، تاسعي كجعؿ تفصيؿ المسألة في عشرة  ،رنا أىٍطيىبي منو ريطىبنا(بيسٍ 

 ٌّل ّل تيضمر إ، فإٌنيا ضعيؼ كالقكؿ بإضمار )كاف( »المحذكفة:  منصكب عمى خبر )كاف(
الكالـ ىناؾ ّل  ألفٌ  ؛كبابو (خيرنا فخيره  إفٍ ) :، نحك قكليـحيث كاف في الكالـ دليؿ عمييا

ـٌ إٌّل بإضمارىا  منيا الحدث  مانية ليس المقصكدكأيضا فإٌف كاف الزٌ  ،-بخالؼ ىذا –يت
 عف إضمار )كاف(اعترض ىينا ابف القٌيـ . 2«ماف ّل يضمر، كالزٌ مافكىي عبارة عف الزٌ 

نا بإضمارىا ألنٌ  ؛ىاإضمارى  عى نى ماف مى عمى الزٌ  )كاف(، كفٌسر بذلؾ أٌف دّللة ضمرةن أك إعماليا مي 
 .مف مبيمانجعؿ الزٌ 

أٌنو ّل  ـٍ مى كاعٍ  » :)كاف(كىك برأيو ىذا يؤٌيد ما ذىب إليو سيبكيو في مسألة إضمار     
، كأنت تريد: كي  ٍبدى ا المقتكؿى ـ أن و ليس كؿ  مى كاعٍ  ...ٍف عبدى ا المقتكؿى يجكز لؾ أف تقكؿ: عى

، كلكٌنؾ تيضًمر بعد ما أىضمرٍت فيو العربي مف  ،حرؼ يىظيىر بعده الفعؿي  ييٍحذؼي فيو الفعؿي
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ىذه المسألة، ما أشرنا  ابف القٌيـ فياإلماـ ، كيبٌيف 1«كتيظًيري ما أظيركا ،الحركؼ كالمكاضع
امة يرجعاف اقصة كالتٌ كاف النٌ  »: اقصة(كاف النٌ )ك ة(امٌ كاف التٌ )مييز بيف ، عف التٌ إليو سابقا

( )كاف برده  القائؿ إذا قاؿ: فٌ إ ...كاحد، كّل يجكز إضمار كاحد منيماأصؿ إلى   ككاف مطره
ماف مدلكؿ الفعؿ، فال يجكز أف زمة، كالزٌ اؿ الاٌل كغيرىما مف األفع (ثى دى كحى  عى )كقى : بمنزلة فيك
ٌنما الذم خي ك عنو، دى جرٌ عو كيي يخم  فإفٌ  ...يا.امة اقتضاؤىا خبرا يقارف زمانى تٌ ع مف كاف المً ا 
، كينزؿ مرفكعيا يانو الزماف الذم اقترف بو مرفكعي عيٍ بىك  ،ماف الذم كاف الخبر يقترف بوالزٌ 
سكاء  (كافالـ اإلماـ أٌف )ػػمف ك نستشؼٌ . 2«صةػػػإذا كانت ناق ،منزلة خبرىا تماميا بو في
كاف )إلماـ أٌف ثٌمة بىٍكننا شاسعا بيف ، كّل يرل افال يجكز إضمارىا ،تاٌمة أـ ناقصةكانت أ

اكتفت  ة(امٌ كاف التٌ )يكمف في أٌف  االفرؽ بينيم ذلؾ ألفٌ  ؛اقصة(كاف النٌ )ك امة(التٌ 
عمى الحدث فييا. كيجعؿ  ليدؿٌ  ،اقتضت خبرا بعد مرفكعيا اقصة(كاف النٌ )بينما  ،بمرفكعيا
 .اقصة(كاف النٌ )في منزلة خبر  ة(امٌ كاف التٌ مرفكع )اإلماـ 
يكٌضح كجو المضارعة بينيما كلـ  المسألة، ؿييفصٌ لـ  ابف القٌيـ أٌف اإلماـ كنرل ىينا،    

 كاعي اآلتية :، كّل نرل أٌنيما مف ذات المنزلة لمدٌ )مرفكع كاف الٌتاٌمة، كخبر كاف الٌناقصة(
 يككف  ، بينمايقع مسندا إليو ة(امٌ كاف التٌ )فإٌف مرفكع  ،اإلسنادية مف حيث العالقة

 ؛مسندنا (اقصةكاف النٌ ) خبر
 ( نٌ كاف الخبر)ة(امٌ كاف التٌ ، أٌما الحدث في )ّللة عمى الحدثيتضٌمف الدٌ  اقصة 

 كليس مرفكعيا. ،نو ىيفتتضمٌ 

 غ الذم جعؿ اإلماـ يعتبرىما مف منزلة كاحدة.المسكٌ  في لنا تبي   لـ يتأتٌ  كمف ثـٌ 

ذلؾ ألٌف  ؛اقصة(ف النٌ خبر كاة( ك)امٌ كاف التٌ )ىما:  كاحدة منزلة ف نعتبرىما مفيٍ مذإٌف ال   
 ة(امٌ كاف التٌ ماف في )ّللة عمى الزٌ كمييما مسند، ككالىما يتضٌمف معنى الحدث، أٌما الدٌ 
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ٌنما الدٌ مفعمى الزٌ  اقصة(كاف النٌ  )خبر ؿٌ ، بينما ّل يدفمتضٌمف فييا مف ّللة عمى الزٌ ، كا 
 .اقصة(كاف النٌ )ف في متضمٌ 

، كرٌدكا بعض ما جاء بو مف آراء عٌدة في باب )كاف كأخكاتيا(يف لمحدثلمٌنحاة اإٌف    
بما ذىب إليو  ،حكديف في النٌ عيؿ مف المجدٌ ؿ لذاؾ الرٌ ف بنا أف نمثٌ ، كيحسي حاةيـ مف النٌ تقدمٌ 

، كاف أك الكجكدأفعاؿ الكينكنة  ، كالذم كسـ الباب بػػػػ )ألةميدم المخزكمي في ذات المس
 كّل جامع ليا إٌّل ما » :ليست بمنزلة كاحدة ،)كاف (كيرل أٌف األفعاؿ مف أخكات  كأخكاتيا(

كاف )كمنصكب، نحك:  تشترؾ في أف يمييا مرفكعه  ، فييّلحظكه مف شبو في ما يأتي بعدىا
ا  بعدىا فقكا في تفسير المنصكبحاة لـ يتٌ عمى أٌف النٌ  ...(منيمرنا ظٌؿ المطري )ك (زيده قائمن

كلئف اعترض ميدم المخزكمي  ،1«كف يركف أٌنو حاؿكالككفيٌ  ،خبركف يركف أٌنو بصريٌ فال
ٌنما يـ ألخكات كاف في منزلة كاحدة، فإٌنو لـ يكتؼ بيذا فحسبجعمى حاة القدامى عمى النٌ  ، كا 

تدخؿ غالبا عمى ما  -حسبو –يا ألنٌ  ؛مف مجمكعة أخكات كاف رأل ضركرة حذؼ )صار(
ليس خبرا ليا  –حسبو  –، كمػنػصكب )صار()صار الحؽ  باطالن( دأ كخبرليس أصمو مبت
ٌنما ىك تمي  ز. يكا 

ألٌنيا تدٌؿ عمى نفي أف يككف  »كقد اقترح المخزكمي فصؿ )ليس( مف المجمكعة أيضا   
ا(، فقد نفت  محمده  كيمٌثؿ ذلؾ بػػػ: )ليسى ، 2«ىالخبر بعدىا كصفا لممبتدأ في المعنى  قائمن

عمى نصب الخبر في قكلو  صب حماللممبتدأ، كيرل أٌنو ني  كصفا )ليس( أف يككف )قائما(
 .31يوسف ﴾ًراشَ ا بَ ذَ ا ىَ مَ ﴿: تعالى

ى اسميف أيضا تدخؿ عم ) كاف( ألفٌ ؛ ة ينيض بيال في رأم المخزكمي حجٌ كّل نر     
كمف ثـٌ نرل أٌف ، (لبفه  )الجبفي  :فال يصحٌ  ،)كاف الجبف لبنا( :ليس أصميما مبتدأ كخبر

عف  أما ليس بحٌجة.)صار( مف أخكات كاف،  وحذففي المخزكمي المسٌكغ الذم اعتمده 
و، فدّللة )ليس( عمى الٌنفي، ّل حذفو )ليس(، فنرل أٌنو أيضا لـ يأت بحٌجة تمٌكف مذىبى 
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كاحدة مف أخكات يا، طالما كاف لكؿ يخرجيا مف أخكات كاف، كّل يحكؿ دكف أف تعمؿ عممى 
 كاف معنى تختٌص بو.

مف أمثاؿ المخزكمي في ىذا الباب  دكف(المجد  )قارنة بيف ما ذىب إليو ػػدنا مػأٌما إذا عق   
ابف القٌيـ اجتيد اإلماـ ف ؛فّل تقاطع بيف اّلجتياديٍ  نقكؿ أفٍ ف ،ابف القٌيـاإلماـ كما ذىب إليو 

كاف ك) ،ة(امٌ كاف التٌ )مييز بيف حاة في التٌ نٌ ؿ بو ما ذىب إليو اليعمٌ  في البحث عف تفسير
كف مرفكع ، كلـ يخالفيـ في كيـ ألخكات كاف كعممياكلـ يعترض عمى تصنيف .(اقصةالنٌ 

ديف بعض المجدٌ  ب إليوػػػما ذى بخالؼ ذاػػكى .صكب خبرىاػػما ليا، كالمنػػػاقصة اسالنٌ  )كاف(
 .مف أمثاؿ المخزكمي
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اسـ المصدر، ك  :، كىياتحاة المشتقٌ ييا النٌ كيسمٌ  الثالث: ما يعمل عمل الفعل: المبحث
اسـ الفعؿ. ك  فضيؿ،ية، كاسـ التٌ فة المشبٌ كالصٌ  ،كاسـ المفعكؿصيغ المبالغة،  ،الفاعؿ

خالؼ مشيكر الف ،صدرػػؿ كالمػػأٌما بيف الفع .صدرػإٌنما ىك الم ،ياات كمٌ ه المشتقٌ كأصؿ ىذ
 فعؿ مشتؽٌ ػػكال ،األصؿمصدر ىك ػػالبصرة أٌف ػػحاة الػرل نػي إذٍ ؛ حك العربينٌ ػػال بيف حاضرتي

كف . كلقد ذىب البصريٌ منو كالمصدر مشتؽٌ  ،األصؿ ىك الفعؿكيرل أىؿ الككفة أٌف منو، 
الفعؿ مقٌيد  ، بينماغير مقٌيد بزمف ،باعتبار المصدر يدٌؿ عمى حدث مطمؽ ،مذىبيـ ذاؾ

فيركف أٌف  ،أٌما نظراؤىـ مف مدرسة الككفة .المطمؽ أصال لممقٌيدصؿ أف يككف ، كاألبزمف
 ، كيعتؿٌ عمى ككف المصدر يصٌح بصٌحة الفعؿ ،سكف مذىبيـ ذاؾكيؤسٌ  ،الفعؿ ىك األصؿ

 باعتاللو.

ز ىينا ، كسنركٌ عؿالفً  عمؿى  ؿي مى ، كجعميا تعٍ اتلمشتقٌ حاة شركطا إلعماؿ اكلقد حٌدد النٌ    
قنا اسـ الفاعؿ ػ، كسبٌ المصدر: اسـ الفاعؿ ك يىٍعمىؿ عمؿ الفعؿ، كىما مٌمايف اثنيف عمى مشتقٌ 

 .(البدائع)ينا بما كجدناه عند اإلماـ ابف القٌيـ في تأسٌ 

أنيث عمى ذكير كالتٌ جارية في التٌ  ،الة عمى فاعؿفة الدٌ كىك الصٌ  »:  اسم الفاعل -1
( ة عمى فاعؿدالٌ )، كقكلو يخرج األسماء الجامدة قكلو )صفة( إفٌ  ،1«المضارع مف أفعاليا
 حاة فيما يمي:دىا النٌ ، أٌما شركط عممو فقد حدٌ  يخرج ) اسـ المفعكؿ(

 اصؿ أٌف اسـ الفاعؿ المكصكؿ باأللؼ كالح » :رطػػؿ دكف شعمً  ،ى بػػ )اؿ(مٌ ػإذا تح
)اؿ(  الفاعؿ بػػ ترف اسـي ػأم إذا اق ؛2«مؿ في الماضي كالحضكر كاّلستقباؿ ػيع ،ـكالاٌل 
 : 3، كمف ذلؾ قكؿ امرئ القيسعمؿ فعمو مطمقا يعمؿ

ًمؾى الحيالًحالى           نىاًئال...  القاًتًميفى المى سىبان كى يرى مىعىد  حى  خى
ًمؾى ) لٌشاىد قكلو:ا ( باسـ الفاعؿ )القاتميف( المحٌمى بػ )اؿ(.القاًتًميفى المى ب)الممؾى  (؛ إذ نصى
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  د بشرطيف اثنيففإٌف عممو عمؿى الفعؿ مقيٌ  ،)اؿ(أٌما إذا تجٌرد مف: 

 ؛دكف الماضي ،لمحاؿ أك لالستقباؿ فقط اسـ الفاعؿ أف يككف -1
 إٌما : العارم مف )اؿ( الفاعؿً  قٌدـ اسـى أف يت -2

 األستاذي  ـه فيً )ىؿ مي  أك اّلستفياـ ،)ما ميكًرـ عميه أحمدى( فيإحدل أدكات النٌ  -
)  ؛)يا زائرنا مدينتىنا( داءأك النٌ  ،الٌدرسى

اءى اٍلفىتىى  أك صفة لو ،ا(ك الميكًرـي محٌمدن )ىي  الفاعؿ خبرا لو يأتي اسـي  ،اسـه  - )جى
 .ا(الميكًرـي محٌمدن 

عمالو عمؿ الفعؿ عند اإلماـ ابف القٌيـك  ،مسألة )اسـ الفاعؿ(تقٌصينا  لٌماك       ألفيناه، ا 
، فإذا اقترف بو كفيو لفظ الفعؿ كمعناه ،مشتؽٌ  اعؿاسـ الف » :حاة في ما ذىبكا إليونٌ يكافؽ ال

ًمؿى عمؿ الفعؿ بال التي يقكٌ ؼ اّلستفياـ أك قرينة مف القرائف... أل ل بيا معنى الفعؿ، عى
، كيذكر أٌف إعمالو مرتبط اسـ الفاعؿ مشتٌؽ مف لفظ الفعؿ أفٌ د فاإلماـ يؤكٌ ، 1«خالؼ
 كهي أبي  ـه قائً  ده يٍ )زى  » بٌينيا في المكضع ذاتو بقكلو :، كالتي حاةتكٌفر القرائف التي ذكرىا النٌ بمدل 

إذا كاف  ،(قائـ ) ؿ قائـو أبكه(، فيرتفع اّلسـ بػػػبرجي  رتي رى ( ك)مى ا أبكهي من قائً  الن رجي  تي أيٍ رى )ك (
فٍ نفسو إلى أٌنو، ياؽ كيشير اإلماـ في السٌ  ،2«أك ذم حاؿ ،أك منعكت ،معتمدا عمى مبتدأ  كا 

فإٌنو ّل يصٌح أف  ،عمى أٌنو فاعؿ المستكفي القرائف بعد )اسـ الفاعؿ(صٌح ارتفاع اّلسـ 
ار زيده( في الدٌ كبٌيف أٌف في مثؿ ). رؼلظٌ كر أك اـ المرفكع بعد المجر نقيس عمى ذلؾ اّلس

ٌنما يرتفع  » زيده( رٌ ػػار استقالدٌ في )أم  ؛يرتفع باّلستقرار عمى أٌنو فاعؿ ّل فػػػ)زيد( كا 
كالمسألة ىينا خالفٌية  ،3« (قائـ) ّل بػػباّلبتداء ع في قكلؾ: )قائـ زيده( فػككما يرت ،داءػباّلبت

 فع في الخبر ىك اّلبتداءعامؿ الرٌ بيف قائؿ أٌف  ،فع في الخبرحاة حكؿ عامؿ الرٌ بيف النٌ 
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فع في رأم آخر يذىب إلى أٌف عامؿ الرٌ ك ، وفسنفع في الخبر ىك المبتدأ الرٌ  ٌف عامؿإكقائؿ 
 الخبر ىك اّلبتداء كالمبتدأ معا.

: فما تقكؿ قيؿ فٍ فإ »: )اسـ الفاعؿ(ـ إلى مسألة أخرل متعٌمقة بعمؿ القيٌ  اإلماـ نٌبو ابف    
 )زيد(ك ،مبتدأ ( أٌف )قائـ(ـه )زيد قائً أٌنؾ إذا قمت:  ،حاةعف بعض النٌ  جاجيٌ فيما حكاه الزٌ 

 المسألة، كيعتبر ذلؾ مذىبا فاسداب اإلماـ مبٌينا رأيو في فيجي، 1«مسٌد الخبربو فاعؿ سٌد 
فٍ   . اة الذيف جٌكزكا ذلؾحر ىؤّلء النٌ كلـ يذك، حاةجٌكزه بعض النٌ  كا 

عمى القرائف ركيب إٌّل إذا تكٌفر التٌ  ،ا مسٌد الخبركيؤٌكد أٌف اّلسـ المرفكع ّل يككف سادٌ    
ماع أٌنيـ لـ ىذا مف السٌ كيعضد  » :ة أخرلبحجٌ دفع ما رآه رأيا فاسدا ، كيالتي حٌددىا آنفا

. فيك 2«رط الذم ذكرناعف العرب، إٌّل عمى الشٌ  )ذاىب إخكتؾ(، كيػػداف(قائـ الزٌ يحككا : )
مف قبيؿ األمثمة التي  لسمع عف العرب شكاىدي  ،فاعال سٌد مسٌد الخبر ل أٌنو لك كاف )زيد(ير 

ٌنما سي يداف(قائـ الزٌ  ) :مىٍع عنيـ قكليـذكرىا، فمـ ييسٍ  طابؽ يككف كالتٌ  ،اف(يدقائماف الزٌ مع )، كا 
 الخبر. بيف المبتدأ ك 

 اىد المشيكر :مف جٌكز استشيد بالشٌ ابف القٌيـ أٌف  اإلماـ مـكلٌما عى     
ًلٍيًبي  ًإذىا الط ٍيري مىر تٍ              قىالىة ى ٍمًغينا       مى ًبيره بىنيك ًلٍيبو فىالى تىؾي مي خى

 
ٌنما أتى بو كحٌممو ،و لـ يغفموفإنٌ  بتدأن فاعال سٌد مسٌد الخبر، كليس ذلؾ م ) بنك(تبر، كاعكا 

ىد تكجييا ّل ا، كيسعى اإلماـ إلى تكجيو ىذا الشٌ كخبرنا لعدـ المطابقة بيف ) خبير( ك)بنك(
أٌما البيت األٌكؿ، فعمى شذكذه كندرتو ّل  » :، يقكؿذا رأم فاسدػما ذىب إليو مف أٌف ىيمغي 

فإٌنو ّل  ،ما كاف كذلؾك ، تيـ استشيدكا بوحاة كأئمٌ أٌف متقٌدمي النٌ  كلـ ييعرؼٍ  ،قائمو ؼي عرى يي 
ؿ، كىذا دليؿ عمى كمجيكؿ القائ ،نادراك  ،اىد شاٌذافاإلماـ يعتبر الشٌ ، 3«فاؽبو باتٌ  يحتجٌ 

  .اىدة الشٌ عدـ حجٌ 
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ٌنما حاكؿ أف اىدالشٌ  حكؿا ذىب إليو ـ بمابف القيٌ  اإلماـ كلـ يكتؼ      يخٌرجو بما يكافؽ، كا 
، ّلحتمؿ أف يككف المبتدأ عند العرب ةن و حجٌ و لك صٌح قائمي أنٌ  »: في المسألة، قاؿمذىبو 

ـٌ يبٌيف اإلماـ أٌف ىذا  ،(ره بيخى  بو يٍ ي لً بنً  كؿٌ الكالـ: )أصؿ ف «ذكفا مضافنا إلى بني ليبمح ث
. كاحد مف بني ليب خبير ناه أٌف كؿٌ مع إذٍ  ؛(مقالة ليبي  ) :اني مف البيتالثٌ  طرده الشٌ يؤكٌ 

ليكـ تحميؿ ما ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـ   في ىذه الٌترسيمة: ،كا 

ًبيره بىنيك لىيىبو   خى
 ؾ  
                                           

                                  2ؼ                   1ؼ        ـ              ـ  إليو                  

 إليو مضاؼ           مضاؼ       خبر                   مبتدأ             

        ًلٍيبو                     بىنيك     ػػيره بً خى                                        

                                                             
 
 

المحذكؼ )كٌؿ(، أقيـ مقامو المضاؼي إليو )بىًني ليب(، فاستحٌؽ إعرابو؛ أم استحٌؽ  فالمبتدأ
 الٌرفع.

 كما أٌنو ،قد يصحٌ  ومى غـ مٌما فيو مف اّلجتياد، فإٌف تكى  ، كبالرٌ كنرل أٌف ما ذىب إليو اإلماـ 
اإلماـ ، كنرل أٌنو حٌبذا لك اكتفى كقد ّل يككف ،ذلؾاعر قصد ، كقد يككف الشٌ قد ّل يصحٌ 
 فال ييعتٌد بو. ،كمجيكؿ القائؿ شاذٌ نادر ك  اىدمف أٌف الشٌ  ،ّليو أكٌ بما ذىب إل

، إذا لة، كيرل أٌف اّلسـ المرفكع بعد )اسـ الفاعؿ(تفصيمو لممسأ ابف القٌيـ اإلماـ كييتـٌ   
 فيك عمى كجييف : ،ابقةركط السٌ تكٌفرت فيو الشٌ 

 كيؿ  بىًني ًلٍيبو 

 مضاؼ إليو استحؽٌ 
 إعراب المبتدأ المحذكؼ
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 مرفكع؛ كاّلسـ المرفكع بعده مبتدأه  ،اسـ الفاعؿ خبرا مقٌدماأف يككف   - 1
 ،)بالمبتدأ الذم ىك اسـ فاعؿ( بو فاعؿأف يككف اسـ الفاعؿ مبتدأ، كاّلسـ المرفكع  - 2

 : 1ىي ذلؾ إٌنما يككف في مسائؿ ثالث، ك إٌّل أف يمنع مانع

 ّل يصحٌ ، ك (ـه قائً ) ػػػػػػػفاعؿ ب (اهي كى خى أى ) فإفٌ  ،(اهي كى خى أى ـه ائً قى  ده يٍ زى ): إذا قمناا المسألة األولى : أمّ  -
ؿ في ما أشرنا يتمثٌ  ،ـابف القيٌ  اإلماـ بب في رأمػػػالسٌ را، ك برا مؤخٌ ػػػخ (ائـػػق)ك ،كف مبتدأأف يك

 ليس بينيما تتطابؽ. ،المبتدأ في مثؿ ىذا المثاؿالخبر ك  مف أفٌ  ،إليو آنفا

األفصح في ىذا  أفٌ ، ك يرل (اهكى أخى  مافً قائً  زيده ) ػػػػليا اّلماـ بؿ : فمثٌ  انيةا المسألة الثّ أمّ  -
ا إذا أريد أف يككف ر لتطابقيما، أمٌ مبتدأ مؤخٌ  (أخكاه)ك ،ـمقدٌ  خبر (قائماف)المثاؿ أف يقاؿ: 

 ـى اقى )اسا عمى الفعؿ في قكلنا ذلؾ قيك  ،(أخكاه زيد قائـه )فاألفصح أف يقاؿ :  ،فاعال (أخكاه)
 .(أخكاه

عمى  نحك:  ،ف فييا حالة كركد ضمير منفصؿ بعد اسـ الفاعؿ: فيبيٌ الثةثّ ة الألا المسأمّ  -
  مبتدأليس إٌّل  ،في مثؿ ىذه الحالةمير المنفصؿ الضٌ  أفٌ  يرل ، فاإلماـ(وإليٍ  تى أنٍ  قائـه  زيده )
يككف فاعال ّل  ،مير المنفصؿذلؾ راجع لككف الضٌ  أفٌ  اإلماـ حيكضٌ ر، ك باسـ الفاعؿ خك 

نٌ ممو، ك اصؿ بعإذا ما اتٌ    .(أنت ما قائـ إّلٌ )صؿ بعاممو نحك : يرد فاعال إذا لـ يتٌ  ما قدا 

 :yقكلو» :(ـٍ ىي  ي  حً رً خٍ مي كى أى ) ريؼ:ماـ ليذه المسألة بالحديث الشٌ لقد استشيد اإلك 

لؾ بكركد فٌسر ذك  ،2«مبتدأ (ىـ)ك ما،ف أف يككف خبرا مقدٌ يتعيٌ  (ي  جً رً خٍ مي ) ،(ـٍ ىي  ي  جً رً خٍ مي كى أى)
غمت مع الياء دٍ أي ك  ،ت الكاك ياءبػػمً قي فى  ،(مك جي رً خٍ مي )أصميا  بٌيف أفٌ ك  الياء،دة مشدٌ  (مخرجيٌ )
 .انيةالثٌ 

و أنٌ مير فاعال، ك ركد الضٌ ىك انتفاء ك  ،اىدمف الشٌ  اإلماـنو ا أراد أف يبيٌ كخالصة القكؿ ممٌ   
فٌ ك  يما مف تطابؽ.ينا بمل ،ـخبره مقدٌ مبتدأ ك  ماـ في مسألة انتفاء كركد ما ذىب إليو اإل ا 
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ّل  ،اىدماـ لمشٌ شرح اإل لكفٌ اىد الذم ساقو، ك ده الشٌ كٌ ؤ ي ،مير فاعال ّلسـ الفاعؿالضٌ 
صالو في حالة اتٌ  ،سـ الفاعؿمير فاعال ّللكركد الضٌ  وفينفي  ،يتطابؽ مع ما ذىب إليو آنفا

طابؽ الحاصؿ نظرا لمتٌ  ،مبتدأخبر ك  (ىـ مخرجيٌ ) رح أفٌ خالؿ الشٌ  إذ بٌيف مف ؛بعاممو
لك قاؿ صؿ بعاممو، ك مير اتٌ الضٌ  ألفٌ  ؛خبرما ىما مبتدأ ك إنٌ  :أف يقكؿ بو رلحف أكابينيما، ك 

 فإفٌ  ،حك الذم تقٌدـقد شرح عمى النٌ ا ك و في المسألة، أمٌ مذىبي ه ك شرحو كشاىدي لتكافؽ ىذا 
؛ أم مسألة تطابيًؽ المبتدأ (أخكاهزيد قائماف )مت: انية التي تقدٌ المسألة الثٌ  اىد يتكافؽ معالشٌ 

 كالخبر.

عماؿ المصدر بشرح إـ مسألة ماـ ابف القيٌ اإل لـ يخٌص  مل الفعل:ـمال المصدر عــإع -2
نٌ مفصٌ   ثـٌ ، 1«الفعؿ اسـ الفاعؿ في عمميما عمؿيشترؾ المصدر ك  »ما اكتفى بقكلو: ؿ، كا 
دىا التي حدٌ ك  المصدر، عمييا دي رً ػتي يػػػكر الماـ الصٌ إلذكر اػلـ يك ، فيو ترقافً ػا يفٍ ث عمٌ تحدٌ 
 :، كىيحاةالنٌ 

 فعمو  إف كاف متعدٌ ـ إف كاف فعمو ّلزما، ك ، فيك ّلز فعمو المصدر يعمؿ عمؿ
   البمد ﴾وبَ رَ قْ ا مَ ا ذَ يمً تِ يَ  ةٍ بَ غَ سْ ي مَ ذِ  مٍ وْ ي يَ فِ  امٌ عَ طْ إِ  وْ أَ ﴿ :مثاؿ ذلؾ قكلو تعالىك  ،ياعدٌ تم

ل دٌ عقد يت، ك (إطعاـ) ػػػاآلية مفعكؿ بو منصكب ل في ىذه (يتيما)ػػ ف ،15و 14
 ؾى تي كى سٍ ي كً نً بي جً عٍ يي )نحك:  ،فل إلى مفعكليٍ المصدر إلى مفعكليف إف كاف فعمو معد  

ىك المصدر  ،العامؿ فييما معا (اقميصن )ك (ازيدن )فكال المفعكليف:  (ايصن مً ا قى دن يٍ زى 
 .(ةكى سٍ كً )
 دا أك مجرٌ  (ؿا) ػفا بضافة، معرٌ مف اإلدا ر عمؿ فعمو مضافا أك مجرٌ يعمؿ المصد

را، أك ف تنكينا ظاىرا أك مقدٌ أك منكٌ  ،مضاؼ ،المصدر الذم نحف بصدده » :نيام
ـي اإٍل )، ك(ارن مٍ ا عى من شتٍ )، ك(اؾ زيدن ضربى  تي رفٍ عى )نحك:  ،ـالاٌل مقركف باأللؼ ك   كرا

عماؿ المضاؼ أكثر ك  .(ادن خالً  اإلضافة تجعؿ  ألفٌ  ؛ير المضاؼغ إعماؿف ما 
 فعؿ...كجزء مف ال ؿى الفاع اإلسنادي جعؿ ، كما يمف المضاؼ زءالمضاؼ إليو، كج

                                                                                                       

                                                 

 .1652، ص4بدائع الفكائد، جـ الجكزية، ابف قيٌ  - 1



 األفؼال مسائل في آراء اته القي م اوي:الفصل الث  

 

 181 

 ـف باأللؼ كالاٌل ك ف كالمقر عمالو أكثر مف إعماؿ عدـ اإلضافة، كىك المنكٌ إفكاف 
أف يككف أكثر  بو كف الخفيفة، استحؽٌ د بالنٌ يا بالفعؿ المؤكٌ ف شبى في المنكٌ   أفٌ إّلٌ 

 عُ فْ  دَ اَل وْ لَ وَ  ﴿كقكلو تعالى: ف اكركده مضاف ا. أمٌ 1«ـالاٌل رف باأللؼ ك تف المقمإعماّل 
ا أمٌ ، ك (اً  عي دفٍ )عكؿ بو لممصدر المضاؼ مف (اسى النٌ ) ػػػ، ف251البقرة ﴾اَس الن   وِ المَ 

ا يمً تِ يَ ة بَ غَ سْ مَ ي ذِ  مٍ وْ ي يَ فِ  امٌ عَ طْ إِ  وْ أَ  تعالى: ﴿ كقكلوف ،اإلضافةدا مف كركده مجرٌ 
 اعر: كقكؿ الشٌ  ،(اؿ) ػكده مقترنا بري كي كى  .15و14البمد  ﴾ةبَ رَ تْ مَ ا ذَ 

  2ؿٍ جى ي اأٍلى راخً يي  ارى رى الفً  اؿي خى ***يى  هي اءى دى عٍ أى  ةً ايى كى النٌ  يؼي عً ضى                

حاة مف النٌ  نشير إلى أفٌ كاية(، ك )النٌ  (اؿ)ػ بالمصدر المقترف ب (هأعداءى )اىد فيو نصب الشٌ ك  
ؼ كىذا تكمٌ  ،(هءى أعدا كاية نكايةن ضعيؼ النٌ )م: أ (اؿ)دا مف را مجرٌ مقدٌ ـ مصدرا مف تكىٌ 
 ّل جدكل منو. كتعقيد

الفركؽ بيف اسـ  ـابف القيٌ اإلماـ حٌدد لقد  الفروق بين المصدر واسم الفاعل: -2-1
 في مسائؿ نذكر منيا: الفاعؿ كالمصدر،

    المصدر ّل ك  ،(ادن يٍ زى  به ذا ضارً ىى )ترا نحك: تؿ ضميرا مساسـ الفاعؿ يتحمٌ  فٌ إ
 ـه رً كٍ ذا مي ىى )، فإذا قمنا: اذلؾ إلى ككف اسـ الفاعؿ مشتقٌ  مردٌ  بٌيف أفٌ يك  ،3مويتحمٌ 

 ؛موا المصدر فال يتحمٌ . أمٌ (ادن يٍ زى  كى ىي  ـه رً كٍ مي ): أم ؛ضميرا مستترا (ـه رً كٍ مي )ؿ تحمٌ  ،(ادن يٍ زى 
عرابو إي فبف عقيؿ اف ،حاةالنٌ  وفيكافؽ  رأم ذاكى .االمصدر ليس مشتقٌ  ألفٌ 
عماؿ الفاعؿ، يذف إعماؿ المصدر ك عاىديف شٌ مل كر الفاعؿ المستتر ّلسـ الفاعؿ ا 
 ّل يذكره في المصدر:ك 

اعن مى سٍ رب مً الض   فً عى  ؿٍ كي نٍ أى ـٍ مى فى  تي رٍ رى كى  .... ينً ن  أى ةً يرى غً مي ى الٍ كلى أي  تٍ مى مً عى  دٍ قى لى              
4 
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  ربمفعكؿ بو لمضٌ  (اعن مى سٍ مً )، (ؿٍ كي نٍ أىػػ )ؽ بمتعمٌ : جار كمجركر (ربعف الضٌ )يقكؿ: 
 :(اسـ فاعؿ)لشاىد  إعرابوا في أمٌ 

.ؿي عٍ كى و الٍ نى رٍ ى قى ىى كٍ أىا كى ىى رٍ ضً يي  ـٍ مى فى .... ا يى نى كىً يي ا لً من كٍ يى  ةن رى خٍ صى  حو اطً نى كى                  
1 

 مفعكؿ بو لناطح. (رةن صخٍ ) ،: كفي ناطح ضمير مستتر فاعؿيقكؿف
  ذلؾ  أفٌ  ،ـابف القيٌ  اإلماـ يرلك  ،2اّلستقباؿكالحاؿ ك  مصدر يعمؿ بمعنى المضيٌ ال
يف في مسألة يٌ ى رأم البصر ىك بيذا يتبنٌ المصدر ىك أصؿ الفعؿ، ك  ع إلى أفٌ راج

 المصدر.األصؿ في الفعؿ ك 
: حاةىك مذىب النٌ د بزمف، ك عمؿ المصدر غير مقيٌ  أفٌ  ـابف القيٌ  اإلماـ يرلك     
بؿ يعمؿ  ،فد عممو بزماالفعؿ فرعو، فمـ يتقيٌ و أصؿ ك ألنٌ  ؛الفعؿ ؿى مى المصدر عى  ؿى عمً »

ا اسـ الفاعؿ ، أمٌ 3«كاحد منيا و أصؿ لكؿٌ ألنٌ  ؛المستقبؿالحاضر ك عمؿ الماضي ك 
بيو شاسـ الفاعؿ  ـ أفٌ ابف القيٌ  اإلماـ يرل، ك المستقبؿبالعمؿ في الحاؿ أك  فاختٌص 

 .(سً مٍ أى  ادن يٍ زى  ـه رً كٍ مي  تى نٍ أى ) أف تقكؿ بالفعؿ المضارع، فال يصحٌ 
  لفاعؿ، مف حيث العمؿ في ما قبميـيمٌيز اإلماـ ابف القٌيـ بيف المصدر كاسـ ا 

فيجكز عنده ، 4«ما قبمو المصدر ّل يعمؿ فيقبمو، ك  ام اسـ الفاعؿ يعمؿ في »يقكؿ: 
 .ركّل يككف ىذا في المصد ،(تى نٍ أى ـه رً كٍ مي  ادن يٍ زى )قكلنا 
  يضاؼ إلى الفاعؿ؛ إذ تستحيؿ إضافتو اسـ الفاعؿ ّل  ـ أفٌ ابف القيٌ  اإلماـ يرل

م دنا(ف ،لنفسو ٍكًرـي عمي  ميحى ـى عميٌّ محٌمدنا(: )مي المصدر  أٌما، ال نقكؿ في جممة )أٍكرى
ـي عمي  فيضاؼ إلى فاعمو، فنقكؿ: )  .محٌمدنا( ًإٍكرا

   ـ إذا دخمت عمى الاٌل األلؼ ك  ىك أفٌ  ،(المصدر)ك (لفاعؿاسـ ا)مف الفركؽ بيف
ذا د، ك سـ الفاعؿ كانت مكصكلةا فيـ مف يي ك  خمت عمى المصدر ّل تككف مكصكلة،ا 
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اسما مكصكّل، كالذيف  (اؿ)الذيف يعتبركف  حاةد رأم النٌ يٌ ؤ ـ يابف القيٌ  اإلماـ أفٌ  ،ىذا
  (اسـ المفعكؿ)أك  ،(لفاعؿاسـ ا)ا عمى ىي دخكليا إمٌ ك  ،دكف ليا شركطايحدٌ 
  .ىذا رأم ابف مالؾك  ،(يةفة المشبٌ الصٌ )أك

 األجدر أف تختٌص ك  ،غمسكٌ  و أمٌ غؼ ما ّل يسكٌ كمٌ مف التٌ  فيو ىذا رأمه  أفٌ نرل ك     
لك كانت اسما لكاف ليا  إذٍ  ؛يا حرؼإنٌ »عريؼ دكف أف تككف مكصكلة: بالتٌ  (اؿ)

أّل ترل لك كاف ليا  .اإلعرابو ّل مكضع ليا مف ّل خالؼ أنٌ ك  ،اإلعرابف ممكضع 
يا نٌ أل ؛يككف مكضعيا رفعا (اربالضٌ  نيجاء) :متى إذا قي  تى نٍ لكي  ،اإلعرابمف  عه مكضً 
ىذا رأم نراه ك  ،1«م إلى أف يككف لمفعؿ الكاحد فاعالف مف غير تثنيةفكاف يؤدٌ  ،فاعؿ

 . عريؼالتٌ  عالمة مف عالماتا بجعمي ،(اؿ) ػػل األنسب

 ورأيل امتداد ذاىك  ،دخمت عمى المصدر لـ تكف مكصكلةإذا  (اؿ) ماـ أفٌ اإلف يبيٌ  ثـٌ    
، أك اسـ كىك أف تقترف باسـ الفاعؿ ،مكصكلة (اؿ)بو  كفي د شرطا كاحدا تكيحدٌ  إذٍ 

 ية.فة المشبٌ الصٌ ك  المفعكؿ

   اامن كرى إً )، نحك تاـٌ  نيما كالـه مينعقد  ،معمكلوالمصدر ك  ـ أفٌ ابف القيٌ  اإلماـيذكر 
اسـ الفاعؿ يفتقر إلى شيء ، فا كالـ تاـٌ مفال ينعقد مني ،معمكلوالفاعؿ ك ا اسـ أمٌ  (ازيدن 
 . (ادن يٍ زى  ـه رً كٍ ىذا مي ): كػػالمعنى مف دكنو، عمى نحّل يستقيـ ك  ،قبمو
مصدر يعمؿ مطمقا دكف ال مف أفٌ  ،ند إلى رأيو األٌكؿػستى ي ـف القيٌ بمذىب اأٌف رل نك 
 .د بزمفقيٌ التٌ 
   ف كاف مضك  ،المصدر ينصب المفعكؿ بو إلى أفٌ  اإلماـيشير ـي رى إكٍ ): ، نحكافاا   ا

يا إذا كاف متعدٌ  إّلٌ  ،بو إذا كاف مضافا الفاعؿ مفعكّل ّل ينصب اسـي ك  ،(اك زيدن عمرو 
 . (اا منطمقن عمرن  زيدو  ـي مً عٍ مي )كؿ نحك: ألكثر مف مفع
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الفاعؿ يضاؼ اسـ ّل ، ك أصؿ المسألة كاضح، فالمصدر يمكف أف يضاؼ إلى فاعموك   
بينما يظير نصبو  ،فال ينصبو ،فيك مضاؼ لممفعكؿ ،، فإذا كرد مضافاإلى فاعمو
 ابؽ.في المثاؿ السٌ ىك مبٌيف مثمما  كاحد، يا ألكثر مف مفعكؿإذا كاف متعدٌ  ،لممفعكؿ

   ٌاأللؼ : »قاؿ، امعمميشركط مف حيث  (المصدر)ك (فاعؿالاسـ )بيف  اإلماـز يمي
ذا دخمت عمى اسـ الفاعؿ قكٌ ك  إذا دخمت عمى المصدر أذىبت عممو... ـالاٌل ك  ت ا 

 ؛ إذٍ ـ في شركط عمؿ اسـ الفاعؿ كالمصدرالقيٌ  ابف اإلماـأشرنا آنفا إلى رأم ك  ،«عممو
ة م جانب الفعميٌ يا تقكٌ يرل أنٌ ـ في اسـ الفاعؿ مكصكلة، ك الاٌل ك عمى اعتبار األلؼ  ديؤكٌ 

 في اسـ الفاعؿ.

مييز بيف المصدر كاسـ الفاعؿ، ىك أٌف الفرؽ بينيما يكمف في في مسألة التٌ  كاألصؿ   
عمى الحدث، أما اسـ الفاعؿ فيك داؿ  منيما؛ فالمصدر داؿٌ  المعنى الذم يتضٌمنو كؿٌّ 

 عمى الحدث، كيتضٌمف الٌدّللة عمى الفاعؿ.      
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 قضايا ،في مدٌكنتو اإلماـ ابف القٌيـتناكؿ  ابع: تثنية الفعل وجمعو وتأنيثو:المبحث الرّ 
مف قكاعد، كما  كالمثٌنى كالجمع، كما يضبط المسألةى  ثبدّللة الفعؿ عمى المؤنٌ  متعٌمقة
 نحكٌية، نذكر مف ذلؾ: مف معافو ط منيا ييستنبى 

ة حكؿ ة نحكيٌ ـ قضيٌ ابف القيٌ  اإلماـيطرح الجمع في الفعل: ثنية و ظيور عالمة التّ  -1
يتساءؿ حكؿ عدـ تخصيص كعالمة الجمع في الفعؿ، ك  ،ثنيةمف ظيكر عالمة التٌ  المغزل
دكف عالمة  ،الجمع في الفعؿثنية ك ظيرت عالمة التٌ » :يقكؿ ،ميوع بعالمة تدؿٌ الكاحد 
الفعؿ  يرل أفٌ ك  ،1«ّل جمععمى تثنية ك  كّل يدؿٌ  ،عمى فاعؿ مطمؽ الفعؿ يدؿٌ  ألفٌ  ؛الكاحد

ا في ، أمٌ الفاعؿ كاحد امع أفٌ السٌ  ـً مٍ لعً  ،المةعف الع يو يستغنفإنٌ  ،مفرد(ى كاحد )إذا أسند إل
: فقمنا ،العالمةى  إذا ألزمناه إٌّل  ،ى أك جمعالفاعؿ مثنٌ  امع أفٌ في ذىف السٌ  فال يستقرٌ  ،الجمع

 .(افمى رً كٍ يي مكف ك رً كٍ يي )

في  فعمؿ الرٌ اعل تفسيرىهي  ارىفسٌ  ـف القيٌ اب اإلماـ أفٌ لك  ،في ىذه المسألة األجدر أفٌ نرل ك    
فع ىك عامؿ الرٌ  ،الجـزصب ك الفعؿ المضارع مف عكامؿ النٌ  كٌ خم بٌيف أفٌ ؛ إٍذ الفعؿ المضارع

الجمع ثنية ك ف عالمات التٌ مؿ إذا تعٌرل فعػػػال يمكف أف نعتبر أفٌ  ،ياسا عمى ذلؾػػػػقفيو، ك 
 كاحد مفرد. وفاعم فتمؾ عالمة أفٌ 

أنيث التٌ  (تاء) كؽـ مسألة لحابف القيٌ  اإلماـ يستيؿٌ  ل:ــالفع في أنيثــتّ ال (تاء)حكم  -2
ثو ػػيػاف تأنػث إذا كاّلسـ المؤنٌ  إفٌ  »: فادهػػػ، محاة دكف تحديدىـنٌ ػمل رأمو بعرض  ،بالفعؿ
فٍ أنيث في الفعؿ، ك حكؽ تاء التٌ مف لي  بدٌ  ا، فالحقيقيٌ   فقكا أفٌ اتٌ ك  بالخيار... تى نٍ ا ككاف مجازيٌ  ا 

فٍ ك  ،اءالتٌ  إثباتمف  بدٌ  فال ث،ر عف فاعمو المؤنٌ الفعؿ إذا تأخٌ   2«.اأنيث حقيقيٌ لـ يكف التٌ  ا 
 ،30يوسف ﴾ةٌ وَ سْ نِ  الَ قَ وَ ﴿ باآلية الكريمة:لذلؾ  نا قصكره مستشيدامبيٌ  ،أمىذا الرٌ اإلماـ يناقش ك 

عند رد مط  ىذا منيج . ك (اؿى ػػى ق)بالفعؿ  (اءالتٌ )حؽ كلـ تمٍ  ،اث تأنيثا حقيقيٌ مؤنٌ  (سكةنٌ ػػال) ػػف
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ا ّل يدع مجاّل لالرتجاؿ ة، ممٌ ه بالبرىاف كالحجٌ ردٌ ك  ،مخالؼأم الفي مناقشتو لمرٌ  اإلماـ
 .ةتباطيٌ عّلاك 

ثة تأنيثا غير مؤنٌ  (كةه سٍ نً )مخشرم يعتبر الزٌ  أفٌ  ،(اؼالكشٌ )ينا لممسألة في ضح مف تقصٌ اتٌ ك    
لذلؾ لـ ك  ،ةمٌ كتأنيث المٌ  ،تأنيثو غير حقيقيٌ ، ك المرأةسكة: اسـ مفرد لجمع النٌ ك  : »حقيقيٌ 

تأنيثا  اثمؤنٌ  (سكةالنٌ )غا لجعؿ مسكٌ  (اؼالكشٌ )ـ صاحب لـ يقدٌ ك ، 1«أنيثالتٌ  و تاءي تمحؽ فعمى 
أسمـ ا تأنيثا حقيقيٌ  مؤٌنثه  (سكةالنٌ ، الذم رأل أٌف )ـابف القيٌ اإلماـ رأم  نرل أفٌ ك . حقيقي  غير 

 .اتأنيثا حقيقيٌ  مؤٌنثايا لعدـ جعمّل نرل داعيا ك ، كأصكب

الفعؿ متى  األصؿ في ىذا الباب أفٌ  »يقكؿ:  ،ـ رأيو في المسألةابف القيٌ  اإلماـيبٌيف ك   
ا أـ أنيث حقيقيٌ ّل نبالي أكاف التٌ لحقت العالمة، ك  ،بينيما حاجز كلـ يحجز ،بفاعمو صؿاتٌ 

ؿ عف ؿ الفعٍ صً و إذا في إلى أنٌ  يشير ثـٌ  ،2«(دنٍ ىً  جاءتٍ )ك (ةي رى مٍ الث   تٍ ابى طى ) قكؿ:تف ،امجازيٌ 
: ؿ لذلؾ بقكلو، كيمثٌ ياإثباتي  مب قكً إذا قري ا مٌ أ .العالمة حذؼي  مى عنو قكً  دى ما بعي ، فكمٌ موفاعً 
كيستشيد بقكلو  ،(تٍ رى ضى حى ) أحسف مف قكلنا (رى حضى ) كيرل أفٌ  (اليكـ امرأةه  حضر القاضيى )

 ، 67ىود  ﴾ةُ حَ يْ وا الص  مُ مَ ظَ  ينَ الذِ  ذَ خَ أَ وَ تعالى: ﴿

اء كاجبا في الفعؿ ثبكت التٌ  ىك ما جعؿ ،صاؿ الفاعؿ بفعمواتٌ  أفٌ  ،ـابف القيٌ  اإلماـيرل و    
كاف الفاعؿ  ،(تٍ مقا نده ىً )ر عف فاعمو مف قبيؿ الفعؿ إذا تأخٌ  ألفٌ  ؛ر عف فاعموتأخٌ  الذم

 .بالكؿٌ  الجزءً  صاؿى صال بو اتٌ متٌ مضمرا ك 

اآلية مف  في  فصيؿسط الحديث كالتٌ بفي المسألة، عاد ل ماـ مف تبييف رأيوفرغ اإلا لمٌ     
و اسـ جمع ألنٌ  ؛ؿى الفعٍ  أنيث لـ تمحؽً التٌ  تاء ، كيرل أفٌ 30يوسف ﴾ةٌ وَ سْ نِ  الَ قَ وَ ﴿ :سكرة يكسؼ

كف ػػلبالفعؿ، ك  (أنيثتاء التٌ ؽ )ح إلحالقبي  ،(نسكة)اء في كّل التٌ ػو ل، كيرل أنٌ (كـػػق)ك (طػػرى) ػػػك
 .(قالت نسكة) :جاز أف نقكؿ ،تاء نسكة() (التاء)بتمؾ 
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عرض رأم  اإلماـ فإفٌ  ،67ىود  ﴾ةُ حَ يْ وا الص  مُ مَ ظَ  ينَ ذِ ــال ذَ ـــخَ أَ وَ ﴿ا في قكلو تعالى: أمٌ    
و اآلية عمي ذاؾ ما تدؿٌ الخزم، ك بمعنى العذاب ك  ،في اآلية (حةيالصٌ ) مفاده أفٌ ك  ،ييميالسٌ 
 - هعند-يحة فالصٌ  ،66ىود  ﴾يززِ عَ الْ  يُّ وِ قَ الْ  وَ ىُ  كَ ب  رَ  ن  إِ  ذٍ ئِ مَ وْ يَ  يِ زْ خِ  نْ مِ  وَ  ﴿ : ابقة لياالسٌ 

مذىبو في المسألة  اإلماـف ثـ يبيٌ  .ذكيرقكم التٌ  كمف ثـٌ  ،عبارة عف ذلؾ الخزم كالعذاب
 راد بيايحة يي ا، كىك: أٌف الصٌ  شاء إفٍ ، عندم فيو جكاب أحسف مف ىذاك  »يقكؿ: 
ف ميرل أٌنو إذا أريد بيا الكاحدة ك  ،1«ذكيرفيحسف فييا التٌ  ياح،عنى: الصٌ بم ؛المصدر
 او مُ مَ ظَ  ينَ ت الذِ ذَ خَ أَ وَ ﴿ :في ذلؾ إشارة إلى قكلو تعالىأنيث أحسف، ك فيككف التٌ  ،المصدر

 ألفٌ  ؛اآليةالفعؿ في ىذه قت لحً  (اءالتٌ )ٌف إ :ي بو يريد أف يقكؿفكأنٌ  ،94ىود ﴾ةُ حَ يْ الص  
 .م صيحة كاحدةأ ؛يحة ىك تحديد الكاحدةالمراد بالصٌ 

ذا تمعٌ     داف قاؿ بيما ايما اجتيف لنا أنٌ لتبيٌ  ،ييميرأم السٌ ك ابف القٌيـ ٌنا رأم اإلماـ كا 
أك دليؿ  ،ةمكا ذلؾ بحجٌ عٌ ديما لـ يغير أنٌ مف فيـ، عمى ما حصؿ ليما  يخاف بناءن الشٌ 

 يسندكف إليو مذىبيـ.

 :ا األكلى فقكلو تعالىف، أمٌ يٍ ػتػنف اثبيف آيتيٍ  مقارنةن نفسيا يعرض اإلماـ في المسألة     
فقكلو  ،انيةا الثٌ أمٌ ك ، 36حل النّ  ﴾ةُ لَ اَل الض   وِ يْ مَ عَ  تْ ق  حَ  نْ مَ  مْ يُ نْ مِ وَ  وُ ى المَ دَ ىَ  نْ مَ  مْ يُ نْ مِ فَ ﴿

 (تحقٌ )اىد في اآليتيف كالشٌ  ،30األعراف  ﴾ةُ لَ اَل م الض  يِ يْ مَ عَ  ق  ا حَ يقَ رِ فَ ى وَ دَ ا ىَ يقً رِ فَ ﴿: تعالى
 ثه ف مؤنٌ اعميٍ الفى  الى كً انية عنيا، ك بينما استغنت الثٌ  ،(أنيثتاء التٌ )فاألكلى لحقتيا  ؛(حؽٌ )ك
ا ، أمٌ (معنكمٌ ك  لفظيٌ )ف: كجييٍ  فٍ الفرؽ مً  » يقكؿ:ف مسألة،ر اإلماـ ىذه اليفسٌ ك  .(اللةالضٌ )
ييـ عم حؽٌ )ف الفعؿ كالفاعؿ في قكلو تعالى: الحركؼ الحكاجز بي ك أفٌ فظي، فيالمٌ 

الحذؼ مع كثرة  ـ أفٌ قدٌ قد تك  ،(اللةالضٌ  ت عميوقٌ ى )حأكثر منيا في قكلو تعال (اللةالضٌ 
ـ يرل ابف القيٌ  اإلماـأٌف  (تاء تأنيث الفعؿ)حديثنا عف  أشرنا في مستيؿٌ ، 2«الحكاجز أحسف

عف فاعمو  د الفاعؿما بعي كممات(: فكمٌ ك فاعمو بحكاجز )حركؼ صؿ بيف الفعؿ ك و إذا في أنٌ 
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 (اللةت عميو الضٌ حقٌ )أنيث في التٌ  (تاء)ر بو لزكـ ىذا ما يفسٌ اء أحسف، ك كاف حذؼ التٌ 
 .(اللةعمييـ الضٌ  حؽٌ )مفارقتيا لمفعؿ في ك 

مقاييس عد ك كاػػػو قتضبطٍ  ػػػػـل ويو اإلماـ ابف القٌيـ، أٌف رأيراه في ما ذىب إلٌف الذم نػا  ك     
ر اإلماـ إلى كلـ يشً  .(و)عميكاحد )عمييـ( ك انية حرؼه الثٌ فالفرؽ بيف اآلية األكلى ك  ،كاضحة

ـٌ ال ،في عػػػدد الحركؼ الػػػحكاجز ليياد إنى ػػػستيي دة كاضحة ػػػقاع في  اءتٌ لت اػيػتثبتي بيا يتػػػ
 قاعدة مٌطردةلة، ّل يقكل أف يككف ما يؤٌكد أٌف مذىب اإلماـ في المسأك  .أك حذفيا الفعؿ

 قكلو تعالى: في تٍ تى بى ثى ك  ،(ةي اللى الض   ـٍ يً يٍ مى عى  ؽ  حى )ي فارقت الفعؿ فأنيث تاء التٌ ىك أٌف 
ذا تأمٌ ك  ،﴾ةُ حَ يْ وا الص  مُ مَ ظَ  ينَ الذِ  تْ ذَ خَ أَ وَ ﴿  انية لكجدناىا أكثر مفمنا الحكاجز في اآلية الثٌ ا 

في الفعؿ األٌكؿ  التٌاءي  تٍ تى بى لثى  ،ردط  ، كلك كانت قاعدة اإلماـ ابف القٌيـ تى في اآلية األكلى
ؽ ( ذىٍت(.كلفارق، )حى  ت الفعؿ الثٌاني )أىخى

رأيو ذاؾ ّل  ة برأم ما، غير أفٌ ر ظاىرة نحكيٌ اإلماـ قد يفسٌ  أفٌ  ،ضح مف ىذه المسألةاتٌ    
عد الفاعؿ و جعؿ مف بي يا إذا اعترضتو في مكضع آخر، مف ذلؾ أنٌ نفساىرة يجريو عمى الظٌ 

تيا ػقكمفار  اءر إليو في تفسيره لثبكت التٌ و لـ يشأنيث، غير أنٌ عمو سببا في حذؼ تاء التٌ عف ف
وا مُ مَ ظَ  ينَ الذِ  تْ ذَ خَ أَ ك﴿ ،67ىود  ﴾ةُ حَ يْ وا الص  مُ مَ ظَ  ينَ الذِ  ذَ خَ أَ وَ ﴿ :كذلؾ في اآليتيف ،فعؿػمل

و لعمٌ ك  ،-بيانو آنفاكما سبؽ - إلى سبب معنكمٌ  ،بب في ذلؾرٌد السٌ  إذٍ  ؛94ىود ﴾ةُ حَ يْ الص  
  اإلماـ جعؿ القاعدة تنسحب عمى المثاليف. لك أفٌ  ،حكمقعيد النٌ يككف أقرب لمتٌ 

 ق  ا حَ يقَ رِ فَ ى وَ دَ ا ىَ يقً رِ ﴿فَ  انتفائيا في اآليتيف:اء ك لثبكت التٌ  بب المعنكمٌ ماـ السٌ ح اإلكضٌ     
 وِ يْ مَ عَ  تْ ق  حَ  نْ مَ  مْ يُ نْ مِ وَ  وُ ى المَ دَ ىَ  نْ مَ  مْ يُ نْ مِ ﴿فَ كقكلو تعالى:  ،30األعراف  ة﴾لَ اَل م الض  يِ يْ مَ عَ 

 تٍ ق  حى  فٍ مى  ـٍ يي نٍ مً كى ) في قكلو تعالى: (فٍ مى )معنكم فإٌف أٌما الك  » :يقكؿ ،36حل النّ ة﴾لَ اَل الض  
 -عنده–ليؿ عمى ذلؾ الدٌ ك ، 1«ثة لفظاكىي مؤنٌ  ،الجماعةة ك كاقعة عمى األمٌ  (ةلى الى الض   وً يٍ مى عى 
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مف تمؾ )أم:  ؛36حلالنّ ﴾واًل سُ رَ  ةٍ م  أُ  ل  ي كُ ا فِ نَ ثْ عَ بَ  دْ قَ لَ ﴿وَ ح ذلؾ: ابقة ليا تكضٌ اآلية السٌ  أفٌ 
 . (اللةت عمييـ الضٌ حقٌ  ـه مى أي  ،األمـ

 ق  ا حَ يقً رِ فَ ى وَ دَ ا ىَ يقً رِ ﴿فَ ا: كأمٌ  »فيقكؿ:  ،األعراؼسكرة  مف (32)أٌما عف اآلية     
 ىنا أيضا لـ يبٌيف اإلماـ مقصده، فإذا كاف قد بٌيف فيك ، 1«رفالفريؽ مذكٌ  ة﴾لَ اَل م الض  يِ يْ مَ عَ 

د كذا بعٍ ة الفاعؿ بفاعمو مف حيث تذكيره كتأنيثو، ك ة تحكميا عالقأٌف القضيٌ  ،ما سبؽ
 ذكيرػبت (أنيثء التٌ ات)راده مف ربطو لحذؼ ػح مٌكه منو، فمـ يتضٌ ػالفاعؿ عف الفعؿ أك دن

نٌ ك  ،كىك ليس فاعال ،(ريؽػالف) أم عمى أٌف الرٌ  ا استقرٌ لمٌ نرل أٌنو ك . اللةىك الضٌ ما الفاعؿ ا 
  .(حؽٌ )اللة بالفعؿ ف بحث المسألة في عالقة الضٌ و يتعيٌ فإنٌ ، فاعؿ بال خالؼ (اللةالضٌ )

اٌتضح مف ىذا الفصؿ أٌف اإلماـ قد حٌدد عالمتيف بارزتيف لمفعؿ؛ أٌما العالمة األكلى  لقد   
فيك خمٌكه مف عالمات اّلسـ، كأٌما العالمة الثٌانية ىي أف يككف عامال في اّلسـ. أٌما في تناكلو 

ة لأألقساـ الفعؿ، فقد قٌسمو تقسيـ الٌنحاة؛ أم: ماض كمضارع كأمر. كتطٌرؽ بإسياب إلى مس
البناء كاإلعراب في األفعاؿ، كخالؼ الٌنحاة في ما ذىبكا إليو في مسألة إعراب الفعؿ المضارع 
ٌنما رأل أٌف الفعؿ المضارع قد ضارع اّلسـ بما  فمـ يقؿ بمضارعة الفعؿ لالسـ في اإلعراب؛ كا 

رأل  لحقو مف زكائد )أ، ف، م، ت(، فيذه الزكائد ضٌمنت الفعؿ معنى اّلسـ فأعرب. كما أٌنو
أٌف الفعؿ المضارع معرب مطمقا، كّل ييبنى في حاؿ اٌتصالو بإحدل الٌنكنيف: نكف الٌنسكة، كنكف 
الٌتككيد، كأشار إلى أٌف عالمة إعرابو مقٌدرة في ما قبؿ الٌنكف. كلإلماـ في فصؿ األفعاؿ رأم 

 ت الحركؼعراب األفعاؿ الخمسة ليسآخر، انماز بو عف سائر الٌنحاة؛ فقد رأل أٌف عالمة إ
ٌنما العالمة مقٌدرة عمى الحرؼ ما قبؿ الٌضمير المٌتصؿ، كاستند في رأيو إلى حٌجة مفادىا أٌنو  كا 
ّل يجكز أف ييفصؿ بيف الفعؿ كعالمة إعرابو... ىذا كقد كاف لإلماـ اجتيادات تمٌيز بيا في 

استشيد في ذلؾ  مبحث الالـز كالمتعٌدم، كما يمحؽ الفعؿ مف عالمات تثنية كجمع كتأنيث، كقد
 بآيات مف القرآف، حٌمميا كأبرز مكقفو مٌما تضٌمنتو مف مسائؿ نحكٌية متعٌمقة باألفعاؿ.

                                                                                                       

                                                 

 . 222، ص 1جبدائع الفكائد،  ابف قٌيـ الجكزية، - 1



 
 :الـــثثّ ل الـــــــــــــفصــلا

 فــــي مســــائل الحـــروفم ــــــآراء ابن القيّ        
 

   ّوالعمل دّ حروف المعاني، الح :لالمبحث األو. 
   ّاني: حروف الجرّ المبحث الث. 
   ّالث: حروف العطفالمبحث الث. 
   ّالحروف المشّبية بالفعلابعالمبحث الر:. 
   :مختّصة بالفعلالحروف الالمبحث الخامس. 
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في عرضو  ـ الجكزية اىتـٌ أٌف اإلماـ ابف قيٌ  يفابقالسٌ  فيكاضع عدة مف الفصمنا في مدكٌ أ   
ة كعبلماتيا، كمف ثـٌ فبل بؿ غٌمبو عمى اىتمامو بالحاالت اإلعرابيٌ  ؛ة بالمعنىحكيٌ لممسائؿ النٌ 
ـي  بمغعجب أف ي الحرؼ  باحث دكر ال يخفى عمى أمٌ  إذٍ  ؛عظيما بمغابالحركؼ م عنده االىتما

ـ كتابا مفقكدا مكسكما البف القيٌ  ارسكفالدٌ ب كينسً . ـكمقصد المتكمٌ  ،ركيبفي تبييف معنى التٌ 
نا نرل أٌف ما ضٌمنو اإلماـ في كتبو الكثيرة مف مسائؿ غير أنٌ  ،(معاني األدكات كالحركؼ)بػ

نا عمى رأم اإلماـ كفيؿ بأف يدلٌ  ،(بدائع الفكائد)ة كتاب خاصٌ كبمرتبطة بالحركؼ كمعانييا، 
 كمكقفو مف مسائؿ الحركؼ كاألدكات. 

 حروف المعاني، الحّد والعمل: المبحث األول:
نحظى بقكؿ لو يبٌيف أف مف  ،ـآثار اإلماـ ابف القيٌ  في ننا البحثي مكٌ  لقد رف:ـــــــّد الحـــــح - 1

نٌ  ،معاف في أنفسياو ليس ليا ألنٌ  ؛أصؿ الحركؼ أف تككف عاممة »فيو حٌد الحرؼ، يقكؿ:  ما كا 
 1«فأصمو أف ال يعمؿ في غيره ا الذم معناه في نفسو، كىك االسـ؛، كأمٌ معانييا في غيرىا

ياؽ الذم بؿ يكتسب معناه مف السٌ  ،في لفظو عمى معنى معٌيف يدؿٌ  ـ الفالحرؼ عند ابف القيٌ 
ـ أف يككف عامبل. ألٌف أصؿ الحرؼ عند اإلماـ ابف القيٌ  فظ الذم يعمؿ فيو؛أك مف المٌ  ،يرد فيو

ٍذ نؤٌيد رأم اإلماـ  فؤلٌف الحرؼ الكاحد قد يكٌظؼ  في ككف الحرؼ ال معنى لو مف لفظو؛كا 
 أك لممعية... ( الذم قد يككف لمعطؼ أك لمحاؿالكاك)مف ذلؾ حرؼ ك لمعاف مختمفة، 

ا أمٌ  نيا: حركؼ المباني كحركؼ المعاني؛عيف محاة في دراستيـ لمحركؼ بيف نك لقد مٌيز النٌ     
الحاء ك  األلؼ إفٌ فػ (دي مى حٍ أى )فإذا قمنا:  ؛بيا الكممات بنىػيػفيي األجزاء التي ت ،حركؼ المباني

ـ حركؼ المباني في قد تناكؿ اإلماـ ابف القيٌ ك  .(دي مى حٍ أى )فظ بيا المٌ  ىانبن حركؼه  ،اؿكالدٌ  كالميـ
 ن﴿ :كمف ذلؾ قكلو تعالى » :ةر القرآنيٌ كى ح بيا بعض السٌ تى تى فٍ تي  معرض حديثو عف الحركؼ التي

 (ص)ك (ؽ)ك (ف) حيح أفٌ الصٌ ، 20القمم ﴾َما َأْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنونٍ (1)َواْلَقَمِم َوَما َيْسُطُرونَ 
فيي ما  ؛أٌما حركؼ المعاني .2«كرالسٌ  ب سبحانو بعضى ح بيا الرٌ تً مف حركؼ اليجاء التي يفتى 

                                                                                                       

                                                 

 .52، ص1ـ الجكزية، بدائع الفكائد، جابف قيٌ  - 1
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 : ذات حرؼ كاحدأم ؛حاديةا أي االسـ، كىي إمٌ  بدخكليا عمى الفعؿ أك كذلؾ ؛دٌؿ عمى معافي
مٌ  ...(ؾ)ك (بً )نحك:  مٌ  ...(إفٍ )ك  (في)نحك:  ،ا ثنائيةكا  ٌما  ...(عمى)ك (إالٌ )نحك:  ،ا ثبلثيةكا  كا 

ما خماسية ...(لكال)ك (ميما)رباعية، نحك:  ٌف الذم  (لكفٌ )نحك:  ؛كا  بإضافة األلؼ المينة. كا 
ألٌنو  ؛حكىك حركؼ المعاني، كىك مكضكع عمـ النٌ  ،ابؽـ بتعريفو السٌ قصده اإلماـ ابف القيٌ 

يدرس ىذه الحركؼ في ارتباطيا مع الكممات التي ترد معيا تأثيرا كتأٌثرا، تأثيرا في العمؿ 
 عمؿ فييا.ألٌف الحركؼ تعمؿ كال يي  ؛را في المعنى ال في العمؿكالمعنى، كتأثٌ 

 

 

 
 
 
 
 
 
حاة، مف ذلؾ ما ـ لمحرؼ يتقاطع مع ما ذىب إليو النٌ ه اإلماـ ابف القيٌ إٌف الٌتعريؼ الذم حٌدد 

كال عبلمات  ،ف فيو عبلمة مف عبلمات األسماءكالحرؼ ما لـ تحسي  »ابف جٌني:  ذىب إليو
نٌ  ،األفعاؿ قاطع بيف تعريؼ اإلماـ و التٌ ككجٍ  .1«قدك  ،كبؿ ،ىؿ :ما جاء لمعنى في غيره نحككا 
نٌ  ،المعنى ال يحصؿ مف الحرؼ بمفظو فٌ ىك أ ،يكتعريؼ ابف جنٌ  ،ـ لمحرؼابف القيٌ  مف  ماكا 

أٌنو ما خبل مف  ،كأضاؼ ابف جٌني في تعريفو لمحرؼ ارتباطو بغيره مف األفعاؿ كاألسماء.
حاة، إذ حٌددكا عبلمات لكٌؿ قسـ مف عبلمات االسـ كعبلمات الفعؿ، كىذا نيج الكثير مف النٌ 

 الكممة تمٌيز بعضيا عف بعض.أقساـ 

                                                                                                       

                                                 

 .8ي، الممع في العربية، صابف جنٌ  -  1

ابن القّيم اإلمام الحروف عند  

  َمَعان حروف

 تدخؿ عمى االسـ تدخؿ عمى الفعؿ

 أحادٌية ثنائٌية ثبلثٌية رباعٌية خماسٌية

  َمَبانٍ  حروف

نية الكممةبً   فكاًتح الٌسكر 
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 ـ عف عبلمة مف عبلمات الحرؼ في معرض حديثو عف الفعؿ:كقد تحٌدث اإلماـ ابف القيٌ     
كمف ىناؾ  ،سماءألاعكامؿ في  كانت عة لمحركؼ، مف حيثاألفعاؿ مضارً  أفٌ فاعمـ  »

كقد شٌبو اإلماـ ابف  .1«ئا لدخكؿ عامؿ آخر عميوال يككف ميي   أفالعامؿ  لبناء، كحؽ  ات استحقٌ 
 ؛ت بالبناء، أٌما األفعاؿألٌف الحركؼ ىي التي اختصٌ  ؛األفعاؿ بالحركؼ كليس العكس ـ القيٌ 

بو بينيما ىك كيرل اإلماـ أٌف كجو الشٌ  -كقد بٌينا ذلؾ في فصؿ األفعاؿ -فمنيا معرب كمبني
  .العمؿ
 تكىي الحركؼ العاممة، كليس ؛ركؼشبيو عمى نكع مف الحقد أقاـ التٌ  ،كنرل أٌف اإلماـ ىينا   
ت ـ استحقٌ فبً  -عمى حٌد قكلو- يا عاممةألنٌ  ؛ت الحركؼ البناءفإذا استحقٌ  ،الحركؼ عاممةن  كؿٌ 

ة يا غير مبنيٌ إال أنٌ  اؿ المضارعة، كىي عاممةلـ تستحٌقو األفع ـى الحركؼ غير العاممة البناء؟ كلً 
  لمضارعتيا االسـ؟  

ث عف عبلمة ـ قد تحدٌ فإٌف اإلماـ ابف القيٌ  ،يكف الجدؿ حكؿ استحقاؽ الحركؼ لمبناء كميما   
سكاء أكاف عامبل أـ ميمبل. كجرل  ،محرؼزة لمحرؼ كىي البناء، كىي عبلمة مبلزمة لمميٌ 

مف ك  » :كعبلمات الفعؿ ،حكؿ خمٌكه مف عبلمات االسـ حرؼحاة في عبلمات الحديث النٌ 
كالمقصكد  .2«فيو  تصحٌ يىا اليمعان ألفٌ  ؛وً بيٍ امتناعيو مف دخكؿ عبلمات صاح ؼالحر ات عبلم

 يو: االسـ كالفعؿ، كقد سبؽ بياف عبلمات كؿٍّ منيما.بصاحبى 

كىك  و،إلى تعريؼ آخر كضعو الٌنحاة لأف نشير  ،يجدر بنا في مقاـ حديثنا عف حٌد الحرؼ   
مف عبلمات لمحرؼ، مف ذلؾ  ـما عرفناه عند اإلماـ ابف القيٌ  ضيؼ عبلمة أخرل إلىتعريؼ ي

ؾ ال أال ترل أنٌ  ؛ر عنو كما يخبر عف االسـخبى الحرؼ: ما ال يجكز أف يي  »اج: رٌ ما قالو ابف السٌ 
كال  (زيد ذاىبه )كما تقكؿ:  (عف ذاىبه )كال  (ؿ منطمؽه جي الرٌ )كما تقكؿ:  (إلى منطمؽه )تقكؿ: 

األصكؿ في )يحٌدد صاحب  ،3«(بكر عف)ال  ك (عمرك إلى) تقكؿ: ال ،يجكز أف يككف خبرنا
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 يف)إٍذ ال نقكؿ:  ر عنو؛خبً ا أٌف الحرؼ ال يجكز أف ني اىمؤدٌ  ،ىينا عبلمة لمحرؼ (حكالنٌ 
فنخبر  ،(في)خبر بو، كأٍف نقكؿ: زيده كال يجكز أف ني بالحضكر،  (في)خبر عف فني  ،(حاضره 

 عف زيد. (في)بػ

الحرؼ لـ  غير أفٌ  ،ز بيف أقساـ الكممةمييعبلمة ليا قيمتيا في التٌ ال كنرل أٌف ىذه    
مف ذلؾ  ؛اخبر عنيإٍذ نجد مف األسماء ما ال يجكز أف ني  ؛البناءب اختٌص كما ختٌص بيا ي

اء ما ال يجكز أف نخبر بو منطمؽه. كمف األسم (فكؽ)فبل يجكز أف نقكؿ:  ؛الظركؼ
كال يككف اإلخبار بو  (ىذا الذم)قكؿ: نال يجكز أف  ؛ إذلةك مف ذلؾ األسماء المكص منفردا؛
ـ جكاز اإلخبار عف الحرؼ د أف عد. كمنو نؤكٌ (ىذا الذم نجح) صبل بصمتوإال متٌ 

ٌف ما مٌيز الحرؼ عف  .بالحرؼ خاٌصة ليست عبلمة ،كبالحرؼ ىك ما ذىب  ،(يوصاحبى )كا 
 عمى معنى في نفسو، كأٌف العبلمة التي اختٌص  مف أٌف الحرؼ ال يدؿٌ  ،ـإليو اإلماـ ابف القيٌ 

   بيا لفظا ىي البناء.  

ضح كاتٌ  ،ـلئٍف تحٌدد حٌد الحرؼ كعبلماتو عند اإلماـ ابف القيٌ  ؟تاو أم أد معانٍ  فو حر  –0
فمنا أف نتساءؿ عف مكقؼ اإلماـ في مسألة تتعٌمؽ  ؛في ضبط المسألة إسيامو العمميٌ 

الٌنحاة: حركؼ المعاني  ف شاع دكرانيما بيفمصطمحيٍ ة فإذا عممنا أٌف ثمٌ  ،بالحرؼ
 ـ؟فات اإلماـ ابف القيٌ ف اٌطرد في مؤلٌ فأٌم المصطمحيٍ  كاألدكات؛

اسة، كلـ يفرد ليا بابا ر مييز بيف الحرؼ كاألداة بالدٌ ـ مسألة التٌ لـ يخٌص اإلماـ ابف القيٌ    
 فف مترادفيٍ يستعمؿ المصطمحيٍ ضح لو أٌف اإلماـ ره يتٌ اغير أٌف الباحث في آث كال فصبل،

 كدؿٌ  ،وبنانً  بؿ نجمعيا قادريف عمى تسكيةً  :كالمعنى « يقكؿ: ،كذلؾ يتأٌكد في مكاضع كثيرة
فاستعمؿ  »1فيـ مف النٌ يا حرؼ إيجاب لما تقدٌ فإنٌ  ؛بمى :قكلو ،عمى ىذا المعنى المحذكؼ

َأَأْنُتْم ﴿ تعالى:قاؿ  » كيقكؿ في مكضع آخر: (حرؼ إيجاب)اإلماـ ىينا مصطمح الحرؼ: 
في غير اليمزة بسائر أدكات النٌ  (ـٍ أى)اقتراف  فؤلفٌ  ...07ازعاتالنّ  ﴾َبَناَىا السََّماءُ  َأَشدُّ َخْمقًا َأمِ 
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 كتأٌكد لنا استعماؿ ،(فيأدكات النٌ )ـ في قكلو ىذا مصطمح استعمؿ ابف القيٌ  1«يفسد معناىا
ف مف خبلؿ حديثو عف أدكات ادفيٍ متر  (األداة)ك (الحرؼ) مصطمحيفمـ لابف القيٌ  اإلماـ

ؿ مصطمح استعمقد ككجدناه  ،(فيأدكات النٌ )استعمؿ مصطمح  ابؽفي، ففي القكؿ السٌ النٌ 
كما  (لف) ػاإلمكاف ب يي فمعناىا نفٍ  ،ت ذلؾفإذا ثبى  »يقكؿ:  في مكضع آخر  (فيحرؼ النٌ )

كمنو . 2« بالفعؿ نفي مختٌص يا حرؼ ألنٌ  ؛(لـ)ػككاف ينبغي أف تككف جازمة ك ،ـتقدٌ 
ف، كدٌؿ عمى ذلؾ ما مترادفيٍ  (األداة)ك (الحرؼ)ـ استعمؿ ص إلى أٌف اإلماـ ابف القيٌ نخمي 

 قالو في مكاضع كثيرة مف آثاره، مف ذلؾ ما أكردناه آنفا.
كال نقيصة، فقد سبقو إلى  مثمباف ليس ـ لممصطمحيف مترادفيٍ إٌف استعماؿ اإلماـ ابف القيٌ    

ـ بو أدكات في قسى كلمقسـ كالمي  » الجمع بيف المصطمحيف نحاة أفذاذ، مف ىؤالء إماميـ سيبكيو:
سيبكيو إٌف استعماؿ . 3«محمكؼ بو الكاك ثـ الباء، يدخبلف عمى كؿٌ  :، كأكثرىاحركؼ الجرٌ 

كمف ىؤالء ميدم  ،يرٌد مزاعـ مف قاؿ بأٌف مصطمح األداة صنيع ككفيٌ  لممصطمحيف معا
 (الحرؼ)حك( إذ اعتبر غة كالنٌ ، في كتابو )مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المٌ 4المخزكمي

ابف  ذيف استعممكا المصطمحيف مترادفيفا. كمف المصطمحا ككفيٌ  (األداة)ا، ك مصطمحا بصريٌ 
ـ مذىب كثير مف ابف القيٌ ، كلئف ذىب اإلماـ »5رػػػػر كال تغييػػػػأدكات تغي  ؼ الحرك  ألفٌ » اج:السرٌ 
حاة مف اجتيد في حاة في ترادؼ مصطمحي الحرؼ كاألداة، فإٌف ىذا ال ينفي أٌف ثمة مف النٌ النٌ 
ميا إلى: ، الذم مٌيز بيف أدكات االستثناء، كقسٌ 6مكبيفيف المصطمحيف، مف ىؤالء الشٌ مييز بالتٌ 

فيـ ات استثناء مف األسماء. كيي أدكات استثناء مف الحركؼ، كأدكات استثناء مف األفعاؿ، كأدك 
 كقد تككف اسما.  ،كقد تككف فعبل ،عنو أٌف األداة قد تككف حرفا
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 الكممة في تقسيـ إلى :أم مكبيف قد أعاد الجدؿ إلى أٌكلو؛لشٌ غير أننا نرل أٌف ما ذىب إليو ا    
فإٌف  ؛عمى االستثناء في معناىما يما دالٌ ألنٌ  ؛أداتيف (شااح)ك (خبل)ة، فإذا اعتبر العربيٌ  غةالمٌ 

في غنى  حك العربيٌ فضي إلى تقسيـ آخر لمفعؿ، فيككف فعؿ أداةن، كآخر ليس أداة. كالنٌ ىذا يي 
  .عقيدعف مثؿ ىذا التٌ 

كمنيا  ،إٍذ رأل أٌف األدكات منيا األصمٌية ؛اف إلى تقسيـ األداة نفسيااـ حسٌ كقد ذىب تمٌ    
ما تككف إنٌ  ،ر عنيا األداةكالعبلقة التي تعبٌ  ،عميؽمعنى التٌ م يؤدٌ  األداة مبنى تقسيميٌ »: المحٌكلة
 كتنقسـ األداة إلى قسميف:، ركرة بيف األجزاء المختمفة مف الجممةبالضٌ 

 إلخ. ...كالعطؼ ،سخكالنٌ  ،كحركؼ الجرٌ  ؛كىي الحركؼ ذات المعاني :ةاألداة األصميٌ  -
ركؼ في تعميؽ جمؿ االستفياـ الظٌ  ستعمؿتي  ظرفية؛ إذٍ  كقد تككف ىذه :لةاألداة المحكٌ  -

إٌف  ،ـحاة مف قكليىك ما قصده جميكر النٌ  اـ؛كتكر تمٌ الدٌ عنو عميؽ الذم تحٌدث كالتٌ  .1«رطكالشٌ 
 مف ارتباطو بعناصر الجممة. :أم الحرؼ يأخذ معناه مف غيره؛

نرل أٌف استعماؿ نا فإنٌ  ؛ك إٌياىا أـ ىك غيرىاىي ىذا التمممؿ حكؿ الحرؼ كاألداة، أى  كفي خضـٌ    
ة ال يؤٌثر البتٌ  ،حاةو لفيؼ مف النٌ كقبمى  ،ـابف القيٌ  المصطمحيف مترادفيف عمى نحك ما فعؿ اإلماـ

لكف في ليو األكٌ إ بؿ ىك التزاـ بما خميص ؛ال في تأصيمو كال في تعميمو ؛حكمرس النٌ في الدٌ 
مٌيز بينيما مف حيث نا نقترح أف يي ، فإنٌ ابدٌ مييز بينيما مف التٌ  لـ نجدتقسيميـ لمكممة. أٌما إذا 

المعنى فؽ ك ، كىذا يتٌ اإلعماؿ كاإلىماؿ، فمتى أيعمؿ الحرؼ كاف أداة، كمتى أيىمؿ كاف حرفا
 غة.ت عميو معاجـ المٌ تستعمؿ إلحداث عمؿ ما، كىذا ما نصٌ  رىا آلةن باعتبا ؛لؤلداة المغكمٌ 

شغمت اىتماـ اإلماـ  لقضايا التيإٌف العامؿ مف ا حروف المعاني بين اإلعمال واإلىمال: -3
ده المسائؿ التي كٌ كىذا ما تؤ  ة العامؿ،ض فييا إلى قضيٌ ة إال تعرٌ ـ، فما مف مسألة نحكيٌ ابف القيٌ 

ـٌ اإلماـ ابف القيٌ  عرضناىا سمفا، كمف ثـٌ  فيا حركفا ـ بمسألة العمؿ في حركؼ المعاني، كصنٌ اىت
ـ أٌف األصؿ في الحركؼ كاعتبر اإلماـ ابف القيٌ  .اأيىمؿ عممي :أم؛ عاممة، كحركفا غير عاممة

نٌ  ...تككف عاممة أفالحركؼ  أصؿ »: أف تككف عاممة، يقكؿ يعمؿ الحرؼ في  أفب جى ما كى كا 
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، فكما تابعة لممعانياأللفاظ  فٌ أل؛ فيقتضيو عمبل ،ىمعنن ه و اقتضاألنٌ  ؛عمى معنى فيو ما دؿٌ  كؿٌ 
 ؿي ، كعمى 1«ث بو لفظا، كذلؾ ىك العمؿبٌ شيت فأكجب  ،ىدخؿ عميو معنن  ث الحرؼ بماتشبٌ 

 تبط بو في المعنى، ارتبط بو لفظا، فمما ار منوأخذه معناه الحرؼ في ما ارتبط بو ناتج عف 
 .)العمؿ في االسـ كالفعؿ(ذلؾ بالعمؿ فيو ك 

 فظ ال المعنى:أٌف العامؿ في الحرؼ ىك المٌ  ،ـ في مكضع آخرح اإلماـ ابف القيٌ يكضٌ     
عنؾ الجنكف بنعمة  يأنف)أك معنى  ،أداة معنى النفي (ؾبنعمة ربٌ )العامؿ في  :فرقةكقالت »
نٌ  ،بأف الحركؼ ال تعمؿ معانييا ؛أبك عمر ابف الحاجب كغيره ىذا القكؿ كردٌ  .(ؾربٌ  ما تعمؿ كا 

يتجٌمى في اإلضمار، فإذا اعتبرنا أٌف  ،كالفرؽ بيف أف يعمؿ الحرؼ بمفظو أك بمعناه ،2«ألفاظيا
ف في معناه متضمٌ  ألفٌ  ضمرا؛ذا يعني أٌف الحرؼ قد يعمؿ مي المعنى مف الحرؼ ىك العامؿ، في

يعمؿ مضمرا، فنقكؿ: داء حاة، أٌما إذا قيؿ إٌف حرؼ النٌ ياؽ، كعمؿ الحرؼ محذكفا أنكره النٌ السٌ 
إٌف العامؿ في  :غا لذلؾ فقالكاحاة كجدكا مسكٌ فإٌف النٌ  ،(عبدى اً  يا)كنحف نريد  (عبدى اً )

 .(ننادم عبدى ا)ىك فعؿ محذكؼ تقديره :  ،المنادل

ٌف الذم نراه في أصميٌ      :ـ، ذلؾ ألفٌ ة العمؿ في الحرؼ، ىك ما ذىب إليو اإلماـ ابف القيٌ كا 
 الحركؼ غير العاممة؛ كجدناىا أكثر مف ،إذا عمدنا إلى إحصاء الحركؼ العاممة -
كحركؼ العطؼ  ،حاة غير عاممةإٌف بعض الحركؼ التي عٌدىا جميكر النٌ  -

 ىي عند آخريف عاممة؛ كاالستثناء...
كاتيا التي تعمؿ في اسميا كأخ (إفٌ ) الحركؼ تعمؿ في شيئيف اثنيف، كػ إٌف بعض -

رط كجكابو، كىذا التي تجـز فعؿ الشٌ  (إفٍ ) كػ ،رط الجازمة لفعميفكأدكات الشٌ  ،كخبرىا
 تيا.داٌؿ عمى قكٌ 

 مف أٌف عمؿ الحرؼ أصؿ كليس فرعا. ،ـكمنو نخمص إلى ما انتيى إليو اإلماـ ابف القيٌ 
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ساؤؿ إجابة ـ عف ىذا التٌ يجيبنا اإلماـ ابف القيٌ  سمبت بعض الحروف العمل؟ مَ لِ  -1 -3
جؿ لـ يكتؼ بتصنيؼ بؿ ىي إجابة ما عممنا انتبو إلييا سكاه، فالرٌ  ؛حكمد نبكغو النٌ تؤكٌ 

ٌنما بحث ماىية العمؿ كاإلىماؿ، يقكؿ:  فٌ أ ه:كتقرير  » الحركؼ إلى عاممة كغير عاممة، كا 
ؿ بعضيا في مالكممة ال يع أجزاء فييا؛ ألفٌ  لـ يعمؿ ،الجزء مف الكممة منزلةى  نيزٍّؿالحرؼ إذا 

، صحيح أٌف الحرؼ 1« جزئومنزلة  تٍ لى زٍّ فني  ؛المعرؼ بمنزلة اسـ عمـ معريؼ ع، كالـ التٌ ضبع
ركيب باسـ أك فعؿ، غير أٌف بعض الحركؼ في ارتباطيا باالسـ يأخذ معناه مف ارتباطو في التٌ 

ألٌف الجزء ال يعمؿ في  أصبحت جزءا منو امتنع عمميا فيو؛ اأك الفعؿ تصبح جزءا منو، كلمٌ 
 كٌمو.

 ما ذىب إليو في سبب عدـ إعماؿ بعض الحركؼ بأمثمة كثيرة، منيا: اإلماـ ابف القيـ يعٌزز 
تنقؿ الفعؿ مف الماضي إلى  فيي ،)أ، ف، م، ت(كائد في الفعؿ المضارع الحركؼ الزٌ  -

كف نقمت الفعؿ مف الماضي إلى الحاؿ، كدٌلت أيضا عمى فالنٌ  ،(نكرـي )الحاؿ؛ فإذا قمنا 
بيا ا جزء منو، كذاؾ ما سمى ىذيف المعنييف، فيي إذن  الفعؿي  سمبي يي المسند إليو، كبحذفيا 

 العمؿ فيو.
فيك ينقمو مف الحاؿ إلى  إذا كرد مع الفعؿ المضارع؛ (يفالسٌ )مف ذلؾ أيضا حرؼ  -

ى مف الحاؿ إلى االستقباؿ، حتٌ  (كـرني )انتقؿ  (يفالسٌ ) فبػ ،(سنكـر)االستقباؿ، فإذا قمنا 
 لـ يعمؿ.أضحى جزءا منو، كمف ثـٌ 

ى أصبحت جزءا منو حتٌ  ،صاال كثيقاصمة بالمعطكؼ اتٌ العطؼ، فيي متٌ ككذلؾ حركؼ  -
صاؿ المضاؼ بالمضاؼ باتٌ  ،صاليا بالمعطكؼو اتٌ ى أٌف بعضيـ شبٌ لفظا كمعنى، حتٌ 

أك تقديـ  ،حاة حذؼ حرؼ العطؼ. كمف ثـٌ منع بعض النٌ مةإليو، كاسـ المكصكؿ بالصٌ 
  أغناه عف العمؿ. ،صاؿ الذم جعمو كالجزء مف المعطكؼمعطكفو عميو، كىذا االتٌ 

، فإٌنو لـ يبٌيف الكجو  كلئف تنٌبو اإلماـ إلى ىذا السرٌ      الذم في سمب بعض الحركؼ العمؿى
. يء الكاحد مف المفظ الذم ارتبطت بو في المعنىالشٌ  نيزٍّلت بو كؿ الحركؼ غير العاممة منزلةى 

                                                                                                       

                                                 

 . 159، ص1ـ الجكزية، بدائع الفكائد، جقيٌ ابف  -  1



 الحزوف مسائل فيآراء ابه القي م الث: الفصل الث  

 

 199 

ٌف مف تبٌيف إكاكتفى بقكلو  يكٌضح ىذا الكجو في أدكات االستفياـ، كلـ يبٌينو في أدكات النفي؛ فمـ
الستنباط ذلؾ مف الحركؼ غير  ،ارسيفىذا األمر ألفاه كثيرا. كلعٌمو فتح بيذا باب االجتياد لمدٌ 

  العاممة.
ترتبط بيا، كمع  كنرل أيضا أٌف بعض الحركؼ العاممة ىي كذلؾ كالجزء مف األلفاظ التي   

 عمى الجزاء، كىي منيما رط التي تجعؿ الفعؿ كجكابو داالٌ ذلؾ فيي عاممة، مف ذلؾ أدكات الشٌ 
كلـ يسمبيا ذلؾ العمؿ في معمكليا. كمف ذلؾ أيضا حركؼ نفي  ؛بمنزلة الجزء مف الكؿٌ 

كىك نفي  ؛عمى معنى كاحد فكٌؿ ىذه األدكات تدؿٌ  ،(لفٍ )ك (ال النافية)ك (المٌ )ك (لـ) :المضارع
نا عمى قكؿ اللة عمى الحاؿ أك االستقباؿ؛ فإذا قسٍ في الدٌ  مع اختبلؼو  ؛كقكع الفعؿ المضارع

يا جزء مف الفعؿ المضارع؟ بينما ألنٌ  ؛مبت العمؿسي  (افيةال النٌ )ـ، فيؿ نقكؿ إٌف اإلماـ ابف القيٌ 
؟ فعؿ المضارع بمنزلة الجزء مف الكؿٌ ألٌنيا لـ تكف مف ال ؛أعممت األدكات األخرل نصبا كجزما

ٌف الذم نخمي  ر عدـ إعماؿ زة تفسٌ ـ تنٌبو إلى لطيفة مميٌ اإلماـ ابف القيٌ  أفٌ  ، ىكص إليو مف ىذاكا 
 رد عمى كؿ الحركؼ غير العاممةطٌ ما اىتدل إليو قد ال ي نا نرل أفٌ بعض الحركؼ، غير أنٌ 

 عدـ إعماؿ تمؾ الحركؼ.كمف ثـٌ نرل أٌف األجدر ىك البحث عف تفسير آخر ل
عمى ىذا الٌسؤاؿ متأٌتية تبدك اإلجابة  ؟ياام بعضــمقالحــروف  بعضوم ــىل تق - 4

بعض، فيجكز أف يقاؿ:  عفيا بعضي أٌف الحركؼ ينكب حكم جرل رؼ النٌ ألٌف العي  ؛لمٌدارسيف
يأتي  (أـ)» غة: ده عمماء المٌ كىذا ما يؤكٌ  (عمى السؤاؿ تي أجبٍ )ك ،(ؤاؿعف السٌ  تي أجبٍ )
بمعنى  .128البقرة  ﴾﴿َأْم ُتِريُدوَن َأْن َتْسَأُلوا َرُسوَلُكمكقكلو جٌؿ ثناؤه  ،معنى ألؼ االستفياـب
، إذا (بؿ) مكاف (أـ)ك ،(أـ)مكاف  (بؿ)كقاؿ أبك زكريا الفٌراء: العرب تجعؿ  ؟(أتريدكف)

 فقاؿ: ،ؿ الكممة استفياـًفي أكٌ  كاف
 يبي بً ي  حى كؿٌّ إلى  ـٍ كـي أى ـ الن  ٍت ... أى لى ك  غى ى تى مى مٍ سى م أى رً مىا أدٍ  وً الم   كى فى               

جاءت بمعنى ىمزة  (أـٍ )أٌف  ق( 395)ت  ضح مف قكؿ أحمد بف فارسيتٌ  .1«(بؿ)معناه: 
في البيت الذم استشيد بو. كنؤٌكد ىذا المذىبى عند  (بؿ)كجاءت بمعنى  ،(أ) االستفياـ
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كاك ): تأتي بمعنى (أك) » :ق(429 )ت عالبيقالو أبك منصكر الثٌ يف العرب، بما غكيٌ المٌ 
آثما ككفكرا. كبمعنى  :أم ؛08اإلنسان َوال ُتِطْع ِمْنُيْم آِثمًا َأْو َكُفورًا﴾﴿ كما قاؿ تعالى: ،(العطؼ

بؿ ) :أم ؛741افاتالص   ﴾َوَأْرَسْمَناُه ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدونَ ﴿كما قاؿ تبارؾ كتعالى:  (بؿ)
ِإالَّ َمْن َتَولَّى  (00)َلْسَت َعَمْيِيْم ِبُمَصْيِطرٍ ﴿ كما قاؿ ا عٌز ذكره: (لكف): بمعنى (إال)...(يزيدكف
يف غكيٌ ا ذيكر إلى أٌف معظـ المٌ ص ممٌ كنخمي  1«(ى ككفرمعناه لكف مف تكلٌ ) ؛23 الغاشية َوَكَفَر﴾

بعض، كاستشيدكا لذلؾ مف صحيح كفصيح يا مقاـ حاة أجمعكا عمى أٌف الحركؼ يقـك بعضي كالنٌ 
ـ مف المسألة؟ كىؿ ذىب فما مكقؼ اإلماـ ابف القيٌ  ،ت ذلؾ عندىـة. فإذا ثبى نة العربيٌ المدكٌ 

 مذىبيـ؟

قـك بعضيا ز في الحركؼ أف يكسطا، فمـ يجً  كقفاىذه المسألة م مفـ يقؼ إٌف اإلماـ ابف القيٌ    
عضيا مقاـ بكالحركؼ ال يقـك  »جكاز بضابط، يقكؿ: الما قاؿ بنٌ مقاـ بعض بشكؿ مطمؽ، كا  

 (في)ك (عمى)كمعنى  فيك فيما تقارب معناىما ،قياـ بعضيا مقاـ بعض ركلك قدٌ  ...بعض
مف  مكقؼ اإلماـ اٌتضح ،2«ا فبلمماال جامع بيني في امٌ كأ، كنظائر ذلؾ (مع)ك (إلى)كمعنى 

في الحركؼ أاٌل يقـك بعضيا مقاـ بعض، كرأل أٌف  ، فيك يرل أٌف األصؿالمسألة بشكؿ جميٌ 
كحركؼ الجٌر، كحركؼ  يشمميا؛ ؼ التي تشترؾ في معنى عاـٌ الحرك ذلؾ قد يجكز في 
 في...العطؼ، كحركؼ النٌ 

في الحركؼ أف يقـك بعضيا  حاة الذيف أجازكايف كالنٌ غكيٌ كىك بذلؾ يخالؼ الكثير مف المٌ     
 أصميا تدٌؿ عمى معاف مختمفة؛ كاإلتياف بػ )إاٌل( بمعنى )لكٍف(ت في ف كانبعض، حٌتى كا ٍ مقاـ 

جاءت قد ك  ،لبلستثناء (إالٌ فػ ) -عالبيٌ عمى حٌد ما أكرده الثٌ  –ابقة مف سكرة الغاشية في اآلية السٌ 
ـ في ىذه المسألة سيبكيو، فإماـ كمف الذيف خالفيـ اإلماـ ابف القيٌ التي لبلستدراؾ.  بمعنى )لكف(

الحركؼ ينكب بعضيا عف بعض، دكف أف تككف في  عمى أفٌ  ما يدؿٌ  أكرد في الكتابحاة النٌ 
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ا تككف بمنزلة مإنٌ  (ىؿ)ككذلؾ  ...(األلؼ)بمنزلة  (أـ) كذاؾ ألفٌ  » أصميا مف معنى كاحد
معنى يضٌعفو اإلماـ ابف ىي ىمزة االستفياـ، كىك  سيبكيو بػ )األلؼ( هكالذم يقصد. 1«(قد)

َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِف َوالرَِّقيِم َكاُنوا ِمْن آَياِتَنا َأْم ﴿ـ، كاستشيد لذلؾ بآيات كثيرة منيا: القيٌ 
( إذا ا كرأل أفٌ  .9الكيف﴾َعَجًبا ـٍ  يا استفياـ؛ فيي ليست لبلستفياـكلـ يسبقٍ  ئ بيا الكبلـدً بتي )أ

ٌنما تككف لمتٌ   لبلستفياـ لـ تأتً  ،في اآلية مف سكرة الكيؼ )أـ(اإلنكار؛ فػ كبيخ أك قريع أك التٌ كا 
نٌ  و مف المعجزات ما ىك أعظـ كأجٌؿ. مٌ ػػألٌف لً  ؛مف أصحاب الكيؼ عجبتٌ ال ما جاءت إلنكاركا 

 .33الطور﴾َلُو اْلَبَناُت َوَلُكْم اْلَبُنونَ َأْم ﴿كقكلو تعالى:  اللة عمى الثبلثة معا؛كقد تأتي لمدٌ 

كمف ذىب مذىبو  ،ـماـ ابف القيٌ ؤخذ برأم اإلف يي أ ،نرل في مسألة نيابة الحركؼ عف بعضيا   
إذ أجاز أف تنكب الحركؼ التي ىي مف  خذ مكقفا كسطا؛اإلماـ اتٌ  ذلؾ ألفٌ  ؛كمف بعدي  مف قبؿي 

فنرل أٌف ذلؾ قد  ؛مف أبكاب مختمفة عف بعضيا ا أف تنكب حركؼه باب كاحد عف بعضيا؛ أمٌ 
 يتكٌىـ المعنى عمى نحك ما يريده المتمقٌ ا ال يحتمؿ، ك ياؽ مف المعاني مي إلى تحميؿ السٌ فضيي 

 ظـ في المعنى كالمبنى.التي تقـك عمى إحكاـ النٌ  ،ةغة العربيٌ يتنافى كأصؿ المٌ  كىذا

 فقد أشار صاحب ،ركيبفظ كالتٌ يادة في المٌ مسألة الزٌ ب حاةالنٌ  اىتـٌ  :وائدالحروف الزّ  -5 
كمف  )االسـ، الفعؿ، الحرؼ( ةمكمملبلثة الثٌ قساـ األيادة تشمؿ أٌف الزٌ  إلى 2(حكاألصكؿ في النٌ )

 (ذلؾ) كرأل أفٌ  .06األعراف  ﴾َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيرٌ ﴿ استشيد باآلية: سـ؛يادة في االأمثمة الزٌ 
 افى ا كى ف( في مثؿ قكليـ: )مى كااكتفى بذكر زيادة ) ،يادة في الفعؿأمثمة الزٌ  عفزائدة. ك  في اآلية

نٌ  ،ا(دن يٍ زى  فى سى ا أحٍ كاألصؿ فييا: )مى  ،ا(زيدن  فى سى حٍ أى  ب في اللة عمى التعجٌ لمدٌ  ما جيئ بػ )كاف(كا 
 ﴾َفِبَما َنْقِضِيْم ِميثَاَقُيمْ ﴿ باآلية: اجابف السرٌ  ستشيدفي ؛يادة في الحرؼا الزٌ الماضي. أمٌ 

نٌ  (؛نقًضيـ)ما عممت الباء في  ،ع مف اإًلعرابمكض (مىا) ػلك كاف لً اٌنو  كيرل ،155ساءالنّ  ما كا 
دكا لذلؾ حٌتى كركد حركؼ المعاني زائدة، كاستشيحاة لالنٌ إقرار مـ فإذا عي  ؛أكيدًجيءى بيا زائدةن لمتٌ 
 فما كاف مكقؼ اإلماـ إزاء ىذه المسألة؟ بآم القرآف الكريـ؛
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نة عف كركد الحركؼ زائدة، غير أٌنو في مكاضع كثيرة مف المدكٌ ـ تحٌدث اإلماـ ابف القيٌ    
ال زيادة فييا.  اإلماـ أفٍ كرأل دة، ئاحركفا ز  حاة في كثير مف اآليات التي رأكا فيياخالؼ النٌ 
نفسو في مسألة نيابة الحركؼ، كقد تشٌدد  ىك المكقؼ ،كائدمف مسألة الحركؼ الزٌ  وككأٌف مكقف
 كؿٌ  فٌ أا نٌ كبيٌ  ،في ذلؾ ركمنا عمى كؿ ما ذي حرؼ زائد، كتكمٌ  القرآففي  ليس » قاؿ:، في المسألة

ظاىر القكؿ أٌف اإلماـ ابف  مفكقد يبدك  .1« ركيبصؿ التٌ أدة زائدة عمى فائدة متجدٌ  لو لفظ
كائد في القرآف الكريـ، غير أٌف المتمٌعف حاة بنفيو لكجكد الحركؼ الزٌ ـ قد خالؼ جميكر النٌ القيٌ 
 ياؽ زائدا يتبٌيف لو أٌف اإلماـ ينفي أف يككف المعنى الحاصؿ مف ارتباط الحرؼ بالسٌ  ،رأيول

 ا.لفظ زائد معنى متجٌدد أف لكؿٌ  كلذلؾ أٌكد

و الكبلـ فى زيادة الكاك غير معركؼ في كبلميـ، كال يميؽ بأسٍ  فإف   » يقكؿ في مكضع آخر:     
ضح ذلؾ في حاة، كيتٌ لـ يغفمو النٌ كىذا مذىب  .2«لغير معنى كال فائدة ،أف يككف فيو حرؼ زائد

ركيب فيي زائدة في التٌ  ؛أكيدًجيءى بيا زائدةن لمتٌ  أٌف )ما(إذ أٌكد  ؛اجرٌ سٌ الابؽ البف القكؿ السٌ 
ضح في ما ياؽى. كسيتٌ نو السٌ مٍّ ضى الذم جاءت لتي كلكٌف كركدىا زائدة لـ يسمبيا المعنى  حكم؛النٌ 

ده أمثمة كثيرة مف آثاره، كسنكردىا كذلؾ تؤكٌ  ،كركد بعض الحركؼ زائدةر ـ لـ ينكً يأتي أٌف اإلما
 في مكاضعيا.

 مو الفعؿ المضارععٌرؼ الزمخشرٌم في مفصٌ يي  وائد في الفعل المضارع:الحروف الزّ  -5-1
 :ب أك الغائبةكذلؾ قكلؾ لممخاطى  ؛اء كالياءكف كالتٌ ب في صدره اليمزة كالنٌ تقً كىك ما يعٍ  »: يقكؿ

ى نفعؿ. كتسمٌ  :أفعؿ. كلو إذا كاف مع غيره كاحدان أك جماعة :ـيفعؿ، كلممتكمٌ  :تفعؿ، كلمغائب
. كأجمع الٌنحاة عمى اعتبار حركؼ المضارعة )أ، ف، م، ت( حركفا زائدة، كلـ 3«كائد األربعالزٌ 

ٌنما بٌيف معاني ىذه الحركؼ الٌزائدة، كالسٌر  يخالؼ اإلماـ ابف القٌيـ الٌنحاةى في ما ذىبكا إليو، كا 
 في اختيارىا.
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كائد زٌ ال في مجيئ ـ إلى السرٌ نٌبو اإلماـ ابف القيٌ في الفعل المضارع:  ةوائد األربعالزّ  -5-1-1
يادة كانت الزٌ  ؛راخً آائد المعنى الزٌ  كاف ففإ »ؿ: قا ،كليس في آخره ،عة في بداية الفعؿاألرب

ائد زٌ ػػمعنى الػػال فكا فكا   ؛د الفعؿػبعبتو تا ر عمٌ  نبئػتي يا ألنٌ  ؛( فعمتٍ  )في  ء(التا)حك ؛ كنخراآ
الفعؿ  أفٌ  ئبً نٍ تي  يافإنٌ  ؛كائد األربعكالزٌ  ،عمى حركؼ الكممة سابقةن الة عميو دٌ يادة الالزٌ  ال، كانتأكٌ 

ييفيـ مف قكؿ اإلماـ ابف  .1«مافمف الزٌ  بينو كبيف تحصيمو جزءا فٌ ، كألفاعمو لـ يحصؿ بعدي 
ـٌ ينٌبو .كال جدؿ فيو ،اعو إجم زكائد، كىذا محؿٌ  (حركؼ المضارعة)ـ أٌف القيٌ  إلى أٌف تمؾ  ث

ألٌف المعنى  ؛يا جاءت لمعنى سابؽ لمفعؿألنٌ  ؛تصٌدرت األفعاؿ المضارعة ،ائدةالحركؼ الزٌ 
ائـ بتبييف المعاني ككلعو الدٌ  ره بحرصوكالفعؿ لـ يقع بعد. كىذا اجتياد مف اإلماـ نفسٌ  ،حصؿ

أٌنو مضى بعد ىذا القكؿ في تبييف الٌسر في  ،نا عميويدلٌ حكية. ك راكيب النٌ مف التٌ  المستنبطة
 :2عميو مير الذم يدؿٌ كعبلقتو بالضٌ  ،حرؼ مف حركؼ المضارعة اختيار كؿٌ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ر عنده زيادة تعذٌ كقد يادة ىي حركؼ المٌد )ا، ك، م(، ـ أٌف األصؿ في الزٌ اعتبر اإلماـ ابف القيٌ 
فجعمكه ( الياء)فمـ يبؽ إال  لتباسيا بحرؼ العطؼ،الر زيادتيا فتعذٌ  ،ا الكاكأمٌ  .كنيااأللؼ لسك

 يادة.أصبل لحركؼ الزٌ 

                                                                                                       

                                                 

 .153، ص1ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج - 1
 .154، ص  1، جالمرجع نفسو - 2

 الحروف الزوائد فً المضارع

 ت
 

 ن
 

 أ 
 

 ي

شعز ت  

ميز بالض  

المستتز 

في 

 الفعل:

 أوت()

 

شعز ت  

ميز بالض  

المستتز 

في 

 الفعل:

 وحه()

 

لياء هي ا

األصل 

في 

حزوف 

 يادةالش  

 

شعز ت  

ميز بالض  

المستتز 

في 

 الفعل:

 )أوا(



 الحزوف مسائل فيآراء ابه القي م الث: الفصل الث  

 

 204 

يا ألنٌ  ؛ـ المفردلممتكمٌ  مائر، اختاركا )اليمزة(مييز في إسناد الفعؿ المضارع لمضٌ ريد التٌ كلٌما أي    
ا يألنٌ  ؛كف(ميف اختاركا )النٌ ، كلٌما أرادكا اإلسناد إلى جمع المتكمٌ األكلى في ضميره الظاىر )أنا(
فكجو  اء( لممخاطب مفردا كتثنية كجمعا؛التٌ ا )أمٌ  ،اىر )نحف(أيضا األكلى في ضميرىا الظٌ 

قد استأثر بيما  ير )أنت(ممف الضٌ  ف )أ، ف(ليٍ ألكٌ فؤلٌف الحرفيف ا كليست ىي األكلى؛اختيارىا 
 عمى المخاطب.اللة لمفعؿ المضارع لمدٌ  تٍ مى عً جي فى  ،اء()التٌ  ـ، فمـ يبؽ منو إالضميرا المتكمٌ 

كالذم اىتدل إليو اإلماـ ابف  يادة في الفعؿ المضارع؛في اختيار حركؼ الزٌ  ٌف السرٌ نرل أ   
 يادةفي اختيار الياء أصبل في الزٌ  إذ بٌيف السرٌ  سا بما ال يدع مجاال لمجدؿ؛نراه مؤسٌ  ـالقيٌ 

ىك  ،ؿ جداليشكٍّ  يادة؛ كلعٌؿ الذم قدكجو االختيار في ما ينكب عنيا مف حركؼ الزٌ ككٌضح 
إلى كنرل أٌف مرٌد ذلؾ  .كلـ يكف ذلؾ لممخاطب ،ـ بػ )اليمزة( ك)النكف(في استئثار المتكمٌ  السرٌ 
 صريؼمائر في التٌ حاة لمضٌ نا عمى ذلؾ تصنيؼ النٌ ب، كيدلٌ عمى المخاطى  اـ مقٌدمالمتكمٌ  ككف

 ـ، ثـ ضمائر المخاطىب، ثـ ضمائر الغائب(.)ضمائر المتكمٌ 

كائد األربعة، أٌنيا تيضمٍّف الفعؿ المضارع معنى االسـ: كمف المعاني التي بٌينيا اإلماـ في الزٌ   
نٌ » ـ لمتكمٌ اعمى  تدؿٌ  (ةز اليم) إذً  ؛سـاالف معنى و تضمٌ كائد؛ ألنٌ عرب المستقبؿ ذك الزٌ أي ما كا 
 بعرً ضارعو فأي  ،ف بيا معنى االسـا تضمٌ فممٌ  ؛عمى الغائب( الياء)، كعمى المخاطب (اءالتٌ )ك

«يى نً ى الحرؼ بي نف معمٌ تض إذاـ ساال فٌ أكما 
 ا في فصؿ األفعاؿضن رى رنا إلى ىذا عى كقد أش .1

م نىًت المضارعى معنى االسـ ،فاإلماـ يرل أٌف حركؼ المضارعة بداللتيا عمى المسند إليو   ضى
 كلٌما تضٌمف ىذا المعنى أيعرب. 

ـى أف ييرٌد عمى اإلماـ في ىذه المسألة، فيي  كيمكف     يتضٌمف الفعؿ الماضي معنى االسـلـ  قاؿ ل
(بالضٌ  صالوباتٌ  ـى لـ يي  مائر في نحك: )ذىبتى ذا تضٌمنو فم  عرب؟ كقد يعٌقبي عميو بحٌجة أخرلكا 

ـى بي  يادة حاضرة فحركؼ الزٌ  ،ككيدأك نكف التٌ  ،سكةصؿ بنكف النٌ ني الفعؿ المضارع المتٌ فيقاؿ: ل
ـٌ فإنٌ  كضٌمنت الفعؿ المضارع معنى االسـ؛ نا نرل أٌنو حبذا لك ييكتفى في غير أنو بيني. كمف ث
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ة أٌما البحث عف عمٌ  ،ؿ المضارع شابو االسـ في اإلعرابحاة مف أٌف الفعالمسألة بما أكرده النٌ 
 حاة.مف النٌ  اء عنيا ثٌمةه فنراه مف قبيؿ العمؿ الثكاني كالثكالث التي دعا إلى االستغن ؛المضارعة

 : )ذىب(ضي إلى الحاؿتنقؿ الفعؿ مف المي  ،كائدالزٌ  اإلماـ أٌف معاني ىذهكرأل       
 كمنو نخمص إلى أٌف لزكائد المضارع فائدتيف: ،ك)يىذىب(
ة بنقميا الفعؿى مف البناء إلى اإلعراب، كذلؾ بتضمينو معنى االسـ، فضارعو فائدة لفظيٌ  -

 ؛في اإلعراب
 ة بنقميا الفعؿى مف الميضي إلى الحاؿ.فائدة معنكيٌ  -

كلئٍف تبٌيف السر  في زيادة  حروف زيادة في الفعل المضارع: ين( و)سوف()السّ  -5-1-0   
 يف( ك)سكؼ(مف زيادة )السٌ  ٌيًف السرٌ بى نتى ـ، فمٍ حركؼ المضارعة مف خبلؿ أقكاؿ اإلماـ ابف القيٌ 

مع  فصارت ؛فاصمة لممستقبؿ عف الحاؿمع الفعؿ  (يفالسٌ ) » :تا بالفعؿ المضارعف اختصٌ تيالمٌ 
 1«اأيض ؼ(سك )المعنى مكجكد في  فعؿ االستقباؿ، كىذا ة عمىدالٌ  الفعؿ بمنزلة كممة كاحدة

تنقؿ  يف( ك)سكؼ(تنقؿ الفعؿ مف المضٌي إلى الحاؿ؛ فإٌف )السٌ  فإذا كانت حركؼ المضارعة
صو كتخمٌ  ،المضارعة بفمختصٌ  ؛نفيسا سيف التٌ فأمٌ  » الفعؿ نفسو مف الحاؿ إلى االستقباؿ

يث عف زمف الفعؿ في فصؿ كقد تقٌدـ الحد .2« 4بأالنّ  ﴾ونَ مُ مَ عْ يَ سَ  لّ كَ ﴿: نحك ؛لبلستقباؿ
 .يف( ك)سكؼ(رؼ الفعؿ لبلستقباؿ )السٌ صٍ ا يى األفعاؿ، كبٌينا أٌف ممٌ 

كلـ  ،لممستقبؿ البعيد ك)سكؼ(يف( لممستقبؿ القريب، كجرل في عرؼ الٌدارسيف أٌف )السٌ     
نٌ  ؛ـ ليذه المسألةر اإلماـ ابف القيٌ يشً  كلـ  .يما ينقؿ الفعؿ لبلستقباؿما اكتفى بالقكؿ أٌف كبٌل منكا 

حك، فقد ، كىي مسألة شٌكمت خبلفا بيف حاضرتي النٌ يف(عف مسألة أصؿ )السٌ أيضا يتحٌدث 
. كلئف لـ عنياتيا كف فقالكا باستقبلليأٌما البصريٌ  ،يف( مقتطعة مف )سكؼ(السٌ اعتبر الككفٌيكف )

 يفبصريٌ ا مكقؼ الاختار ضمنيٌ نا نرٌجح أٌنو قد فإنٌ  ؛ـ مكقفا مف ىذه المسألةخذ اإلماـ ابف القيٌ يتٌ 

                                                                                                       

                                                 

 .159، ص1ـ الجكزية، بدائع الفكائد، جابف قيٌ   -1
  .1د نديـ فاضؿ، طيف قباكة كمحمٌ اني في حركؼ المعاني. تح: فخر الدٌ المرادم، الجنى الدٌ  حسف  -2

 .60، دار الكتب العممية، ص1992بيركت:      
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كذلؾ في قكلو  ،يف(السٌ ؿ حكؿ )عمى كبلمو األكٌ  كبلمو عف )سكؼ( عطؼي نا عمى ذلؾ كيدلٌ 
كىك  ،يف(في )السٌ  معنى االستقباؿ أصميٌ  :أم ؛ا(أيض ؼسك المعنى مكجكد في  كىذا) ابؽ:السٌ 

    أيضا. مكجكد في )سكؼ(

نا ال نرل أٌف اإلماـ يذىب غير أنٌ  ،يف( ك)سكؼ(ـ بيف معنيي )السٌ كلـ يمٌيز اإلماـ ابف القيٌ    
فصٌح بذلؾ تكافقيما كعدـ اختبلفيما، فمف  »مذىب مف قاؿ بتكافقيما، كمف ىؤالء ابف مالؾ: 

مَّا فَأَ ﴿ :كقكلو تعالى. 146ساءالنّ  ﴾ايمً ظِ ا عَ رً جْ أَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  وُ المَ  تِ ؤْ يُ  فَ وْ سَ وَ ﴿ذلؾ قكلو تعالى: 
كٌمو صريح . فيذا 175النساء ﴾الَِّذيَن آَمُنوا ِبالَمِو َواْعَتَصُموا ِبِو َفَسُيْدِخُمُيْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُو َوفْضلٍ 

ذا قمنا إ1«اللة عمى مطمؽ االستقباؿفي الدٌ  في تكافؽ )سيفعؿ( ك)سكؼ يفعؿ( ٌف اإلماـ ابف . كا 
 يصرٌ  ،دناه في مسائؿ سابقةيً فؤلٌننا عى  ؛يف( ك)سكؼ(بيف )السٌ كافؽ مذىب التٌ  كافؽـ ال يالقيٌ 

 كمف ذلؾ تشديده عمى عدـ قياـ حرؼ مقاـ حرؼ آخر. قيقة في المعنى؛عمى تحديد الفركؽ الدٌ 

استشيد  أٌنو ليؿ عمى ذلؾردة، كالدٌ مطٌ  كنرل أٌف ما ذىب إليو ابف مالؾ ال تسنده حججه    
. 3كاثرالتّ  ﴾ونَ مُ مَ عْ تَ وَف سَ  لّ كَ ﴿، 4النبأ﴾ونَ مُ مَ عْ يَ سَ  لّ كَ ﴿بآيتيف أخرييف: ك ابقتيف، باآليتيف السٌ 

 :عركببيت مف الشٌ 

الييىا            الىةه إال  سىييٍصرىؼي حى كؿي   ....   كما حى سىٍكؼى تىزي الىةو أيٍخرىل كى ًإلىى حى
2 

 يف( ك)سكؼ(ى ييقاؿ إٌف )السٌ حتٌ  ،ياؽ نفسوًردىا في السٌ يما لـ تفإنٌ ، ساءا اآليتاف مف سكرة النٌ أمٌ 
يمكف لؤلجر أف يتأٌخر إلى أجؿ  ،ألٌف في اآلية األكلى في المعنى، كال نراىما كذلؾ؛ فقتافامتك 

إيمانو  رى كٍ تشمؿ المسمـ فى  (ا رحمة)فإٌف  ،انيةا في اآلية الثٌ كأمٌ  -عٌز كجؿٌ  –يعممو ا 
 كاعتصامو برٌب العٌزة.

األكلى تصرؼ في المستقبؿ  (الحالة)فػ  كافؽ؛نا نراه شاىدا عمى عدـ التٌ فإنٌ  ؛عرماىد الشٌ ا الشٌ أمٌ 
 كسكؼ تزكؿ بعدىا.  ،يا تمكث فييا فترةفإنٌ  ؛القريب، كلٌما تصير حالة ثانية

                                                                                                       

                                                 

 .27، ص1سييؿ، جابف مالؾ، شرح التٌ  -  1
 .27، ص1المرجع نفسو، ج  -  2
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عرض اإلماـ ابف ا ُاعتبر حروفا زائدة في بعض اآليات:م ممّ ابن القيّ  اإلمام موقف -5-0
 تمؾ اآلراء اإلماـ بعضحاة زائدة، كرٌد ـ في مكاضع كثيرة آيات تتضٌمف حركفا اعتبرىا النٌ القيٌ 
 يادة في آيات أخرل:الزٌ  بتى كأثٍ 

 نذكر: ،يادة فيياـ الزٌ مف اآليات التي نفى اإلماـ ابف القيٌ  يادة فييا:آيات نفى الزّ  5-0-1
 :73مرالزّ  ﴾َعَمْيُكمْ  َحتَّى ِإَذا َجاُءوَىا َوُفِتَحْت َأْبَواُبَيا َوَقاَل َلُيْم َخَزَنُتَيا َسَلمٌ ﴿ قكلو تعالى. 

ة ألٌف أبكاب الجنٌ  ؛(الثمانية )كاكحت( فمنيـ مف اعتبرىا تٍّ كفي حاة في شأف )الكاك( في )النٌ مؼ اخت
 أم القائؿ بزيادة الكاك كضٌعفو أيضا، يقكؿ:ـ، كعرض الرٌ ابف القيٌ اإلماـ كىذا رأم ضٌعفو ثمانية، 

ت ى ًإذا جاؤي )ة: قاؿ ألىؿ الجنٌ » ٍت أىٍبكابيياك حى فيًتحى كقالت طائفة أخرل: الكاك زائدة.  ..بالكاك. (ىا كى
زيادة الكاك غير  فإفٌ  ؛انية. كىذا أيضا ضعيؼكما ىك في اآلية الثٌ  ؛كالجكاب الفعؿ الذم بعدىا

قدير ، كالتٌ 2كففي ىذه اآلية ىـ الككفيٌ  . إٌف الذيف قالكا بزيادة )الكاك(1«معركؼ في كبلميـ
ٍت أىٍبكابييا) عندىـ ت ى ًإذا جاؤيىا فيًتحى  . ( جكاب الشرط )إذا(تٍ حى تً ذلؾ ألٌف )في  ،(حى

اه اإلماـ أم الذم تبنٌ ال تككف زائدة، كىك الرٌ  كرأكا أٌف )الكاك( ،كفكعارضيـ في ذلؾ البصريٌ     
يف في كال نرل رأم الككفيٌ  ،حت( معطكفة عمى )جاؤكىا(تككف )فيتً إٍذ  ؛نراه األنسبك ، ـابف القيٌ 

كف ككافقيـ فيو ما ذىب إليو البصريٌ  دكما ال نؤيٌ  ،)إذا( قكليـ: إٌف )فيتحت( ىي جكاب شرط لػ
نٌ ارط محذكففي اعتبار جكاب الشٌ  ،ـاإلماـ ابف القيٌ   ق(، قاؿ: 310)ت برمٌ ما نرل ما رآه الطٌ ؛ كا 

طبتـ فادخمكىا  ،كقاؿ ليـ خزنتيا: سبلـ عميكـ ،أبكابيا تٍ حى فمعنى الكبلـ: حتى إذا جاءكا كفتً  »
أيخذ بقكؿ  أما لككبذلؾ يستقيـ المعنى،  ،3«كا: الحمد  الذم صدقنا كعدهخالديف، دخمكىا كقال

أف فإٌف معنى الجزاء لـ يحصؿ، فيؿ يككف جزاء المجيئ  ،حت(يف، ككاف الجكاب )فتً الككفيٌ 
  .الجزاء  كىكتفتح األبكابي فحسب؟ أما الجكاب عند الطبرم، فيك أف يدخمكىا كيقكلكا الحمد ، 

                                                                                                       

                                                 

 459فسير القيـ، صابف قيـ الجكزية، التٌ   - 1  
 374، ص2ابف األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ،ج -  2
، 21سة الرسالة، جمؤسٌ  ،2000بيركت:  .1د شاكر، طبرم، تفسير الٌطبرم، تح: أحمد محمٌ الطٌ  محٌمد بف جرير - 3
 .341ص
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 :48األنبياء ﴾َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى َوَىاُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَياًء َوِذْكًرا ِلْمُمتَِّقينَ ﴿ قولو تعالى 

زائدة، كعٌقب عمى ذلؾ  (اءن يى ة مف اعتبر )الكاك( في )كضً إلى أٌف ثمٌ  ،ـاإلماـ ابف القيٌ أشار 
فٌ ، ك الكاك زائدة فٌ : إب مف قاؿصً يي كلـ  »بقكلو:   كلـ يذكر. 1«الحاؿمنصكب عمى  (اءن يى ضً ) ا 

ريف، فكجدنا صاحب بنا المسألة عند المفسٌ كتطمٌ  ،اإلماـ مف قاؿ بزيادة الكاك في )ضياء(
كاإلماـ ابف . 2«، بغير كاك: كىك حاؿ عف الفرقافاس: ضياءن كقرأ ابف عبٌ  » :يقكؿ (اؼالكشٌ )

ابقة مف عمى ذلؾ قكلو عف اآلية السٌ  زائدة، كيدؿٌ  ـ يعارض معارضة شديدة مجيئ )الكاك(القيٌ 
 ليس في كبلـ العرب الفصحاء.  ،فيك يرل أٌف زيادة )الكاك( ،مرسكرة الزٌ 

كرد ما يدٌؿ عمى  فإفٍ  ياؽ؛ىك أف نمتـز بمقتضيات السٌ  ،الذم نراه في مسألة زيادة )الكاك( إفٌ     
 أٌما إذا تبٌيف أٌف )الكاك(ا زائدة، شٌدد في عدـ مجيئيفيي زائدة، كال نرل مسٌكغا لمتٌ  ،يا زائدةأنٌ 

 قدير.أكيؿ كالتٌ عقيد كالتٌ فبل داعي لمتمٌحؿ كالتٌ  ،معمـك كمعنكمٌ  كجاءت لغرض نحكمٌ  ؛ةأصميٌ 

لة، مف ذلؾ ما قالو ابف أـ في المسحاة لـ يتشٌددكا تشٌدد اإلماـ ابف القيٌ نشير إلى أٌف النٌ      
و أم: كاف ال ماؿ لو. ككجٍ  ؛كاف؛ نحك قكليـ: كاف كال ماؿ لو زيادة الكاك في خبر »جٌني: 

أم: جاءني  ؛مجرل قكليـ: جاءني كال ثكب عميو فجرل ؛خبر كاف بالحاؿ وي بى شى  ،جكازه عندم
خبر كاف بالحاؿ، كالذيف  وي بى و الجكاز عنده شى ككجٍ  ،جيز زيادة )الكاك(ي ىينا يي فابف جنٌ ، 3«عارينا
، كاعتمدكا في مذىبيـ كاف عمى سبيؿ الحاؿ ،في اآلية مف سكرة األنبياء زيادة )الكاك( أجازكا

 اس.قراءة ابف عبٌ 

 َمُع ِإالَّ ُدَعاءً ــُق ِبَما اَل َيسْ ـَثِل الَِّذي َيْنعِ ـُل الَِّذيَن َكَفُروا َكمَ ـثَ ـَومَ  ﴿ الى:ــولو تعـــق 
قالكا: كقد ذكر ذلؾ  كالمعنى بما ال يسمع دعاء كنداء. ؛زائدة (إاٌل )» .171البقرة ﴾ َوِنَداءً 

 .ةاخى نى  مى إالٌ  ؾ  فى نٍ ا تى مى  يجي اجً رى اعر: حى في قكؿ الشٌ  األصمعيٌ 

                                                                                                       

                                                 

 .415، ص2ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج -  1
 .121، ص3الٌزمخشرم، الكٌشاؼ، ج -  2
 .464، ص2ابف جٌني، الخصائص، ج -  3
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مكقؼ ابف  إفٌ . 1«ثبتالمي  زاد في الكبلـال تي  (إالٌ ) فإفٌ  ؛مناخة. كىذا جكاب فاسد ما تنفؾٌ  :أم
ال يجكز أف  إذٍ  -كقد تقٌدـ - تابع لمكقفو حكؿ االستثناء ،في ىذه المسألة (إالٌ )ـ مف زيادة القيٌ 
 .كلـ يتقٌدميا نفي ؛زائدة (كف ىينا )إالٌ تك

 -  :159آل عمران ﴾َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن المَِّو ِلْنَت َلُيمْ ﴿قولو تعالى 

يد بعد كزً  »: ابف مالؾحاة زائدة، قاؿ كقد عٌدىا الكثير مف النٌ  ،حكؿ )ما( مثار الخبلؼ في اآلية
بيف الباء كمجركرىا  (ما)زيادة  ...(ربما) كػ (ما) ... كقد ترد الباءي  (ما)كالباء  (عف)ك (مف)

 ـ، قاؿ:كىك مذىب رٌده اإلماـ ابف القيٌ  ،2«﴾َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن المَِّو ِلْنَت َلُيم﴿ كقكلو تعالى:
زائدة في ىذه  (ما) فٌ إحاة كال تسمع قكؿ مف يقكؿ مف النٌ  ،ما لنت ليـ إال برحمة مف ا :أمٍ »

ـ كما قالو ابف القيٌ  كمف الخبلؼ بيف اإلماـكىينا م. 3«ؿو صادر عف عدـ تأمٌ فإنٌ  ،المكاضع
ـ يؤٌكد في مكاضع عديدة أٌف فاإلماـ ابف القيٌ  يادة؛حاة، كىك خبلؼ نراه عائدا إلى مفيـك الزٌ النٌ 
حاة األىمية إلى لى النٌ بينما أكٍ  .ال يحصؿ مف غيرىا ،يحصؿ معيا معنىفبل بٌد أف  ،ما زيادةأيٌ 
في  في اآلية زائدة، كدليميـ في ذلؾ عمؿ حرؼ الجرٌ  عتبركا )ما(لمحرؼ، كقد ا حكمٌ كر النٌ الدٌ 

كككنيا مزيدةن ال يمغي ما ذىب إليو اإلماـ مف معنى اآلية، كىذا ما يؤكٌده  ،)رحمة( معمكلو
نو ليـ اللة عمى أف ليٍ كالدٌ  ،نبيوكالتٌ  ،أكيدمزيدة لمتٌ  (ما)ك » في تفسيره:ق(  685)تالبيضاكم 
ىـ  ،(ؿو صادر عف عدـ تأمٌ فإنٌ ذيف قصدىـ اإلماـ بقكلو )كلعٌؿ ال. 4«برحمة مف ا ما كاف إالٌ 

إلى  بيكاتيندكف أف  ،كا بالحالة اإلعرابية كعبلمتيا، كعبلقة العامؿ بالمعمكؿحاة الذيف اىتمٌ النٌ 
 كمف ىؤالء العكبرم في إعرابو ليذه اآلية.  ؛المعاني

                                                                                                       

                                                 

 .144ـ، صفسير القيٌ ـ الجكزية، التٌ ابف قيٌ  - 1
 .816، ص2افية، جابف مالؾ، شرح الكافية الشٌ  -  2
 .627، ص2ـ الجكزية، بدائع الفكائد، جابف قيٌ  -  3
دار  : دت،. بيركت1المرعشمي، طحمف د عبد الرٌ نزيؿ كأسرار التأكيؿ، تح: محمٌ ، أنكار التٌ يف البيضاكمناصر الدٌ  -  4

 .45، ص 2، جالعربيراث إحياء التٌ 
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 :أشار  .77األنفال﴾َوُيْذِىَب َعْنُكْم ِرْجَز الشَّْيَطاِن َوِلَيْرِبَط َعَمى ُقُموِبُكمْ ﴿ قولو تعالى
 ، قاؿ:مذىب ال يصحٌ  (ـٍ كي كبً مي عمى قي  طى بً رٍ ـ إلى أٌف القكؿ بزيادة )عمى( في )كليى اإلماـ ابف القيٌ 

يء بؿ بيف ربط الشٌ  ،كليس كما ظفٌ  ؛كالمعنى يربط قمكبكـ ؛زائدة (عمى) أفٌ  الكاحدمٌ  فٌ ظكقد  »
كتب بحثنا في  .1«كال يقاؿ ربط عمييا ،ابةو يقاؿ ربط الفرس كالدٌ فإنٌ  ؛بط عميو فرؽ ظاىركالرٌ 
عراب القرآفالتٌ  أٌف ما ذىب إليو اإلماـ ابف  ، كيبدك؛ فمـ نعثر عمى قكؿ بزيادة )عمى(فسير كا 
 ٌف المعنى ليس نفسو بيف أف يقاؿ )يربط عمى قمكبكـ( ك)يربط قمكبكـ(أ مف باب ـ يستقيـ؛القيٌ 
ؽ بػ )ليربط ، كىك معنى ال يتحقٌ 2بر كاإلقداـ عمى مجالدة األعداءبط عمى القمب يككف بالصٌ فالرٌ 

ليست زائدة في اآلية مف  عمى()مف أٌف  ،ـة ما ذىب إليو ابف القيٌ ى صحٌ كبذلؾ تتجمٌ  .قمكبكـ(
 سكرة األنفاؿ.  

ا نَ مْ قُ  ذْ ا ِ وَ ﴿ نحك قكلو تعالى: عمى مف عٌد )إٍذ( زائدة في بعض اآليات؛ أيضا ـأنكر ابف القيٌ     
 اسِ منَّ لِ  ةً ابَ ثَ مَ  تَ يْ بَ ا الْ نَ مْ عَ جَ  ذْ ا ِ وَ ﴿ :كقكلو تعالى .34البقرة﴾وادُ جَ سَ فَ  مَ دَ وا آِل دُ جُ اسْ  ةِ كَ ئِ َل مَ مْ لِ 
مـ المخاطب لعً  ظفالمٌ  يا مذككرة فيكأنٌ  ؛فيشير بالكاك العاطفة إلييا...» .105البقرة ﴾انً مْ أَ وَ 

. كنرل 3«كليس كذلؾ ؛ناائدة ىز  (إذٍ ) : إفٌ قاؿ اةحالنٌ  ظاىرية ا خفي ىذا عمى بعضمٌ كل، بالمراد
ة عمى الكقت، كىذا الذم ذىب إليو العكبرم في إعرابو ألٌنيا دالٌ  ؛زائدة أٌنو ال يستقيـ اعتبار )إٍذ(

ال  ألف القرآف ؛ىينا زائدة، كىذا إٍقدىاـ ًمٍف أبي عبيدة (إذٍ )قاؿ أبك عبيدة  » لمقرآف الكريـ، يقكؿ:
كلعٌؿ المنيج كاحد عند . 4«الكقت( معناىا )إذٍ ك ،بغاية تجرم إلى الحؽ ـ فيو إالٌ تكمٌ ينبغي أف يي 

فيـ يحتكمكف لمقرآف إلثبات قاعدة نحكية أك نفييا، كال يحٌممكف القرآف  ريف؛يف كالمفسٌ األصكليٌ 
 حكية ما ليس في معناه.الكريـ مف القكاعد النٌ 

 حاة مف بعض آمـ قد اعترض عمى مكقؼ النٌ نخمص إلى أٌف اإلماـ ابف القيٌ  ،ا تقٌدـممٌ     
كىي ليست كذلؾ عنده، كقد  ؛أم في اعتبار بعض الحركؼ زائدةالقرآف الكريـ، كلـ يكافقيـ الرٌ 
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ؽ مع كٌؿ معنى زائد، غير آبو بالحالة عمى استجبلء المعاني التي تتحقٌ  -كما تقٌدـ -رٌكز
 بتحقيؽ المعاني. -عنده -العبرة ما إنٌ يضبطيا مف أحكاـ نحكية، ما ك  ،ة كعبلماتيااإلعرابيٌ 

في مسألة الحركؼ الزائدة في  ـشٌدد اإلماـ ابف القيٌ تلئف  يادة:فييا الزّ  أثبتآيات  -5-0-0
 مف ذلؾ: حركفا زائدة؛ رى خى ل أٌف في آيات أي ، فإٌنو رأحاة في ذلؾبعض اآليات، كرٌد آراء النٌ 

 ا َلُيَوفَِّينَُّيْم َربَُّك َأْعَماَلُيمْ ﴿تعالى:  قولو نَّ ُكًل َلمَّ في  ٌف )ما(اإلماـ أ رأل .111ىود  ﴾ َواِ 
ـ في خبرىا ىي الفارقة بيف كالبلٌ  ،قيمةفة مف الثٌ ؼ كانت عنده ىي المخفٌ خفٌ  مفٍ » اآلية زائدة:

كىذا ما  .1«ى بالمثقمةى بيا القسـ كما يتمقٌ ىي التي يتمقٌ  (إفٍ )ك ،كما زائدة ،افية كالخفيفةالنٌ  إفٍ 
عرابوجٌ أكرده الزٌ  يا لـ تغٌير ال المعنى كال ألنٌ  )ما( زائدة؛رأل أٌف  إذٍ  ؛اج في معاني القرآف كا 

 كلـ يعترض عميو ،ـ ذكر زيادة )ما( ككجو مف الكجكهالعمؿ. كتجدر اإلشارة أٌف اإلماـ ابف القيٌ 
ف كافؽ رأييو رأمى الزٌ  لو مكافقة في عدـ تغييرىا فبل نرل  اج في زيادتيا كعدـ عمميا؛جٌ كا 

مفاده أٌف كؿ حرؼ زائد  ،ـ تقـك عمى أصؿ ثابت عندهماـ ابف القيٌ ألٌف القاعدة عند اإل المعنى؛
 يستدعي معنى جديدا.

 17ارياتالذّ  ﴾َكاُنوا َقِميًل ِمَن المَّْيِل َما َيْيَجُعونَ ﴿ تعالى: قولو. 
كخبر كاف  ،زائدة (ما)كقيؿ »يقكؿ:  ـ رأيا يقكؿ بزيادة )ما( في ييجعكف،عرض اإلماـ ابف القيٌ 

مٌ  ،ىجكعان قميبلن  :أم ؛ا عمى المصدريةإمٌ  ،كقميبل منصكب .(ييجعكف)  :أم ؛رؼا عمى الظٌ كا 
ٍف لـ يكف كذلؾفكأٌنو يؤيٌ  أم؛ىذا الرٌ عمى كلـ يعترض اإلماـ ، 2«زمنان قميبل ؛ فيك لـ ده، كا 
مذىب قاؿ بو العكبرٌم في  زيادة )ما(ك  اـ يرٌد ما يراه خاطئا ببل ترٌدد،عيدنا باإلم ألفٌ  يخٌطئو؛

 اؼ.مخشرٌم في الكشٌ كالزٌ إعرابو لمقرآف، 

ـ ابف القيٌ  اإلماـ ىك أفٌ  ،كائدو مف مسألة الحركؼ الزٌ مف استنباطإٌف الذم أمكننا البحث     
فيك تشٌدد في مكاضع كثيرة  ،ة حركؼ زائدةأف تككف ثمٌ خذ مكقفا صارما في رفض يكاد يتٌ 
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ا ما أكرده مف آيات عمى أف فييا القرآف الكريـ، أمٌ  عمى مف عٌد بعض الحركؼ زائدة في آم
 حاة.و ال يعدك أف يككف إال ذكرا لكجو ضمف أكجو قاؿ بيا النٌ فإنٌ  ،زيادة

يعتبر امتدادا  ،ـ عف حركؼ الجرٌ كبلـ اإلماـ ابف القيٌ  إفٌ  :رّ ـروف الجـح اني:المبحث الثّ 
ا نثره في كتبو حكؿ ما جمعناه ممٌ ف خبلؿ و عنو حكؿ حٌد الحركؼ، كممنسجما لما سبؽ نقمي 

 عند اإلماـ يرتكز عمى المعالـ اآلتية: يمكف أف نقكؿ إٌف حٌد حركؼ الجرٌ  ،حركؼ الجرٌ 

ت مف حيث دلٌ  ؛في األسماء كجب عمؿ حركؼ الجرٌ  »: باألسماء تختٌص  الجرٌ حركؼ  -
أخرل عمى األسماء  باألفعاؿ، كدخمت حركؼه  ت حركؼه فإذا اختصٌ  ؛1«عمى معنى فييا

حاة قبكؿ حرؼ بؿ اعتبر النٌ  ت باالسـ؛اختصٌ  كاألفعاؿ عمى حٌد سكاء، فإٌف حركؼ الجرٌ 
 عبلمة مف عبلمات االسـ.    الجرٌ 

كقد تقٌدـ أٌف الحركؼ ال ، كلذلؾ يعمؿ فيو ؛يدٌؿ عمى معنى بارتباطو باالسـ حرؼ الجرٌ  -
نٌ  و مف القكؿ ، كىذا نستشفٌ ارتباطيا باأللفاظما معناىا يحصؿ مف تحمؿ معنى في لفظيا، كا 

 ـ.ابؽ لئلماـ ابف القيٌ السٌ 
ؿ بيا إلى الكصبلت في كبلميـ التي كضعكىا لمتكصٌ »عٌدل بيا األفعاؿ، حركؼ الجٌر تي  -

مكا باألفعاؿ إلى المجركر التي كضعكىا ليتكصٌ  ،أحدىا حركؼ الجرٌ  ؛غيرىا خمسة أقساـ
أٌف مف األفعاؿ ما ييعٌدل بنفسو، كمنيا ما ال يتكٌصؿ إلى  كقد تقٌدـ في فصؿ األفعاؿ .2«بيا

 كحركؼ الجٌر. ،معمكلو إاٌل بكاسطةو 
رؼ كالمجركر ليس الظٌ  » حاة )التعميؽ(متعٌمؽ بمعنى، كىك ما اصطمح عميو النٌ  الجارٌ  -

لك انفردت لـ يكف فييا شيء مف  ،كسائر حركؼ الجرٌ  (مف)ك (في)ككذلؾ  ...ىك الخبر
حاة أف ييخبر بالظركؼ أك ـ، كعند غيره مف النٌ يجكز عند اإلماـ ابف القيٌ فبل  ،3«ذلؾ

نٌ حركؼ الجرٌ   .(مستقرٌ )أك (كائفبػ ) حاةالنٌ  هر ما قدٌ  اف بالخبر، كىكما ىما متعمقٌ ، كا 
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ؿ سائر عكما ف ، كلـ يصٌنؼ حركؼ الجرٌ الجرٌ  يحٌدد مفيـكلـ  ،ـنشير أٌف اإلماـ ابف القيٌ 
ٌف ما حاة، النٌ   منثكرة في مكاضع مختمفة مف آثاره. اتذكرناه ىك جمع لشذرٌ كا 

اه بما قالو ـ، كقارنٌ عند اإلماـ ابف القيٌ  منا إليو مف مفيـك الجرٌ ظر في ما تكصٌ إذا أمعنا النٌ     
، يقكؿ ابف ية مف خصائص حرؼ الجرٌ خاصٌ أٌم ـ لـ يغفؿ ضح لنا أٌف اإلماـ ابف القيٌ ، اتٌ حاةالنٌ 
كالفعؿى  ،ؿ االسـ باالسـً كصً فتي  ،تصؿ ما قبميا بما بعدىا حركؼ الجرٌ » أصكلو:اج في رٌ السٌ 

صاؿ يتـ المعنى المقصكد بحرؼ فباالتٌ  ؛1«إال عمى األسماء كال يدخؿ حرؼ الجرٌ  ،باالسـ
ا عف أمٌ  .بو، كىذا ما أكٌده اإلماـ في أقكالو السابقة ، كبدخكلو عمى االسـ فقط اختصاصه الجرٌ 

بفعؿ أك  ،حيث كقعا ،رؼ كالمجركرالظٌ  :أم ؛يجب تعميقيما»: يكطيٌ فيقكؿ السٌ  التعميؽ؛
«ويى شبى 

 ألٌف كبلىما مسند.  ؛ة الخبركشبيو الفعؿ في الجممة االسميٌ ، 2
نا لـ نعثر عنده عمى ، فإنٌ في مكاضع كثيرة عف حركؼ الجرٌ  ف تحٌدثكا  ، ـإٌف اإلماـ ابف القيٌ    

نيؼ الحرؼ باعتماد معايير حاة، فيؤالء عمدكا إلى تصعمى نحك ما فعؿ النٌ  ،تصنيؼ ليا
فيا عمى أساس ، كمنيـ مف صنٌ ة أك عدمويا لمحرفيٌ فيا عمى أساس لزكمصنٌ  فمنيـ مف ،مختمفة

صنيؼ المشيكر اعتمد ؛ غير أٌف التٌ ىاء كحتٌ نحك: الكاك كالتٌ  ،أك عدمو اختصاصيا بالجرٌ 
 :3مخشرمٌ ؿ الزٌ الذيف اعتمدكه، ابف يعيش في شرحو لمفصٌ األساس األكؿ، كمف 
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تفصيمو عمى ىذا ف ؛أصميا، أٌما ما خرج منيا إلى االسميةالحرفية فذاؾ  تمـز حركؼ الجرٌ  أف
 حك:النٌ 
 و اسـ قكؿ بعض العرب: نيض ؾ عمى أنٌ كيدلٌ » ،عمييا ككف اسما بدخكؿ حرؼ الجرٌ كت :عمى

 اعر:مف عميو. قاؿ الشٌ 
 1«تىًصؿ  كعف قيضو ببىٍيداءى مىٍجيىؿً ... .ما تىـٌ ًخٍمسييا  دى عٍ بى  وً يٍ مى غىدىٍت ًمٍف عى             

عميو، كيككف  اسما بدليؿ دخكؿ حرؼ الجرٌ  اعر: )مف عميو( إذ كرد )عمى(اىد في قكؿ الشٌ كالشٌ 
 بمعنى: )مف فكقو(.

 أك الجانب، كمف شكاىد ذلؾ: كتككف اسما بمعنى الجية: عن 
 2يامً مى أى كى  ةن ارى ي تى ينً مً يى  فٍ عى  فٍ ... مً  ةن ئيرً دى  احً مى ي لمرٍّ انً رى أى  دٍ قى لى كى         

اسـ  ك)عف(حرؼ جٌر،  ًمٍف()( أم: )مف جية يميني( كيككف إعرابو: فٍ عى  فٍ مً اىد قكلو: )كالشٌ 
 .بػ )مف( مجركر المحؿٌ 

 مف ذلؾ قكؿ األعشى: عمى اسمية )كػػػ( اتحاة شكاىد معدكدتداكؿ النٌ : كـــ 
ؿي تي في الٍ كى  تي يٍ الز   يوً فً  بي ىى ذٍ يى  فً عٍ الط  ... كى  طو طى م شى كً ى ذى يى نٍ يى  فٍ لى كى  كفى يي تى نٍ تى أى            

3 
كىي فاعؿ ينيى، كىك إعراب تداكلو الكثير مف  ،اىد قكلو: )كىالط ٍعًف( فالكاؼ بمعنى )مثؿ(كالشٌ 
 .ابف مالؾ كابف يعيشاج ك رٌ : ابف السٌ منيـ ؛حاةالنٌ 

  ْألن يما إذا كانا حرفيف بينيا؛ ألفٌ ؟ قيؿ: (مذ، كمنذ)بينيت  ـقيؿ: فىمً  فإفٍ  » :(منذُ )و ()مذ 
ذا كانا اسميف بينيا ،ةيا مبنيٌ الحركؼ كم حاة عمى أٌف كأٍجمع النٌ . 4«نيما معنى الحرؼلتضمٌ  كا 

  فإف كاف مرفكعا فيما اسماف ؛حرفا يككف بناء عمى ما بعدىما كالتمييز بيف كركدىما اسما أ
 .فيما حرفاف ،أٌما إذا كرد ما بعدىما مجركرا

                                                                                                       

                                                 

 .231، ص4سيبكيو، الكتاب، ج -  1
 .24، ص2ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج - 2
 .23، ص2المرجع نفسو، ج - 3
 .200ابف األنبارم، أسرار العربية، ص - 4



 الحزوف مسائل فيآراء ابه القي م الث: الفصل الث  

 

 215 

ة حركؼ الجٌر في باب اسميٌ  حاةى لـز النٌ  عقيد الذمييف إلى التٌ ضع إال منبٌ ك ال نبرح ىذا المك    
 كىك أال ،ماعكاىد عنيا قميمة، كىي مفقكدة في أفصح ما في السٌ الشٌ  فاسمية: )عمى، عف، كػ(

شبيو، كنرل فيي لمتٌ  فإذا قٌدركا فيو )مثؿ( ،القرآف الكريـ. كنرل أٌف قكليـ: )الكاؼ فاعؿ( محاؿ
  أٌف المشٌبو المحذكؼ ىك الفاعؿ كليس الكاؼ، كا أعمـ.

 ىك تفسير ،مييز بيف ككنيما حرفيف أك اسميففنرل تفسيرىـ لمتٌ  أٌما حديثيـ عف )مذ كمنذ(   
عيدنا أف نفٌسر القكؿ بالقاعدة، كليس أف نبحث عف القاعدة  إذٍ  حك؛ة لمنٌ خالؼ القاعدة األصميٌ 

اعتبرناىما  ،ـ؛ فإٍف رفع ما بعد )مذ كمنذ(عقؿ أف نحتكـ إلى قكؿ المتكمٌ فبل يي مف خبلؿ القكؿ، 
ٍف جٌر قمنا إٌنيما حرفاف اسميف؛ بالظرفية دكف أف يككنا  ، كنقترح ىينا أف يختٌص )مذ كمنذ(كا 

       حرفي جٌر.  

ذا أثبتنا في مكاضع سابقة أٌف اإلماـ ابف القيٌ     إلى األخذ  كثيرةة نحكيٌ ـ جنح في مسائؿ كا 
ف لـ يصٌنؼ حركؼ الجرٌ - نا نستنتج أٌف اإلماـبأيسر الكجكه؛ فإنٌ  ما كاف ليكافؽ تعقيد  -كا 

كالباء  (كع المفتكففريؽ منكـ النٌ  في أمٌ ) :كالتقدير (في)ابع أف الباء بمعنى الرٌ »، يقكؿ: حاةالنٌ 
ذا دعاؾ المٌ  ...منو ؼ ظاىر ال حاجة إلى شيءيا تكمٌ كىذه األقكاؿ كمٌ  ،عمى ىذا ظرفية فظ كا 

اإلماـ ابف  خالؼ قدك  .1«ب مف دعاؾ إليو مف مكاف بعيدفبل تجً  ؛إلى المعنى مف مكاف قريب
 لئلماـ ابف قٌيـ الجكزية. حكمٌ النٌ  منيجكثيرة سيأتي بيانيا في فصؿ الفي مسائؿ  حاةى القٌيـ النٌ 

 عند اإلمام ابن القّيم: من مسائل حروف الجرّ  -1
كقد خٌصيا  ،(بً )ني كثيرة لحرؼ الجر: احاة معيذكر النٌ  :(باء)الالحرف مسائل في  -1-1

، منيا 2ثبلث عشرة معنىبػ ني(ااني في حركؼ المع( في )الجنى الدٌ ق749)ت المرادمٌ 
في معنى  ، يقكؿـلـ يغفميا اإلماـ ابف القيٌ  كىي معافو  بعيض، كالمصاحبة...اإللصاؽ، كالتٌ 

ْجناُىْم ِبُحورٍ ﴿قكلو تعالى:  » :اإللصاؽ زكيج فمفظ التٌ  ...اىـقرنٌ  :أم ؛54خانالدّ  ﴾ِعينٍ  َوَزوَّ

                                                                                                       

                                                 

  .219القرآف، صبياف في أقساـ ابف قٌيـ الجكزية، التٌ  -1
 .46، صاني في حركؼ المعانيالمرادم، الجنى الدٌ  حسف  -2
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 1.«عمى االقتراف كالضـٌ  دؿٌ يناىـ الحكر. كلفظ الباء كحٍ كما قاؿ مجاىد: أنٍ  ،كاحعمى النٌ  يدؿٌ 
 االقتراف كالضـٌ ىما مصطمحاف في مقابؿ ما اصطمح عميو النحاة باإللصاؽ. ك 

 ثى عى بى ) دكف .21اإلسراء ﴾َأْسَرى ِبَعْبِده﴿في قكلو تعالى:  » معنى المصاحبة: كيقكؿ في    
حاة كذكر النٌ . 2«حبةاالباء ىنا لممص فإفٌ  ،لو في مسراه حبتواما يفيد مص ،(أرسؿ بو)ك ،(بعبده
كليس ىذا مؤٌدل المصاحبة في اآلية  ،(مع)تككف لممصاحبة إذا حيسيف استبداليا بػ  (الباء)أٌف  

 يخٌص  ،(بً )مكاف  (مع)حاة بحسف كقكع قصده النٌ ألٌف ما  ؛التي ذكرىا اإلماـ ابف القٌيـ
عاية كالمعٌية، مف ، تعني الرٌ yفي اإلسراء لرسكلو  عٌز كجؿٌ كمصاحبة ا  ،ةالمصاحبة العينيٌ 
 .48ورالطّ  ﴾َفِإنََّك ِبَأْعُيِنَناَواْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك ﴿ قبيؿ قكلو تعالى:

حاة معنى ال كجعمو النٌ  ،ىك اإللصاؽ (الباء)المعنى األساس الذم تدٌؿ عميو  نشير إلى أفٌ        
فجائز أف يككف معو استعانة  ،معناه اإًللصاؽ (الباء) » ة:فرعيٌ  ع عنو معافو كقد تتفرٌ  ،يفارقيا
كنرل  ةعدياكتفى بمعنى اإللصاؽ كالمصاحبة كالتٌ ف ؛ـابف القيٌ  اإلماـ ا، أمٌ 3«يككف الأف كجائز 

 .اإللصاؽ كالضـٌ بأٌف كبٌل مف معانييا يكحي 
 : االستعبلءأربعةى معافو  (عمى)حاة لمحرؼ النٌ  ذكر: (عمى) الحرف مسائل في -1-0

 ـ لمعنى االستعبلء في شرحو لآلية:كأشار اإلماـ ابف القيٌ  ،كالمصاحبة ،ة، كالمجاكزةرفيٌ كالظٌ 
يا ألنٌ  ؛ا عمى المعنىفظ تنبيين في المٌ  (عمى)دخمت  » :يقكؿ .39وط ﴾َوِلُتْصَنَع َعَمى َعْيِني﴿

بداءكاال ،ستعبلءتعطي اال صنع عمى أمف ال تي كلً  :و يقكؿ سبحانو كتعالىفكأنٌ  ،ستعبلء ظيكر كا 
كأٌف فيو استعبلء عمى الخكؼ  ،4«ةءى بلى كى عاية كالٍ نيا معنى الرٌ كذكر العيف لتضمٌ  .تحت خكؼ
نٌ عاية اإللييٌ بالعناية كالرٌ  . كمثميا قكلو (عمى)بحرؼ الجٌر  ما أيٍكًسبت اآليةي ىذا المعنىة، كا 

 .00المؤمنون  ﴾َوَعَمْيَيا َوَعَمى اْلُفْمِك ُتْحَمُمونَ ﴿ :تعالى

                                                                                                       

                                                 

 .474ـ، صفسير القيٌ ـ الجكزية، التٌ ابف قيٌ  - 1
 .1162، ص3ـ الجكزية، بدائع الفكائد، جابف قيٌ  - 2
 .412، ص1، جحكاج، األصكؿ في النٌ رٌ ابف السٌ  -  3
 .339، ص2ـ الجكزية، بدائع الفكائد، جابف قيٌ  -  4
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  كذلؾ في معرض  ،(عف)ال تككف بمعنى  (عمى)أشار اإلماـ في مكضع آخر إلى أٌف
كىي المجادلة  ،ماراةكمنو المي »، 72جم الن   ﴾َأَفُتَماُروَنُو َعَمى َما َيَرى ﴿ حديثو عف اآلية:
كما قالو  (عف)كليست بمعنى  ،كىي عمى بابيا (عمى) ػىذا الفعؿ ب مدٌ كالمكابرة كليذا عي 

مقاـ حرؼ  عمى تشديد اإلماـ عمى عدـ جكاز أف يقكـ حرؼد آخر كىذا شاىً  .1«دالمبرٌ 
. ﴿َيْوَم ُىْم َعَمى » (في)بمعنى  (عمى)كنفى اإلماـ ابف القٌيـ في مكضع آخر أف تككف  آخرى

كلكف  ؛و بمعنى يحرقكفكالمشيكر في تفسير ىذا الحرؼ أنٌ  .13اريات الذّ  ﴾النَّاِر ُيْفَتُنونَ 
ىـ  يـك :لقيؿ ،كلك كاف المراد نفس الحرؽ ،تعطي معنى زائدان عمى ما ذكركه (عمى)لفظة 
كما تككف  ،(في)بمعنى  (عمى) :قاؿ كثير منيـ ،ـ ىؤالء ذلؾمً ا عى كليذا لمٌ  ؛فتنكفار يي في النٌ 

مف  ؛ريفما ذىب إليو اإلماـ ىك الذم عميو الكثير مف المفسٌ ك . 2«(عمى)بمعنى  (في)
ار كليس المعنى اإلحراؽ، كبعضيـ الذم رأل أٌف لمكافريف فتنة عمى النٌ ، 3ىؤالء األخفش

ىينا ىك ما فتنتيـ كىـ كاقفكف عمى باب جيٌنـ. كالذم نراه  :أم ؛اررأل أٌف فتنتيـ عمى النٌ 
 (عمى)حرؼ زائد معنى زائدا، كال نتصٌكر أف ييؤتى بػ  مف أٌف لكؿٌ  ،ذىب إليو اإلماـ آنفا

 .(في)اللة عمى لمدٌ 
 الٌتبعيض: 4أربعة معافو  (مف) حاة لحرؼ الجرٌ يذكر النٌ : (ِمنْ )مسائل في الحرف  -1-3
  59األعراف  ﴾َماَلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغْيُرهُ  ﴿ كاستشيدكا باآلية: ،جنيس، كقالكا بزيادتياكالتٌ ابتداء الغاية، ك 

كمف المعاني التي أشار  ال حرؼ زائد في القرآف الكريـ. ـ قاؿ بأفٍ كأشرنا إلى أٌف اإلماـ ابف القيٌ 
 :(مف)إلييا اإلماـ عف حرؼ الجر

  ّْن ـإْن ُتْبُدوا ال ﴿ ىذا المعنى مستشيدا باآلية: كأشار إلىبعيض: الت َدَقاِت َفِنِعمَّا ِىَي َواِ  صَّ
ْن َسيَِّئاِتُكْم َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَن ـْنُكْم مِ ـفُِّر عَ ـْم َوُيكَ ـْيٌر َلكُ ـُيَو خَ ـُفَقَراَء فَ ـُتْخُفوَىا َوُتْؤُتوَىا الْ 

 في سياؽ ثكاب اآلية فٌ أل ض؛يبعالتي لمتٌ  (فٍ مً )فيي في مكضع  »: قاؿ .071البقرة ﴾َخِبيرٌ 

                                                                                                       

                                                 

 .252ابف قٌيـ الجكزية، الٌتبياف في أقساـ القرآف، ص  - 1
 .290ص ،المرجع نفسو - 2
 .524ص ، 2، جمكتبة الخانجي، 1990. القاىرة: 1تح: ىدل محمكد قراعة، ط ،األخفش، معاني القرآف -  3
المكتبة  ،2005بيركت:  .1ط ،عرفاف بف سميـ العشا حسكنةماني،  منازؿ الحركؼ. تح: الرٌ  عمي بف عيسى -  4

 .100، صالعصرٌية
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أك يكٌفر  ئاتكـ،قدير: يكٌفر عنكـ بعض سيٌ ، كالتٌ 1«نكبذىب جميع الذٌ تي دقة ال كالصٌ  ...دقة الصٌ 
 برٌم في تفسير اآلية.ئاتكـ، عمى نحك ما ذىب إليو الطٌ عنكـ ما شاء مف سيٌ 

  :ُل ِمَن ﴿ بعيض في اآلية:لمتٌ  (مف)مف اعتبر  خالؼ اإلماـ ابف القٌيـبيان الجنس َوُنَنزِّ
كمف ىؤالء  .80اإلسراء  ﴾اْلُقْرآِن ما ُىَو ِشفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْمُمْؤِمِنيَن َوال َيِزيُد الظَّاِلِميَن ِإالَّ َخساراً 

اإلماـ ابف ، كقاؿ بعيضلمتٌ  ف أكػبييفي ىذه اآلية لمتٌ  (فٍ مً )افو أٌف ل في كشٌ الذم رأ مخشرمٌ الزٌ 
 2«.و شفاءالقرآف كمٌ  فإفٌ  ؛بعيضىاىنا لبياف الجنس، ال لمتٌ  (فٍ مً )ك » يا لبياف الجنس:القٌيـ إنٌ 

ىنا نرل أٌنو لـ ابعيض. كىا لمتٌ يإنٌ  :ككذلؾ قاؿ العكبرٌم في إعرابو لمقرآف، كذكر أٌف بعضيـ قاؿ
ل أٌف في القرآف آيات مذىبو، فمف رأؿٌّ فٌسر اآلية كفؽ رفة، ككة صً ر لممسألة نظرة نحكيٌ نظى يي 

و شفاء ل أٌف القرآف كمٌ بعيض، كمف رألمتٌ  (فٍ مً )اعتبر  ،لمشفاءبيا دعى كيي بيا، محٌددة ييسترقى 
 لبياف الجنس. (فٍ مً ) جعؿ
َفَأْخَرْجَنا ِبِو ِمْن ُكلِّ ﴿ :لبياف الجنس باآلية التي (فٍ مً )كاستشيد اإلماـ ابف القٌيـ عمى    

جركر في مكضع م، كالبعيضتٌ اف الجنس ال لميىنا لباى (مف)ػ ف » يقكؿ: ،57األعراف﴾الثََّمَراتِ 
 (مف)دخؿ أا، ك ئشي خرج منياأو أنٌ  ، إالٌ بأنفسيامرات ما يريد الثٌ ، إنٌ رؼفي مكضع الظٌ  فعكؿ المال
المقصكد  كليسمرات، كردت لبياف جنس المخرىج، كأٌنو مف الثٌ  (فٍ مً )فػ  .3«و مٌ اف الجنس كيلب

  مرات.نا بعض الثٌ أخرجٍ 

 فػ (سافرت مف الجزائر إلى بغداد)نحك:  ؛البتداء الغاية( فٍ مً )تككف  :ابتداء الغاية ،
 ييقصد باالبتداء المكاف اٌلذم ابتدأ منو الفعؿ، نحك قكلو تعالى:ك ح ابتداء الفعؿ، يكضٌ  (ًمفٍ )
أم نكدم مف المكاف الذم ىك شاطئ ، 32القصص ﴾اأْلَْيَمنِ َفَممَّا َأَتاَىا ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد ﴿

َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَمى التَّْقَوى ﴿ تحديد زمف ابتداء الفعؿ، نحك قكلو تعالى: (ًمف)الكادم، كقد تفيد 
ِل َيْومٍ  تشيدا باآلية: سم (ًمفٍ ) اإلماـ إلى ىذه المعنى الذم تفيده لمحكقد أ. 128التوبة ﴾ِمْن َأوَّ

                                                                                                       

                                                 

 .482، ص2ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج -  1
 .363فسير القٌيـ، صػابف قٌيـ الجكزية، التٌ  -  2
 .367، ص1ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج - 3
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خرج لنا مف بقؿ األرض يي  :أم ؛عمى أحد القكليف...» ،61لبقرةا ﴾ِممَّا ُتْنِبُت األْرُض ِمْن َبْقِمَيا﴿
أم: ما تنبت  ؛يا متعمقة بقكلو: تنبتاني أنٌ كالقكؿ الثٌ  ،تكطئة كتمييد (ًمم ا تيٍنًبتي )كقثائيا كقكلو: 
، كقمنا 1«اني أظيرلبياف الجنس كىذا الثٌ انية كالثٌ  ،األكلى البتداء الغاية (فٍ مً ) ػف ،مف ىذا الجنس

أم القائؿ بداللة كذلؾ بعرضو لمرٌ  (مف)أم أشار إلى معنى ابتداء الغاية الذم تدٌؿ عميو  ،(ألمح)
 (ًمفٍ )اني القائؿ بأٌف عمى ابتداء الغاية في اآلية مف سكرة البقرة؛ غير أٌنو آثر الٌرأم الثٌ  (فٍ مً )

ذا احتكمنا إلى ما قصده النٌ   (ًمفٍ )نا ال نرل أٌف فإنٌ  ،(ابتداء الغاية)حاة بمعنى لبياف الجنس. كا 
يحمؿ معنى  ،مافاللة عمى االبتداء سكاء في المكاف أـ الزٌ الدٌ  ذلؾ ألفٌ  ؛ذلؾفي اآلية تدٌؿ عمى 

 مف سكرة البقرة. 61نو اآلية االستمرارية مف ابتداء الفعؿ إلى بمكغ الغاية، كىذا ال تتضمٌ 
ىك المجاكزة، مف  (عفٍ )حاة لمحرؼ معنى ذكره النٌ  إٌف أىـٌ  :(عنْ )مسائل في الحرف  -1-4

، جعؿ الجكع ما عدا الشٌ فمً  (عف)ا كأمٌ » ذلؾ ما قالو سيبكيو: يء، كذلؾ قكلؾ: أطعمو عف جكعو
عدية. كاالستعبلء، كالبي عميؿ، كأضاؼ إلى ذلؾ ابف ىشاـ معاني التٌ  ،2«منصرفان تاركان لو قد جاكزه

عدية يمكف أف نضٌمو إلى المجاكزة؛ كمف األمثمة التي ذكرىا سيبكيو عف كنرل أٌف معنى البي 
 فجعمو بعيدا عنو.  ،أم أٌنو جاكز باإلطعاـ الجكع ؛(أطعمو عف جكع)المجاكزة: 

 (ًمفٍ ) عمى نحك صنيعو مع الحرؼ (عف)فمـ يفٌصؿ في معاني الحرؼ  ،ـأٌما اإلماـ ابف القيٌ    
ُيْؤَفُك َعْنُو  ﴿ :كذلؾ في شرحو لآلية ،(عف)عميو الحرؼ  عميؿ الذم يدؿٌ التٌ كقد أشار إلى معنى 

َوَما َنْحُن ﴿ :كقكلو ،سبيبىنا فييا طرؼ مف معنى التٌ اى (عفػ)ف » يقكؿ:. 29ارياتالذّ  ﴾َمْن ُأِفكَ 
 4حاة، كىي نفسيا اآلية التي استشيد بيا الكثير مف النٌ 3«53ىود ﴾ِبَتاِرِكي آِلَيِتَنا َعْن َقْوِلكَ 

  (مف أجؿ قكلؾ)في معنى  ،(عف قكلؾ)كقٌدركا أٌف  ،(عف) إليضاح معنى التعميؿ في الحرؼ
 .  (بسبب قكلؾ)أك 

                                                                                                       

                                                 

 .484، ص2ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ، ج -  1
 .226، ص4سيبكيو، الكتاب، ج - 2
 .288ص ،بياف في أقساـ القرآفـ الجكزية، التٌ قيٌ ابف  - 3
 .42، ص3ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ج - 4
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 (عف) أٌف حرؼ الجرٌ  ،بياف في أقساـ القرآف()التٌ  ـ في مكضع آخر مفيٌ أٌكد اإلماـ ابف الق    
اللة عمى معنى ال يحصؿ إاٌل بو، كال يمكف أف يقـك حرؼ آخر مقامو. كبٌيف ىذا مف ييستعمؿ لمدٌ 
نطقو  ألفٌ  ؛كلـ يقؿ كما ينطؽ باليكل » قاؿ:، 3جمالنّ  ﴾َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَيَوى﴿ خبلؿ اآلية:
ذا لـ يصدر عف ىكل ،نطقو ال يصدر عف ىكل ف أفٌ و يتضمٌ فإنٌ  ،مغعف اليكل أبٍ  فكيؼ  ،كا 

اليكل  نفيي ك  ،1«كنفيو عف نفسو ،طؽنفي اليكل عف مصدر النٌ  :ف نفي األمريففتضمٌ  ؟ينطؽ بو
ا لـ أٌنو لمٌ  ،ليؿ عمى ذلؾكالدٌ  .(عف) ما ييفيـ بتضميف الٌسياؽ حرؼى الجرطؽ إنٌ عف مصدر النٌ 

ا نَ يْ دَ لَ وَ ﴿: (بً )طؽ في آية أخرل، أتى ا عٌز كجٌؿ بالحرؼ يكف الغرض اإلشارة إلى مصدر النٌ 
 .60المؤمنون  ﴾قِّ حَ الْ بِ  قُ طِ نْ يَ  ابٌ تَ كِ 

 نعرض في ختاـ ىذا المبحث مخٌططا يمٌخص معاني حركؼ الجٌر عند اإلماـ ابف القٌيـ:   
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

ف كانت تشترؾ في بعض معانييا، غير أٌنيا عند الغماـ  فحركؼ الجر عند اإلماـ ابف القٌيـ، كا 
ال يقـك بعضيا مقاـ بعض؛ إٍذ لكٌؿ حرؼ معنى يضفيو عمى الٌتركيب، كال يحصؿ معناه إاٌل 

 بحمكلو. 

                                                                                                       

                                                 

 .247بياف في أقساـ القرآف. صـ الجكزية، التٌ قيٌ ابف  - 1
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 كتحديدا في مبحث )التكابع( ،سماء(أشرنا في فصؿ )األ  حــروف العطــف:: الثالمبحث الثّ 
إلى مسائؿ عف العطؼ، مف ذلؾ حٌد العطؼ، كالمعطكؼ كالمعطكؼ عميو، كالعامؿ في 

ىنا آراء لئلماـ ا، كسنعرض ىمنا الحديث عف حركؼ العطؼ إلى ىذا الفصؿكأجٌ  المعطكؼ...
كمنيـ  ،طؼحاة قد ذكركا حركفا يحدث بيا العفإذا كاف النٌ  .بحركؼ العطؼ ةقـ متعمٌ ابف القيٌ 

التي ناقشيا مف تمؾ الحركؼ؟ كما ىي المسائؿ  ، فما مكقؼ اإلماـ ابف القٌيـ1مف جعميا عشرة
 ؟حركؼ العطؼفي 

  :(وَ ) حرف العطف من مسائل -1
إٌنيا مسألة بديعة نٌكه بيا اإلماـ ابف القٌيـ، كلـ نجد الواو ال يعطف الشيَء عمى نفسو:   -1-1

 عً كى الر  )طيفة في معرض حديثو عف تكالي استخمص اإلماـ ىذه المٌ كقد  ؛حاة مف نٌبو إلييامف النٌ 
أْن َطيَِّرا َبْيِتي لمطَّاِئفيَن َواْلَعاِكِفيَن ﴿ دكف إدراج حرؼ عطؼ بينيما، كذلؾ في اآلية: (جكدالس  

عطؼ بالكاك كما جكد، كلـ يي بالسٌ ع كٌ ؼ الر كصى  » يقكؿ اإلماـ:، 105البقرة ﴾والرُّكَِّع السُُّجودِ 
فالطائفكف  2«نفسو لشيء ال يعطؼ بالكاك عمىاك  ،(جكدالسٌ )ىـ  (عكٌ الرٌ ) فٌ أل ؛ما قبمو عطؼ

ٌكع فيـ أنفسيـ ؛ أمٌا الرٌ جكدليس ىـ بالضركرة العاكفيف، كالعاكفكف قد ال يككنكف ىـ الرٌكع السٌ 
إٍف لـ يسجد ليس  اكعة الكبلـ عند اإلماـ ابف القٌيـ، إذ بٌيف أف الرٌ كيدٌلنا عمى ذلؾ تتمٌ  .جكدالسٌ 

غير أٌف اإلماـ حٌدد أٌف الشيء ال يعطؼ عمى نفسو بالكاك، كلـ ينؼ  ريعة.براكع في حكـ الشٌ 
يء كنفسو بحركؼ العطؼ األخرل، لعٌؿ ىذا ما قد ييفيـ مف قكلو أف يحصؿ العطؼ بيف الشٌ 

فمتى رأيت  »: ؼحركؼ العط و أصؿى ككنل إٌما مرٌده ،نا نرل أٌف تخصيصو لمكاكأنٌ  ابؽ؛ إالٌ السٌ 
ٌما أٌف اإلماـ أراد بػالعطؼ بػ 3«حرفا مف حركؼ العطؼ مع الكاك فالكاك ىي العاطفة دكنو ، كا 

حاة مف يذكر العطؼ بالحركؼ ألٌف مف النٌ  ؛سؽ، كبذلؾ استثنى عطؼ البيافعطؼ النٌ  (الكاك)
 عطؼ البياف.  مقابؿ
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ٌماىا كاك ػػػكس (كاكػػال)كاع ػػكع مف أنػػػحٌدث عف نػػتحاة مف ف النٌ ػػم انية:ــمثّ ــواو ال -1-2
  مانيةكابف خالكيو كاك الثٌ  كأثبت الحريرمٌ  » :في العدٌ كقاؿ إنيا الزمة لكٌؿ ثمانية  ،مانيةثٌ ػػال

كما بعده  ،السبعة عدد تاـ ثمانية إيذانا بأفٌ ك ة سبعة ستٌ  :كا قالكاالعرب إذ عدٌ  ألفٌ  :كقاال
 ﴿وثامنيم﴾: ﴾ إلى قكلومْ يُ بُ مْ كَ  مْ يُ عُ ابِ رَ  ةٌ ثَ لَ ثَ  ونَ ولُ قُ يَ سَ ﴿ :تعالىكا بقكلو عدد مستأنؼ كاستدلٌ 

أبكابيا ثمانية بخبلؼ آية  ألفٌ ، 73مرالزّ  ﴾ايَ ابُ وَ بْ أَ  تْ حَ تِّ فُ وَ ﴿ :ةكقكلو في آية الجنٌ ، 00الكيف
 1«الكصؼ الثامفو فإنٌ  ،110وبةالتّ  ﴾رِ كَ نْ مُ الْ  نْ عَ  ونَ اىُ النَّ وَ ﴿: كقكلو ،أبكابيا سبعة ـ ألفٌ جينٌ 

 ادسابع كال في السٌ الكاك لـ تذكر في الرٌ أٌف  ،مانية في آية الكيؼفحٌجة مف قاؿ بكاك الثٌ 
َحتَّى ِإَذا ﴿مانية. كلـ ترد الكاك في قكلو تعالى: يا كاك الثٌ ألنٌ  ؛(كثامنيـ كمبيـ)كذكرت في 

فمـ يىٍحسيف  ،ألف  أبكاب جيٌنـ سبعة -في رأم السيكطي -، 71مرالزّ  ﴾َجاُؤوَىا ُفتَِّحْت َأْبَواُبَيا
 أيكتي بيا في اآلية بعدىا: وكدليمو في ذلؾ أنٌ مانية، ة بالثٌ يا مختصٌ ألنٌ  ؛أف ييؤتى بالكاك

 كبةبآية التٌ  ة ثمانية. كاستدؿٌ ذلؾ ألٌف أبكاب الجنٌ  ؛73مرالزّ  ﴾ِإَذا َجاُؤوَىا َوُفتَِّحْت َأْبَواُبَياَحتَّى ﴿
 (التائبكف)امف بعد: و الكصؼ الثٌ ألنٌ  ،(اىكف عف المنكركالنٌ )كرأل أٌف الكاك كردت في 

  .(اآلمركف بالمعركؼ) ،(اجدكفالسٌ )، (اكعكفالرٌ )، (ائحكفالسٌ )، (العابدكف)، (الحامدكف)

، بؿ أنكر (مانيةكاك الثٌ )ػ حاة في قكليـ بـ ما ذىب إليو بعض النٌ القيٌ  اإلماـ ابفى  لـ يرضً    
مانية. فقالت طائفة: ىذه كاك الثٌ  » حاة:مانية في عرؼ النٌ كاكه مكسكمة كاكى الثٌ أف تككف 

يا الكاك. كىذا قكؿ ار سبعة، فمـ تدخمٍ ة لككنيا ثمانية، كأبكاب النٌ دخمت في أبكاب الجنٌ 
نٌ ضعيؼ ال دليؿ عميو، كال تعرفو العرب، كال أئمٌ  ما ىك مف استنباط بعض ة العربية. كا 

في )بدائع الفكائد(، كبدأ  الحديث عف )كاك الٌثمانية(اإلماـ ابف القٌيـ بسط ، كقد 2«ريفالمتأخٌ 
ذكر كؿ  صفة عمى تي  فإٌما أفٍ  فات إذا تعٌددت،كرأل أٌف الصٍّ  ،(112) كبةالتٌ تفصيمو مف آية 

ما أف يتكٌسط الصٌ  ،حدة مف بيف  -عند اإلماـ ابف القٌيـ-الكاك  فاًت حرؼي عطؼ. كتيسقىطكا 
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فإٌف  ،فاتبالكاك بيف الصٌ  جيءا إذا الكاحدة، أمٌ فة كأٌنيا كالصٌ  ،اللة عمى تبلزميافات لمدٌ الصٌ 
 لمجمع بيف صفتيف ألداء معنى ما.فات مختمفة المعنى، أك اللة عمى أٌف الصٌ ذلؾ لمدٌ 

فتيف ؿ، كاإلتياف بيا بيف الصٌ فات األيكى بيف الصٌ مف سبب إسقاط الكاك كشرح اإلماـ ابف القٌيـ     
في  ياأنٌ يو عمى نبيو تف ما قبميا فييا كافعطؼ عمى ة لـ تي فكؿ ص ألفٌ »يف، يقكؿ: األخيرت

األمر بالمعركؼ  فمما ذكر .يحتج إلى عطؼ حد فمـااجتماعيا كالكصؼ الكاحد لمكصكؼ ك 
 كؿ أفٌ  يفى بً ف العطؼ ليى سي ، حكاحدة ف مف مادةاماف مستمدٌ ز كىما متبل نكر،مكالنيي عف ال

فاألمر  ،1«خرالكصؼ اآل كتفى فيو بحصكؿتو مطمكب بتعيينو، ال يي كصؼ منيما قائـ عمى حدٌ 
ف كانا لمغاية نفسيا، إاٌل أٌنو فيصؿ بينيما بالكاكبالمعركؼ كالنٌ  تكٌىـ حٌتى ال يى  ،يي عف المنكر كا 

 اس أٌف الكاحد يغني عف اآلخر. النٌ 

ُىَو اْلَمِمُك اْلُقدُّوُس ﴿كحسف إسقاط الكاك عنيا بػاآلية:  ،فاتكاستشيد اإلماـ عمى تبلـز الصٌ    
ف اإلماـ كجو التبلـز بيف كلـ يبيٌ ، 03الحشر ﴾السََّلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَيْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبِّرُ 

أف يعٌزز حججو في نفيو  اإلماـب حرلأو كاف ، كما نرل أنٌ صفات ا كأسمائو في ىذه اآلية
مانية لك ثبتت في فصيح إٌف كاك الث :مف خبلؿ ىذه اآلية، ككددنا لك قاؿ (كاك الثمانية)لكجكد 
دنا األسماء في ىذه اآلية؟ إذا ما عدى  ،أكى ليس ىك اسما ثامنا ،(المتكٌبر)بيا قبؿ  يءجً الكبلـ لى 

أك إسقاطيا  ،بما ذىب إليو اإلماـ في شرحو لسبب إثبات الكاكاىد، كأخذا كاستنادا إلى ىذا الشٌ 
مانية، كأٌف اإلتياف بيا ـ في عدـ كجكد كاك الثٌ نا نرل رأم اإلماـ ابف القيٌ ابقة، فإنٌ كاىد السٌ في الشٌ 

ٌف الذم يؤٌكد ما ذىب إليو اإلماـ كاك )مح عميو بػ صطي أٌف ما اي  ،يككف لغرض أداء معنى ما. كا 
 .بقات األكلىة مف الطٌ حاـ يرد عند النٌ ل (مانيةالثٌ 

 معاني ثبلثة (أك)حاة أٌف لحرؼ العطؼ يذكر النٌ : (أو) حرف العطف من معانى -1-3
، فالشٌؾ أف يككف المتكٌمـ غير 2«خيير كاإلباحةكالتٌ  تفيد الش ؾٌ  (أك)ك »يقكؿ ابف األنبارم: 

في  ٍر افً سى خيير فنحك قكلنا: أٌما التٌ  ،قكؿ: ىذا الكتاب ألحمدى أك خالدنمتيٌقف مف األمر، كأف 
                                                                                                       

                                                 

 .918، ص3ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج - 1
 .220ابف األنبارم، أسرار العربية، ص -  2



 الحزوف مسائل فيآراء ابه القي م الث: الفصل الث  

 

 224 

أف يجمع بيف  رو ال يجكز لممخي  غير أنٌ  ،فيي أيضا اختيار ،أما اإلباحة ،يارةالقطار أك في السٌ 
 ، نحك: اقراً  الكتابى أك المجمةى.بعدهما ما قبؿ الكاك ك 

ككافقيـ في ككنيا  ،(أك)حرؼ العطؼ حاة لذكرىا النٌ أشار اإلماـ ابف القٌيـ إلى المعاني التي    
 .ر فاألمر فييا ظاىريخيالتي لمتٌ  (أك)ا كأمٌ  »: لبلختيار، كعارضيـ في معنى اإلباحة

اإلباحة مف فمـ تكجد  (سيريف ابفى  أك حسفى الٍ  سً جالً )، نحك : يا لئلباحةكا أنٌ مالتي زع (أك) اكأمٌ 
الذم ىك  األمرمف لفظ  أيخذت ماإنٌ  ،لئلباحة قطٌ ( كأ) كال مف معناىا، كال تككف (أك)لفظ 

أٌنو ال يعترض عمى داللة أك عمى  (فاألمر فييا ظاىر)فيـ مف قكلو: يي ، 1«لئلباحة
كمعنى  ،(أك)غير أٌنو يينكر أف يككف معنى اإلباحة مستمٌدا مف حرؼ العطؼ  االختيار؛
 . مبما ىك مستمٌد مف فعؿ الطٌ اإلباحة إنٌ 

إلزاـ االختيار، كأٌف مب دٌؿ عمى ذىب إليو، كنرل أٌف فعؿ الطٌ د اإلماـ ابف القٌيـ في ما كال نؤيٌ    
ى اإلباحة يتحٌقؽ كما نرل أٌف معن ،(أك)الذم دٌؿ عمى اإلباحة في االختيار ىك حرؼ العطؼ 

كال يحصؿ ىذا المعنى بكاحد دكف اآلخر، كىذا مكافقة  ،(أك)حرؼ العطؼ ك  ،مبمف فعؿ الطٌ 
 حاة.لرأم أغمب النٌ 

فمـ ينكره اإلماـ ابف القٌيـ، غير أٌنو نفى أف يككف ىك  ؾٌ مف معنى الشٌ  (أك)في  أٌما عف ما   
رأل  إذٍ ، 9جمالنّ ﴾َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن أْو َأْدَنى﴿ مف بعض اآليات، مف ذلؾ قكلو تعالى: المقصكد

بؿ تحقيؽ لقدر المسافة  ؛ؾٌ كليس ىذا عمى كجو الشٌ » :في اآلية، يقكؿ ؾٌ ال تعني الشٌ  (أك)أٌف 
 وْ أَ  ةِ ارَ جَ حِ الْ كَ  يَ يِ فَ  كَ لِ ذَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  مْ كُ وبُ مُ قُ  تْ سَ قَ  مَّ ثُ ﴿كنظيره قكلو  ...ةلبتٌ ايا ال تزيد عف قكسيف كأنٌ 
المعنى أحسف كألطؼ كىذا  ...ال تنقص قسكتيا عف قسكة الحجارة :أم ؛74البقرة ﴾ةً وَ سْ قَ  دُّ شَ أَ 

سبة بالنٌ  ؾٌ كمف قكؿ مف جعميا لمشٌ  ،(بؿ)في ىذه المكاضع بمعنى  (أك)مف قكؿ مف جعؿ  كأدؽٌ 
ثبت تشبيو القساكة ، كأفي آية البقرة ؾٌ الشٌ  ى اإلماـنف، 2«كقكؿ مف جعميا بمعنى الكاك ،أمإلى الرٌ 
ألصبح المعنى أٌنيا ليست  ،(بؿ)بمعنى  (أك)و لك كانت ، ألنٌ ا كالحجارة أك ىي أشدٌ إمٌ  بأٌنيا
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ٌنما ىي أشٌد. كما ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـ  ،كالحجارة  مخشرمٌ الزٌ ريف كىك مذىب المفسٌ كا 
  1.الطبرمٌ ك 

ٍذ نفى اإلماـ أف تأتي     يقكؿ:  (الكاك)فإٌنو نفى أيضا أف تككف بمعنى  ،(بؿ)بمعنى  (أك)كا 
 (أك)ككذلؾ  ،عد ما بيف معنيييمالبي  ،باطبل (الكاك)قد تأتي بمعنى  (ال) ـ مف زعـ أفٌ كاف زعٍ »

فيك يرل أٌف ، 2« يئيف إلى معنى اإلثبات ألحدىمافأيف معنى الجمع بيف الشٌ  (الكاك)بمعنى 
فتًردي إلثبات المعنى ألحد طرفي  ،(أك)تككف بمعنى الجمع كالضـٌ بيف المعطكفيف، أٌما  (الكاك)

بمعنى الكاك رٌدا عمى  (أك)و عف اآلخر. كقد جاء مكقؼ اإلماـ في نفي مجيء كنفيً  ،العطؼ
لى أفٌ  » :(انيالجنى الدٌ )يف الذيف قالكا بذلؾ، يقكؿ صاحب األخفش، كجماعة مف الككفيٌ  أك  كا 

ىب . كىك مذٍ (أك يزيدكف) بقكلو تعالى كاستدالٌ ، ذىب األخفش كالجرميٌ  تأتي بمعنى الكاك
 ﴾إَلى ِماَئِة َألٍف َأْو َيِزيُدونَ  َوَأْرَسْمَناهُ ﴿ أما استشيادىـ بقكلو تعالى:، 3«يفجماعة مف الككفيٌ 

نٌ  ،(الكاك)ليس بمعنى  ابف القٌيـ فيي عند اإلماـ، 147ّصافاتال ألحد  :أم ؛ما ىي عمى أصمياكا 
ٌنما مف باب ٌؾ، ك كليس ذلؾ مف باب الشٌ  ،(المائة ألؼ نفسيا كزيادة)أك  ،(مائة ألؼ)يئيف: الشٌ  ا 

 بييف لو. اإلبياـ عمى المتمٌقي إذا لـ ييختىر التٌ 

 ثبلثة: الٌترتيب، كالٌتعقيب معانيى  أٌف لمفاء حاةفؽ معظـ النٌ يتٌ  :من معاني الفاء -1-4
كتفيد  ...عقيبمع التٌ  (المعنكٌم كالٌذٍكًرمٌ )رتيب بنكعيو معناىا الغالب ىك التٌ الفاء » :سبيبكالتٌ 

بنا بأف يككف المعطكؼ متسبٌ ) ،ببي ةاللة عمى السٌ ؛ أم الدٌ (يببالتس)عقيب، رتيب كالتٌ كثيرنا مع التٌ 
ـٌ (بدائع الفكائد)ا اإلماـ ابف القٌيـ فقد أكرد معاني الفاء مجممة في ، أمٌ 4«(عف المعطكؼ عميو ، ث

فيي مكضكعة  ،(الفاء) اكأمٌ  »استشيد لتمؾ المعاني في مكاضع مختمفة مف المدٌكنة، يقكؿ: 
 أبدااني بعدىما ثٌ ال فٌ عقيب؛ ألى التٌ نإلى مع كىما راجعاف ،رتيبسبيب كالتٌ ، كقد تككف لمتٌ عقيبلمتٌ 
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 اىَ اءَ جَ ا فَ اىَ نَ كْ مَ ىْ أَ  ﴿:نحك رتيبلتٌ اك  ى(كى و فبى تي ضربٍ )سبيب نحك: فالتٌ  ،ؿا يجيء في عقب األكٌ مإنٌ 
كظاىر قكلو  1«كرو في الذٌ اليبلؾ يجب تقديمي  فٌ ؛ ألفظالمٌ  دخمت الفاء لترتيب، 4األعراف﴾انَ سُ أْ بَ 

رتيب سبيب كمعنى التٌ كيرل أٌف معنى التٌ  ،(الفاء) في المعاني التي حٌددكىا لػحاة أٌنو كافؽ النٌ 
 عقيب؛ ألٌف المعطكؼ كارد عقب المعطكؼ في كمييما.كبلىما عائد إلى معنى التٌ 

ألٌنو ليست ثٌمة حدكد  ؛لـ يخؿ مف الجدؿ (الفاء)حاة حكؿ معاني كافؽ الحاصؿ بيف النٌ إٌف التٌ    
في شاىد ما أٌنيا لمتسبيب، رآه آخر غير  (الفاء)كاضحة لتمؾ المعاني، فإذا ما فيـ نحكٌم أٌف 

َفالسَّاِبَقاِت  (3)َوالسَّاِبَحاِت َسْبًحا﴿ ذلؾ، كمف ذلؾ مخالفة اإلماـ ابف القٌيـ لمجرجاني في اآلية:
رات بٌ مدقاؿ الجرجاني كذكر السابقات كال »: يقكؿ اإلماـ ابف القٌيـ، 4ازعاتالنّ  ﴾َسْبًقا
القياـ كاف سببان  تي سبحف فسبقف كما تقكؿ قاـ فذىب أكجب الفاء أفٌ و قاؿ فالبٌل كأنٌ ...بالفاء
ىنا افالفاء ى ،2«بؽ ببل تراخب السٌ دبير يتعقٌ التٌ  كأفٌ  ،عقيبة عمى التٌ الفاء دالٌ مع أٌف  ...ىابلمذٌ 
ابقات ىي ابحات كالسٌ اج كالفٌراء أٌف السٌ كرأل الزجٌ سبيب، كليست لمتٌ لمٌتعقيب  -عند ابف القٌيـ-

ياطيف بالكحي، كمنو يككف ما ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـ ماء فتسبؽ الشٌ ي السٌ المبلئكة، تسبح ف
نٌ باحة ليست سببا في السٌ ا ذىب إليو الجرجاني، فالسٌ أصٌح ممٌ   ؽ يعقبيا.بٍ ما السٌ بؽ، كا 

ياؽ في السٌ  سبيبعقيب كالتٌ داخؿ بيف معنيي التٌ ابف القٌيـ في مكضع آخر إلى التٌ يشير اإلماـ     
 73مرالزّ  ﴾َسلٌم َعَمْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُموىا خاِلِدينَ ﴿ الكاحد، ككاف ذلؾ في معرض تفسيره لآلية:

 بحرؼ الفاءيب عٌقب دخكليا عمى الطٌ » يقكؿ: ب،ػسبيعقيب كالتٌ ىنا جاءت لمتٌ اى (الفاء)كرأل أٌف 
يف ال بيٌ يا دار الطفإنٌ  ،قيؿ لكـ: ادخمكىا ،خكؿ، أم بسبب طيبكـو سبب لمدٌ يؤذف بأنٌ  الذم

مف أٌف معنيي  ،ىذا المذىب لئلماـ ابف القٌيـ ىك امتداد لما بٌيػنو آنفا إفٌ ، 3«بطيٌ  يدخميا إالٌ 
خكؿ يأتي إذ الدٌ  ؛اآلية. كقد تحٌقؽ المعنى في عقيبرتيب كبلىما عائد لمعنى التٌ سبيب كالتٌ التٌ 

مف أمثاؿ ابف  ،ريفالمفسٌ  طيفة لـ يشر إلييا معظـخكؿ، كىذه المٌ يبة كىي سبب لمدٌ عقب الطٌ 
 كالعكبرٌم . ،كاألخفش ،اجكالزجٌ  ،برمكالطٌ  ،كثير
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فإذا كانت كتب ، 0العاديات ﴾َفاْلُموِرَياِت َقْدًحا﴿سبيب في تناكلو لآلية: إلى معنى التٌ كأشار   
كردت  (قدحا)أٌف ك  ،(العاديات)معطكؼ عمى  (المكريات)ت بتبييف أٌف القرآف قد اىتمٌ إعراب 
ذا اكتفى مؤلٌ حاال،  ار النٌ  تٍ رى اء( بمعنى أٌف الخيؿ أكٍ اج، األخفش، كالفرٌ )الزجٌ  معاني القرآف كفكا 

التي بيا حصؿ  (الفاء)؛ فإٌف اإلماـ ابف القٌيـ بٌيف معنى نتفع بياال يي  1بحكافرىا كىي نار حباحب
كليذا  ،المكريات ىي العاديات بعينيا ألفٌ »المعنى الذم ذكره أصحاب معاني القرآف، يقكؿ: 

سبيب التي لمتٌ  (الفاء)فبٌيف اإلماـ أٌف بػػ ، 2«فأكرت تٍ يا عدى فإنٌ  ،بيسبعطفيا عميو بالفاء التي لمتٌ 
 ىا سببا في إيراءكي نارا، فكاف عدٍ  رتٍ حصؿ معنى اآلية: الخيؿ عدت فيي عاديات، كبعدكىا أكٍ 

 ار.النٌ 

ناصبة لمفعؿ  ألغراض نحكٌية متنٌكعة، فيي( ىحتٌ )تأتي  :فالتي لمعطْ  (حّتى) -1-5
 (حتى) زعـ بعضيـ أفٌ  »: كتأتي لمعطؼ بمعنى الكاكالمضمرة، كترد حرؼ جٌر،  المضارع بأفٍ 

نٌ  ،كليس كذلؾ (الفاء)ك (ثـٌ )رتيب كما تفيده تفيد التٌ  أٌكد ابف  3«ما ىي لمطمؽ الجمع كالكاككا 
كنفى  ،ذلؾيف الذيف رأكا أٌنيا ال تفيد ى تفيد العطؼ، كىذا بخبلؼ الككفيٌ ىشاـ بقكلو ىذا أٌف حتٌ 

 كالكاك. يا تفيد الجمع كالضـٌ رتيب كالفاء، كرأل أنٌ أف تفيد التٌ 
 فكافؽ بذلؾ مذىب الٌنحاة، (الكاك)مثميا مثؿ  (حٌتى التي لمعطؼ)كيرل اإلماـ ابف القٌيـ أٌف   

ال  (الكاك)مثؿ  (ىحتٌ ) إفٌ  »بشرطيف اثنيف، يقكؿ:  يا ال تككف عاطفة إالٌ أنٌ  إلى غير أٌنو أشار
ـ قدً ) :تقكؿ المعطكؼ مف قبيؿ المعطكؼ عميو، فبل فيكك  أفحدىما: أ، يفئشي في تخالفيا إالٌ 

فإذا  ،4«ةقمٌ  أكضعؼ أك كثرة  أك ةتخالفو بقكٌ  أف: ينا. الثٌ بخبلؼ الكاك (ى الخيؿي حتٌ  اسي النٌ 
جاء زيد )شترط فييا المطابقة بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو، فنقكؿ: ال يي  (الكاك)كانت 
، كليس ييقصد ال تككف عاطفة إاٌل بمطابقة بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو (حٌتى)، فإٌف (كفرسيو
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نٌ بالمطابقة المطابقة العينيٌ  ، فإٌف (ى المبلحؽى قرأت الكتابى حتٌ )ما مطابقة الجنس، فإذا قمنا: ة، كا 
كالمعطكؼ  (حٌتى)ا الشرط الثاني، فأف يككف بيف المعطكؼ بػ المبلحؽ مف جنس الكتاب. أمٌ 

ة كالضعؼ، أك الكثرة كالقٌمة... كالذم اىتدينا إليو في مسألة العطؼ عميو تفاكت مف حيث القكٌ 
ذا كاف جزءا يككف إاٌل إذا كاف أحد طرفي العطؼ جزءا مف اآلخر، فإ ىك أٌف ذلؾ ال ،(حٌتىػ)ب

 -فاكت حاصؿ بيف الجزء ككٌموطالما التٌ - فيك مطابؽ لو، كبينيما تفاكت ،منو

ىؿ ىي مف حركؼ  (إٌما) في أمر حاةاختمؼ النٌ  من حروف العطف؟ (اإمّ )ىل تكون  -1-6
بمثميا عاطفة عند أكثر  المسبكقة (اإمٌ ) »يا لمعطؼ: العطؼ أـ ال، كذىب معظميـ إلى أنٌ 

ٌما كذا(نحك قكلنا:  (المسبكقة بمثميا)كالمقصكد بػ ، 1«.يفحكيٌ النٌ    ىي الثٌانية( إٌما)فػػ  ،)إٌما كذا كا 
في  (اإمٌ )ك »، يقكؿ: ابف الٌسٌراج عاطفةىا األكلى. كقد عدٌ  (إٌما)، كىي مسبكقة بػ لمعطؼ التي
ك)ؾ إذا قمت: كبينيما فصؿ، كذلؾ أنٌ  ،(أك)كالخبر بمنزلة  الشؾٌ  كقع الخبر  (جاءني زيده أك عمره
ك شؾٌ  ،(أك)ى ذكرت يقيننا حتٌ  (زيدو )في  تبتدئ بو شاكًّا, كذلؾ  (اإمٌ )ك .فصار فيو كفي عمرو

مٌ قكلؾ: جاءني إمٌ  كا زيده كا   اللة عمى الشؾٌ في الدٌ  (أك)اج بمنزلة رٌ عند ابف السٌ  (إٌما)فػ  «ا عمره
 عاطفة ببل شٌؾ.عنده كىي 

  (إٌما)حاة في اعتبار ، كلـ يكافؽ ما ذىب إليو معظـ النٌ لممسألة تطٌرؽ اإلماـ ابف القٌيـ  
و يمتنع أف تككف عاطفة ألربعة كرأل أنٌ ، 2«حركؼ العطؼال تككف مف  (اإمٌ ) »عاطفة، يقكؿ: 

 أكجو:
  ٌعاطفة فإٌنيا تعطؼ معمكؿ الفعؿ عميو  (إٌما)لك كانت ك يا تقع بيف الفعؿ كمعمكلو، ألن

ٌما سارةى  ىٌنأ األستاذي )كىذا ممتنع، فإذا قمنا:   صمت بيف العامؿفى  (إٌما)فإٌف  ،(إٌما أمينةى كا 
 ؛(سارةى )كمعمكلو  (ىٌنأ)
  ٌما  محٌمده  اجاءني إمٌ )قبؿ الفاعؿ، نحك:  (إٌما)إذا كردت ـي كا  يا تفصؿ بيف فإنٌ  ،(إبراىي

 كال يصٌح الفصؿ بينيما بعاطؼ. ،يما كالجزء الكاحدالقٌيـ يرل أنٌ  الفعؿ كفاعمو، كابف
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  إٍذ لـ ييسمع  ؛أف يدخؿ عمييا حرؼ عطؼ آخر حرؼ عطؼ ما صحٌ  (ٌما)إلك كانت
فػػػػػػىػػػػ)، (كٍ أى كى ) ، فحيؽ  (إٌما)...فمٌما لـ يصٌح ىذا في حركؼ العطؼ، كصٌح مع (ـٌ ثي كى )، (كى

 بعاطفة.ٌنيا ليست إ :أف يقاؿ عنيا
  :براىيـي ك  محٌمده  جاء)العطؼ إٌما أف يككف عطؼ مفرد عمى مفرد مٌ  (ا  ا عطؼ جممة كا 

ٌما محمٌ جاء إٌما )؛ أٌما إذا قمنا: (كنجح محٌمده اجتيد )عمى جممة:   (ٌماإ)، فإٌف (إبراىيـده كا 
 عمى مفرد، كال يستقيـ عطفو عمى جممة. (دامحمٌ ) األكلى لـ تعطؼ

حرؼ عطؼ، كما  (إٌما)إٌف ىذه األكجو األربعة التي ذكرىا اإلماـ تبٌيف السٌر في عدـ اعتبار    
، كأٌف الكاك ىي عف األصؿ في حركؼ العطؼو منبثؽ عف مكقف (إٌما)ذىب إليو اإلماـ في 

ذا اقترنت بحرؼ آخر فإٌنيا ىي العاطفة، مف ذلؾ: األصؿ،  ٌما)كا  ىي العاطفة  ك، فإٌف الكا(كا 
دل، يقكؿ: ىشاـ في شرحو لقطر النٌ  ابف ،( عاطفةإٌما). كمف الذيف نفكا أف تككف (إٌما) كليس

كيقصد بسككتو أٌنو لـ يصٌنفيا ، 1«يا غير عاطفة كىك الحؽأنٌ  (اإمٌ )ف سككتي عف كقد تضمٌ »
 مع حركؼ العطؼ، كلـ يبٌيف معانيو عمى نحك ما فعؿ مع سائر حركؼ العطؼ.

ٌف الذم نراه في   ليست عاطفة، أٌما  (إٌما)المسألة ىك ما ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـ في أٌف  كا 
حركؼ العطؼ ال يدخؿ بعضيا  الحجج التي حممتنا عمى ىذا، فما ذىب إليو اإلماـ مف أفٌ 

ـ أٌف ـ مف زعى نتاف لدحض زعٍ عطؼ عمى جممة. كىما حٌجتاف بيٍّ عمى بعض؛ كأٌف المفرد ال يي 
  عاطفة. (إٌما)

 عاطفٍيف (لكف)ك (بؿ)ككف الحرفيف  حاة فيلـ يختمؼ النٌ  :(لِكنْ )و (بل)حرفا العطف:  -1-7
بعد نفي كلصرؼ  (بؿ)ك (لكفٍ )ك »بعد نفي أك نيي:  ايأتي أفٍ  مجيئيما لمعطؼفي كاشترطكا 

ا فأمٌ  ،اا كافتراقن اشتراكن  (بؿ)ك (لكف)ك (ال)بيف  أفٌ  ،ىذا المكضع حاصؿي  ...الحكـ إلى ما بعدىا 
امع عف الخطأ في الحكـ السٌ  يد ردٌ فيا تاني أنٌ كالثٌ  ،يا عاطفةأحدىما أنٌ  :اشتراكيا فمف كجييف

تا بعد دى ما كرى  ،عاطفتاف ببل اختبلؼ (لكف)ك (بؿ)أٌف  ،كمؤٌدل كبلـ ابف ىشاـ، 2«كابإلى الصٌ 
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عاطفة؛ غير أٌنو حاة في ككنيا كلـ يخالؼ النٌ  (لكفٍ )، كتطٌرؽ اإلماـ ابف القٌيـ إلى نفي أك نيي
ؼ مع دخكؿ عطٍ  ؼى ر ال تككف ح (لكفٍ ) أفٌ كاعمـ »: أضاؼ إلى شرطٍييـ شرطا آخر، يقكؿ

ـ، فيك يعتبر أٌف حرؼ العطؼ ال يدخؿ ردة عند اإلماـ ابف القيٌ كىذه قاعدة مطٌ  ،«عميو( كاالك )
 عاطفة. (ٌماإ)عمى حرؼ عطؼ آخر، كبيذا رٌد رأم مف زعـ أٌف 

 تبلزميا الكاك، بينما يقترف (ٌما)إ؛ ألٌف (لكفٍ )كأثبتيا لػ  (إٌما)مف ىذا أٌنو نفى العطؼ عف  كنفيـ
 عنيا العطؼ. سقطكيفارقيا، فمتى فارقيا فيي عاطفة، كمتى اقترف بيا  (لكفٍ ػ)الكاك ب

القٌيـ فقد أٌما اإلماـ ابف حاة أٌنيا عاطفة، فقد تبٌيف مف قكؿ ابف ىشاـ ككثير مف النٌ  (بؿ)أٌما    
ٌنما أشار إلى معنى العطؼ؛ كىك إعطاء  ،صراحة تحٌدث عف معانييا كلـ يذكر أٌنيا عاطفة كا 

ثباتو لآلخر، المعطكؼ حكـ المعطكؼ عميو، ذا قمت »يقكؿ:  أك نفي الحكـ عف أحدىما كا  : كا 
لعمرك، كىذا  وتٌ كأثب زيدت المجيء عف ؾ نفيٍ نٌ أا: محدىأ : فمو معنياف (بؿ عمرك دما جاءني زي)
 كأنت، ؿاألكٌ  اني حكـثٌ فنسبت إلى ال ،ت المجيء عنيما معاؾ نفيٍ نٌ أ :انيالثٌ  .ريفثاألكؿ قك 

أٌما المعنى األٌكؿ فأدركو  .1«انيإلى الثٌ  ت ىذا الحكـنسبٍ  في، ثـٌ ؿ بالنٌ حكمت عمى األكٌ 
فإذا بعطؼ الثاني عمى األٌكؿ؛ اني، معناه نفي الحكـ لؤلٌكؿ كالثٌ فمعظميـ، أٌما المعنى الثاني 

ـٌ نفيو عف عمرك باستعماؿ الحرؼ  ،لممجيء عف زيد فيك نفيه  (ما جاءني زيد بؿ عمرك)قمنا:  ث
 :أم (؛بؿ عمرك) نقكؿ:ننسب حكـ الٌنفي لعمرك أيضا ف ثـٌ  (جاءني زيد ما) :، فكأٌننا قمنابؿ

 . أيضا لـ يأتني عمرك

 (بؿ)تشترؾ مع  (ال)ابؽ أٌف ابف ىشاـ في قكلو السٌ أشار   ىل تكون حرف عطف؟ (ال) -1-8
تككف عاطفة بعد نيي أك نفي، كأٌما  (لكف)ك (بؿ)في العطؼ، كاالختبلؼ بينيما أٌف  (لكف)ك
كال  » فتككف عاطفة بعد إثبات، كىذا الذم ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـ كأضاؼ عميو، يقكؿ: (ال)

ف بمفيـك مٌ الكبلـ قبميا يتضف يكك  أف، كىك آخر د إيجاب، كشرطعب عاطفة إالٌ  (ال)تككف 
أف يككف لئليجاب كىك ما ، 2«(امرأةجاءني رجؿ ال ) :ا بعدىا، كقكلؾالفعؿ عمٌ  الخطاب نفيى 
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في، أٌما أف يتضٌمف الخطاب معنى نفي الفعؿ في مقابؿ النٌ  :أم ؛اإلثبات :حاة بقكليـقصده النٌ 
المرأة  ؛كما بعدىا تقابؿ، ففي المثاؿ الذم ساقو (ال)فيك أف يككف بيف ما قبؿ  ،(ال)عٌما بعد 
فالعمـ في مقابؿ الجيؿ.  (جاءني رجؿ عالـ ال جاىؿ)جؿ، كمف ذلؾ أيضا قكلو: مقابؿ الرٌ 

: (ال)كضرب اإلماـ ابف القٌيـ أمثمة عف الخطاب الذم ال يتضٌمف معنى نفي الفعؿ عٌما بعد 
 كتقديره: مررت برجؿ ال رجؿ بو فيك أيضا رجؿ،الذم لـ يمٌر فالعاقؿ  (مررت برجؿ ال عاقؿ)

مررت برجؿ )كجب أف يككف التقابؿ، فيقاؿ: (. فال)كىذا ال يستقيـ. كلكي يصح العطؼ بػ 
 .(عاقؿ ال سفيوو 

صمة كمٌيز بيف نكعيف منيا: المتٌ  (أـٍ )تحٌدث اإلماـ ابف القٌيـ عف الحرؼ العاطفة:  (أمْ ) -1-9
صاليا ىك كالمقصكد باتٌ  ،1«صمةتككف بيا متٌ  أمكربلثة ثىذه مف  (أـ)كالبد في  »كالمنقطعة: 

 صاؿ فيي:ثة التي يقع بيا االتٌ بميا بما بعدىا، أٌما األمكر الثبٌل ق صاؿ مااتٌ 

 أف تيعادىؿ بيمزة االستفياـ؛ 
  ٌائؿ عنده عمـ أحدىما دكف تعيينو؛أف يككف الس 
 جممة مف مبتدأ كخبر.( أـ) أف ال يككف بعد 

ٍمـ اإلتياف بيمزة االستفياـ، نحك: أزيد في الٌدار أـ أحمدي؟ أٌما عً  إٌف المعادلة باليمزة ىي  
عييف: زيد أـ ائؿ أٌف أحدىما في الدار، كيريد التٌ ابؽ يعمـ السٌ امع بأحدىما، ففي المثاؿ السٌ السٌ 

ار أـ يد عندؾ في الدٌ أز  :نحك ؛جممة اسمية (أـ)فيك أف ال يككف ما بعد الث ا األمر الثٌ أحمد. أمٌ 
قد تقتضي انفصاليا عما سبقيا، أٌما الفعمية فبل  ،عندؾ أحمد (:أـ)عندؾ أحمد؟ ألٌف قكلنا بعد 

 . (متورً زيدا أـ حى  تى عطيٍ أأ)كذلؾ نحك:  (أـ)صاؿ عف تسقط االتٌ 
ذا تحٌققت شركط اتٌ       إلى ر اإلماـ ابف القٌيـ صمة فيي عاطفة، كلـ يشً ككانت متٌ  (أـٍ ) صاؿكا 

نٌ  ،ىذا صاؿ فقاؿ ابف ىشاـ: عف ككنيا عاطفة باالتٌ  اأمٌ  صاؿ كاالنقطاع.ما اكتفى بتبييف االتٌ كا 
كليذا  ،ؾ شككت في عينوكلكنٌ  ؛أحدىما عنده قاطعا بأفٌ  إذا كنتى  (أزيد عندؾ أـ عمرك)تقكؿ »

ستغنى بأحدىما ما قبميا كما بعدىا ال يي  ألفٌ  ؛صمةى أيضا متٌ كتسمٌ  ...عييفيككف الجكاب بالتٌ 
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 فيا معياكصنٌ  ،ألٌنو عٌدىا مف حركؼ العطؼ ؛كىي بيذا عاطفة عند ابف ىشاـ .1«عف اآلخر
 و لباقي حركؼ العطؼ.كفٌصؿ معانييا تفصيمى 

 يقكؿ: فأشار اإلماـ إلى أٌنو يفيد الترتيب، ،(ثمّ )حرف العطف أٌما    
 هي د  جى  ؾى لً ذى  دى عٍ بى  ادى سى  دٍ قى  ـ  ثي  ....كهي بي أى  دى اسى  ـٌ ثي  ادى سى  فٍ مى  فٌ إ »                  

 3«راخيرتيب كالتٌ تفيد التٌ  (ثـٌ )ك » حاة:النٌ  ما ذىب إليو جؿٌ كىذا  2«لترتيب الكبلـ( ثـ)دخمت  
حرؼ مف حركؼ العطؼ إاٌل كبٌيف  ص إلى أٌف اإلماـ ابف القٌيـ لـ يغفؿ أمٌ نخمي  ،ا تقٌدـكممٌ   

حرؼ عطؼ، كبٌيف معاني لـ ينتبو  (إٌما) حاة في جعميـيا، كخالؼ النٌ ميالمعاني التي يدٌؿ ع
ركط التي حٌددكىا لبعض الحركؼ حٌتى تككف عاطفة. كنيجمؿ حاة، كتصٌرؼ في الشٌ إلييا النٌ 

 مة اآلتية: رسيالتٌ  فيحاة حركؼ العطؼ التي صٌنفيا ابف القٌيـ كسائر النٌ 
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حكم أٌف لمجممة رس النٌ شيكر في عرؼ الدٌ مال الحروف المشّبية بالفعل: ابع:المبحث الرّ 
أٌما إذا دخؿ عمييما  ،ناسخ مامشيكر أٌف كمييما مرفكع ما لـ يدخؿ عمييالاالسمية مبتدأن كخبرا، ك 

إٍذ ييغٌير  ؛ؿ فيك لفظيٌ في الجممة االسمية تغييريف اثنيف، أٌما األكٌ ث دً فإٌنو يحٍ  ،كاسخناسخ مف النٌ 
اني فمعنكٌم: إٍذ يضٌمف الناسخي الجممةى االسمية معنى ا الثٌ كأمٌ  .أك الخبر ة لممبتدإالحالة اإلعرابيٌ 

 جديدا بدخكلو، كىك معنى يتغٌير بتغٌير الناسخ. 

 .ةالحرفيٌ لزمت كأخكاتيا، فيي نكاسخ  (إفٌ )ماعدا  ،إٌف نكاسخ الجممة االسمية كٌميا أفعاؿ   
ـى أي  إفٍ  »ية بالفعؿ:الحركؼ المشبٌ  (إٌف كأخكاتيا)كتسٌمى  عممت ىذه األحرؼ؟ قيؿ: قاؿ قائؿ: ًل

فيي تعمؿ  ،فأٌما لفظا ؛الفعؿ لفظا كمعنى تشبو عند ابف األنبارمكىي  ،1«الفعؿى  تً يا أشبيى ألنٌ 
بمعنى  (إفٌ )فؤلٌف كٌؿ حرؼ منيا يحمؿ معنى الفعؿ:  ؛عمؿ الفعؿ فترفع كتنصب، أٌما معنى

 (إفٌ )أخكات  كيبٌيف ابف األنبارم أفٌ  بمعنى استدرؾ... (لكفٌ )بمعنى شٌبو، ك (كأفٌ )ك ،(تحٌقؽ)
 أكجو: تشبو الفعؿ مف خمسة

 تشبو الفعؿ الماضي في ككنيا مبنٌية عمى الفتح مثمو؛ -1
 إٌف كأخكاتيا عمى ثبلثة أحرؼ، ككذلؾ الفعؿ عمى ثبلثة أحرؼ؛ -2
 بيا األفعاؿ؛ ة باألسماء كما تختٌص إٌف كأخكاتيا مختصٌ  -3
كما  ي(ليتن)ك (لعٌمني)، كما تدخؿ عمى األفعاؿ، فنقكؿ: ايةتدخؿ عمييا نكف الكق -4

 ؛(أكرمني( ك)جاءني)نقكؿ: 
كأخكاتيا معاني األفعاؿ: أٌف: تحٌقؽ، كأٌف: شٌبو، لكٌف: استدرؾ، ليت:  (إفٌ )في  -5

 تمنيت...

 كال نعمـ حرفا » لؤلفعاؿ، يقكؿ: (إفٌ )إٌف لئلماـ ابف القٌيـ إشارة في باب مشابية أخكات     
 -عنده- (كأفٌ )، فػ 2«فعؿ وكحدىا عبلمة عمى أنٌ  (فٌ أك)إال  ،رؼاه في الحاؿ كالظٌ نمع يعمؿ

فالحاؿ  (كأٌف ىذا زيده قائما اليـك)رؼ، فنقكؿ: تعمؿ عمؿ الفعؿ بؿ يمتٌد عمميا إلى الحاؿ كالظٌ 
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 (كأفٌ ) أفٌ  (عبلمة عمى أٌنو فعؿ)مف قكلو:  فيـ. كليس يي (كأفٌ )رؼ عند اإلماـ منتصب بػ كالظٌ 
كمنو نستنتج أٌنو  (كال نعمـ حرفا....إال كأفٌ )كبلمو:  نا عمى ذلؾ مستيؿٌ فعؿ محض، كيدلٌ 

 حرؼ. 

كلكٌف  ىذا أمر مسٌمـ بو. ،كأخكاتيا تنصب اسميا (إفٌ ) وأخواتيا: (إنّ )ّر في إعمال السّ  -1
باالبتداء عمى األصؿ لـ  بعدىا فع مافمك ري  »السٌر في إعماليا يبٌينو اإلماـ ابف القٌيـ، يقكؿ:

يا ػثبٌ إظيارا لتش أفيو، فكاف إعماليا في االسـ المبتد دخمت لمعنى ذميا بالحديث التشٌبثيظير 
 االبتداء حاة أٌف عامؿ الرفع في المبتدأ ىك ييجمع النٌ . 1«ـ انقطاعيا عنيايتكىٌ  كيبل ،بالجممة

 (إفٌ )كيرل اإلماـ ابف القٌيـ أٌنو لك بقي المبتدأ مرفكعا بعد أف دخمت عميو إحدل أخكات 
  ظير عمميا ،بو. كلٌما نيصب اسميا ثيا بالمعنى الذم جاءتت زائدةن، كلـ يتبٌيف تشبٌ رى بً العتي 

 ناىا.عكاصطبغت الجممة بم

المعاني التي  ا؛ ألفٌ بعمميا نص فككا »: صب دكف الجٌر، فيقكؿ اإلماـفي النٌ  رٌ أٌما عف السٌ    
كما ذىب إليو اإلماـ ىك ما  2«(أتمنى)ك (أترجى)ك (أؤكد) :لك لفظ بيا لنصبت، نحك نتياتضمٌ 

إٌف )كالفعؿ، فإٌف لػػ  (إٌف كأخكاتيا)أشار إليو ابف األنبارم في ما تقٌدـ عف كجو المشابية بيف 
، كىذه المعاني لك  -عند اإلماـ– (كأخكاتيا ألٌنيا أفعاؿ، فنقكؿ:  ؛تبى ظ بيا المتكٌمـ لنصى تمفٌ معانيى

..   .أتمنى الطالب، كأترٌجى الطالبى

 (إٌف كأخكاتيا)يرل اإلماـ ابف القٌيـ أٌف   في االسم دون الخبر: (إّن وأخواتيا)ل اعمإ -1-1
و ال يمييا نٌ أ ،انيثٌ لـ تعمؿ في االسـ ال ياأنٌ ؾ عمى يدلٌ  » االسـ كال تعمؿ في الخبر: تعمؿ في

 ىا، كيمي الفعؿى خبري  (فكا)ا يمي م، فمك عممت فيو لكلييا، كهما عمؿ فيو غيري  يمي العامؿى  ال وألنٌ 
مقتصر عمى اسميا كغير ممتد إلى  (إٌف كأخكاتيا)أٌف عمؿ  ،نفيـ مف قكؿ اإلماـ .3«ومفعكلي 
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 ،(إٌف منطمؽه زيدنا)مطمقا، فبل نقكؿ:  (إٌف كأخكاتيا)كدليمو عمى ذلؾ أٌف الخبر ال يمي الخبر، 
 . (أكـر زيدا أحمدي )، ك(كاف منطمقا زيده )كما نقكؿ: 

في  (إٌف كأخكاتيا)أٌنو مؤٌيد لمذىب الككفة في عدـ إعماؿ  ،اإلماـ ا ذىب إليونستنتج ممٌ     
كما أشبو  (إف  زيدنا قائـ)كأخكاتيا ال ترفع الخبر، نحك  (إف  )ذىب الككفيكف إلى أف  » الخبر:

ٌنو أكىك مذىب عارضو ابف األنبارم، كبٌيف  ،1«يا ترفع الخبرذلؾ. كذىب البصريكف إلى أنٌ 
 :فعصب في االسـ إال كعمؿ فيو الرٌ ليس في كبلـ العرب عامؿ يعمؿ النٌ 

ٍيػػػدنا ميٍنطىًمػػػؽه   إٌف زى
 ؾ                                            

 ـ                             ـ  إليو                        دأ               

         خبر إفٌ                      اسـ إفٌ                   نصب             

 منطمػػػػػػػػػػػػؽه                       زيدنا                      إفٌ               

 

 

       

كنرل أٌف ما ذىب إليو البصريكف أنسب؛ ألٌنو عمى القياس، كما أٌف اإلماـ ابف القٌيـ بٌيف أٌف   
مف أف يمتٌد عمميا إلى الخبر، حٌتى )كأٌف( تعمؿ في االسـ كالٌظرؼ كالحاؿ، فنرل أٍف ال مانع 

 يصٌح إف يينسب ليا فييقاؿ: خبر )إٌف(.
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ا تقٌدـ أٌف اإلماـ ابف القٌيـ أٌيد رأم اٌتضح ممٌ في االسمين نْصبا:  (إّن وأخواتيا)عمال إ -1-2
عف  افي المبتدإ نصبا، كعدـ إعماليا في الخبر رفعا. أمٌ  (إف  كأخكاتيا) الككفييف في إعماؿ

  اعي االسميف جميفميا منعـ، كمف العرب مف أع» فيقكؿ اإلماـ:  ،إعماليا في كمييما نصبا
 بأف أكلىالسميف احد أفميس  ،في الجممة عافو مدخمت ل ألٌنياالقياس؛  في كىك قكمٌ 

في المبتدأ كالخبر نصبا لغة  (إف  كأخكاتيا)يرل اإلماـ إذنا، أٌف إعماؿ  ،1«اآلخرؿ فيو مف تعم
أٌف لٌما عند العرب، كيراىا قكٌية في القياس، كالقياس عنده ليس ما قاؿ بو األنبارم، كمفاده 

فترض أف يتجٌمى في االسميف ، فإٌف أثرىا يي االسمٌية عمى الجممة معانيى  (إف  كأخكاتيا)فت أضٍ 
 :2عرالقٌيـ لذلؾ ببيتيف مف الشٌ المبتدأ دكف الخبر. كاستشيد اإلماـ ابف  فيكليس  ،معا

 ازى ػػػػيفً قى  ةو مى يٍ لى  ؿ  كي  كؿي أٍ تى  ....ا كزن ري جى  ةن ب  خى  كزى جي ػعى الٍ  ف  إ
 كقاؿ آخر:

 افن ر  حى ا مي من قم كٍ أ ةن مى قادً ....افى كٌ شى ا تى ذى إً  وً يٍ نى ذي أي  كأفٌ 

نما نٌبو إلى  ردة،كال نرل أٌف اإلماـ ابف القٌيـ أشار إلى المسألة ليجعؿ منيا قاعدة مطٌ      كا 
أم:  ؛( لمتبعيضفٍ مً )ك ،(مف العرب مف أعمميا)غة، كدليمنا في ذلؾ أٌنو قاؿ: كجكد ىذه المٌ 
ذاف أكردىما لمٌ كاىد في ذلؾ قميمة، كالبيتاف اليؿ عمى القٌمة أٌف الشٌ كالدٌ  -تيـعمى قمٌ -بعض العرب 

ـٍ نجد جميكر النٌ  ،اإلماـ ابف القٌيـ يكطٌي في )اليمع(  ذكرىما السٌ حاة يستشيدكف بيما، كقد ل
أك إضمار  ،و عمى الحاؿلكا ذلؾ كشبيى كالجميكر أكٌ  ،زيدا أخانا مع لعؿٌ كسي  »: في المسألة كقاؿ

نصبا في الخبر ىي لغة  (إف  كأخكاتيا) ، كالذم نراه في المسألة أٌف إعماؿ3«فعؿ كحذؼ الخبر
ف كانت قكٌية في القياس دىا شكاىد ذكرىا النٌ تؤكٌ  عمى حٌد تعبير اإلماـ  –حاة، كىي شكاىد كا 

دىا في القرآف ماع، كدليمنا في ذلؾ أٌنو لـ يرد شاىد يؤيٌ ردة في السٌ يا غير مطٌ فإنٌ  -ابف القٌيـ
   الكريـ.
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 حك(إبراىيـ مصطفى في كتابو )إحياء النٌ  كتكرالدٌ  إليو ىذه المسألة إلى ما أشار ننٌبو في   
و فإنٌ  ،اني، كىك اسـ إفٌ كع الثٌ ا النٌ أمٌ  »فع، يقكؿ: الرٌ  (إفٌ )اٌلذم اعتبر أٌف األصؿ في اسـ 

ج أف نقكؿ: إف كلكن و منصكب، كال نتحرٌ  ؛رناهفع عمى أصمنا الذم قرٌ و الرٌ ث عنو، كحقٌ متحدٌ 
مسند إليو مرفكع، كلٌما  فمفاده أٌف كؿٌ  ،أٌما األصؿ الذم قٌرره ،1«ىذا الباب حاة قد أخطأكا فيـى النٌ 

قاؿ الدكتكر إبراىيـ  ،غير أٌنو منصكب ،إليو مسندىك ك  (إفٌ )رأل أٌف ىذا ال ينسحب عمى اسـ 
 انِ ذَ ىَ  إنَّ ﴿ :كاستشيد لذلؾ بشكاىد منيا ترفع اسميا، فٍ أ (إف  كأخكاتيا)ٌف األصؿ في إمصطفى 

اِبُئونَ وا وَ ادُ ىَ  ينَ الذِ وا وَ نُ آمَ  ينَ الذِ  إنَّ ﴿ ،63طو ﴾انِ رَ احِ سَ لَ   الحديثك  ،69المائدة ﴾ىارَ صَ النَّ وَ  الصَّ
 (إفٌ )مرفكع ك (ىذاف). كيرل أٌف «فرك اس عذابنا يـك القيامة المصكٌ النٌ  أشدٌ  فٍ مً  إفٌ » ريؼ:الشٌ 

و ألنٌ  ؛كىك عنده كرد مرفكعا ،(الصابئكف)اني ففي اىد الثٌ الشٌ  ا محؿٌ فع، أمٌ عمى أصميا في الرٌ 
إٌف كىك اسـ  (المصكركف)فيك  ،اىد في الحديثا الشٌ المرفكع، أمٌ  (إفٌ )معطكؼ عمى اسـ 

 مرفكع.

 ؛كاىد التي ذكرىاى الشٌ ال تسنده حتٌ  (إفٌ )كتكر إبراىيـ مصطفى في رفع اسـ يبدك أٌف رأم الدٌ    
مٌ (إفٍ )حاة كأٌكلكه بشيئيف اثنيف، إٌما بتخفيؼ فقد ذكره النٌ  ،اىد األٌكؿا الشٌ فأمٌ  عمى  (إفٌ )ا ، كا 

لكه أٌنو فأكٌ  ،انياىد الثٌ أٌما الشٌ  .مـز المثنى األلؼ في جميع الحاالتكىذاف عمى لغة تي  ،أصميا
إنَّ اّلِذيَن ﴿ ا كاف معطكفا كرد منصكبا في قكلو تعالى:و لمٌ ألنٌ  ؛(إفٌ )مبتدأ كليس معطكفا عمى 

 ريؼ فقد كرد في الصحيحيفأٌما الحديث الشٌ  ،60بقرةال﴾ينَ ئِ ابِ الصَّ ى وَ ارَ صَ آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالنَّ 
كفى  »)البخارم كمسمـ( بركاية أخرل: كٍّري كمنو  .2«ًإف  أىشىد  الن اًس عىذىابنا ًعٍندى الم ًو يىٍكـى الًقيىامىًة الميصى

قد خالؼ ما أجمع  ،(إفٌ )تكر إبراىيـ مصطفى في باب ػػػػكالدٌ ب إليو ػػػػػص إلى أٌف ما ذىمي ػػػنخ
حاة ػػػض النٌ ػػػا يبلـ عنو بعمٌ ػذا مػػنده. كىػػـ عمى حجج تسقي ػحاة ببل خبلؼ، كلـ يعميو النٌ 

 يـ كقعكا في ما ال يقؿٌ عقيد كالتمٌحؿ كالتكٌىـ، غير أنٌ بالتٌ  حك العربيٌ الذيف نعتكا النٌ  ،المعاصريف
  .كالقياس معاماع يدحضو السٌ  (إفٌ )عنو تعقيدا، فالقكؿ برفع اسـ 
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 يامنع اإلماـ ابف القٌيـ أف يعمؿ ما قبمال يعمل في ما بعدىا:  (إّن وأخواتيا) ما قبل -1-3
       فبل يجكز  1«يعمؿ فيما بعدىا أفٍ نع ما قبميا ىذه الحركؼ تمٍ  ككؿٌ  »في ما بعدىا، )إٌف( 

 ، كذلؾ لسببيف:(متعمً )ال ينتصب بػ  (زيدا)فيك يرل أٌف  ،(عممت إٌف زيدا حاضر) -عنده-
  عاممة في االسـ، فبل يصٌح إعماؿ  (إفٌ )ال يجتمع عامبلف عمى اسـ كاحد، كلٌما كانت

 ؛(متعمً )
 (إٌف كأخكاتيا)  كصدارتيا تمنع ما قبميا أف يعمؿ في ما  (أفٌ )ليا صدر الكبلـ، ما عدا

 بعدىا.
ا قبميا، كذلؾ دليؿ كاؼ لعدـ عمٌ دارة تفصميا ألٌف الصٌ  ؛انيبب الثٌ كنرل أٌنو يمكف أف ييكتفى بالسٌ 
 (أفٌ )فنراه يصمح مسٌكغا لعدـ إعماؿ ما قبؿ  ،ؿبب األكٌ أٌما السٌ  إعماؿ ما قبميا في ما بعدىا.
ر الكبلـ، فيؿ تأخذ حكـ أخكاتيا في عدـ اإلعماؿ؟ أـ أٌف ليا حكما في ما بعدىا، فيي ال تتصدٌ 

 خاٌصا بيا؟
نٌ  ،ال يعمؿ في ما بعده لفظا (أفٌ )ؿ ما قبيبٌيف اإلماـ ابف القٌيـ أٌف      فإفٍ » ما يعمؿ في معناه،كا 

كىك  ،معمكؿ معنكمٌ  فأعممت الفعؿ في ،(زيدا منطمؽ ي أفٌ نبمغ): قمت ،المفتكحة (أف  )ػ ب جئت
نٌ المعنىالجممة الممفكظ بيا حديث في  ألفٌ  ؛لحديثا ؿ فيما ميع أفما جاز ىذا المتناع الفعؿ ، كا 

فما قبؿ  ،2«كىك الحديث ط عمى المعمكؿ المعنكمٌ ، فتسمٌ كالبد لو مف معمكؿ ،(أفٌ )عممت فيو 
ٌنو إف ،احتاج الفعؿ )بمغني( إلى معمكؿ اكلمٌ  ،(أفٌ )ألٌنو معمكؿ  ؛ال يعمؿ في ما بعدىا (أفٌ )
ذىب إليو  . كما(زيد منطمؽبمغني ىذا الحديث: )أم:  ؛كىك الحديث عمؿ في معمكؿ معنكمٌ أي 

بمغني أٌف )فػ  (مف اإلعراب محٌؿ الجمؿ)حاة اإلماـ في تقدير المعمكؿ نراه مف قبيؿ ما سٌماه النٌ 
حك كىذا المعنى يسٌميو صاحب النٌ  باسميا كخبرىا في محٌؿ رفع فاعؿ. (أفٌ )جممة  (زيدان منطمؽ

كفى مثؿ:  » يقكؿ:ضح منيا المراد مف المسألة، كأكرد أمثمة يتٌ  ؛(المصدر المنسبؾ)الكافي 
مف أف  . فبل مفرٌ ليس لو مجركر (ًمفٍ ): نجد حرؼ الجرٌ  ...(الصديؽى مريضه  مت مف أفٌ تألٌ )
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 المجركر بالحرؼ ىك ،الجممة األكلى ييا فمع معمكليٍ  (أفٌ )المنسبؾ مف  يككف المصدر
ىذه المسألة  كما يمكف أف نستخمص مف ،1«مت مف مرًض الصديؽً تألٌ قدير: كالتٌ  ...(مفٍ )

في ما  (إفٌ )قبؿ  حاة، كىي أٌف عدـ جكاز إعماؿ مامف النٌ  ع عمييا عند أحدو لطيفة جديدة لـ نٌطم
بالعمؿ في ما بعدىا  بعدىا يؤٌكد شبو ىذه الحركؼ باألفعاؿ، فيي مف القٌكة بما يجعميا تختٌص 

التي تعتبر  دكف أف ينازعيا في ذلؾ عامؿ آخر، كىذا بخبلؼ بعض الحركؼ، كحركؼ الجرٌ 
، كقد تقٌدـ في مكاضع زائدة فتخمي السبيؿ إلعماؿ ما قبميا في ما بعدىا، ككذلؾ حركؼ العطؼ

 أٌف العامؿ في المعطكؼ ىك نفسو العامؿ في المعطكؼ عميو.
 :عند اإلمام ابن القّيم ية بالفعلمن معاني الحروف المشبّ  -0
و حديث كلكنٌ  »قاؿ: ، ككيدلمتٌ  (أفٌ )ك (إفٌ )ٌف أيرل اإلماـ ابف القٌيـ : (أنّ )و (إنّ ) بين -0-1

فادتيا التٌ  ،3» ككيدمف التٌ  أكثرمعنى زائد عمى الجممة  (أفٌ )ليس في  »، »2(إفٌ ) ػد بػػمؤكٌ  ككيد كا 
مـ  .حاة ببل خبلؼ، كقٌرره اإلماـ ابف القٌيـىك إجماع النٌ  ذا عي اللة عمى في الدٌ  (كأف   )إف   فاؽاتٌ كا 

  ككيد، فما أكجو اختبلفيما؟ التٌ 
إذا افتقر  (أفٌ )إلى أٌف ما قبؿ  ،(في ما بعدىا (إفٌ )عدـ جكاز إعماؿ ما قبؿ )أشرنا في مسألة   

  (أفٌ )ك (إفٌ )مييز بيف محٌؿ التٌ أم ىك كىذا الرٌ  (أفٌ ) إلى معمكؿ، فإٌنو ييعمؿ في معنى جممة
يـ إذا أرادكا أنٌ  ، إالٌ عنىفتكحة فرؽ في الممكال فميس بيف المكسكرة » اإلماـ ابف القٌيـ: يقكؿ

 ركىا في معنى الحديثيصيٌ  أفك  ؛الذم قبميا في معناىا ؿ الفعؿي ميع ألفٍ  ؛تكطئة الجممة
ذا، فتحكا اليمزة ا كاالنقطاع ممٌ  اءبتدذنكا باالؤٍ ػيػلي ؛كسركا اليمزة ...ا قبمياقطع الجممة ممٌ  أرادكا كا 

حرؼ كاحد، فإذا كرد ىذا الحرؼ في سياؽ  (أفٌ )ك (إفٌ )ي باإلماـ يريد مف ىذا أٌف ككأنٌ  4« قبؿ
ى يعمؿ في معناه، أٌما إذا أريد الفصؿ حتٌ  (فٌ أ)كطئة لو بفتح يقتضي إعماؿ الفعؿ، استمـز التٌ 

 كما بعده جيء باليمزة مكسكرة. ،بيف ما قبؿ ىذا الحرؼ
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 :1ىي كجعميا في تسعة مكاضع ،(إفٌ )المكاضع التي تكسر فييا ىمزة  يكطيٌ كقد حصر السٌ   

ـى ) في ابتداء الكبلـ: -1  ؛(نافعه  إٌف العم
 ةِ بَ صْ عُ الْ بِ  وءُ نُ تَ و لَ حَ اتِ فَ مَ  نَّ ا إِ مَ  وزِ نُ كُ الْ  نَ مِ  اهُ نَ يْ آتَ وَ ﴿مة، قاؿ تعالى: أف تقع في أٌكؿ الصٌ  -2

 ؛76القصص ﴾ةِ وَّ قُ ي الْ ولِ أُ 
 ؛(ؿه مررت برجؿ إٌنو فاضً )فة، في أٌكؿ الصٌ  -3
نَّ َفِريقًا ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ﴿،ةؿ الجممة الحاليٌ في أكٌ  -4 َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبْيِتَك ِباْلَحقِّ َواِ 

 ؛5األنفال  ﴾َلَكارُِىونَ 
جمست حيث ): نحك ،)حيث، إذا، إٍذ( بالجمؿ في أٌكؿ الجممة المضاؼ إلييا ما يختٌص  -5

 (؛ا جالسه زيدن إٌف 
 ؛1المنافقون ﴾َواُ َيِعَمُم ِإنََّك َلَرُسوُلوُ ﴿نحك قكلو تعالى:  ؛ـ المعٌمقةبعد البلٌ  -6
 ؛(قاؿ حكيـ: إٌف الصبر مفتاح الفرج)نحك:  ،أٍف تقع بعد القكؿ -7
ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ 1َواْلَعْصِر)﴿في جكاب القسـ:  -8  ؛0العصر ﴾( ِإنَّ اإلِْ
 .(نافعالعمـ إٌنو )نحك:  ،أف تقع خبرا عف اسـ -9

ثمانية  يكطيٌ حاة، ثـٌ ذكر السٌ كقاؿ بيذا معظـ النٌ  ،(إفٌ )كسر فييا ىمزة تي مكاضع الىذه إٌف    
مكاضع يجكز فييا الكجياف. كنرل أٌف ما  ةة ثبلثكذكر أٌف ثمٌ  ،(أفٌ )مكاضع تيفتح فييا ىمزة 

 ة تضبط المسألةابف القٌيـ بقاعد قد اختصره اإلماـ ،حاة في تعديد ىذه المكاضعذىب إليو النٌ 
ح، كمتى أراد الفصؿ تى بما قبميا فى  (إفٌ )فمتى أراد كصؿ ما بعد  ؛كىي أٌف األمر متركؾ لممتكٌمـ

  ر.سى كالقطع كى 

تح إذا كقعت ففيي تي  »في ما صٌح أف يؤٌكؿ بمصدر  (إفٌ )حاة مف حصر فتح ىمزة كمف النٌ    
، أك مكقع المفعكؿ، كقكلؾ: )كرىت أنؾ ذاىب( أك )أعجبني أنؾ قائـ( مكقع الفاعؿ، كقكلؾ:
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كىذا ما  1«يا في ىذه المكاضع كاقعة مكقع المصدر؛ ألنٌ مف أنؾ قائـ( كقكلؾ: )عجبت مجركرة
كأضاؼ إلى ذلؾ أٌف ىذا المعنى معمكؿ  ،(المعنى الذم ىك حديث)أشار إليو اإلماـ بقكلو 

 .(فٌ أ)لمعامؿ اٌلذم قبؿ 
ككاف »صاؿ، يقكؿ: كالفتح لبلتٌ  ،في اختيار الكسر لبلنقطاع اإلماـ ابف القٌيـ السرٌ  كٌضح   

 بور الكبلـ صد  كيي  عتمد عميويي  فٍ أ أكلىقؿ ، كالثٌ و أثقؿ مف الفتحألنٌ  ؛المكطف أكلى الكسر بيذا
 ؾألنٌ )كالكسر، كقكلؾ:  الضـ   تمي فتكحة قدمال أفٌ ع م .تو..كالفتح أكلى بما جاء بعد كبلـ لخفٌ 

 (أفٌ )فكسر ىمزة  ،تنيض بحجةكىي عٌمة  2« ثاؿمتكالى األسرت لى كي  فمك (ؾنٌ أت مؾ، كعمكبأنٌ 
يًّايجعؿ الكبلـ  ،صاؿ بحركؼ الجرٌ في االتٌ  ػػػف تبي  )إٍذ ال ييستساغ قكلنا:  ؛لتكالي األمثاؿ عى

   .(بكسر ىمزة إفٌ )ٌنو...بػػًإ
ـي ػػػيٌتضح مف العنكاف أٌف ال وأخواتيا: (أنّ ــــك) بين -0-0 مف  ( كأفٌ  )مقارنة بيف  مقاـ مقا

ا كجو المقارنة فميس مف حيث المعنى الذم تدٌؿ عميو ، أمٌ جية أخرل باقي أخكاتيا مفك  ،جية
ٌنما يقارف اإلماـ بيف تمؾ الحركؼ مف حيث عمميا ،(كأفٌ ) تعمؿ  (ًإف  ). كيرل أٌف كٌؿ أخكات كا 

يرىا في ػثأتفكا بػاكتػجممة فػثيا بالٌبػشػػإظيار ت أرادكا » كاه،ػٌد عمميا إلى ما سػفي االسـ، كال يمت
ؽ بيا يتعمٌ  كال ،كال ظرؼ ،ؿ في حاؿمعتمعاني ىذه الحركؼ ال  فٌ كاعمـ أ ...األكؿ االسـ

ابف القٌيـ، كىك عدـ ابؽ لئلماـ أم السٌ رؼ امتداد لمرٌ كعدـ إعماليا في الحاؿ كالظٌ ، 3«.جركرم
فت عميو معناىا، فأٌنى لعمميا أف إعماليا في الخبر، فإذا مينعت مف العمؿ في خبرىا، كقد أضٍ 

 رؼ؟ إلى الحاؿ كالظٌ  يمتدٌ 
رؼ كالحاؿ إلى الظٌ  كرأل أٌف عمميا ممتدٌ  ،(كأفٌ ) ىذا الحكـمف  اإلماـ ابف القٌيـ كاستثنى   

بيو، كىك معنى في شالتٌ  عمى تدؿٌ  ياأنٌ فمفارقة ألخكاتيا مف جية  ؛شبيولمتٌ  (كأف) اكأمٌ  » يقكؿ:
، فصار معنى هغيرى  وه بً و مشٍ نٌ أؾ تخبر عف االسـ فكأنٌ  عمى االسـ الذم بعدىا،ع ـ كاقمٌ نفس المتك

 ـٌ ث بعدىا، فمف األسماءمسندة إلى  األفعاؿمعاني  أفى االسـ بعدىا، كما  ا إلىدشبيو مسنالتٌ 
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 1.«رؼشبيو في الظٌ فيعمؿ التٌ  (أميره يدا يـك الجمعة ز  كأفٌ ): ، تقكؿرؼكالظٌ مت في الحاؿ مع
أسند إلى  (أشٌبو) كىذا المعنى المؤٌكؿ بالفعؿشبيو، معنى التٌ  (كأفٌ )أٌف في ، كمؤٌدل كبلـ اإلماـ

رؼ سـ بعده، كما أسند الفعؿ إلى فاعمو، ككما جاز أف تعمؿ تمؾ األفعاؿ المسندة في الظٌ ا
 رؼ كالحاؿ. شبيو في الظٌ قاس اإلماـ عمى ذلؾ جكاز أف يعمؿ معنى التٌ كالحاؿ، 

رؼ كالحاؿ، غير في الظٌ  (كأفٌ ) عمؿ كضيح الذم سٌكغ بو اإلماـالتٌ غـ مف ىذا بالرٌ نرل اٌنو ك    
مف دكف معاني بعض األدكات؟ كنرل أف ال فرؽ  (كأفٌ )في اختيار معنى  ضح السرٌ أٌنو لـ يتٌ 

القياس عمى ما ذىب إليو اإلماـ؟  أال يصحٌ  (إٌف زيدا يـك الجمعة كريـ)فإذا قمنا في ذلؾ، 
ما فييا مف لً رؼ، ككذلؾ ليت، كلعٌؿ، ككيد مسند لزيد كمف ثـٌ عمؿ في الظٌ فنقكؿ: إٌف معنى التٌ 

  (التشبيو معنى في نفس المتكٌمـ)جاء. كربما قٌدر اإلماـ معنى ما بقكلو: ي كالرٌ معاني التمنٌ 
 مني كاالستدراؾ معانيى في نفس المتكٌمـ. رجي، كالتٌ كالتٌ  ينفي أف يككف الٌتككيد وكلعمٌ 

كأخكاتيا مف حيث العمؿ، فاىتدل إلى حٌجة  (كأفٌ )كقد استقٌر عند اإلماـ ابف القٌيـ الفرؽ بيف    
بيا عف  رخبى كما تقع األفعاؿ المي  ،عتحاؿ كالنٌ مكقعت في مكضع ل كمف ثـٌ  »أخرل، قاؿ: 

، ال تككف في مكضع نعت كال أخكاتياذلؾ في  سكلي ،(سدأو مررت برجؿ كأنٌ : )، تقكؿءااألسم
مررت برجؿ )فقكلو:  2«رط كاالستفياـكما لحركؼ الشٌ  ،، بؿ ليا صدر الكبلـمكضع حاؿ في
فة أك إٌف الذم يعمؿ في الصٌ  :شبيو في مكضع صفة، ألٌنو قد تقٌدـ قكلوفمعنى التٌ  (سدأو كأنٌ 

نٌ  (كأفٌ )الحاؿ ليس  كىي بذلؾ قد ضارعت  شبيو الذم جاءت بو.ما ىك معنى التٌ نفسيا، كا 
ما تقٌدـ  د في مكضع نعت أك حاؿ، كلٌما ضارعت األفعاؿ في كؿٌ ألٌف األفعاؿ ترً  ؛األفعاؿ

رؼ، كىذا قياس نراه أٌف ليا ما لؤلفعاؿ مف عمؿ في الحاؿ كالظٌ  ،استنتج اإلماـ ابف القٌيـ
 ا. مستكفي األركاف صحيح

  شبيو، كاختصاصيا بالتٌ شبيومف حيث داللتيا عمى التٌ  (إٌف كأخكاتيا)عف  (كأفٌ )كتختمؼ     
 اُجوَن ِمَن اأَلْجَداِث ِسَراعً ﴿َيْوَم َيْخرُ  » :مكضع أكثر مفأشار إليو اإلماـ ابف القٌيـ في كقد 

                                                                                                       

                                                 

 .494، ص2ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج -  1
 .494، ص2، جنفسو رجعالم -  2



 الحزوف مسائل فيآراء ابه القي م الث: الفصل الث  

 

 243 

اية التي تنصب رٌ لعمـ كالا :صبكالنٌ  ،يسرعكف :أم ؛43المعارجَكَأنَُّيْم ِإَلى ُنُصٍب ُيوِفُضوَن﴾
ٌنما كقع ،1«شبيو كأبينو كأحسنوكىذا مف ألطؼ التٌ  ،كنيافيؤمٌ  األلطؼ األبيف  شبيوالتٌ  ىذا كا 

َكَأنَُّينَّ اْلياُقوُت ﴿»ـ( عف المعنى نفسو: فسير القيٌ كمٌما قالو في )التٌ ( كىأىف  )بالحرؼ  األحسف
 .في بياض المرجاف ريف: أراد صفاء الياقكتقاؿ الحسف كعامة المفسٌ  ،58حمنالرّ  ﴾َواْلَمْرجانُ 

ٌف داللتيا عمى التٌ  2«ييف في صفاء المكف كبياضو بالياقكت كالمرجافشبٌ  كاف محٌؿ  شبيوكا 
 حاة ببل خبلؼ.إجماع النٌ 

ككف ىذا الحرؼ  عمى أجمعكا أيضايـ شبيو، فإنٌ عمى التٌ  (كأفٌ )حاة في داللة فؽ النٌ ػٌػػكلئف ات    
 مخشرم، كابف يعيش...اج، كالزٌ رٌ كسيبكيو، كابف السٌ  حاة؛، كقد ذىب إلى ىذا الكثير مف النٌ بامركٌ 

 :، يقكؿدةالمؤكٌ  (إفٌ )ك (شبيوكاؼ التٌ )بة مف مركٌ  (كأفٌ )كقد رأل اإلماـ ابف القٌيـ رأييـ في أٌف 
ككيد، فكاف التي لمتٌ  (إفٌ )، ك(شبيوالتٌ  كاؼ)بة مف كانت مركٌ  مخالفة ألخكاتيا مف حيث( كأفٌ )»

فأدخمكا الكاؼ  ،بعينو و ليس ىكنٌ أنكا ػيٌ بي أف أرادكا ؿ األسد، ثـٌ ثم :أم ،(زيدا األسد إفٌ ) :أصميا
دخؿ عمييا عامؿ أف أي ا ذإ (إفٌ ) كحكـ .و بومشبٌ  الحديث أفٌ لتؤذف  ؛د بأفٌ ؤكٌ عمى الحديث الم
المركبة  (كأفٌ )إٌف تحميؿ اإلماـ لػ  .3«(ا األسدي دزي كأفٌ )فظ بيا : فصار المٌ  تفتح اليمزة منيا،

برازه لعٌمة فتح ىمزتياشبيو كالتٌ كتبيينو أٌنيا تجمع بيف التٌ  أٌنيا معمكؿ فييا )دخمت عمييا ب ،ككيد، كا 
( كأفٌ )عميؿ، غير أٌف ىذا التركيب في سا يقـك عمى اإليضاح كالتٌ نراه تحميبل مؤسٌ  ة(الكاؼ الجارٌ 

يا تبقى أـ أنٌ  ،ركيب: ىؿ تفقد عمميا بالتٌ (الكاؼ)كالذم كاف محٌؿ إجماع أثار جدال حكؿ 
ا اإلماـ اج خبلؼ ذلؾ؛ أمٌ ، كرأل الزجٌ محافظة عميو؟ فرأل ابف جٌني أٌنيا عمى أصميا في الجرٌ 

أف تفتح دخؿ عمييا عامؿ أي ا ذإ إفٌ )ابؽ: فمـ يتطٌرؽ إلى المسألة، غير أٌف قكلو السٌ  ؛ابف القٌيـ
 يا عمى أصميا في العمؿ، كعمميا سبب في فتح اليمزة بعدىا. ييفيـ منو أنٌ  (اليمزة منيا
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ال  (الكاؼ) حيح أفٌ الصٌ  »: (الجنى الٌداني)كالذم نراه في ىذه المسألة ىك ما قالو صاحب     
حرفان  (الكاؼ)ك (أفٌ )ر ركيب صيٌ التٌ  ألفٌ ؛ بيا ما بعدىا ليس في مكضع جرٌ  ؽ بشيء، كأفٌ تتعمٌ 

حاة، إًذ الغاية إلى أصميا الذم قاؿ بو النٌ  (كأفٌ )ذلؾ ألٌنو أعاد  ؛كىك رأم نراه نفيسا 1«كاحدان.
المعنى، كترٌكب  حدفإذا اتٌ  .شبيوككيد كالتٌ اللة عمى معنى جديد يجمع بيف التٌ ركيب ىك الدٌ مف التٌ 

صب ة في اختيار النٌ صب، كلعٌؿ العمٌ مصيا إلى عمؿ كاحد كىك النٌ خٍ فإننا نرل أٌف ذلؾ يي  ،فظالمٌ 
 (أفٌ )فيي منفصمة عنو بػ  ،أٌما الكاؼ .صمة باالسـ بعدىامتٌ  (إفٌ )راجع إلى ككف  ،كتعطيؿ الجرٌ 

أكيؿ عقيد كالتٌ ص المسألة مف التٌ ركيب يخمٌ حرفا كاحدا ناشئا عف التٌ  (كأفٌ )كما أٌف اعتبار 
 قدير.كالتٌ 

 (لكفٌ )حاة في أٌف النٌ  إليوـ عٌما ذىب اإلماـ ابف القيٌ  لـ يشذٌ  معناىا:و  أصميا ،(لّكن)-0-3
َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَيا َوَلِكنَُّو َأْخَمَد ِإَلى اأْلَْرِض َواتََّبَع ﴿: في تفسيره لقكلو تعالى يقكؿلبلستدراؾ، 

لًكن وي أىٍخمىدى » : 176األعراف ﴾َىَواهُ   2«فاستدرؾ المشيئة بإخبلده الذم ىك فعمو ؛أال ترل إلى قكلو: كى
ىك أف يؤتى بحكـ بعدىا مخالفا لما قبميا، فنقكؿ:  ،حاةعند النٌ ( لكفٌ )بػ  االستدراؾمفيـك ك 

اأٍليٍستىاذي لىكً  ر ى كىك  ،بما يخالفو (لكفٌ )بعد  ئناالحضكر لؤلستاذ، كج نا، فأثبت(الطىمىبىة غابكا ف  )حىضى
بعد  ال تقع إالٌ  (لكفٌ )إٌف  :لبلستدراؾ اختصره اإلماـ ابف القٌيـ بقكلو، كىذا المعنى الغياب
 ف.ف متنافييٍ كبلميٍ 

ييمي كأكرد رأم السٌ  ،(لكفٌ )الحرؼ ركيب في إلى مسألة البساطة كالتٌ   ـتطٌرؽ اإلماـ ابف القيٌ   
حذفكا  ايـ لمٌ أنٌ  إالٌ  ،(فٌ ال كالكاؼ كا  ): بت مفكٍّ يا ري إنٌ  كمف ىنا قاؿ » :مرٌكبةالذم اعتبرىا 

غة عف المٌ  ؼ كالبعد: كفي ىذا مف التعسٌ تي قمٍ  ...ا بيار الكاؼ إشعا االيمزة المكسكرة كسرك 
 منيا مكضكع لممعنى المفيـكط بؿ ىي حرؼ بشر  ؛حاجة إلى ىذا كأمٌ  كالمعنى ما ال يخفى،

ة بيف مسألة خبلفيٌ  (لكفٌ )ركيب في كمسألة البساطة كالتٌ ، 3« بيف كبلميف متنافييف كال تقع إالٌ 
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كزيدت عمييا البلـ كالكاؼ، كصارت الحركؼ  ،(إفٌ )حك، كرأل الككفيكف أٌف أصميا مدرستي النٌ 
 1اه صاحب )اإلنصاؼ(أم الذم تبنٌ كف فقالكا ببساطتيا، كىك الرٌ الثبلثة حرفا كاحدا، أٌما البصريٌ 

 كاعتبره دعكل مف غير دليؿ كال معنى. ،يفكنفى رأم الككفيٌ 

يف، كلـ يشر إلى كمنو نٍخمص إلى أٌف اإلماـ ابف القٌيـ قد تبٌنى في ىذه المسألة رأم البصريٌ    
ٍذ نؤٌيد اإلماـ في ما  ذلؾ كلـ يذكر حججيـ؛ فؤلٌنو مذىب ميٌسر  ؛(لكفٌ )ذىب إليو مف بساطة كا 

كالمعنى الذم ياؽ، ركيب كالسٌ لمحرؼ في التٌ  حكمٌ كر النٌ ال تكٌمؼ فيو، فاألجدر ىك إدراؾ الدٌ 
كييختمؼى في  ،بأٌف الحرؼ مركٌ  ـىٌ ، أٌما أف ييتكى ييٍضفيو عمى الجممة باعتباره مف حركؼ المعاني

ـٍ بػػػػػ  ،(إفٌ )ك  (ال)حاد ، ىؿ ىك باتٌ ركيبطبيعة التٌ  فٌ )أ فذاؾ نراه مف ضركب  ،(البلـ كالكاؼ كا 
 عقيد اٌلذم ال طائؿ منو.التٌ 

ىك اإلبقاء عمى نكف  ،خفيؼبالتٌ  المقصكد :(وكأّن ولكنّ إّن )ون في تخفيف النّ  -0-4
ألٌنيا في نظرنا  (أف  )، كلـ ندًرٍج (لكفٍ )، (كأفٍ )، (إفٍ )كنيف الميدغمتيف، فيينطؽ بيا: النٌ مف  ةكاحد
 كاسخ فيو مسألتاف:كف في تمؾ النٌ حرؼ كاحد. كالحديث عف تخفيؼ النٌ  (إفٌ )ىي ك

ٌما  مخٌففة، كأصميا الحركؼ المشٌددة، ىي حركؼ يا، إٌمانكني  فةى كاسخ المخفٌ إٌف ىذه النٌ  - كا 
 ؛لـ تخٌفؼك  ، أٌف ىذه الحركؼ المخٌففة نكنييا ىي عمى أصميا

عمى  يا: ىؿ تحافظكاسخ بعد أف تخٌفؼ نكني انية، فيي حكـ ىذه النٌ أٌما المسألة الثٌ  -
تستكم جميع  ؟ أـ تفقدىما معا؟ كىؿمعناىا كعمميا؟ أـ تحافظ عمى معناىا دكف عمميا

 كاسخ في الحكـ نفسو، أـ أٌف الحكـ يختمؼ مف حرؼ إلى آخر؟تمؾ النٌ 
 بييفرح كالتٌ يا بالشٌ انية فقد خصٌ لى، أٌما المسألة الثٌ لـ يشر اإلماـ ابف القٌيـ إلى المسألة األك     

إٌنما ىي  ،نكنيياكاسخ المخفٌػفة أٌنو يعتقد يقينا أٌف النٌ  ،انيةمف حديثو عف المسألة الثٌ  ؼٌ كنستش
 إلغاؤىا بى جى كى ( لكف  ) فتٍ فٌ إذا خي  ـى قيؿ : فمً  فإفٍ  »كالمشٌددة حرؼ كاحد. أٌما عف حكميا، فيقكؿ: 

ك طي عٍ تى  ةن يى بٍ ظى  كأفٍ  : ، كما قاؿخفيؼلكجياف مع التٌ او يجكر فييا فإنٌ  ،(فٌ أك)ك (إفٌ )ك (فٌ أ)بخبلؼ 
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 كـ بعد تخفيؼ نكنياكاسخ ال تتساكل في الحأٌف تمؾ النٌ  ،فيـ مف قكؿ اإلماـيي  ،1«ـٍ مى ؽ الس  رً لى كاإً 
فٌ  (لكفٌ )فػ  فإٌف حكميا ال  ،كاسخ األخرلمغى عمميا؛ أٌما النٌ أم: يي  ؛فت نكنيا كجب إلغاؤىاإذا خي
 كما يجكز أٍف ال تيعمؿ. أف تعمؿ يجكزك  ،مغى بتخفيؼ نكنيا، فيي تحافظ عمى معناىايي 

السٌر في جكاز إعماؿ  بٌيػػفا سبؽ، فإٌنو لـ يضح ممٌ لة قد اتٌ إذا كاف مكقؼ اإلماـ مف المسأ   
ما نٌ ا  ك  :ييميقاؿ السٌ  »ييمي: مف ذلؾ، بؿ اكتفى بإدراج قكؿو لمسٌ  (لكفٍ )، كمنع (كأفٍ )، (أفٍ )إٍف، )
بقي  ،(الكاؼ)بكسر  كتفاءن اذفت اليمزة حي  ثـٌ  ،(إفٌ )ك (ال)بت مف كٌ ا ري لمٌ  ياأنٌ  ،لجكاب عف ذلؾا

إٌف ىذا  ،2«، كبذلؾ ضارعت الفعؿآخرىا، كىي فتح ة المكجبة لمعمؿالعمٌ  ءلبقا (فٌ إ)عمؿ 
إٍذ  ؛مرٌكبة، كىك رأم رفضو اإلماـ ابف القٌيـ (لكفٌ )ىك امتداد لمذىبو في ككف  ،ييميٌ المذىب لمسٌ 

ييمٌي ، فالسٌ ىنا مف إدراج اإلماـ لقكؿ السييميٌ اضح الجدكل ىتتٌ  كلـ .(لكفٌ )قاؿ ببساطة الحرؼ 
كف اليمزة كالنٌ لبعض ما ترٌكبت بو )يا فقدت المشابية لمفعؿ بفقدانيا ألنٌ  ؛(لكفٌ )عٌمؿ إلغاء حكـ 

فظ الذم ضارعت بو الحرؼ يا تبقى محافظة عمى المٌ فإنٌ  ،كذلؾ بخبلؼ أخكاتيا ،المشٌددة(
ذا كاف اإلماـ قد عارض التٌ غـ مف تخفيؼ النٌ بالرٌ  أف يرٌد  فالقياس ،(لكفٌ )ركيب في كف. كا 

، كنرل أٌف ذلؾ ليس عمى ييميٌ ، غير أٌنو لـ يعٌقب عمى قكؿ السٌ ييميٌ المسٌكغ الذم ذكره السٌ 
نٌ  بة،مركٌ  (لكفٌ )قد خالفو في ككف  وألنٌ  ؛سبيؿ اإلقرار عرض حجج ما نرل أٌنو أدرجو مف باب كا 
يف دكف أف رأم البصريٌ ى فيو فتبنٌ  ،أم في بساطتيا، أٌما رأيو في عدـ جكاز إعماليامف خالفو الرٌ 

 ؿ مكقفو.يعمٌ 

ىك  ،(لكفٌ )بعد تخفيؼ نكنيا ما عدا  (إفٌ )مذىب اإلماـ ابف القٌيـ في جكاز إعماؿ أخكات إٌف   
ٌففت النٌ رأل أٌف عمميا يي  3، غير أٌف بعضيـحاةالنٌ مذىب الجميكر مف  كنرل اٌف  .كفمغى إذا خي

 :، منياكجكهاألنسب، كذلؾ مف  ذلؾ ىك المذىب
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  ٌليا، كىي اختصاصيا باالسـ ٌيةصٌ ايسمبيا أىـٌ خ (إفٌ )كف مف أخكات تخفيؼ النٌ  إف 
 ية بالفعؿ؛يا تفقد حكـ الحركؼ المشبٌ نرل أنٌ  ،كبسمبيا ىذا االختصاص

  ٌبعد تخفيؼ نكنيا قميمة؛ (إفٌ )كاىد عمى إعماؿ أخكات الش 
  ٌقد  ،المخٌففة (إفٌ )حاة في إعماؿ كالكثير مف النٌ  ،اىد الذم أكرده اإلماـ ابف القٌيـالش

 المخٌففة: (إفٍ )أكرده سيبكيو برفع ما بعد 
مىـٍ جٍ كى ا بً ينى تيكافً  اكيكمن   1وو مقس ـو ... كأٍف ظبيةه تىٍعطيك إلى كاًرًؽ الس 

  بعد تخفيؼ نكنيا، كاستثناء  (إفٌ )لـ نقؼ عمى عٌمة ييعك ؿ عمييا في جكاز إعماؿ أخكات
 مف تمكـ القاعدة. (لكفٌ )

كف، طالما كاف عمميا عمى سبيؿ فة النٌ المخفٌ  (إفٌ )نقترح إلغاء عمؿ أخكات  ،ـكمٌما تقدٌ    
ميف؛ ألٌف عمى المتعمٌ  األمر ى يييىٌسركحتٌ  ،(لكفٌ )كذلؾ حٌتى تستكم في الحكـ مع  ،الجكاز

عمميا ال كما أٌف إلغاء . ا يجعؿ المسألة معٌقدةممٌ  أف...عنو تقدير بضمير الشٌ  إعماليا ينجرٌ 
تككيدا، كاستدراكا  ظة عمى معناىا بدخكليا عمى الجمؿ:يسمبيا معناىا، فيذه الحركؼ تبقى محافً 

 كتشبييا.

، كلـ يناقش يبسٍ بشرح مي  ىذيف الحرفيف ابف القٌيـ لـ يخٌص اإلماـ :(ليت)و (لعلّ ) -0-5
نٌ  ،يماحاة بشأنالقضايا التي أكردىا النٌ  يما عرضا في سياؽ حديثو عف تو لإشار جاءت ما كا 

 ظى فً لك لي  نتياالمعاني التي تضمٌ  ا؛ ألفٌ بعمميا نص فككا »كأخكاتيا كعمميا، يقكؿ:  (إفٌ )معاني 
نٌ ك  2«(ىأتمنٌ )ك ،(ىترجٌ أ)ك ،(ؤكدأ)، نحك تٍ بى صى بيا لنى   (لعؿٌ )الحرؼ  (ىأترجٌ )ما يقصد بػ ا 

مى الجممة عذاف يحصبلف بدخكؿ ىذيف الحرفيف يما المعنياف المٌ ألنٌ  ؛يت(ل)الحرؼ  (ىأتمنٌ )كبػ
 .(إفٌ )مثميما مثؿ باقي أخكات  ،بعدىماكىما ناصباف لبلسـ  ،االسمية

عمى  (ليت)ي الحاصؿ بدخكؿ الحرؼ معنى التمنٌ في مكضع آخر كيؤٌكد اإلماـ ابف القٌيـ   
            .07األنعام ﴾انَ بِّ رَ  اتِ آيَ بِ  بُ ذِّ كَ نُ  الَ وَ  دُّ رَ ا نُ نَ تَ يْ ا لَ يَ ﴿الجممة االسمية، كذلؾ في تفسيره لآلية: 

                                                                                                       

                                                 

 .134، ص 2سيبكيو، الكتاب، ج -1
 .492، ص 2ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج - 2



 الحزوف مسائل فيآراء ابه القي م الث: الفصل الث  

 

 248 

 ارقفكا عمى النٌ ا كي ىؤالء المشركيف لمٌ  أفٌ  -كا أعمـ بما أراد مف كبلمو -فمعنى اآلية »: يقكؿ
فيؤمنكف با كآياتو، كال يعكدكف  ،نياكف إلى الدٌ ردٌ يـ يي كا أنٌ يـ داخمكىا، تمنٌ كعممكا أنٌ  ،كعاينكىا

ٌنما فيًيـ الٌتمني مف دخكؿ الحرؼ  ،1«إلى تكذيب رسمو لى ىذا المعنى أشار صاحب  ،(ليت)كا  كا 
 مٌني .إٍذ بٌيف أٌف المعنى ىينا يدخؿ في حكـ التٌ  ؛2اؼالكشٌ 
ـٌ فإنٌ  ،ليما صدارة الكبلـ (ليت)ك (لعؿٌ )ف: كبٌيف اإلماـ في مكضع آخر، أٌف الحرفيٍ     يما كمف ث

 ،(كأفٌ )بخبلؼ  -عنده –رؼ، كذلؾ إلى الحاؿ كالظٌ يعمبلف في االسـ دكف أف يمتٌد عمميما 
أك ( لعؿٌ ) أك (ليت)خمت فإف أدٍ  »يقكؿ: في ما بعدىا، ( لعؿٌ )ك (ليت) ع أف يعمؿ ما قبؿكما منى 

لـ )قكلو: . 3«صدر الكبلـ يككف ليا أفغي ينبىذه المعاني  يضا؛ ألفٌ أز المكسكرة لـ يجي  (إفٌ )
كيككف بذلؾ  -كقد تقٌدـ تفصيؿ المسألة -لـ يجز إعماؿ ما قبميا في ما بعدىا :أم ؛(ز أيضايجي 

تو في في عدـ جكاز إعماؿ ما قبميا في ما بعدىا، كحجٌ  )إٌف( ك)كأٌف( )ليت( ك)لعٌؿ( بػقد ألحؽ 
دارة في في الجممة االسمٌية كليس الصٌ  دارةى دارة الصٌ دارة، كيقصد بالصٌ ذلؾ أف ليذه الحركؼ الصٌ 

مف ذلؾ قكلنا:   ،دارةغير أٌف ذلؾ ال يسمبيا الصٌ  ،ؿ جممة كبرليمكف أف تتخمٌ  ركيب، إذالتٌ 
ٍف تضٌمنيا  ؛في المثاؿ تصٌدرت الجممة االسمية (كأفٌ (؛ فػ)و الطيرى عمى رأسً  كقؼ زيده ككأف  ) كا 
 ركيب.التٌ 

ىك الحكـ كالمعنى نفسو اٌلذم أشار إليو  ،عف ىذيف الحرفيف عرضا تطٌرؽ إليو اإلماـ كما   
ي، كما أٌنيـ لـ يختمفكا لمتمنٌ  (ليت)ي، كأٌف رجٌ لمتٌ  (لعؿٌ )فمـ يختمفكا البٌتة في ككف حاة، معظـ النٌ 

يا تدخؿ عمى فيذه الحركؼ كمٌ  ،كليت كلعؿٌ  كلكفٌ  ككأفٌ  كأفٌ  إفٌ » في نصبيا االسـى بعدىا:
ع التكقٌ  كمعنى لعؿٌ  ،يكمعنى ليت التمنٌ  ...فتنصب المبتدأ كيصير اسميا ،المبتدأ كالخبر

ككاف اختبلفيـ  ،(لعؿٌ )فاقيـ، غير أٌنيـ اختمفكا في الحرؼ كاتٌ  محٌؿ إجماعيـىذا  ،4«جاءكالرٌ 
 ؟ةىؿ ىي زائدة أـ أصميٌ  ،(لعؿٌ )ـ األكلى مف حكؿ البلٌ 
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ـ ليست مف حركؼ ة، كحٌجتيـ أٌف البلٌ أصميٌ  (لعؿٌ )ـ األكلى مف أشار الككفيكف إلى أٌف البلٌ    
ٌنما تمحؽ األسماء حرؼ كالزٌ  (لعؿٌ )انية فإٌف تيـ الثٌ أٌما حجٌ ، يادةالزٌ  يادة ال تمحؽ الحركؼ، كا 

 ،(لعؿٌ )ـ األكلى في كقالكا بزيادة البلٌ  ،أما نظراؤىـ مف مدرسة البصرة فخالفكىـ الرٌ أمٌ  .كاألفعاؿ
ـ األكلى، مف ذلؾ قكؿ عارية مف البلٌ  (لعؿٌ )كاىد التي أكردت كعٌكلكا في ذلؾ عمى كثرة الشٌ 

 الشاعر:
م ؾى أىٍف ... تى الفىًقيرى  كال تيًييفى  فىعىوٍ  دٍ قى  ري ىٍ الد  منا كى كٍ يى  عى كى رٍ ؛ عى رى

1 

القٌيـ فمـ يتطٌرؽ إلى ـ، أٌما اإلماـ ابف يف في أصمية البلٌ رأم الككفيٌ  (اإلنصاؼ)كأٌيد صاحب    
فإٌننا نرل أٌف رأم الككفييف لـ نممس فيو  ؛بل عمى طبيعة رؤيتو لممسائؿ الخبلفيةالمسألة، كحمٍ 

كىك أمر  ( أصميا )إٌف(لكفٌ )، كتافمرٌكب (لكفٌ )ك (كأفٌ ) ثباتا في المكقؼ: فقد سبؽ قكليـ أفٌ 
أليستا  )إٌف( فماذا يقاؿ عف )البلـ( ك)الكاؼ( عارضو اإلماـ ابف القٌيـ، فإذا كاف األصؿ ىك

 يادة في المعنىيادة في الحركؼ بالزٌ ا أٌف اإلماـ ابف القٌيـ يربط الزٌ نٌ بيٌ  قد سبؽ أفٍ  زائدتٍيف؟ ك
ىك أف يقاؿ إٌنيا زائدة  (لعؿٌ )ـ األكلى في أم الكسط في مسألة زيادة البلٌ كمف ثـٌ نرل أٌف الرٌ 
ماع، أما زيادتيا لمعنى فبل نتصٌكر أٌف العربي القٌح ة ىك اٌطرادىا في السٌ يادلمعنى، كما يؤٌكد الزٌ 

ـ كيحذفيا اعتباطا دكف أف يحصؿ في نفسو معنى ما، كنرل أٌف المعنى بكجكد كاف يأتي بالبلٌ 
 ىف.الحصكؿ في الذٌ  جاء القطعيٌ ي، كيؤتى بيا لمرٌ ـ ىك تأكيد الترجٌ البلٌ 

خٌصيا اإلماـ ابف  حكية المتعٌمقة بالحركؼ المشٌبية بالفعؿ، كالتيالمسائؿ النٌ  أىـٌ  ،ىذه إذنا   
ركيب كطبيعتيا مف حيث التٌ  ،كعمميا ،كحكميايا، قة بمعانيمتعمٌ ال ىا،قضاياالقٌيـ بتبييف 

فأٌيد  ،ة في كٌؿ مسألةقفىو الخاصٌ اضح أٌف لئلماـ  مك ساطة، كالفركؽ بيف تمؾ الحركؼ. كقد اتٌ كالب
 لديو مف فيـ، كما تكٌفر لو مف حجج، كما استقاـ عنده مف قياس كافؽ عرؼى  كعارض بما استقرٌ 

 العرب في نظـ الكبلـ. تى كسمٍ  ،غةالمٌ 

                                                                                                       

                                                 

 -  ( ىك ) ال تيينىٍف الفقير(، فحي يً أشار محٌقؽ )اإلنصاؼ( إلى أٌف  أصؿ )ال تي ذفت نكف الٌتككيد الخفيفة اللتقاء يفى
 الٌساكنيف:  ) نكف الٌتككيد الخفيفة، كالـ الٌتعرؼ في الفقير(
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ىذا في مطمع –شرنا في ما تقٌدـ أ ل:افعة باألمختصّ الحروف ال :المبحث الخامس  
إلى أٌف الحركؼ تصن ؼ العتبارات مختمفة: مف حيث المبنى كالمعنى، كمف حيث  -الفصؿ

 تأخذباعتبار أٌف الحركؼ  ،حاة الحركؼ بحسب ما تدخؿ عميوكصٌنؼ النٌ  ،اإلعماؿ كاإلىماؿ
ٌنفت إلى حركؼ اختٌصت باالسـ،  معناىا مٌما حركؼ كتدخؿ عميو مف اسـ أك فعؿ. كمف ثـٌ صي

الجٌر كالحركؼ المشٌبية بالفعؿ، كحركؼ مشتركة بيف االسـ كالفعؿ، نحك حركؼ العطؼ 
 .كأدكات الجـز ،(إفٍ )رط الشٌ  اةأدك ،حركؼ اختٌصت بالفعؿفي، ك كحركؼ النٌ 

ٌما أف تيمؿ:  ؼ المختٌصة بالفعؿ إٌما أف تيعمؿ،أٌف الحرك  (انيالجنى الدٌ )صاحب  أشار    كا 
ؿ منو ال. فإف تنزٌ  ؿ منو منزلة الجزء أكفبل يخمك أيضان مف أف يتنزٌ  ،بالفعؿ ا المختٌص كأمٌ »

ف لـ يتنزٌ التٌ منزلة الجزء لـ يعمؿ، كحرؼ  كىذا ما ، 1«و أف يعمؿؿ منو منزلة الجزء فحقٌ نفيس، كا 
ـ آنفا في معرض حديثنا عف الحركؼ غير العاممة، إذ بٌيف أٌف الحركؼ التي أشار إليو ابف القيٌ 

 .ألٌف الجزء ال يعمؿ في كٌمو ؛ال تعمؿ (اؿ)نحك  ،تككف بمثابة الجزء مف الكممة
، كجاء حديثو عف ىذه ختٌص باألفعاؿالحركؼ التي ت ائؿالقٌيـ مسكلـ يغفؿ اإلماـ ابف    

إٌنيا  :حاةكقكؿ النٌ  ،(لف)صب ركيب في أداة النٌ المسألة في معرض مناقشتو مسألة البساطة كالتٌ 
 يا حرؼ نفي مختٌص ألنٌ  ؛(لـ) ػػكػككاف ينبغي أف تككف جازمة  »يقكؿ:  (أفٍ )ك (ال)مرٌكبة مف 

ا أمٌ  (بالفعؿ حرؼ نفي مختٌص )ييٌمنا مف قكؿ اإلماـ:  ،2«مو الجـزميككف ع أفبالفعؿ، فكجب 
، فاإلماـ ابف القٌيـ في الحكـ كالعمؿ كالمعنى، فسيأتي بيانو الحقان ( لف)ك (لـ)كجو المقارنة بيف 

 حاة في اختصاص بعض الحركؼ باألفعاؿ.بقكلو ىذا، يذىب مذىب النٌ 

 ة التي اىتـٌ مف القضايا المحكريٌ  حكمٌ إٌف مسألة العامؿ النٌ في نواصب الفعل وجوازمو:  قولٌ  -1
فع في الفعؿ الكاسع، كقد أجمعكا أٌف عامؿ الرٌ أليؼ رح المسيب، كالتٌ كخٌصكىا بالشٌ  ،حاةبيا النٌ 

فيك  ،أٌما إذا حٌمت تمؾ العكامؿ بالفعؿ المضارع ،صب كالجـزىك خمٌكه مف عكامؿ النٌ  ،المضارع
كاصب ت النٌ مى عمً  ـى قمت: فمً  فإفٍ  » يقكؿ اإلماـ ابف القٌيـ في ىذا الشأف:. منصكب أك مجزـك
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في  ما دخمت لمعنىإنٌ ، الحركؼ لـ تدخؿ لمعنى في الجممة ىذه فٌ إ ...ضارع؟مكالجكاـز في ال
ؽ و يتعمٌ كذلؾ كمٌ  ،غيره أك ،ءزاج أك ،يني كأ ،فإمكا أك ،يمف نف ،ف لمحدثالفعؿ المتضمٌ 
إٌف  ،1«ءاألسمافي  كجب عمؿ حركؼ الجرٌ  كما ،عمميا فيوفكجب  ال بالجممة، ةن بالفعؿ خاصٌ 

اإلماـ ابف القٌيـ لـ يًحد عف مبدإ أٌصمو في باب الحركؼ، كىك أٌف الحركؼ تأخذ معناىا مف 
يا عممت في الفعؿ فإنٌ  ،كاصب كالجكاـز لمعنى في الفعؿصمت بو، فمما دخمت النٌ فظ الذم اتٌ المٌ 

 في األسماء. عممت حركؼ الجرٌ المضارع كما 
، كتحٌدث عف شرط ـ إلى مسألة أخرل متعٌمقة بالنٌ كأشار اإلماـ ابف القيٌ     كاصب كالجكاـز

كاصب كالجكاـز ال تدخؿ عمى الفعؿ الكاقع مكقع  النٌ  »دخكليا عمى الفعؿ المضارع، يقكؿ: 
ميا أف تدخؿ عمى ًلحصكلو في مكضع األسماء، فبل سبيؿ لنكاصب األفعاؿ كجكاز  ؛االسـ
 المضارع  ة بالفعؿكاصب كالجكاـز حركؼ مختصٌ فالنٌ  ،2«كال عمى ما ىك كاقع مكقعيا ،سماءاأل

فبل تدخؿ عمى األسماء، كال تدخؿ أيضا عمى األفعاؿ الكاقعة مكقع االسـ، كىك بيذا يكافؽ 
يف في مسألة العامؿ في الفعؿ المضارع رفعا كنصبان كجزما، فيـ يركف أٌف العامؿ في البصريٌ 

كمنصكب أك مجزـك إذا لـ يقع مكقع الفعؿ المضارع معنكٌم: فيك مرفكع إذا كقع مكقع االسـ، 
 :أم ؛فالفعؿ المضارع مرفكع لكقكعو مكقع االسـ (عمٌي يكتب)أما األٌكؿ فنحك قكلنا:  االسـ،

فيك مجزـك  (عمٌي لف يكتبى )أك  (عمٌي لـ يكتب)اني، فنحك قكلنا: ا الثٌ كأمٌ  .الخبر المفردكقع م
        و لـ يقع مكقع االسـ إذ ال يستقيـ اإلتياف باالسـ بعد تمؾ الحركؼ.ألنٌ  ؛أك منصكب

كالجكاـز ال تدخؿ عمى كاصب في ككف النٌ  ،يفذىب البصريٌ مب كما ذىب إليو اإلماـ اقتداءن     
ىك الذم  ،ىؿ عدـ كقكع الفعؿ مكقع االسـ ؛ةاألفعاؿ الكاقعة مكقع االسـ، تطرح مسألة جدليٌ 

، أـ أٌف عامؿ الجـز ىك الذم منع الفعؿ أف يككف كاقعا مكقع االسـ؟ ففي المثاؿ فعى منعو الرٌ 
م ىك الذ ،(لـ)أـ أٌف كجكد عامؿ الجـز  ؟ألنو لـ يقع مكقع االسـ ؛ىؿ الفعؿ مجزـك ،ابؽالسٌ 

فالمكضع ليس مكضع  ؛اني أصحٌ منع الفعؿ أف يككف كاقعا مكقع االسـ. كنرل أٌف المذىب الثٌ 
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ألٌف المكضع ليس  ؛و جيء باألداةة باألفعاؿ، كليس المعنى أنٌ ألٌف أداة الجـز مختصٌ  ؛اسـ
.  ؛مكضع اسـ  ألٌف المكضع قبؿ اإلتياف باألداة ىك مكضع جـز

فع في ة، فعامؿ الرٌ كف في ىذه المسألة أكثر كظيفيٌ نرل أٌف ما ذىب إليو الككفيٌ  ،ا تقٌدـكممٌ    
، أٌما عامؿ المضارع ىك تجٌرده مف عكامؿ النٌ  ة فيي عكامؿ لفظيٌ  صبكالنٌ  جـزالصب كالجـز

. كىك مذىب أٌيده الكثير مف النٌ )أدكات(: أدكات النٌ  كابف مالؾ حاة، صب كأدكات الجـز
 لؤللفية. كاألشمكني في شرحو

 ة بالفعل: معاني الحروف المختصّ  -0
يكٌجو  - ةحكيٌ ككعيدنا بو في تناكؿ المسائؿ النٌ  – ابف القٌيـ ٌف اإلماـإ :(إنْ )رط أداة الشّ  -0-1

كىذا يتأٌكد في تناكلو لمعاني  ،ةحكيٌ كلي اىتماما معتبرا لؤلحكاـ النٌ اىتمامو إلى المعاني، كال يي 
 يقكؿ: رط كالجزاء.عتبارىـ إٌياىا أصؿى أدكات الشٌ احاة في فقد أٌيد رأم النٌ  ،(إفٍ )رط أداة الشٌ 

قيت ا اتٌ  فإ)يا، تقكؿ : كمٌ  كربيف ىذه الصٌ  ـي بلزً يا تي فإنٌ  ،(إفٍ )رط البسيط رؼ الشٌ ح...ك»
كليذا  ،(تى رٍ سً لـ تطع ا خى  فإ)ك (بلـ تخً  اى  أطعت فإ)ك( ؽ ا لـ تفمحٍ إف لـ تتٌ )ك (تى أفمحٍ 
تجـز فعميف  (إفٍ )رط فمـ يشر اإلماـ إلى أٌف أداة الشٌ  .1« تصرفا أدكاتو عـٌ أالباب ك  ـٌ أ كانت

 مات، فكقع اىتمامو بمعانييا.مة مف المسمٌ ككأٌني باإلماـ يعتبر ذلؾ مسمٌ  مضارعيف،
حرؼ بسيط غير مرٌكب، بخبلؼ بعض أدكات  (إفٍ ) رطالشٌ  أداةأٌف  بٌيف اإلماـ بقكلو ىذا   
ـٌ الباب ...(حيثما)، (ماكمٌ )، (إذما)رط المرٌكبة نحك: الشٌ  ـٌ أدكات الجزاء أم ؛كىي عنده أ  : أ

ركيب فترد في ثبكت طرفي التٌ  ؛رطٌيةراكيب الشٌ يا ترد مع جميع صكر كأنماط التٌ ذلؾ ألنٌ 
في، كقد بكت كالنٌ بكت، كفي الثٌ في كالثٌ كفي النٌ يما معا، كفي نفيً  ،رط كجكابو(رطي )فعؿ الشٌ الشٌ 

ـ  أدكات الشٌ  ابؽ.أكرد اإلماـ مثاال عف كؿ نمط في قكلو السٌ  ألٌنيا تدٌؿ عمى  ؛رطكاعتبرىا أ
 راكيب التي ترد فييا.في جميع التٌ  :أم ؛الجزاء مطمقا

ـ  باب الشٌ  (إفٍ )رط إٌف ما ذىب إليو اإلماـ في اعتبار حرؼ الشٌ     كالجزاء، قد أشار إليو رط أ
ذلؾ؟  تى ـ قمٍ حركؼ الجزاء، فسألتو: لً  ىي أـٌ  (إفٍ ) كزعـ الخميؿ أفٌ  » سيبكيو في كتابو، يقكؿ:
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فبل  ،(ما)كمنيا ما يفارقو  ،استفياما فٌ فيكي  ،ففأرل حركؼ الجزاء قد يتصرٌ  يبؿ أنٌ فقاؿ: مف قً 
كالفرؽ بيف ما ذىب إليو  .1«مجازاةال تفارؽ ال ،ؿو كاحدة أبدايككف فيو الجزاء، كىذه عمى حا

ف كانا متٌ  -سيبكيو كما ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـ   - ( أصؿ أدكات الجزاءإفٍ )فقيف في اعتبار كا 
ـٌ الباب (إفٍ )يكمف في أٌف اإلماـ ابف القٌيـ اعتبر األداة  ا إماـ ألٌنيا ترد في جميع األنماط، أمٌ  ؛أ

 (إفٍ )، كاىتدل إلى أٌف األداة فقد عقد مقارنة بينيا كبيف باقي حركؼ المجازاة ؛حاة سيبكيوالنٌ 
إٍذ منيا ما يدٌؿ عمى االستفياـ، مثؿ  ؛ت بالجزاء دكف غيره مف المعاني، بخبلؼ أخكاتيااختصٌ 

نحك:  ،رط ما ىك مرٌكبكمف أدكات الشٌ  ،(إذا)نحك  ،رؼكمنيا ما يدٌؿ عمى الظٌ  ،(مف)
ت فقد اختصٌ  (إفٍ )أٌما  ،رطانتفى عنو معنى الشٌ  (ما)كمتى فارقيا  ...(حيثما)ك (ماإذٍ )

َفِإنَّ المََّو  ُءوااَفِإْن فَ  ﴿ في تفسير اآلية: يقكؿ اإلماـ ابف القٌيـ ،بالمجازاة لفظا كعمبل كمعنى
 فكما رجع العبد إلى التي ىي أحسفكالجزاء مف جنس العمؿ.  »: 006البقرة  ﴾ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

ـٌ أدكات الجزاء . 2«حمةرجع ا إليو بالمغفرة كالرٌ   (إفٍ )كمعنى الجزاء كجكابو إٌنما حصؿ بأ
 كاف جكابو مغفرة كرحمة مف رب غفكر رحيـ.ك  ،فجعؿ ا الفيءى شرطا

حاة أٌف أٌكد ما ذىب إليو النٌ ك  ،(إفٍ )تطٌرؽ اإلماـ ابف القٌيـ إلى مسألة أخرل متعٌمقة بمعنى     
تأتي لؤلمر المحتمؿ الكقكع أك عدـ الكقكع، كال يعٌمؽ بيا ما ىك قطعٌي الكقكع، كمثاؿ ( إفٍ )

يحتمؿ الكقكع كما يحتمؿ عدـ الكقكع، فإذا  (نيتأتً )فالفعؿ  ،(ؾني أكرمٍ إٍف تأتً )األٌكؿ أف يقاؿ: 
 بحي صٌ ال إٍف حؿ  )فنحك قكلنا:  ،أٌما قطعي الكقكع (.إف)صٌح أف يعٌمؽ عمى  ،كاف بيذا المعنى

ٌنما األصحٌ (إفٍ )ؽ عمى بح قطعٌي الحصكؿ، فبل يصٌح أف يعمٌ فحمكؿ الصٌ  ؛(تي رٍ افى سى   ف يعٌمؽأ . كا 
  .(بح سافرتإذا حٌؿ الصٌ )فيقاؿ  ،(إذا)عمى  ما ىك قطعٌي الحصكؿ

 نْ ا ِ ا وَ يَ بِ  حَ رِ فَ  ةً مَ حْ ا رَ نَّ مِ  انَ سَ نْ ا اإْلِ نَ قْ ذَ ا أَ ذَ ا إِ نَّ ا ِ وَ ﴿كاستشيد اإلماـ ليذا المعنى بقكلو تعالى:     
 في أتىكيؼ » يقكؿ:، 48 ورىالشّ ﴾ورٌ فُ كَ  انَ سَ نْ اإْلِ  نَّ إِ فَ  مْ ييِ دِ يْ أَ  تْ مَ دَّ ا قَ مَ بِ  ةٌ ئَ يِّ سَ  مْ يُ بْ صِ تُ 

ما  فٌ فإ ،(إفٍ ػ)ة بٌيئالس كأتى في إصابة ،(إذاػ)قة إصابتيا مف ا تعالى بحمة المحقٌ تعميؽ الرٌ 
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، كفي حصكؿ عمى تحقيؽ الكقكع اؿٌ الماضي الدٌ  الفعؿبحمة تى في الرٌ أ عنو أكثر، ك يعفك ا
فقد اجتمع في اآلية المعنياف كبلىما، قطعٌي . 1«ؽو غير محقٌ نٌ أعمى  الداؿٌ  يئة بالمستقبؿالسٌ 

كىك  ،اللة عمى ما ىك قطعٌي الحصكؿلمدٌ  (إذا) ػب عٌز كجؿٌ الكقكع كمحتمؿ الكقكع، كقد أتى ا 
فقد تعٌمؽ باألداة  (يـتصبٍ )أٌما ما ىك محتمؿ الكقكع  الفعؿ ماضيا.، كعٌزز ذلؾ بككف (أذقنا)
ألٌف عفك ا كغفرانو قائـ، كيدؿ عميو مجيئ الفعؿ  ؛ة الكقكعفاإلصابة بالسٌيئة غير قطعيٌ  ،(إفٍ )

 لبلستقباؿ.
 تأتي لنفي الفعؿ المضارع فتجزمو ، فيي إٌماثبلثة معاف (لّما)حاة لػ يذكر النٌ  :(لّما)-0-0

ٌما تأتي لمرٌ  ،(حاف المكعد كلٌما أيٍنًو عممي)نحك:  : (عميقيةلٌما التٌ )حاة النٌ  اف فسٌماىبط بيف فعميٍ كا 
المعنى  أٌما. 2«كىي حرؼ كجكب لكجكب. كبعضيـ يقكؿ: حرؼ كجكد لكجكد :ةعميقيٌ ا التٌ لمٌ  »
ـٌ اإلماـ ابف القٌيـ بالمعنى األكؿ (إالٌ )الث فمجيئيا بمعنى الثٌ  كبٌيف أٌنيا  ،(عميقيةلٌما التٌ ). كقد اىت
 ثبكت كثبكت، نفي كنفي، نفي كثبكت: (إفٍ )رط ألداة الشٌ  تي في األنماط األربعة التي ذكرىاتأ

الحركؼ التي تربط  أقساـ، كجعميا مف كيو عمى خبلؼ ذلؾبسي كنٌص  »ثبكت كنفي، يقكؿ: 
 ـٍ ا لـ يقي لمٌ )ك ،(وي مٍ كرً أي لـ  ـٍ ا لـ يقى لمٌ )ك ،(وتي ا قاـ أكرمٍ لمٌ ): األربعة ساـقاألاؿ ث، كمالجممتيف بيف
 ة باألفعاؿمختصٌ  -عند اإلماـ ابف القٌيـ–عميقية التٌ  (لٌما) فػ. 3«(ومٍ أكرً ا قاـ لـ لمٌ )ك (وتي أكرمٍ 

مص المعنى إلى تخٍ  (إفٍ )أٌف  ، ىك(إف)بلـز بيف فعميف، كالفرؽ بينيا كبيف كتأتي لمعنى التٌ 
فأخذ اإلماـ ابف  ؛تياتيا كحرفيٌ حاة حكؿ اسميٌ لمماضي، كاختمؼ النٌ  (لٌما)مصو ، بينما تخٍ المستقبؿ

 القٌيـ برأم سيبكيو في ككنيا حرفا.
فقد أشار اإلماـ إلى ذلؾ في ة بالفعؿ، ىنا ال تككف مختصٌ اكى ،(إال)بمعنى  (لٌما)أٌما مجيئ     

سـ فأقٍ  »: 4ارقالطّ  ﴾إْن ُكلُّ َنْفٍس لّما َعَمْيَيا َحاِفظْ ﴿في شرح قكلو تعالى:  يقكؿ ،(بيافالتٌ )
اء في كاختمؼ القرٌ  ...عمييا حافظ مف المبلئكة يحفظ عمميا كقكليا إالٌ  ،سو فٍ نى  فٍ و ما مً سبحانو أنٌ 

كىي تككف  ،(إالٌ )شديد جعميا بمعنى فمف قرأىا بالتٌ  ،فيا بعضيـدىا بعضيـ كخفٌ فشدٌ  ،(المٌ )
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 :مة مثؿ قكلوأك المثقٌ  ،مثؿ ىذا المكضع ،فةالمخفٌ  (إف)أحدىما بعد  :في مكضعيف (إالٌ )بمعنى 
نَّ ُكًل َلمَّا َلُيَوفَِّينَُّيْم َربَُّك َأْعَماَلُيمْ ﴿ ا سألتؾ با لمٌ  :نحك ،اني في باب القسـكالثٌ  ،111ىود ﴾َواِ 
 المخٌففة مة أكالمثقٌ  (إف  )في مكضعيف اثنيف، أٌما األٌكؿ فبعد  (إالٌ )بمعنى  (لٌما)فتككف . 1«تى فعمٍ 
 ـ. سى اني في باب القى كالثٌ 
ذ نؤٌيد اإلماـ في ما ذىب إليو     سكرة )اآلية مف ريف كافقكا رأيو في تفسير فؤلٌف المفسٌ  ؛كا 
اًفطلىم  )رئت كقي  » :(ارؽطٌ ال مىٍييا حى في  (لىم ا)استٍعًممىٍت  ،(كالمعنى معنى )إالٌ  .(شديدبالتٌ  ا عى

ـً  أحدىما ىذا. في مكضعيف: (إالٌ )مكضع  ؛ غير أٌف المشيكر مف كتب 2«كاآلخر في بىاًب القىسى
 اجكمف ذلؾ كتب الزجٌ  ،(إال)في اآلية مف سكرة ىكد بمعنى  (لٌما)لـ يعتبركا  ،معاني القرآف

فٍّين يـأراد: ًلمف مىا لىيي  -كا أعمـ - وكأٌما مىف شٌدد )لىٌما( فإنٌ  »: اء، كالفرٌ كاألخفش ،اسكالنحٌ    كى
بينما رأل  .3«دغمت ًفي صاحبتيافأي  ،فبقيت اثنتاف ،كاحدة ؼى ذى حى  ،ميمىات فمٌما اجتمعت ثبلث

ف  كيبلن لىم ا)في  (إفٌ )األخفش أٌف    (كبلن )نصبت  :أم ؛فيي عمى حاليا ،مةمخٌففة أك مثقٌ  (كىاً 
 خبرىا.  (ما)ككيد كـ لمتٌ كالبٌل 
معنى بفي اآلية جاءت  (لٌما)مف باب أٌف  ،أنسب ابف القٌيـ ٌف ما ذىب إليو اإلماـأكنرل     

 .(لٌما)ا إلى تفكيؾ فبل حاجة إذن  (إالٌ )بمعنى  :أم ؛ارؽطٌ الفي اآلية مف سكرة  (لٌما)
( :(لمْ ) -0-3 ـٍ الفعؿ المضارع.  مف خكاٌص  (لـ) » حاة:فاؽ النٌ باتٌ  بالفعؿ حرؼ اختٌص  )ل

كأشار  ،«4ؼ معناه إلى المضيفظ، فتصرً يا تدخؿ عمى مضارع المٌ كظاىر مذىب سيبكيو أنٌ 
ىنا اكأتى ى » :يقكؿ، 7البمد ﴾َأَيْحَسُب َأْن َلْم َيَرُه َأَحدٌ ﴿اإلماـ إلى ىذا المعنى في تفسيره لآلية: 

ذلؾ في  فإفٌ  ،6لبمدا ﴾َأْىَمْكُت َمااًل ُلَبداً َيُقوُل ﴿ :في مقابمة قكلو ة عمى المضيٌ الٌ الدٌ  (لـ) ػب
في اآلية صرفت معنى  (لـٍ ) فػ؛ 5«كفيما أىمكو ،أفيحسب أف لـ يره أحد فيما أنفقو ،الماضي

                                                                                                       

                                                 

 .101أقساـ القرآف، صبياف في ابف قٌيـ الجكزية، التٌ  - 1
عرابو، جالزٌ  -  2  .311، ص5ٌجاج، معاني القرآف كا 
 .29، ص2اء، معاني القرآف، جالفرٌ  -  3
 .267اني في حركؼ المعاني، صالجنى الدٌ  المرادم،حسف  -  4
 .38بياف في أقساـ القرآف، صابف قٌيـ الجكزية، التٌ  -  5
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( أىمكت ماال) فظ إلى الماضي، كدٌؿ عمى ذلؾ الفعؿ في اآلية التي قبمياالفعؿ المضارع المٌ 
 .(لـٍ )بالحرؼ  في الماضي، كحصؿ ىذا المعنى لـ يره أحدب أف كحسً  ،كذلؾ حدث في الماضي

ـٌ بيا النٌ  ،(لٌما)ك (ـٍ لى )مييز بيف الحرفيف إلى التٌ  ـكلـ يتطٌرؽ اإلماـ ابف القيٌ      حاةكىي مسألة اىت
لمفعؿ المضارع، جاـز لو، قالب معناه إلى  فكبلىما ناؼو  ؛كبٌينكا أٌف بيف الحرفيف أمكرا متشابيات

حرؼ عف  حاة أٌنيما حرفا نفي كجـز كقمب. كينفرد كؿٌ المضٌي، كبذلؾ اشتير الحرفاف عند النٌ 
 :1اآلخر ببعض الخصائص منيا

ْبَيا ـــْم ُيصِ ـــَفِإْن لَ ﴿قكلو تعالى: ػػػك عمييا، رطشٌ ػػػدخكؿ بعض حركؼ ال (ـٍ لى )تقبؿ  -
 ؛)لٌما( كال يصٌح ذلؾ في .065 البقرة ﴾لٌ ـَوابِ 

َكّلَ َلمَّا َيْقِض َما ﴿قكلو تعالى:  إلى الحاضر، نحك (لٌما)بػ  ف المنفيٌ مكجكب امتداد الزٌ  -
ماف مع تطاكؿ الزٌ  (قضاء ما أمره ا تعالى) نفيي  2كرد في تفسيرىا إذٍ  ؛03عبس ﴾َأَمَرهُ 

إذ يصٌح أف تًرد مع فعؿ  ؛(لـٍ )يجب امتداده مع  مف خمؽ اإلنساف إلى كفاتو. كال
 .80األنعام ﴾اّلِذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْمِبُسوا ِإيَماَنُيْم ِبُظْممٍ ﴿منقطع في الماضي، قاؿ تعالى:

 :فيأتي الجكاب (أأنييت عممؾ؟)نحك:  ؛كحذؼ فعميا المجزـك (لٌما)يصٌح الكقكؼ عمى  -
 . (لـ)ككت عندىا، كال يصٌح ذلؾ مع . كيحسف السٌ (لٌما)

 الحرفيف ليس بينيما فركؽ بٌينة  ىك أفٌ  ،(لـ)ك (لٌما)مييز بيف إٌف الذم نراه في مسألة التٌ     
ٌف اٌلذم يمٌيزىما ىك انقطاع الفعؿ كامتداده إلى الحاضر، فإذا كاف كٌؿ منيما يصرؼ الفعؿ  كا 

 يً فٍ نى مً فى  ػ(لٌما)، كأٌما لنفي الفعؿ المنقطع في المضيٌ  (لـ)المضارع إلى المضٌي، فإٌف الحرؼ 
 الماضي إلى الحاؿ.  مفالفعؿ الممتٌد 

 (لك)رط ت بالفعؿ، كلـ تدخؿ عمى سكاه، حرؼ الشٌ مف الحركؼ التي اختصٌ  :(لــــــــو) –0-4
، كقد تطٌرؽ متناععمى امتناع ال أٌنو حرؼ شرط غير جاـز داؿٌ  ،حاةكاشتير الحرؼ بيف النٌ 

                                                                                                       

                                                 

 .414، ص4حك الكافي، جاس حسف، النٌ عبٌ  - 1
 .703، ص4اؼ، جمخشرم، الكشٌ الزٌ  -  2
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 1« الفعؿ ال يقع بعدىا إالٌ  (لك)ك » ، يقكؿ:بالفعؿ (لك)مسألة اختصاص اإلماـ ابف القٌيـ إلى 
، فإٌف اإلماـ قد (لك أٌنؾ بحٍثت لكجدتى ): قاؿكأٍف يي  (أفٌ )تقترف في مكاضع بػػ  (لك)كلٌما رأل أٌف 

 تيأكيد، كىك تحقيؽ كتثبفي معنى التٌ  (أفٌ ) : أفٌ فالجكاب »اىتدل إلى تأكيؿ نراه نفيسا، يقكؿ: 
لك ثبت ): ؾ قمتنٌ أك ...ياكليى  و فعؿه ى كأنٌ حتٌ  (لك)اكتفت بو  ،حقيؽالتٌ عنى الذم ىك مفذلؾ ال

ككيد الحاصؿ بالحرؼ أكيؿ الذم بٌينو اإلماـ استنبطو مف معنى التٌ كىذا التٌ  .2«(ؾ منطمؽأنٌ 
 ألٌف ليا الصدارة (إفٌ حقيؽ، كلـ تقترف بػ)أكيد كالتٌ يا لمتٌ ألنٌ  ؛(أفٌ ػ)اقترنت ب (لك)كنرل أٌف  ،(أفٌ )

ٍف شي أكيد كالتٌ ألٌنيا ليست لمتٌ  ؛(لك) فمـ تقترف بيا ،أٌما باقي أخكات إفٌ   ٌبيت بالفعؿ.حقيؽ، كا 
إذا دخمت عمى  (لك) » كشاع أٌنيا:حرؼ امتناع المتناع،  (لك)حك أٌف قد شاع في كتب النٌ     
 يا تدؿٌ كذلؾ ألنٌ  ؛أك نفي كثبكت أثبتت المنفي كنفت المثبت ،ف أثبتتيماأك نفييٍ  ،ف نفتيماثبكتيٍ 

ذا امتنع النٌ  ،يء المتناع غيرهعمى امتناع الشٌ  راد ىذا كبٌيف اإلماـ عدـ اطٌ  3«في صار إثباتاكا 
َوَلْو َأنََّما ِفي األْرِض ِمْن َشَجَرٍة ﴿ مستشيدا بقكلو تعالى: ،كأظير فساده في مكاضع المعنى

فاستنادا إلى المعنى ، 07لقمان﴾َأْبُحٍر َما َنِفَدْت َكِمَماُت المَّوِ َأْقلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة 
شجار أقبلما، كتنفي أف يمٌده تنفي أف تككف األ :أم ؛ىك مثبت تنفي ما (لك)فإٌف  ؛ائعالشٌ 

 كىذا ال يستقيـ. (نفدت كممات رٌبي) -كأعكذ با –صبح المعنى ىك منفٌي فيي  البحر، كتثبت ما
 ـٍ لى  اى  ؼً خى يى  ـٍ لى  كٍ لى  به يٍ يى صي  دي بٍ عى الٍ  ـى عٍ نً  »: -رضي ا عنو–قكؿ كاستشيد اإلماـ أيضا ب   
حمبل عمى ككف  ؛و ال يستقيـ أف ييفيـ: لك ثبت الخكؼ لثبتت المعصيةإلى أنٌ  أشارف ،«وً صً عٍ يى 
عقؿ عاقؿ. كنٌبو  فيصبح الخكؼ مثبتا كالمعصية مثبتة، كىذا معنى يمٌجو ( تثبت المنفييف لك)

 عانوناف يمببا اجتمع لو سبيصي أفر مفأخبر ع » إلى المعنى الحاصؿ في الحديث بقكلو:
كىك  ،اآلخرلمسبب ف و، النتفى العصيانتفى الخكؼ في حقٌ ا، فمك كاإلجبلؿالخكؼ  :المعصية
 كىك معنى ضمنيٌ  ،اني )اإلجبلؿ(كلعٌؿ اإلماـ فيـ المعنى الثٌ . 4«لو عظيـ مدح، كىذا اإلجبلؿ

                                                                                                       

                                                 

 .499، ص2ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج -  1
 .500، ص2نفسو، ج رجعالم - 2
 .92، ص1نفسو، ج رجعالم - 3
 .94، ص1ج ،نفسو رجعالم - 4
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نٌ إ :أم فإذا انتفى أحدىما  ،ما لمخكؼ كاإلجبلؿٌف انتفاء المعصية ليس لسبب الخكؼ كحده، كا 
 ثبت اآلخر.

أك  الجزأيفما ييٍؤذف بنفي أحد  ،(لك))اآلية كالحديث( أٍف ليس في معنى  مف الشاىديف ضحاتٌ    
ٌف تمؾ المعاني  ف ثبتت في مكاضع -إثباتو، كا  كخميص اإلماـ إلى معنى  ة.ردغير مطٌ  يافإنٌ  -كا 

 ا أف يبلـز بيفو إمٌ نٌ إف ...ضع لممبلزمة بيف أمريفحرؼ كي  (لك) فاعمـ أفٌ  »يقكؿ:  (لك) جامع لػ
كقد استشيد اإلماـ لممكاضع . 1عكسو أك ،بيف ممزـك مثبت كالـز منفي أك، نفييف أكثبكتيف 

 بلـز بشكاىد عمى ذلؾ:األربعة مف التٌ 
ُقْل َلْو َأْنُتْم َتْمِمُكوَن َخَزاِئَن َرْحَمِة َربِّي ِإذًا ﴿ف، في قكلو تعالى: بكتيٍ بيف الثٌ بلـز التٌ  -1

 كثبكت اإلمساؾ ،ثبكت امتبلؾ الخزائف :أم ؛122اإلسراء ﴾أَلْمَسْكُتْم َخْشَيَة اأِلْنَفاقِ 
 في.مف أدكات النٌ  الخمكٌ  :أم ؛فظي ال المعنكمبكت المٌ بكت ىك الثٌ كالمقصكد بالثٌ 

 2«يلً  تٍ م  ا حى مى م لى رً جٍ ي حً ي فً تً يبى بً رى  فٍ كي تى  ٍـ لى  كٍ لى  » ريؼ:ف، في الحديث الشٌ بلـز بيف نفييٍ التٌ  -2
﴿َوَلْو َأنََّما ِفي األْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقلٌم  في، في قكلو تعالى:بلـز بيف اإلثبات كالنٌ التٌ  -3

 07لقمان َواْلَبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َما َنِفَدْت َكِمَماُت المَِّو﴾
 جاءى لى ـ كى كي بً  اي  بى ىى ذى كا لى بي نً ذٍ تي  ـٍ لى  كٍ لى  »: ريؼفي كاإلثبات، في الحديث الشٌ بلـز بيف النٌ التٌ  -4

« ـٍ يي ر لى فً غٍ يى فى  كفى ري فً غٍ تى سٍ يى فى  كفى بي نً ذٍ يي  ـو كٍ قى بً 
3 

بيا  ىتؤ ي (لك) »في ذلؾ، يقكؿ:  (إفٍ ) كمخالفتيا ،(لك)كعٌمؿ اإلماـ ابف القٌيـ عدـ إعماؿ    
 ا دخمت عمىذكليذا لـ تجـز إ ،(تني ألكرمتؾر لك ز ): كقكلؾ ،ماض بماض ؽً بط، لتعم  لمرٌ 

كلـ تعمؿ  .4«(د ألكرمتولك يزكرني زي): ى، كقكلؾنالكضع لمماضي لفظا كمع فٌ مضارع؛ أل
اللة يف، كيفترقاف في الدٌ أالجز  اللة عمى ارتباطاف في الدٌ تيما متشابيألنٌ  ،(إفٍ )مثمما عممت  (لك)

                                                                                                       

                                                 

 .97، ص1، جابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد - 1
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، كيفترقاف في العمؿ تصرفو لممستقبؿ (إفٍ )تصرؼ المعنى لمماضي، ك )لك( مف، فػػػػعمى الزٌ 
  صمت بمضارع.ى لك اتٌ حتٌ  ،غير عاممة( لك)جازمة، ك (إفٍ )فػ
 ركيب كالبساطةكمسألة التٌ  (لف)قة بالحرؼ حاة مسائؿ مختمفة متعمٌ ناقش النٌ : (لن) -0-5 

. كىي مسائؿ اىتـٌ بيا اإلماـ في )ال(كاختصاصيا بالفعؿ، كاالختبلؼ بينيا كبيف أداة النٌ 
يا حرؼ نفي ألنٌ » بالفعؿ: (لف)ابف القٌيـ، فنحا نحكىـ في القكؿ باختصاص الحرؼ 

فيرل  ،ركيبحاة في ذلؾ. أٌما عف مسألة البساطة كالتٌ كال خبلؼ بيف النٌ . 1«بالفعؿ مختٌص 
ما  كال يمـز  ،)أف(ك )ال(بة مف فيي عند الخميؿ مركٌ  (لف) كأما»مرٌكبة:   )لف(اإلماـ أٌف 

في  ال يجكز بات ماالمركٌ  و يجكز فياعترض عميو سيبكيو مف تقديـ المفعكؿ عمييا؛ ألنٌ 
يا مرٌكبة مف إٍذ يرل الخميؿ أنٌ  ؛كالمسألة ىنا خبلفية بيف سيبكيو كشيخو الخميؿ. 2«البسائط

كلك كانت عمى ما  ...(ال أف)يا ا الخميؿ فزعـ أنٌ فأمٌ »يا بسيطة، كرأل سيبكيو أنٌ  (أفٍ )ك (ال)
 ؛زمةػػمٍ مي يا ليست كىي حٌجة يرل اإلماـ أنٌ  3«(ا زيدان فمف أضربأمٌ )يقكؿ الخميؿ لما قمت: 

، كيككف بذلؾ اإلماـ ابف القٌيـ قد أٌيد في المرٌكب ماال يجكز في البسيط -حسبو-ألٌنو يجكز
ألٌف  ؛مف الجـز (لف)رأم الخميؿ كخالؼ سيبكيو. كيرل اإلماـ أٌف التركيب ىك الذم منع 

، أٌما األصؿ في الحركؼ المختصٌ   .(ال)كأفادت النفي بػ  (أفٍ )ػ فنصبت ب (لفٍ )ة بالفعؿ أف تجـز
ٌف الذم نراه ىينا ىك رأم شيخ النٌ     كذلؾ  (لف)حاة سيبكيو، الذم قاؿ ببساطة الحرؼ كا 
 يـ البيت الذم استشيد بو الخميؿ:المٌ  ؛ة عمى ذلؾكاىد الدالٌ ندرة الشٌ لً 

ي  4كبي طخي ه ً دكف أبعدً  عرضي تى كى      يقً بلى يي  فٍ أى  ا الى مى  ءى رٍ مى الٍ  ييرىجٍّ
 .(إفٍ )بكسر ىمزة  5حاةكرد في أكثر كتب النٌ كىك بيت 
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أبمغ منو  (الػ)في بالنٌ  » قاؿ: (لف)في بػػكالنٌ  (ال)في بػ لفرؽ بيف النٌ ى الإأشار اإلماـ ابف القٌيـ    
الذم في لفظيا طاؿ  كؿ كالمدٌ يا لمطٌ كأنٌ  ،(لف)في كطكلو مف عمى دكاـ النٌ  يا أدؿٌ كأنٌ  ،(لفػ)ب
إلى  ممتدٌّ  ،فنفيييا مستمٌر في الحاؿ (ال)لنفي المستقبؿ، أٌما  (لف)كيرل أٌف  .1«في بيا كاشتدٌ النٌ 

  .(لفٍ )في بػ في بيا أبمغ مف النٌ المستقبؿ، كمف ثـٌ كاف النٌ 
بما  ،مستشيدا بآم القرآف الكريـ (لف)ك (ال) في بالحرفيفكقد بٌيف اإلماـ الفرؽ بيف معنى النٌ    

كبٌيف اإلماـ ابف القٌيـ أٌف اإلدراؾ ، 123األنعام ﴾اَل ُتْدِرُكُو اأْلَْبَصارُ ﴿ال يدع لبسا بينيما، مف ذلؾ: 
 ف يـك القيامة فإٌنيـ ال يدرككنوفحٌتى لك أبصره المؤمنك  ،في كدكامولطكؿ النٌ  (ال)بالحرؼ  نيفيى 
ألٌف  ؛143افألعرا﴾يانِ رَ تَ  نْ لَ ﴿ؤية قاؿ: لٌما أراد نفي الرٌ ك ال يدركو أٌم مخمكؽ.  جٌؿ كعبلفا 

 د.ػػػؤية ال يتأبٌ نفي الرٌ 
 (أف) بيف أربعة أنكاع مف الحرؼ حاةيمٌيز النٌ  المصدرية: (أن)المفّسرة و (أن)بين  -0-6

الزائدة فقد  أٌما. ائدةالزٌ  (أفٍ )قيمة، كالمخٌففة مف الثٌ  (أفٍ )ة، كالمصدريٌ  (أفٍ )المفٌسرة، ك (أفٍ )فيناؾ 
يد لمعنى ال تقٌدـ أٌف اإلماـ ابف القٌيـ ال يرضى بكجكد حركؼ زائدة، فكؿ حرؼ زائد إٌنما زً 

فيي  ،ةة كالمصدريٌ فسيريٌ أٌما التٌ  ،اسخةالنٌ  (أفٌ )فيي مخٌففة عف  ،يحصؿ إاٌل بو، كأٌما المخفػٌػفة
 بالفعؿ. مف تختٌص 

فإذا دخمت عمى  الماضي كالمضارع معان، تدخؿ عمى الفعؿ حاةعند النٌ  صدريةالم (أفٍ )   
َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوَم ﴿ صب، كمف أمثمتيا قكلو تعالى:المضارع عممت فيو النٌ 

 (أف يغفرى )ابقة: ، ففي اآلية السٌ ة كفعميا في تأكيؿ مصدرالمصدريٌ  (أف)ك .80 عراءالشّ  ﴾الدِّينِ 
عمى الكبلـ  اؿٌ ياؽ الدٌ كتأتي في السٌ  (أم)بمعنى  ،أٌما المفٌسرة فتككف. (غفراف)في تأكيؿ مصدر 

يا إذا دخمت عمى الفعؿ حاة أنٌ كأجمع النٌ  ..مف غير لفظ القكؿ، مثؿ: أشار، كأكحى، ككتب.
لمصدرٌية فيي تنصب المضارع ا (أف)بخبلؼ  ،فعصب كالرٌ فيجكز الكجياف النٌ  ،المضارع

َفَممَّا َجاَءَىا ُنوِدَي َأْن ُبوِرَك َمْن ِفي ﴿أمثمة دخكليا عمى المضارع، قكلو تعالى:  كمف .كجكبا
كدٌؿ عمى ذلؾ الفعؿ  ،(الكبلـ)في ىذه اآلية جاءت في معنى  (أفٍ )ك .8مللنّ ا ﴾النَّاِر َوَمْن َحْوَلَيا
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داء فيو معنى ألٌف النٌ  ؛رةأىٍف ىي المفسٌ  » :كالفعؿ بعدىا مضارع منصكب ،كىي مفٌسرة (نكدمى )
كتقديره: نكدم  ،قيمةفة مف الثٌ : ىؿ يجكز أف تككف المخفٌ تى القكؿ. كالمعنى: قيؿ لو بكرؾ. فإف قمٍ 

ا قالو ضح ممٌ كيتٌ . 1« (قد)و ال بٌد مف ألنٌ  ؛ال :تي أف؟ قمٍ مير ضمير الشٌ و بكرؾ. كالضٌ بأنٌ 
ؽ بما ألٌف األمر متعمٌ  ؛ارسيفقد يشكيؿ عمى الدٌ  ،(أف)مييز بيف أنكاع الحرؼ أٌف التٌ  ،مخشرمالزٌ 

 ي مف معنى.يقٌدره المتمقٌ 
 (أفٍ )فقد بٌيف اإلماـ أٌف ة عند اإلماـ ابف القٌيـ حرؼ كاحد، المفٌسرة كالمصدريٌ  (أف)إٌف    

زائد عميو، ففييا  احتماؿ معنى ف، دك د معنى الحدثعمى مجرٌ  يا تدؿٌ نٌ أل»  :ما تأتية إنٌ المصدريٌ 
 أف أعجبني)؟ فإذا قمت ...لو مف شكائب االحتماؿ ، كتخميصمف اإلشكاؿ عنىمتحصيف لم

 رة فيالمتصكٌ  مف عكارض االحتماؿاف ابع كالعنك بمنزلة الطٌ  عمى الفعؿ (فأ)كانت  ،(تى مٍ قدً 
ة في تحصيف المعنى، كتختمؼ عنيا في المفٌسرة ىي مثؿ المصدريٌ  (أفٍ )كرأل أٌف  .2«األذىاف
 ة في تأكيؿ لممصدر، كليس ىذا في المفٌسرة، غير أٌف اإلماـ اىتدل إلى تقديرو المصدريٌ ككف 

ما إذا كانت تفسيرا فإنٌ  ياـ ذكرىا؛ ألنٌ فيي بعينيا التي تقدٌ » جعمو يعتبرىما حرفا كاحدا يقكؿ: 
 (التي تقٌدـ ذكرىا)كيريد بقكلو:  ،3«أكيؿ مصدرت ، كالكبلـ مصدر، فيي إذا فيالكبلـ رتفسٌ 
ا فيي إذن  ،كالكبلـ مصدر ،(الكبلـ المفٌسر)المفٌسرة كفعميا بػ  (أفٌ )، كتؤٌكؿ المصدرٌية (أف)

 كالمصدرية سٌياف.
المفٌسرة حرفا كاحدا، كذلؾ  (أف)المصدرية ك (أف)نكافؽ اإلماـ في ما ذىب إليو في جعؿ    

مييز بينيما، كلعٌؿ ما يسند رأينا ما ذىب إليو العكبرٌم في إعرابو راد ضكابط كمقاييس التٌ لعدـ اطٌ 
إذ  ؛8ملالنّ  ﴾َفَممَّا َجاَءَىا ُنوِدَي َأْن ُبوِرَك َمْن ِفي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَيا﴿لآلية التي أكردناىا سابقا: 

ىي بمعنى ؿ: األكٌ  ثبلثة أكجو:( أف)في  »دكف أف يفاضؿ بيف كجو كآخر:  (أف)أكجو  أكرد كؿٌ 
قدير: لبركة مف ة، كالفعؿ صمة ليا، كالتٌ اني: ىي مصدريٌ داء معنى القكؿ. كالثٌ في النٌ  أم؛ ألفٌ 

قيمة، كجاز ذلؾ مف غير فة مف الثٌ الث: ىي مخفٌ أعمـ بذلؾ. كالثٌ  :أم ؛في النار، أك ببركة
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)إعراب  حبفإذا كاف صا .1«عاء يخالؼ غيره في أحكاـ كثيرة.دعاء، كالدٌ  (بكرؾ) عكض؛ ألفٌ 
اىد، كغيره في اآلية، كشرح كٌؿ كجو، كبٌيف جكازه، فمعٌؿ ىذا الشٌ  (أف)القرآف( تحٌدث عف أكجو 

 كثير، مٌما حمؿ اإلماـ عمى القكؿ بأٌنيما حرؼ كاحد.
 (كي)، (إذف)، (لف)، (أف)عمى أٌف نكاصب الفعؿ المضارع أربعة:  حاةأجمع النٌ  إذن: -7 -0

مف الحركؼ  (إذف)المضمرة؛ فالحرؼ  (أف)فالفعؿ بعدىا منتصب بػػ  ،أٌما باقي الحركؼ
 صارت كلما »اصبة لمفعؿ المضارع، كىك مختٌص بالفعؿ، يقكؿ اإلماـ ابف القٌيـ: ة النٌ األصميٌ 
 2«بعده الفعؿ نصبكا لؤلفعاؿ، كاصبكسائر النٌ  لبلستقباؿ لو مخمصا بالفعؿ امختصٌ  حرفا

صمة المتٌ ( إذو )متحٌكؿ عف  (إذف)فاإلماـ يرل أٌف الحرؼ  ،(حرفالٌما صارت )كلنتأٌمٍؿ قكلو: 
 كلٌما فارقت اإلضافة أصبحت حرفا.  ،(عندئذو )رؼ في مثؿ: بالظٌ 
ى فعؿ غير كاقع في مكقع االسـ: يا دخمت عمر في إعماليا نصبا راجع إلى أنٌ السٌ  أٌما      
 فيستحؽٌ  كاجب غير ىك كال فع،الرٌ  االسـ فيستحؽٌ  مكقع كاقعا ليس إذ ؛بعده الفعؿ نصبكا»

،  لغيت تارةفأي  أخكاتيا، ةقكٌ كى تق لـ ،افييا أصميٌ  العمؿ يكف لـ كلٌما صب،إال النٌ  يبؽ فمـ الجـز
حاة لمحرؼ كتصنيؼ النٌ  ،(الـ يكف العمؿ فييا أصميٌ )كال يتنافى قكؿ اإلماـ: ، 3«أخرل كأعممت

مف الحركؼ التي تنصب  (إذف)فكا حاة صنٌ فالنٌ كاصب األربعة لمفعؿ المضارع، مف النٌ  (إذفٍ )
محٌكلة عف  (إذف)فيك أٌف  ،ةأٌما ما يقصده اإلماـ باألصميٌ  ،(أف)الفعؿ المضارع ببل إضمار 

 صمة بالمضاؼ.المتٌ  (إذو )
، كلعٌمو يقصد بذلؾ أخرل يعمؿ تارة كيمغى تارة ،(إذف)القٌيـ أٌف الحرؼ  ابفكيرل اإلماـ    
 ، كىي:ركط( لو أىًمؿ، كبمفارقتيا)الشٌ 4حاة إلعمالوكضعيا النٌ ركط التي الشٌ 

 فبل تعمؿ ،رت، أٌما إذا تأخٌ (أنا سأنجح، فيقاؿ: إذف أكافئىؾ)نحك:  ؛أف تككف مصٌدرة 
 ؛(إذف يكافئيؾ محٌمده أنا سأنجح، فيقاؿ: )، كتيمؿ أيضا إذا تكٌسطت، (أكافئيؾ إذف)نحك: 
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 (كالدٌم، فيقاؿ: إذف أظنيؾ بارًّا تي لقد أطعٍ )نحك:  ؛أف يككف فعميا لممستقبؿ ال لمحاؿ 
 ؛(إذف)فيو الحرؼ لمحاؿ كليس لبلستقباؿ، كمف ثـٌ ال يجكز أف ييعمؿى  (أظفٌ )فالفعؿ 

  الفعؿ ك  (إذف) ، فمٌما فيصؿ بيف(إذف زيد يكرميؾ)نحك:  ؛فصؿ بينيا كبيف معمكلياأف ال يي
 (قسىـ)لـ تعمؿ، كيجكز أف تعمؿ فقط إذا فصؿ بينيا كبيف الفعؿ المضارع بػ  (يكرميؾ)

 .(أكرمىؾى  كاً  إذفٍ )نحك: 
 في الحقيقة حرؼ كاحد )حرؼ جكاب( كىما ،(إذفٍ )ك (اإذن )مييز بيف ميف التٌ يمتبس عمى المتعمٌ    

ف أعممت كتبت اء فقاؿ: إفٍ ؿ الفرٌ كفصٌ »كيفٌرؽ بينيما كتابة:    ألغيت كتبت باأللؼ لضعفيا، كا 
حاة أٌنيا إذا النٌ  رأل بعضتعمؿ تارة كتمغى أخرل، ف ، كرأينا في ما تقٌدـ أٌف )إذف(1«تياكف لقكٌ بالنٌ 

ذا أىممت أي  ؛كفأعممت ثبتت النٌ   كف لئلعماؿ مضارعةن كف ألفا، كلعٌميـ اختاركا النٌ ت النٌ لبدكا 
  .: )أف( ك)لف(لنكاصب المضارع

، كلعٌؿ ذلؾ مرٌده إلى مييز بيف )إذنا( ك)إذٍف(كلـ يشر اإلماـ ابف القٌيـ إلى مسألة التٌ     
نفسيا عاممة  )إذف( كصٌنؼ ،كاحدا، فيك لـ يتطٌرؽ مطمقا لػ )إذنا( حرفا إٌياىما اعتباره
كتب تي  يعتقد أٌف )إذٍف( أٌف اإلماـ ستنتجنكمف ثـٌ كف في إىمالو. ، كلـ يقؿ بحذؼ النٌ كميممة

لـ  عممت أـٍ ، كفكتب بالنٌ يا تي ذىب األكثركف إلى أنٌ  »حاة: كىك رأم لمنٌ  ،كفمطمقا بالنٌ 
 مى د يقكؿ: أشتيي أف أككً كف، ككاف المبرٌ الكقؼ عمييا بالنٌ  كألفٌ  (اإذى )يا كبيف نتعمؿ، فرقا بي

حاؿ  حاة في إلغاء نكف )إذف(كنرل أٌف مذىب بعض النٌ . 2«باأللؼ (إذف)مف يكتب  يدى 
الٌطرد ذلؾ في جميع الحركؼ العاممة، كىذا  ،إىماليا ال يستقيـ، ذلؾ ألٌنو لك صٌح مذىبيـ

عمييا تغيير في لفظيا حاؿ إىماليا، مف  إٍذ نجد حركفا تعمؿ كتيمؿ كال يطرأ ؛ليس كائنا
   ما، ال...، لٌما، أفٍ  ذلؾ:

كىي  ،نكاصب الفعؿ المضارع أربعةـ أٌف ذكرنا في ما تقدٌ  :الجحود (الم)و عميلالتّ  (الم)-0-8
حاة حاالت ينصب فيو نصبا دكف كاسطة. كذكر النٌ ت بالعمؿ في الفعؿ المضارع حركؼ اختصٌ 
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يتحٌدث ك  ...(ـالبلٌ ) ة، أكببيٌ السٌ  (فاء)أك  (حٌتى)كأف يأتي بعد  ؛المضمرة (أف)ػ ػالمضارع ب
كتابا مكسكما  (337)ت اجيٌ القاسـ الزجٌ  يبألمات، حٌتى إٌف حاة عف أنكاع كثيرة مف البٌل النٌ 

  1مات(، كقد مٌيز فيو بيف إحدل كثبلثيف الما.)البلٌ  بكتاب
بالفعؿ المضارع: الـ كي، كالـ الجحكد، كالـ  ة ثبلثى المات تختٌص حاة أٌف ثمٌ أجمع النٌ    

إذ رأل أىؿ البصرة أٌف الفعؿ المضارع بعدىا  ؛حك في إعماليا، كقد اختمفت مدرستا النٌ العاقبة
 (أف)كليس  ،اصبةمات ىي النٌ كف أٌف ىذه البلٌ المضمرة، بينما رأل الككفيٌ  (أفػ)منصكب ب

، يقكؿ:  اف بناص فحرفا، الـ كي كالجحكد»المضمرة. ككاف لئلماـ ابف القٌيـ في المسألة رأمه
يف في ناصب الفعؿ المضارع عمى نيج البصريٌ ضح جمٌيا مف قكلو ىذا أٌنو كيتٌ . 2«(أف)بإضمار 

ىي الـ  (كي الـ) »عميؿ الـ التٌ  -عند اإلماـ ابف القٌيـ –ىي  (الـ كي)ميف. كبعد ىاتيف البلٌ 
إذ  ؛في كتابو اجيٌ كىذا ما ذىب إليو الزجٌ  ،3«ا بعدىامة ليككف عمٌ  فعؿه  فبل يقع قبميا إالٌ  ،ةالعمٌ 

 عميؿ.كلـ يشر إلى الـ التٌ  ،(كيالـ )مات بػ اكتفى في تصنيفو لبلٌ 
ذا بٌيف اإلماـ أٌف كبٌل مف     ( أف) ( تنصباف الفعؿ المضارع بػالـ الجحكد)ك (الـ كي)كا 

 :، كارتأينا ضٌميا في ثبلثة4ة أكجوميف، كحصر الفرؽ بينيما في ستٌ فإٌنو مٌيز بيف البلٌ  المضمرة
  ٌيعَ ضِ يُ لِ  اُ  انَ ا كَ مَ ﴿وَ ماض كمنفٌي، نحك قكلو تعالى:  الـ الجحكد يتقٌدميا فعؿ ككني 

، كاسـ غير تاـٌ  كف يككف ناقصاككرأل اإلماـ ابف القٌيـ أف فعؿ ال، 143لبقرةا﴾مْ كُ انَ يمَ إِ 
ما كاف )، كال (ما كاف زيد معؾ ليذىب)كاف ال يقع بعده ظرؼ كال مجركر، فبل يقاؿ: 

 . (زيد أمس ليذىب
  عائدا عمى اسـ  (الـ الجحكد)فيك أف يككف فاعؿ الفعؿ الكاقع بعد  اني؛ثٌ الكجو الأٌما

. 179آل عمران ﴾وِ يْ مَ م عَ تُ نْ ا أَ ى مَ مَ عَ  ينَ نِ مِ ؤْ المُ  رَ ذَ يَ لِ  اُ  انَ ا كَ مَ ﴿ كاف، ففي قكلو تعالى:
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كىك نفسو  ،كالفاعؿ عائد عمى لفظ الجبللة ،(يذرى )ىك  (الـ الجحكد)الفعؿ الكاقع بعد 
 اسـ كاف.

  المضمرة (أف)ظيار إيجكز  (الـ كي)يك أٌف ف ؛ميفبيف البٌل  في الفرؽ الكجو الثٌالثأٌما 
   .(الـ الجحكد)ال يجكز ذلؾ في ك  ،(تحسف إلي جئتؾ ألفٍ ) كأف يقاؿ:بعدىا؛ 

: قكلو تعالى » اجٌي:يقكؿ الزجٌ  يركرة،حاة أيضا الـ الصٌ فيسٌمييا النٌ  (قبةاالم الع)أٌما    
ما التقطكه إنٌ  ،؛ كىـ لـ يمتقطكه لذلؾ8القصص ﴾َفاْلَتَقَطُو آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُيْم َعُدّوًا َوَحَزناً ﴿

جاز أف يقاؿ ذلؾ  ،فمما كاف عاقبة أمره إلى أف صار ليـ عدكا كحزنا ،ليككف ليـ فرحا كسركرا
 كأٌما»: (الـ كي)إاٌل  (الـ العاقبة)ـ فبل يرل اإلماـ ابف القيٌ  ا، أمٌ 1«رـ عمى عاقبة األمت البلٌ فدلٌ 
فيي في ، 8القصص﴿ِلَيُكوَن َلُيْم َعُدّوًا﴾: في نحك (الـ الصيركرة)كنيا: كيسمٌ ( الـ العاقبة)

الـ العاقبة( )الـ كي، ك  ميفكنرل أف ما ذىب إليو اإلماـ يسنده أٌف كبل البٌل  2«(الـ كي)الحقيقة 
 عٌمة ككنو عدكا ليـ. عميو السبلـفالتقاط آؿ فرعكف مكسى  ،عميؿفييما معنى التٌ 

اللة عمى المعنى نفسو، كذلؾ في تفسيره ككٌظؼ اإلماـ ابف القٌيـ المصطمحيف متعاقبيف لمدٌ    
ِمُموا َلَعمَُّيْم ﴿َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُيْم َبْعَض الَِّذي عَ لآلية: 

ـٍ بىٍعضى ال ًذم عىًمميكا الـ العاقبة فيككف البٌل  » يقكؿ اإلماـ: .41ومالرّ َيْرِجُعوَن﴾ ـ في قكلو: ًلييًذيقىيي
يا تأتي لتدٌؿ عمى أٌف ما بعد ىي الـ تعميؿ غير أنٌ  ،أٌف الـ العاقبةإلى كمنو نخمص  .3«عميؿكالتٌ 
 ـ يككف عاقبة لما قبميا. البٌل 
، منيا: التٌ معايأتي ل (قد)حاة أٌف الحرؼ ذكر النٌ  :(قد)ني الحرف امع 0-9  قريبقميؿ، التٌ فو
 مختٌص  فحرؼه  ،الحرفية (قد)ا كأمٌ  » اني(:يقكؿ صاحب )الجنى الدٌ  قميؿ...حقيؽ، التٌ ع، التٌ كقٌ التٌ 

جاـز ده مف فان، كعمى المضارع، بشرط تجرٌ بالفعؿ، كتدخؿ عمى الماضي، بشرط أف يككف متصرٌ 
بالفعؿ، كيدخؿ عمى الماضي كعمى  حرؼ مختٌص  (قدٍ )فالحرؼ  ،4«كناصب كحرؼ تنفيس
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حقيؽ المضارع، كيأخذ معنى مختمفا بدخكلو عمى كٌؿ منيما، فإذا دخؿ عمى الماضي أفاد التٌ 
 ، كىك شبيوحقيؽكالتٌ  رقريتٌ حكـ ما بعده فال اأمٌ » :قرير، كىذا ما أشار إليو اإلماـ ابف القٌيـكالتٌ 

مف حيث داللتيا  (بؿ)بالحرؼ  (قد)ىنا الحرؼ ايشٌبو اإلماـ ابف القٌيـ ىك ، 1«(قد) بمصحكب
 دْ قَ ﴿كاستشيد لذلؾ بقكلو تعالى:  ،حقيؽ، كذلؾ بدخكليا عمى الفعؿ الماضيقرير كالتٌ عمى التٌ 

 .14األعمى  ﴾ىكَّ زَ تَ  نْ مَ  حَ مَ فْ أَ 

يا امتداد لمكقؼ عاـ حكؿ منمكقفو ك  ،(قد)لمسألة عدـ إعماؿ الحرؼ  ابف القيـ تطٌرؽ اإلماـ    
 ةإعماؿ الحركؼ، فقد أشرنا في ما تقٌدـ أٌف اإلماـ يرل أٌف الحركؼ إذا كانت كالجزء مف الكمم

ؿ منزلة الجزء مف نزٌ الحرؼ إذا  أف :هكتقرير  »يقكؿ:  ،(قد)، كىذا ما يؤكٌده عف الحرؼ ىممتأي 
 فصارت مع ...زئوجت منزلة لى ز ؛ فنمع الماضي بمنزلة فعؿ الحاؿ (قد)ك ...فييا الكممة لـ يعمؿ

( قد) كما ذىب إليو اإلماـ في عدـ إعماؿ. 2«ة عمى فعؿ الحاؿزلة كممة كاحدة دالٌ نالفعؿ بم
ألٌف الفعؿ المضارع المقترف  ؛يا بمنزلة الجزء مف الفعؿ نراه حسنا، كلعٌمو يتأٌكد مع المضارعألنٌ 
و منو بمنزلة الجزء مف الكممة، فبل ألنٌ  ؛صب كالجـزال يقبؿ أف تدخؿ عميو عكامؿ النٌ  ،(قد)بػ
 .(قد أف يحضر): أف يقاؿـ يتقسي
ما ػػػد أشرنا إلييػػػكق ،(وفـــس)و (ينـــالسّ )ة بالفعؿ بالحرفيف: تصٌ ػػقد الحركؼ المخػػتتـ عػػنخ   

اف بالفعؿ كىما حرفاف مختصٌ  ،العاممة(ريؼ الحرؼ، كالحركؼ ػػػػ)تع مكاضع سابقةفي 
مع  (يفالسٌ )ككذلؾ  »كىما أيضا بمثابة الجزء مف الكممة، يقكؿ اإلماـ في شأنيما:  المضارع،

فعؿ  ة عمىمع الفعؿ بمنزلة كممة كاحدة دالٌ  ، فصارتفاصمة لممستقبؿ عف الحاؿ ،الفعؿ
كنزكلو  مو،مالحرؼ شرط ع، فاختصاص أيضا( سكؼ)المعنى مكجكد في  االستقباؿ، كىذا
بالفعؿ المضارع يخمص الفعؿ مف الحاؿ  يف حرؼ مختٌص فالسٌ  ؛3«مف العمؿ منزلة الجزء مانعه 

ا قكؿ بالفعؿ المضارع مخمص لو لبلستقباؿ. أمٌ  مختٌص  (سكؼ) الحرؼ إلى االستقباؿ، ككذلؾ
العرب  ألفٌ  » يستقيـ:  نراهلممستقبؿ البعيد، فبل (سكؼ)، كلممستقبؿ القريب (يفالسٌ )بعضيـ أٌف 
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 حاةالنٌ  اختمؼ، ك 1«: سيفعؿ، كسكؼ يفعؿػرت عف المعنى الكاحد الكاقع في الكقت الكاحد بعبٌ 
ة منو كىك أـ ليست مشتقٌ  ،يفكىك رأم الككفيٌ  (سكؼ)ة مف كىؿ ىي مشتقٌ  ،(يفالسٌ )حكؿ أصؿ 

 ا حرفا كاحداو يعتبرىمنظنٌ نا يف. كلـ يتطٌرؽ اإلماـ ابف القٌيـ إلى المسألة غير أنٌ البصريٌ  رأم
 فمعناىما كاحد. (أيضا (سكؼ)المعنى مكجكد في  كىذا)كيدلنا عمى ذلؾ قكلو السابؽ 

قة بالحركؼ كمعانييا، كأىـ القضايا ابقة أىـٌ المسائؿ المتعمٌ نت المباحث السٌ لقد تضمٌ     
تبييف مكاقؼ اإلماـ ابف القٌيـ مف كٌؿ  إلى ة التي ارتبطت بيا، كقد سعينا مف خبللياحكيٌ النٌ 

حاة، كما أجمع عميو كٌؿ أشير النٌ ججو كمناقشتيا كمقارنتيا بما ذىب إليو حمسألة، كعرض 
 ىذا الفصؿ في ما يمي:  فيمنا إليو مذىب نحكٌم، كلنا أف نكجز أىـٌ ما تكصٌ 

  نٌ  -عند اإلماـ ابف القٌيـ–الحركؼ معناىا مف الكممة ما تأخذ ال معنى ليا مف لفظيا، كا 
 ؛االتي تدخؿ عميي

  ٌاللة عمى المعنى نفسو: الحرؼ كاألداة، كلـ يمٌيز استعمؿ اإلماـ ابف القٌيـ مصطمحيف لمد
 حاة؛بينيما عمى نحك ما فعؿ بعض النٌ 

 فإف لـ تكف كذلؾ أعممت  ؛أصؿ إعماؿ حركؼ المعاني أف ال تككف كالجزء مف الكممة
 ؛ ؿيمى ، فاألصؿ فييا أف تي االكممة التي دخمت عميي أٌما إذا كانت بمثابة الجزء مف

  ٌإٌنما زيادتو  ،يدحرؼ زً  ـ أف ال حرؼ زائد في القرآف الكريـ، كأٌف كؿٌ د اإلماـ ابف القيٌ يؤك
 لمعنى آخر ال يحصؿ مف دكنو؛

  تطٌرؽ اإلماـ إلى معظـ حركؼ المعاني، بتبييف معناىا كعمميا، كمناقشة القضايا
 المتعٌمقة بياة حكيٌ النٌ 
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: أٌف الٌنحك ىك قكؿ ابف جٌني الذم مفاده ،حكارسكف لعمـ النٌ إٌف أشير تعريؼ يتداكلو الدٌ    
 حقيرثنية كالجمع، كالتٌ تٌ ػػػػكال ،هكغيرً  مف إعرابو  ،فوكبلـ العرب في تصرٌ  تً حاء سمٍ تىك ان»

ليس مف أىؿ العرب بأىميا  فٍ راكيب، كغير ذلؾ؛ ليمحؽ مى سب، كالتٌ نٌ ػػكال ،كاإلضافة ،كثيركالتٌ 
فٍ  فٍ  في الفصاحة، فينطؽ بيا، كا  دَّ بو إلييا، كىك في  ،يـ عنياشذَّ بعضي  لـ يكف منيـ، كا  ري

القبيؿ ذا ػتحاء ىػنا صَّ بودنا، ثـ خي صٍ قى  دى صى ػنحكنا كقكلؾ: قى  تي كٍ أم: نحى ؛ صدر شائعػاألصؿ م
مـ ػػصَّ بو عػأم: عرفتو، ثـ خي  ؛يءالشٌ  تي يٍ قً ػػى ف مصدري  ،ؿػالفقو في األص عمـ، كما أفٌ لمف ا
ليمحؽ )بنظـ أىؿ الفصاحة، كيفيـ مف قكلو:  اقتداءه أم  ؛فيـ مف قكلو انتحاءكيي ، 1«ريعةالشٌ 

و في ييمتـز ب ،ميميٌ ػحك تعنٌ غرض مف الأٌف ال ،(أىؿ العرب بأىميا في الفصاحة فٍ مف ليس مى 
ف ) :كبلـ، أٌما قكلوػال دَّ بو إليياػػػذَّ بعضيـ عشكا  كـ تى حيي  كاعدي ػػحك قو أٌف النٌ فيـ منفيي  ،(نيا ري

 لتمييز الفصيح مف الكبلـ عف لحف القكؿ. ،إلييا

 حك كقكاعده مدارسى رييـ، انتظمكا في سٌنيـ ألحكاـ النٌ مييـ كمتأخٌ متقدٌ  ،حاة جميعيـإٌف النٌ    
ة كثيرة: مدرسة البصرة، مدرسة ص األمر إلى تشٌكؿ مدارس نحكيٌ جاىات، فخمي كمذاىب كاتٌ 

حكية، كلكؿٍّ منيا نظرتيا ككاف لكٌؿ مدرسة منيجيا في سٌف األحكاـ النٌ  2الككفة، مدرسة بغداد...
قياس حاة، كتباينت ضكابط الف المدارس كالنٌ ػػػٍ ماع بيناىؿ السٌ ػػم حك: فاختمفتٍ إلى أصكؿ النٌ 

حاة بمنيج نحكٌم مف النٌ  بينيـ، بؿ كقع االختبلؼ حٌتى بيف نحاة المدرسة الكاحدة، فاستقٌؿ بعضه 
ذا انتقمنا لتقٌصي المسألة عند النٌ خاٌص  ميدم  افحسٌ  اـحاة المعاصريف )إبراىيـ مصطفى، تمٌ . كا 

، كمرٌد ذلؾ أخرلة، كيختمفكف في فقكف في مسائؿ كقضايا نحكيٌ فإٌننا نجدىـ يتٌ  ،..(المخزكمي.
 حكية.النٌ القضايا  ، كتبايف المكاقؼ إٌزاءالٌنحكم كٌمو إلى اختبلؼ المنيج

ا حك كقضاياه، كبكصفو أصكليٌ إٌف اإلماـ ابف قٌيـ الجكزية، كبكصفو نحكٌيا دارسا لمسائؿ النٌ    
قد  ،نحكمٌ  بمنيج المناص مف أف يختٌص  ،رععمـك الشٌ عا في أصكؿ الفقو، متمٌكنا مف متضمٌ 

ـٌ  ،ميو كمعاصريويكافؽ فيو متقدٌ  في  ابف القٌيـاإلماـ أف نتبٌيف منيج  ارتأيناكقد يخالفيـ. كمف ث
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طبعت المسائؿ مات التي السٌ  قضاياه: فما ىي أىـٌ  حك كمسائمو، كنظرتو ألىـٌ تناكلو ألبكاب النٌ 
ة ما حك، خاصٌ ؿ النٌ اإلماـ ابف القٌيـ ؟ ككيؼ كاف مكقفو مف قضايا أصك  ياتناكلالٌنحكية التي 

ماع كالقياس كاالستشياد، كمسائؿ العمؿ كالعكامؿ؟ ككيؼ كاف مكقفو مف مسائؿ تعٌمؽ بالسٌ 
، كفيـ فيأك الككفيٌ ف يىي المسائؿ التي كافؽ فييا البصريٌ  حكية، كماالخبلؼ بيف المدارس النٌ 

كما مدل تأٌثره بيـ؟ ثـٌ  و؟كأبكاب الٌنحك حك مف مسائؿا ذىب إليو أعبلـ النٌ خالفيـ؟ كما مكقفو ممٌ 
 إلى أٌم مدل أٌثر في مريديو؟

حك إٌف الحديث عف عبلقة النٌ  :الّنحوية نىااىتماـ اإلماـ ابف القّيـ بالمع :المبحث األوؿ
حاة المعاصريف، أٌما خر مف النٌ اآلك  ،ف: أحدىما مف القدماءيحيمنا إلى معممٍيف بارزيٍ  ،بالمعنى

  ظـ، أٌما حديثانٌ ة الرؼ عنو بنظريٌ كما عي  ،قاىر الجرجانيػعبد ال كرذٌ ػبال فنخٌص  ،مف القدماء
   بالقرائف.  -عنده -في ما عيرؼ  ،حك بالمعنىبعبلقة النٌ  عٌؿ تٌماـ حٌساف مف أبرز مف اىتـٌ فم

كعمى العبلقة  ،عجمي لؤللفاظعمى المدلكؿ المي ظـ عند عبد القاىر الجرجاني قائـ إٌف النٌ    
كؿ الذم حٌدده عبد كلكٌنيـ لـ يحٌددكه بالشٌ  ،ظـلقد تحٌدث بعض سابقيو عف النٌ  » حكية بينيا:النٌ 

غة تبحث في نشأة المٌ  ،ةعمميٌ  باتو، كجعؿ منو نظريةن د متطمٌ كحدٌ  حيث أرسى قكاعده ،القاىر
 .ةالالت العقميٌ كبالدٌ  ،ياؽحك بالسٌ ني النٌ اصاؿ تبٌيف ارتباط معككسيمة اتٌ  ،ةككظيفتيا األساسيٌ 

حكم كاب النٌ تراعي الصٌ  ،كترتيب الكمـ كفؽ قكاعد ،حكظـ ما ىك إال تكٌخي معاني النٌ فالنٌ 
كذلؾ  ،حكمثاال بديعا لفيـ مقصكده مف معاني النٌ  2كيضرب عبد القاىر الجرجاني، 1«كالمعنكمٌ 

مركد مستشيدا بآية مف القرآف الكريـ كىي قكلو تعالى عمى لساف النٌ  ،أخيرقديـ كالتٌ في باب التٌ 
)أأنت(  فقيؿ. 62ألنبياءا ﴾َقاُلوا أََأْنَت َفَعْمَت َىَذا ِبآِلَيِتَنا َيا ِإْبَراِىيـُ ﴿ مخاطبا إبراىيـ عميو السبلـ:

 ؛الكسرفعؿ في يـ كٌ ف شػػػٌدـ، كلـ يكفي الفاعؿ فقي  ؾٌ ألٌف مكضع الشٌ  ؛كلـ ييقؿ : )أفعمت أنت(
فعبد القاىر الجرجاني يرل أٌف  .مركز االىتماـما ىك في قديـ لً ـ، كالتٌ قدَّ فمـ يي  حاصؿو ألنٌ 
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ٌنما أف تي  ،مبتدأ أك فاعؿ مقٌدـ )أنت(المسألة ليس أف يقاؿ  ؾ ىذه العبلقة القائمة بيف األلفاظ درى كا 
 ظـ.يتكٌصؿ بو إلى إدراؾ مؤٌدل النٌ  ،يو مف معنى نحكمٌ كما تؤدٌ  ا،في ارتباطي

حكم قائـ عمى ظاـ النٌ فرأل أٌف النٌ  ،ة معناىا كمبناىا(العربيٌ غة ففي كتابو )المٌ  ،أٌما تٌماـ حٌساف   
 :1ةكقرائف لفظيٌ  ،ةكقد قٌسميا إلى قرائف معنكيٌ  ،اه )تضافر القرائف(ما سمٌ 

 

 

 

 

 

 

 

كقد تسقط  ،يحصؿ بتضافر تمؾ القرائف ،ركيب كتشكيموتحديد المعنى الكظيفي لمتٌ  كيرل أفٌ    
 .قرينة أخرلعمييا  تإذا ما دلٌ  ،ماقرينة 

ة اىتماميـ عمى العبلمة اإلعرابيٌ  لـ ينصبَّ  ،حكيةيف بالمعاني النٌ كنخمص إلى أٌف الميتمٌ    
نٌ قسيـ النٌ كالتٌ  كىذا ما أدركو اإلماـ  ،ة أخرلما رأكا أٌف المعنى تحٌدده عناصر لغكيٌ حكم لمكمـ، كا 

ممعاني، كىذا ما سيتأٌكد مف خبلؿ ضح لنا أٌنو يكلي اىتماما بالغا لإذ اتٌ  ؛ةابف قٌيـ الجكزيٌ 
 ماذج التي سنعرضيا:النٌ 

و في في المضمرات؛ ألنٌ  )إٌياؾ(كمنو  » يقكؿ اإلماـ ابف القٌيـ:في المضمرات:  (تقديـ )أيّ  -1
 يزه يا عمى تمصا إلى تعيينو، كحر دـ عمى فعمو قصما يتقدٌ كالمفعكؿ إنٌ  ـ،أكثر الكبلـ مفعكؿ مقدٌ 
إذ ؛ 44الفاتحة ﴾ِإّياَؾ َنْعُبدُ ﴿ :ـ فيغيره، كلذلؾ تقدٌ  إلىىاب عف الذٌ  ىفمف غيره، كصرفا لمذٌ 
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، 1«ؽ بغيرهعمٌ عف التٌ  األكىاـة كنفي عكارض يٌ الكحدان الكبلـ كارد في معرض اإلخبلص كتحقيؽ
نٌ  ،ضمير، كال أٌنو مفعكؿ بو مقٌدـ )أٌم( أفٌ ف ػػييبٍ مـ يكتؼ اإلماـ ىينا بتى ف  ما بٌيف المعنى كالغايةكا 

 مييز.عييف كالتٌ كىي التٌ  ،التي حصمت مف تقديمو
اه بما تناكلو بعض إذا ما قارنٌ  ،ى اىتماـ اإلماـ ابف القٌيـ بالمعنى في ىذا المكضعكيتجمٌ     
فبل تقؿ في  » مير المنفصؿ، مف ذلؾ ما قالو ابف عقيؿ في شرحو لؤللفية:حاة في باب الضٌ النٌ 
 فى تعيَّ  ،صؿلـ يمكف اإلتياف بالمتٌ  فإفٍ  صؿ...ألٌنو ال يمكف اإلتياف بالمتٌ  ؛(ٌياؾى إً  تي مٍ رى كٍ )أى  ؾى تي مٍ رى كٍ أى 

مير بمكاضع اإلتياف بالضٌ  اىتـٌ  ،نبلحظ أٌف ابف عقيؿ ،2«(تي مٍ رى كٍ أى  )إٌياؾى ، نحك: المنفصؿي 
كمسائؿ الجكاز كالكجكب كاالمتناع، كلـ يشر  ،صبلمنفصبل، كالمكاضع التي يؤتى فييا بو متٌ 

 صبل، أك تقديمو عمى عاممو.مير منفصبل أك متٌ المعاني التي تحصؿ باإلتياف بالضٌ إلى 
أٌف اإلماـ ابف القٌيـ يكاد يجـز بعدـ كجكد حركؼ  ،دنا في مكاضع عديدةأكٌ ائدة: الزّ  )ما( -2

نراه  ال يحصؿ مف دكنو. كىذا كحده ، تحٌقؽ معو معنىي ،يدى ا أٌنو يرل أٌف كٌؿ حرؼ زً زائدة، كبٌيػػنٌ 
 ػأفحكية، غير أٌننا نعٌززه بشكاىد مٌما قالو في ىذا الشٌ كافيا عمى اىتماـ اإلماـ بالمعاني النٌ دليبل 

 دىا، كلكفبمجرٌ  كاإليجابفي النٌ  ادتػأف ياأنٌ  عً دَّ ػف لـ نػحن »ائدة: الزٌ  )ما(ف ذلؾ حديثو عف ػػم
ا فممٌ  ،(واء بً ا جى مى  ر  ش): قكليـا أمٌ . الكبلـ ية بيا فحصؿ ذلؾ منيا، كمف القرائف المحتفٌ 

 فائدة الخبر أفٌ مـ عي  ،قديمياتا قصد إلى فممٌ  -بيا أدتبكرة ال يي كالنٌ  - كرةانتظمت مع االسـ النٌ 
 )تضافر القرائف(كىذه إشارة ممٌيزة تبٌيف دكر  ،3« كأٌكد ذلؾ الٌتخصيص ب )ما( مخصكصة بيا

ياؽ نفسو في كاإليجاب في السٌ لـ تدٌؿ عمى النٌ  )ما( لتككيف المعنى، فاإلماـ ابف القٌيـ بٌيف أفٌ 
ٌنما حصؿ ىذا المعنى بارتباطيا في السٌ منفردةن  فاإلتياف ة أخرل: ياؽ مع عناصر نحكيٌ ، كا 

التي أغنت  )ما(فحاصؿ بػػػػ  ،فيدٌؿ عمى اختصاصو بالخبر دكف سكاه، كأٌما النٌ  ،بالمبتدأ نكرة
إٍذ أغنى ؛ شٌر(ما جاء بو إاٌل  )بيذه القرائف صار المعنى:  ياؽا احتٌؼ السٌ . كلمٌ عف ما الٌنافية

 ياؽ دااٌل عؿ الحصر.أصبح السٌ  )ما( كرة عف )إاٌل(، كبتضافره معالمبتدأ النٌ 
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كتحميمو  ،مف خبلؿ تأٌممو في تركيب الجممة اىتدل إلى ىذا المعنى ،إٌف اإلماـ ابف القٌيـ   
دة ػػك)ما( زائ ،بتدأػ( مشر  ( أٌف )وً ػبً  اءى ا جى مى  ر  ػ)شى  :فيقكؿ ، كلػـ يكتػؼ بالحكيةنٌ ػال اعناصرىل

ٌنما تدٌبر في السٌ  ،خبر ك)جاء( مف  يو )ما(مسٌكغ  بػما تؤدٌ الكربط  ،اإلتياف بالمبتدأ نكرةمف  رٌ كا 
 بذلؾ معنى آخر.  فتكلدٌ  ،فيمعنى النٌ 

: ، الكتفى القائؿ بػائدةالزٌ  )ما(لك كاف المعنى مجٌرد  وذلؾ ألنٌ  ؛كنكافؽ اإلماـ في ما ذىب إليو  
ٌف اإلتياف بجاء بو شٌر( أك )الشٌر ما جاء بو( ما) ٌنما جاء  ،الـ يكف اعتباطيٌ  نكرةن  (شرٌ ػػ )، كا  كا 

 لغاية كعٌمة استقٌرت في ذىف المتكٌمـ.

 دقيؽ المسمؾ بابه  »حك، إٌنما ىك: الحذؼ في كؿ باب مف أبكاب النٌ ذؼ الموصوؼ: ػػػح -3
مت عف كر، كالصٌ مف الذٌ  كر، أفصحى الذٌ  ؾ ترل بو ترؾى فإنٌ  لطيؼ المأخذ، عجيب األمر...

في  ،ةـ إلى معاني الحذؼ في مكاضع عدٌ كقد أشار اإلماـ ابف القيٌ ، 1« اإلفادة، أزيد لئلفادة
ؼ في تفسيره ك حك كمسائمو، مف ذلؾ ما قالو عف حذؼ المكصمعرض حديثو عف أبكاب النٌ 

اس: كصفاف لمكصكؼ فالكسكاس، كالخنٌ  » ، قاؿ:4اسالن  ﴾ِمْف َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاسِ ﴿ لآلية:
ـ مى الكصؼ، حتى صار كالعى  ىاىنا غمبةي  المكصكؼً  حذؼى  فى سَّ كحى  يطاف.محذكؼ. كىك الشٌ 

 كيؿ كالقبيحبس كالطٌ إذا كاف الكصؼ مشتركا. فيقع المٌ  ،ح حذفوما يقبي إنٌ  ،كالمكصكؼ عميو.
ماـ ابف فمـ يكتؼ اإل 2«فة لو ال لغيره. الصٌ  ف ذكر المكصكؼ ليعمـ أفٌ كالحسف كنحكه، فيتعيٌ 

ٌنما  يطاف(الشٌ القٌيـ ىينا بالقكؿ إٌف )الكسكاس( ك)الخٌناس( صفتاف لمكصكؼ محذكؼ كىك ) ، كا 
دٌلنا عمى اختصاص  ،ؼ المكصكؼفحذٍ  .فيـ بحذفوكالمعنى الذم يي  ،بٌيف مسٌكغ الحذؼ

ح لقبي  ،فتيف، كلك تعٌمؽ األمر بصفة يشترؾ فييا عدد مف المكصكفاتـ الصٌ كي نً يٍ تى بيطاف الشٌ 
  -كابع مف فصؿ األسماءفة في مبحث التٌ مسٌكغ حذؼ الصٌ  كقد تقٌدـ بياف -حذفيا

حٌتى مف  ،حكية، قد غفؿ عنو بعضيـبو اإلماـ ابف القٌيـ في بياف المعاني النٌ  إٌف ما اىتـٌ    
 اس بقكلو:اكتفى في إعراب سكرة النٌ  كيكبرم، فكا بإعراب القرآف عمى غرار العي الذيف اىتمٌ 
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 1«.نعت لو اس()الخنٌ يطاف بالفعؿ مبالغة. كي الشٌ ذم الكسكاس. كقيؿ: سمٌ  قدير: مف شرٌ كالتٌ »
 عمى نحك ما شرحو اإلماـ ابف القٌيـ. ،في حذؼ المكصكؼ رٌ كلـ يبٌيف السٌ 

يا أنٌ كيذكركف  ،في باب حركؼ العطؼ (الفاء)حاة النٌ  صٌنؼي ة:ببيّ السّ  )فاء(العطؼ بػ  -4
مييز بيف يصعب أحيانا التٌ  ،رتيب، كيكتفي بعضيـ بذكر أمثمةالتٌ ك سبيب عقيب كالتٌ تأتي لمعنى التٌ 

أٌف المعنى ىك الذم يستدعي الحرؼ، يقكؿ في  ، فيبٌيفأٌما اإلماـ ابف القٌيـ .يانييا مف خبللمعا
كليذا عطفيا  ،يانً اديات بعيٍ يات ىي العى كرً المي  ألفٌ »: 2العاديات﴾َفاْلُموِرَياِت َقْدًحا﴿شرحو لآلية: 

 أٌف العاديات ىي نفسيا ، ىكفمعنى اآلية، 2«تٍ رى كٍ أى فى  تٍ دى يا عى فإنٌ  ،بسبٌ عميو بالفاء التي لمتٌ 
 التي ربطت، بالفاءياؽ اقتضى اإلتياف فإٌف السٌ  ،جؿ ىذا المعنىالمكريات، فمٌما أراد اهلل عٌز ك 

 حصؿ المعنى المراد. فالمعطكفيف 
لـ يشر إليو أصحاب  ،في ىذه اآلية حكمٌ ركيب النٌ ساؽ في التٌ ما أشار إليو اإلماـ مف اتٌ إٌف    

ا) »كبرم كالٌزجاج: كال ميٍعربكه كالعي  ...حاس، األخفشاء، النٌ لفرٌ كا معاني القرآف  (فىاٍلميكًريىاًت قىٍدحن
اج جٌ فمـ يشر الزٌ  ،3«يراف.انقدح منيا النٌ  ،كأصابت حكافرىا الحجارةى  ،يؿبالمٌ  الخيؿي  تً دى إذا عى 
ف كاف الكتاب مخصٌ  ،حكمركيب النٌ إلى معنى التٌ  ،ىينا نٌ عراب القرآفا إلصٌ كا  ما اكتفى ، كا 

  بتفسير اآلية.
  حكالنٌ  كابػدأ كالخبر مف أكسع أبػباب المبت خبر:دأ واليف المبتػأخير بتّ ديـ والقالتّ  -5

كجكاز حذؼ  ،كرةغات االبتداء بالنٌ كتتعٌمؽ بو الكثير مف المسائؿ كالقضايا: شركط المبتدأ، كمسكٌ 
 كاىتمٌ ، اأخيرقديـ كالتٌ قيـ لمسألة التٌ حاة في تطرٌ أخير بينيما. كمعظـ النٌ قديـ كالتٌ الخبر، كجكاز التٌ 

رىاكىاألىٍصؿي ًفي ) » أكثر بمكاضع الجكاز كالكجكب كالمنع:  عف المبتدآت؛ ألفٌ ( األىٍخبىاًر أٍف تيؤخَّ
ا لـ يبمغ درجتيا في كلمٌ ... و مكافؽ في اإلعراب لما ىك لومف حيث أنٌ  ،فةالخبر يشبو الصٌ 

را)عكا فيو تكسٌ  ،أخيركجكب التٌ  رى ـى إٍذ الى ضى كا اٍلتٍَّقًدي كَّزي  كءه ني شٍ مى )ك (انى أى  يٌ يمً مً تى )في ذلؾ، نحك: ( كىجى
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أخير، كلعٌؿ ذلؾ مٌما قديـ كالتٌ بما يحصؿ مف معاف في حاؿ التٌ قٌؿ االىتماـ ك ، 1«(ؾؤي ني شٍ يى  فٍ مى 
ـ يجد نفسو حافظا لتمؾ القكاعد كأمثمتيا، عاجزا ألٌف المتعمٌ ؛ ـ...كىٌ عقيد كالتٌ تٌ نعت بالحك يي جعؿ النٌ 

 عف إدراؾ مكاضع استعماليا. 

ـٌ بو اإلماـ ابف القٌيـاألكىذا     حكية، يقكؿ في كنٌكه بو في تناكلو لمعظـ المسائؿ النٌ  ،مر اىت
 ج  حِ  اسِ ى النَّ مَ عَ  وِ مَّ لِ وَ ﴿تناكلو لآلية الكريمة:  كذلؾ فيالمبتدأ كالخبر،  فيأخير قديـ كالتٌ باب التٌ 

 المجركريف، كخبره في أحد مبتدأ (تً يٍ البى  ج  حً ) » : 97آؿ عمراف﴾يالً بِ سَ  وِ يْ لَ إِ  اعَ طَ تَ اسْ  فِ مَ  تِ يْ بَ الْ 
كجكب، كالكجكب يقتضي  وألنٌ  ؛)عمى الٌناس( :يككف في قكلو أفى ن، كالذم يقتضيو المعقبمو
 قديرى ح ىذا التٌ ستحقاؽ، كيرج  الف الكجكب كاضمٌ تو يألنٌ  ؛)هلل( :أف يككف في قكلو زكيجك  .(عمى)

ى مى عى  تً يٍ البى  حج  )قكلو: ؿ: يقا ؿ بأفٍ األكٌ  ح الكجوى كيرج   ...الفائدة كمكضعيا الخبر محطٌ أٌف 
)هلل( أك كجب أف يككف خبره أحد المجركريف:  ،ر المبتدأفبٌيف اإلماـ أٌنو لٌما تأخٌ ،  2«(اسً النَّ 
ٌنما لفى آخرى  نرد   أك ياجٍ نرٌجح ك ف ىينا أ ناكليس ييمٌ ، (اسعمى النٌ ) ـي ، كا  اإلماـ  ت انتباىنا اىتما

ركيب الذم يقتضيو كيستدعيو: فالمعنى ىك الذم يقتضي بط بيف المعنى كالتٌ بالرٌ  ،ابف القٌيـ
كالكجكب يقتضي  ،كاجب ألٌف الحجٌ  ؛)عمى الٌناس(فرٌجح اإلماـ أف يككف الخبر ىك ركيب، التٌ 

ذا كاف ذلؾ)هلل(غير أٌنو لـ يمًغ أف يككف الخبر  ،)عمى( حرؼ الجرٌ  يتضٌمف معنى  وفؤلنٌ  ؛، كا 
  ه لبلختصاص.كتصٌدري  ،مةى الجم رى دَّ صى االستحقاؽ كالكجكب، كتى 

كليس  ،يفٌصؿ في تبييف المعنى مف تقديـ المجركر األٌكؿ )هلل( ماـ ابف القٌيـثـٌ مضى اإل     
 ف اثنتيف:بخبر، كلٌخص ذلؾ في فائدتيٍ 

  فيك  ،حك: أٌما األٌكؿكجب أف تترٌتب عمى ذلؾ النٌ  ،أمكراآلية تضٌمنت ترتيبا لثبلثة
ـٌ الفريضة التي ىي )الٌناس(م الكاجب كىك كىك اهلل تعالى، ثـٌ مؤدٌ  ،ب لمحجٌ كجً المي  ، ث

اقتضاه المعنى الذم ىك أٌف اهلل تعالى أكجب  ،حكيةرتيب لمعناصر النٌ : فيذا التٌ الحجٌ 
 بيتو؛ اس حجٌ عمى النٌ 

                                                                                                       

                                                 

 .499، ص4ج ، دار الكتب العممٌية،4996. بيركت: 4ط األشمكنٌي، شرح األشمكنٌي عمى ألفٌية ابف مالؾ، -  1
 .155، ص 9ابف قٌيـ الجكزية، بدائع الفكائد، ج - 2



 تإلمام ابه قيّم الجىزيّ ل حىيّ المنهح النّ ابع: الفصل الرّ 

 

276 
 

  ىك اهلل تعالى تعظيما ليا )لمفريضة(، فإذا عيرؼ ك  ،لمفريضة بً كجً إٌف في تقديـ المي
 كما أكجبو غيره.   ،إذ ال يستكم ما أكجبو اهلل تعالى ؛عيرة كفضمياـ الشٌ ظى ب تبٌيف عً كجً المي 

إٌنما ىي عٌينة انتقيناىا لبلستشياد عمى اىتماـ اإلماـ ابف القٌيـ  ،مةإٌف ىذه األمثمة المقدٌ    
ٌف ما ذكرناه مف خبلؿ ىذه األمثمةبالمعنى النٌ  حكية النٌ المسائؿ يكاد ينسحب عمى كٌؿ  ،حكم، كا 

ة نو مف معاف نحكيٌ إال كبٌيف ما يتضمٌ ، حك طرقو، فما مف باب مف أبكاب النٌ التي تناكليا اإلماـ
طبعت  ،حكية سمة بارزةكقد غدا اىتمامو بالمعاني النٌ  ركيب مف قرائف.حاصمة بما احتٌؼ بو التٌ 

   حكم لئلماـ ابف قٌيـ الجكزية.المنيج النٌ 
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إٌف الحديث عف تيسير حوي عند اإلماـ ابف القّيـ: يسير النّ إرىاصات التّ المبحث الثّاني: 
ليك حديث في شأف نحكٌم ذم باؿ، فالمسألة تطارحيا الباحثكف، كاىتٌمت بيا  ،حك العربيٌ النٌ 

كتب المقاالت ك الت فييا ٌلفدكات، كأي غكية جميعيا، كعيقدت ألجميا المؤتمرات كالنٌ سات المٌ المؤسٌ 
 أف تككف كاحدا، كالغاية المنشكدة محٌددة، ال تعدك إالٌ  بينيا طاريح. ككاف القاسـ المشترؾاألك 

كينسجكا عمى  ،فيفيمكا فصكلو ،ارسيفمتأتٌية أبكابو كمسائمو لمدٌ  ،احك العربٌي غضٌ سعيا لتقديـ النٌ 
 أغراضيـ.عبير عمى لمتٌ  مقتضياتو تراكيبى 

حك في مراحمو ه إلى قناعة مفادىا أٌف النٌ مرد   ،العربي حكالنٌ سير يإٌف ىذا االىتماـ بت     
 مؽ بو مف شكائبما عػتو معٌقدا ب، التي جعمقضايا كالمسائؿعديد مف الال ػنفتواكتد ػػالمختمفة، ق
 : 1نذكر منيا
  ٌليا، كمنيـ مف  اطمأفٌ كاىد التي غة، فمنيـ مف سٌجؿ فقط الشٌ كاىد أثناء جمع المٌ خمط الش

بكف بذلؾ، كىذا ما أٌدل إلى ظيكر ا جعؿ بعض األعراب يتكسٌ ممٌ  ،سٌجؿ كٌؿ ما سمعو
 غة؛في قكاعد المٌ  كاذكالشٌ  ،الجكازات

  ٌحك العربٌي نة النٌ غة عمى قبائؿ بعينيا دكف أخرل، كىذا ضٌيؽ مدكٌ االقتصار في جمع الم
 دة؛دك نة محة مستنبطة مف مدكٌ اذٌ كجعؿ بعض قكاعده الشٌ 

 ـٌ لـ كىك نياية القرف الرٌ  ،غة عمى زمف معٌيفالقتصار في جمع المٌ ا ابع اليجرم، كمف ث
ككبلىما مشيكد لو بالفصاحة  ،مأبي العبلء المعرٌ ي، ك بأبي الطٌيب المتنبٌ  ييستشيد

 ظـ.كحسف النٌ 
 كعبلماتياة تماـ بالحالة اإلعرابيٌ ػػا االىتماـ بالمبنى عمى حساب المعنى، فأكلكٍ ػػاالى 

 مكا؛ىٌ لـ يجدكا قٌدركا كتك  فإفٍ  ،حكية، كالبحث في العكامؿكتعميؿ األحكاـ النٌ 
  ة، فنشأت األمثمة حكيٌ ناعة النٌ حك عف الببلغة، كأٌدل ذلؾ إلى تمٌكف الصٌ النٌ  فصؿي

 ظـ المستقيـكالنٌ  ،مع عف العرب مف فصيح الكبلـالتي ال تمٌت بصمة إلى ما سي  الجاىزة
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ر عند الكثير مف يجد بعض األمثمة ىي نفسيا تتكرٌ  ،حكيةفات النٌ المؤلٌ كالمتمٌعف في 
   غة؛ؼ الذم يجافي منطؽ المٌ كمٌ يـ لـ يجدكا غيرىا، نظرا لمتٌ ألنٌ  حاة؛النٌ 
  ٌحك ميدانا الث اليجرم، فأصبح النٌ ة في القرف الثٌ خاصٌ  ،قؿطغياف العقؿ عمى الن

 غة.ال إلى مقتضى المٌ  ،إلى منطؽ العقؿليا، اليدؼ منيا االحتكاـ  لمناقشات ال حدٌ 
ميف مف حك مبمغا عظيما، كأٌف المتعمٌ عقيد قد بمغ مف النٌ حاة أٌف التٌ في أذىاف النٌ  رٌ ػػقػتػكلٌما اس   
سج عمى منكالو، بمو الحديث كالنٌ  ،كأحكامو ،قد شٌؽ عمييـ تعٌمـ قكاعده ،ةغة العربيٌ اطقيف بالمٌ النٌ 

كلـ تكف ، منو ميفكتمكيف المتعمٌ  ،؛ تضافرت الجيكد مف أجؿ تيسيرهةاطقيف بالعربيٌ عف غير النٌ 
نٌ  ة كليدة عصرو يسيريٌ تمؾ الجيكد التٌ  ما تعاقبت مف طكر إلى طكر، كيمكف أف نكجزىا بذاتو، كا 

 في ما يمي:
  ٌمة لخمؼ األحمر، كنذكر مف ذلؾ: المقدٌ ٌيةحك تأليؼ المختصرات كالمنظكمات الن 
كىذه كألفية ابف مالؾ،  مع البف جٌني...كالمٌ ، حاسألبي جعفر النٌ فاحة ػٌ ق(، كالت461)ت

 عميمي؛حك التٌ أسيس لمنٌ كالتٌ  ،حكسير النٌ يبنات األكلى لتفات تعٌد المٌ المصنٌ 
 رؼ عنو كما عي  ،رطبيلعؿ أبرزىا ما جاء بو ابف مضاء الق ،حكسير النٌ يمقترحات لت

ة إلغاء نظريٌ إلى إٍذ نادل  ؛حاة()الرٌد عمى النٌ يير حك في كتابو الشٌ بثكرة ابف مضاء عمى النٌ 
 كالث؛كاني كالثٌ العامؿ كالعمؿ الثٌ 

  ٌحاةة مف النٌ مٌ ػػريحة مع ثػػسير كاضحة صكد التيٌ ػر جيػفتظي ،حاة المعاصريفد النٌ ػػا عنأم 
متجٌدد ضٌمنو مف تقسيـ كما  ،(اة معناىا كمبناىغة العربيٌ في كتابو )المٌ اف اـ حسٌ يتقٌدميا تمٌ 
براىيـ مصطفى في كتابو )إحياء النٌ حك، كحديثو عف نظريٌ ألبكاب النٌ  حك( ة تضافر القرائف. كا 

 .كحديثو عف عبلمات اإلعراب
  ٌنظرا  ،، كالتي نراىا أعماال يمكف أف يعٌكؿ عمييا في ىذا المجاؿغكيةجيكد المجامع الم

كما ىك مف  ،حكر في النٌ سَّ يى كتعٌدد اآلراء، كاإلجماع عمى ما يمكف أف يي  ،لتضافر الجيكد فييا
حك ة إلى تيسير النٌ ٌجيت ىذه الجيكد خاصٌ غيير. كلقد كي حك فبل يمكف أف يطالو التٌ أصؿ النٌ 

عميمي كىيكمتو، كالتدٌرج في تكزيع محتكياتو عمى مختمؼ األطكار التعميمية، كتبسيط قكاعد التٌ 
 اشئة.  مسائمو لمنٌ  يتأٌتى فيـي حٌتى  ،حكالنٌ 
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فٍ حك، لـ تكف لو جيكد كاضحة المعالـ في باب تيسير النٌ  ،إٌف اإلماـ ابف القٌيـ     ظيرت في  كا 
حكية عنا لتناكلو لممسائؿ النٌ ه المختصرات كألفية ابف مالؾ؛ غير أٌننا مف خبلؿ تتبٌ عصر 
عقيد ـ كالتٌ كىٌ كيجنح إليو، كيعزؼ عف التكٌمؼ كالتٌ ر ػذ باليسير مف األمػػدنا أٌنو يأخػػػكج ،ميمياػػكتح

 عمى ما ذىبنا إليو:  شكاىدى  كسنعرض ىينا عٌيناتو 

حاة عف الحاؿ، كحٌددكا ليا شركطا، مف تحٌدث النٌ  ا:الحاؿ ليس شرطا أف يكوف مشتقّ  - 4
ا أمٌ ، 1«ة ال جامدةاني: أف تككف مشتقٌ الثٌ  ...لمحاؿ أربعة أكصاؼ »ة: بينيا أف تككف مشتقٌ 

اط االشتقاؽ ر و ليس الشتنٌ أفاعمـ  » فنفى أف يككف االشتقاؽ شرطا لمحاؿ: ،اإلماـ ابف القٌيـ
 و ال يشترط، بؿحاة عمى أنٌ اؽ مف النٌ رط دليؿ، كليذا كاف الحذٌ الشٌ  ة، كال يقـك عمى ىذاحجٌ 

ى نمعة عمى دالٌ  تككف أف شترط فييا إالٌ يقع حاال، فبل يي  فأ ة صحٌ ئعمى ىي كؿ ما دؿٌ 
كقد تناكلنا  -( بلن جي رى  ؾي مى مى ي الٍ لً  ؿي ػى ثٌ مى تى يى )ريؼ: كاستشيد اإلماـ ىينا بالحديث الشٌ  2«ؿمتحكٌ 

ؾ رجبل صكرة متحٌكلة فصكرة الممى  - المسألة في مبحث المنصكبات مف فصؿ األسماء
 ؾ، كمف ثـٌ فيك حاؿ.لمممى 

و إذ يتيٌسر لممتكمـ أف ييضٌمف كبلمى  ؛فكاضح جميٌ  ،يسير في ىذه المسألةأٌما عف كجو التٌ     
جيد نفسو بحثا عف حاؿ مشتٌؽ أف يي بعمى المتكٌمـ  ؽ  المعنى، فبل ييشى  حاال جامدة إذا استدعاهي 

 ؛، كلـ نرض أف يككف حاالجامدااسما ٌف الحاؿ إذا كرد فإ ل،خر أ ةجي. كمف ليعٌبر عف غرضو
ا ما لكف كجيا نحكيٌ حاة يتأكٌ األكيد أٌف بعض النٌ  ؟يككف كجيو اإلعرابيٌ  ذاألٌنو ليس بمشتٌؽ، فما

 قدير، كنرل أٌف ىذا تكٌمؼ ال جدكل منو.باعتماد التٌ 

معرفة، كال يجكز  أف يككف أبتدمحاة أٌف األصؿ في اليؤٌكد النٌ  كرة:ػػػّ داء بالنػػّوغ االبتػمس -2
 المتقٌدمكف في ضابط ذلؾ إالٌ لـ يعٌكؿ  » :حاةكضكابط حٌددىا النٌ  ، بمسٌكغاتكرة إالٌ االبتداء بالنٌ 

ف عكىا فمً ييتدم إلى مكاطف الفائدة، فتتبٌ  حدأ ركف أٌنو ليس كؿٌ عمى حصكؿ الفائدة، كرأل المتأخٌ 
يا ألمكر متداخمة، كالذم يظير لي أنٌ  دو د  عى ، أك مي ما ال يصح   كًردو مي  رو ثً كٍ مي  فٍ مً ، كى ؿٍّ خً مي  ؿٍّ قً مي 
                                                                                                       

                                                 

 .959، ص9ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ج -  1
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كٌمؼ عقيد كالتٌ يطمو التٌ  حك في أٌكلو لـأٌف النٌ  ،يكطيالسٌ نفيـ مف قكؿ ، 1«منحصرة في عشرة أمكر
ٌنما كانت القكاعد مستنبط ية تٌطرد. ففي خاصٌ يا حاة أنٌ فييا بما رآه النٌ  ىغة، مكتفن مف ركح المٌ  ةكا 

  فير بعض المتأخٌ  عى مكف عمى حصكؿ الفائدة، بينما تنطَّ حاة المتقدٌ عٌكؿ النٌ  ،مسألة االبتداء
 .فائدة في ما عداىا ، كالبيا تحصؿ الفائدة رأكا أٌف  ،نةمعيٌ  كا ضكابطى دفحدٌ 

كنعى عمى  ،ميفحاة المتقدٌ أخذ برأم النٌ  ،كفي تناكلو لمسألة االبتداء ،إٌف اإلماـ ابف القٌيـ  
 لـ يجعؿ (كتابو)و في فإنٌ  ،بكيويحك سذه طريقة إماـ النٌ كى » ريف تكٌمفيـ كتكىٌميـ، يقكؿ:المتأخٌ 

الذم ال  ىذا ىك الحؽٌ ك  ،ة الفائدةحٌ بعدد، بؿ جعؿ مناط الصٌ كال حصره  ،ضابطا لبلبتداء بيا
ف أا خارجة عنو، فإمٌ  ألفاظه عميو  دي رً فإنو تى  ؼ ضابطا،مف تكمٌ  ، ككؿٌ ظر سكاهنٌ ت عند البي يثٍ 

مٌ ك ، ابطالضٌ  ىا إلى ذلؾؿ لردٌ يتمحٌ  إلى  ةحاببعض النٌ  األمر، حتى آؿ رى خى أي ىا بضكابط فردى ف يي أ اا 
 إليوال حاجة  ،ؼىذا تكمٌ  ككؿٌ  ،ه عميياا زاد غيري ميف ضابطا، كربٌ ثأف جعؿ في الباب ثبل

ند اإلماـ ابف ػػػيسير عػػمذىب التٌ  ،ضح ىيناػػػكيتٌ  2« كبابو (ابو ا نى ذى  رَّ ىى أى  ر  ػش): مف تى كاسترحٍ 
ٌنما رٌد الباب إلى أصمو، القٌيـ، فيك لـ يبتدع رأيا نحكيٌ  فاألصؿ فيو أٌف سيبكيو ا جديدا، كا 

، كلـ يجعمكا اإلفادة محصكرة غة أٌف األصؿ في االبتداء اإلفادةاستقرأكا مف فصيح المٌ  ،كصحبو
 اذ، فكاف أفً كٌىـ، أك القياس عمى الشٌ ناعة كالتٌ كنماذج يغمب عمى أكثرىا الصٌ  ،في أمثمة

 . (ابو ا نى ذى  رَّ ىى أى  ر  ش): أف ييستراح منو، مف قبيؿ إلى استشيدكا بما دعا اإلماـ

أف ييحفَّظكا  فٍ مً  ،ميف لفيـ ىذه المسألة مف باب االبتداءعكيؿ عمى اإلفادة أيسر عمى المتعمٌ كالتٌ   
، حاةمكف مف النٌ كىك أمر أجمع عميو المتقدٌ كرة، ما يزيد عف ثبلثيف كجيا كمسٌكغا لبلبتداء بالنٌ 

نٌ » :قاؿ ابف الٌسراج كما ال فائدة  ،و ال فائدة فيوألنٌ  ؛المفردة المحضةكرة ما امتنع االبتداء بالنٌ كا 
( أك ـه الً عى  ؿه جي )رى فإذا قمنا:  ،راج المسألة بأمثمة كاضحةكيبٌيف ابف السٌ  ،3«كمـ بوفيو فبل معنى لمتٌ 

 قائماعالما ك  اسدرؾ أٌف في النٌ ي يي ألٌف المتمقٌ  ؛لـ تحصؿ اإلفادة ،في سياؽ منفرد (ـه ائً قى  ؿه جي )رى 
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مبدأ يغنينا عٌما تكمٌفكا كعٌقدكا في فاإلفادة حاصمة، كىذا  (ـه ائً قى  ؾى ابً حى صٍ أى  فٍ مً  ؿه جي قمنا: )رى أٌما إذا 
 ىذه المسألة.

أٌف اإلماـ ابف القٌيـ  ،أشرنا في فصؿ الحركؼإنابة حروؼ الجّر بعضيا عف بعض:   -3
قد يقـك بعضيا مقاـ بعض، كضبط ذلؾ بشرط أف تككف متقاربة المعنى، كلـ  يرل أٌف الحركؼ

كقد أشار إلى ىذا في مكاضع كثيرة، منيا ما قالو في . قديرأكيؿ كالتٌ ر التٌ اإلماـ أف يكثي  يرضى 
إذا كاف فإف قمت  »يقكؿ:  ،108طو  ﴾ َيْوَمِئٍذ َيتَِّبُعوَف الدَّاِعَي ال ِعَوَج َلوُ  ﴿ :تناكلو لقكلو تعالى

 ؛ـ بمعنى عفالبٌل  :قالت طائفة :قيؿ ؟فكيؼ قاؿ ال عكج لو ،المعنى ال عكج ليـ عف دعكتي
كفي القكليف  .اججٌ كما قاؿ الزٌ  ،المعنى ال عكج ليـ عف دعائي :كقالت طائفة .أم ال عكج عنو

اعي الدٌ  يـ يـؤ صكتى ككمٌ  ،كج عنيـعي ال تى  ،الجميعى  عي مً سٍ عكل تي ا كانت الدٌ كلمٌ  ،ؼ ظاىرتكمٌ 
 كالمعنى ال عكج لدعائو ،ف كداالن عمييماـ منتظمان لممعنييٍ كاف مجيء البٌل  ،كج عنوبعو ال يعي كيتٌ 

عمى  )الـ الجٌر(أٌف اإلماـ أبقى  ،فيـ مف ىذاكيي ، 1«كال في إجابتيـ لو ،اهال في إسماعيـ إيٌ 
المعنى ال » الذم قاؿ:اج، جٌ الزٌ  إليوعمى نحك ما ذىب  )عف(معناىا، كنفى أف تككف بمعنى 

 .ييا الكؿ  مبٌ ػ، كيكؿٌ ع السمً ػػعكل تي معنى عند اإلماـ ابف القٌيـ، أٌف الدٌ فال ،2«ًعكىجى لىيـ عف دعىاًئو
ع كال ال في اإلسما ،عكل ال عكج لياٌمف يسمعيا، فالدٌ ػيس عػعكل كلدٌ ػػف الػػػفٌي عػمن ،ج ىيناكى فالعً 

ـٌ بقيت )  عمى أصميا. ـ(البٌل في اإلجابة، كمف ث
أٌكد اإلماـ ابف القٌيـ مذىبو ىذا في مكضع آخر، في معرض تناكلو لممسائؿ المتعٌمقة  كقد     
ـُ اْلَمْفُتوفُ  ﴿ة: ػباآلي ـي ػفي، 6مـػػػقال ﴾ِبَأيُِّك صيا في أربعة أكجو مخٌ ػكي ،حاةديرات النٌ ػػػتق ذكر اإلما

كع فريؽ منكـ النٌ  في أمٌ ) :قديركالتٌ  ،(في)بمعنى  (الباء) ابع أفٌ الرٌ  » :الرابعالكجو يقكؿ عف ف
 .ال حاجة إلى شيء منو ،ؼ ظاىريا تكمٌ كىذه األقكاؿ كمٌ  ،ةكالباء عمى ىذا ظرفيٌ  ،(المفتكف

 ـي مى عٍ تى )ك (بكذا ري عي شٍ ػتى سى ) :بالباء كما تقكؿ مدفعي  ،(ـي مى ػػعٍ تى )ك (رعي شٍ ػػت)معنى  فه ضمَّ مي  (ري صً بٍ تي سى )ك
ـْ ِبَأفَّ المََّو َيَرى﴿ :قاؿ تعالى ،(بو ـْ َيْعَم ذا دعاؾ المٌ  ،14العمؽ﴾َأَل فظ إلى المعنى مف مكاف كا 
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ذا دعاؾ المٌ )إٌف قكلو:  1«ب مف دعاؾ إليو مف مكاف بعيدفبل تجً  ،قريب فظ إلى المعنى مف كا 
نرل لك أٌننا اكتفينا بو شاىدا عمى شغؼ  ،(فبل تجب مف دعاؾ إليو مف مكاف بعيد ،مكاف قريب

 و.عى سً كى كى  لكفى المبحثى  ،يسيراإلماـ ككلعو بالتٌ 
ذا سئؿ عف كجو التٌ    ط مسألة قياـ الحركؼ مقاـ ، قمنا إٌف ضبٍ يسير في ما ذىب إليو اإلماـكا 

 شائعبعضيا، يجعؿ استعماالتيا محٌددة معركفة، كال تكٌظؼ اعتباطا، فممحرؼ معنى أصمي 
طمؽ الحبؿ عمى الغارب في ىذه ـ؛ أٌما إذا أي يا المتعم  ـ، كيعيمحٌددة يدركيا المتكمٌ  كيأتي لمعافو 

كبعضيا اآلخر  ،فإٌننا نخميص إلى معاني لمحركؼ ال حٌد ليا، بعضيا ال أصؿ لو ،المسألة
  ـ إحاطة. ـ نسجا، كعمى المتعمٌ األمر عمى المتكمٌ  ؽٌ متكٌمؼ، فيشي 

مف فصؿ  ،ا في مبحث الحركؼ المشٌبية بالفعؿبٌينٌ  حرؼ بسيط وليس مرّكبا: )لكّف( -1
كقاؿ اآلخر  ،، فقاؿ بعضيـ ببساطتو)لكٌف(حاة اختمفكا في شأف الحرؼ أٌف النٌ  ،الحركؼ

 الذم قاؿ بتركيبو، قاؿ اإلماـ ابف القٌيـ: ،ييميبتركيبو، كرٌد اإلماـ في ىذه المسألة عمى السٌ 
 كاؼ)ك (إفٌ ( ك)ال)بة مف القكليف فييا أٌنيا مركٌ  أصحٌ )ييمي: فقاؿ السٌ  ،(لكفٌ )كأٌما »

حاجة  كأمٌ  ما ال يخفى، ،غة كالمعنىكالبعد عف المٌ  ،ؼعسٌ ت: كفي ىذا مف التٌ قمٍ  ...ب(الخطا
 2«  بيف كبلميف متنافييفمنيا، كال تقع إالٌ  بؿ ىي حرؼ بشرط مكضكع لممعنى المفيـك ؟إلى ىذا

عقيد متٌ ل هكردٌ ة، حكيٌ يدرؾ جنكحو إلى األخذ باليسير في المسائؿ النٌ  ،قكؿ اإلماـفي ٌف المتمٌعف إ
فيـ مف ىذا ػ، فن(نىػغة كالمعد عف المٌ ػالبع)ػ ييمي بب إليو السٌ ػػػاإلماـ ما ذى قد نعتى ػػعٌسؼ. فكالتٌ 

غة أك كاف في المٌ  فييا،غة، مٌطرد ط مف المٌ ستنبى حكية إلى ما ىك مي أٌف اإلماـ يستند في القضايا النٌ 
نٌ كال حاجة لمقكؿ بالتٌ  ،ده. كيرل اإلماـ أف ال داعينً سٍ ما يسٌكغو كيي  ما ىك حرؼ مستقٌؿ ركيب، كا 

 ف.يقع بيف كبلميف متنافييٍ 

يد عف األصؿ ا حً عقيد يتمٌكػف كٌممألٌف التٌ  ؛يسير في ىذه المسألة فبٌيػػف جميٌ أٌما كجو التٌ    
قدير، فاألصؿ في الحركؼ أف ال معنى ليا مف لفظيا، كأٌف معناىا يحصؿ مف أكيؿ كالتٌ بالتٌ 
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، فاأليسر أف يقٌدـ )إٌف(حرؼ لو معنى مستقٌؿ، ليس ىك معنى  (لكفٌ )فظ الذم دخمت عميو، كالمٌ 
ارسيف بتقديمو ككجو مف حرفا قائما بذاتو، كييدرؾ المعنى الذم جاء لو، ال أف ييشٌؽ عمى الدٌ 

ـٌ لك كاف الحرؼ . )إٌف(كجكه  صالو بكاؼ با مف كاؼ الخطاب، فكيؼ نفٌسر اتٌ مركٌ  ) لكٌف(ث
ـْ َأْنُفَسُكـْ  ﴿، كمنو قكلو تعالى: كـ(ؾ، كلكنٌ لكنٌ )الخطاب في نحك قكلنا:  ـْ َفَتْنُت  .14 الحديد ﴾َلَكنَُّك

أٌف اإلماـ  ،ا في مبحث االستثناء مف فصؿ األسماءبٌينٌ قدير في االستثناء المنقطع: التّ  -5
ىك ما كاف ركناه )المستثنى  صؿصؿ كاالستثناء المنقطع، فالمتٌ ابف القٌيـ يمٌيز بيف االستثناء المتٌ 

كناف مف أم ال يككف الرٌ  ؛صؿفيك بخبلؼ المتٌ  ،المنقطع امف جنس كاحد، كأمٌ  كالمستثنى منو(
كجعمو مف  ،تقدير معنى، فمنيـ مف اشترط منقطعالاالستثناء حاة في قد اختمؼ النٌ جنس كاحد. ك 

 قدير. جنس المستثنى، كمنيـ مف لـ يشترط التٌ 

إلماـ ابف القٌيـ، كقد كقؼ مف المسألة ا تمٌحمكا كتأٌكلكا، كىك أمر لـ يستحسنوإٌف الذيف قٌدركا    
يـ لممعاني البعيدة. نعى عمى اٌلذيف قٌدركا تطٌمبى  وخطأ، كلكنٌ  قدير(التٌ )إذ لـ ير  ؛مكقفا كسطا

ـْ  ﴿ في تبيينو لبلستثناء المنقطع في اآلية: ،يسيرم في ىذه المسألةضح مكقفو التٌ كيتٌ  َوَما َأْمَواُلُك
ـْ ِعْنَدَنا ُزْلَفى ِإاّل َمْف آَمَف َوَعِمَؿ َصاِلحاً  ُبُك ـْ ِبالَِّتي ُتَقرِّ : قاؿ اإلماـ. 37سبأ  ﴾َوال َأْوالُدُك

كأثبت قربيـ عنده  ،اس إليو بأمكاليـ كأكالدىـالنٌ و تعالى نفى قرب فإنٌ  ،يري كاالنقطاع فيو أظٍ »
ذا . صاؿ في ىذا االستثناءىينا أظير مف تقدير االتٌ  (لكفٍ )فتقدير  ،بإيمانيـ كعمميـ الصالح كا 

فظ مع فمك كرد عمى قياس المٌ  ،رأيت كثيرا منو كاردا عمى المعنى لكضكحو ،مت الكبلـ العربيتأمٌ 
ؼ كال تحتاج إلى تكمٌ  ،القاعدة تزكؿ عنؾ إشكاالت كثيرةكبيذه  .الكاف عيٌ  ،كضكح المعنى

 فكف لنطقو ما فرٌ ر المتكمٌ فقدٌ  ،ؼكمٌ ما في ذكرىا مف التٌ ـ لً ؿ عنيا المتكمٌ دى ما عى التي إنٌ  ،قديراتالتٌ 
ـ أصبل خطر بباؿ المتكمٌ ػالتي ال ت ،حاةرات النٌ ػكىذا كثير في تقدي ،زمكه بما رغب عنولكأ ،منو

رات حٌتى ػػقديتٌ ػحاة مف تكٌمؼ الفمف النٌ  ،1«كلك سمعكىا الستيجنكىا ،تراكيب الفصحاءكال تقع في 
فقٌدر في ىذا  ،ٌيـػقػػف الػاـ ابػػقطع؛ أٌما اإلمػػير منػصبل غػػمتٌ  ةػػذه اآليػػفي ى ناءػػثػػؿ االستػػيجع
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ـٌ أشار إلى ما تكىٌ )لكف مف آمف كعمؿ صالحا(أم:  ؛(فٍ لك)االستثناء   حاة مف تقديراتالنٌ مو . ث
كال  ،ميفـ نفسو، كىي تقديرات ال تخطر عمى باؿ المتكمٌ فٌر منو المتكمٌ يكرأل أٌف بعضيـ قٌدر ما 

 قؿ عف فصحاء العرب .ني  ما تمٌت بصمة إلى

قديرات التي ال حٌد ليا، كلعٌؿ يسير في ىذه المسألة في معارضة اإلماـ ابف القٌيـ لمتٌ كيظير التٌ   
تيحتذل، كىي ليست د فات، فييجعؿ منيا قكاعى مصنٌ ى تعديدىا كتضمينيا في قيـ إلىذا يسك 

نٌما تكٌىميا أصحابيا تكٌىمامستنبطة مف  ما ىك  راكيبحٌتى سيمع عنيـ مف التٌ  ،فصيح الكبلـ، كا 
 مستيجف. 

ذا أٌف ما ذىب إليو اإلماـ في نبذه لمٌتكٌمؼ في الٌتقدير، ىك امتداد لما قالو آنفا )كنرل      كا 
 (، كنرل فيوب مف دعاؾ إليو مف مكاف بعيدجً فبل تي  ،فظ إلى المعنى مف مكاف قريبدعاؾ المٌ 

ٍف كاف ال بٌد  -قدير غة لذاتيا، فالتٌ ألٌف بذلؾ يتحٌقؽ مبدأ دراسة المٌ  ب؛ئاالمذىب القكيـ كالصٌ  كا 
 ؿي أرادىا المؤك   ،ياؽ مف قرائف، ال مٌما قيٌدر لو مف معافو فسبيؿ فيمو مٌما تضٌمنو السٌ   -منو

  .دى ىً كفييا زى  ،كرغب عنيا المتكٌمـ

 ثيرةػػك كاحد معانيى ػػػرؼ الحاة لمحد يحٌدد النٌ ػػق ة:دريّ ػمصػسيا الػي نفػة ىفسيريّ ػػالتّ  (فْ أَ ) -8
 ؛(فٍ )أى حاة عف الحرؼ مييز بينيا، مف ذلؾ ما ذكره النٌ ب التٌ فيصعي  ،كأحيانا تتداخؿ تمؾ المعاني

مصدر فعؿ بمعنى اللا كىي مع » يا زائدة:رة، كما قالكا إنٌ ة، كمفس  مخٌففة، كمصدريٌ يا قالكا إنٌ إٍذ 
 نحك قكلو عزٌ  (،الخفيفة أمٍ )كبمعنى  ...(ؾي إتياني نً يسر  ) :نىبمع (ًنيتىأًتيى  ي أىفٍ نً ر  سي يى ) :قكؿت

 (أىم)بمعنى  (أىفٍ )فجاءت  ،أم امشكا ؛6ص ﴾وارُ بِ اصْ وا وَ شُ امْ  فِ أَ  ـْ يُ نْ مِ  َلُ مَ لْ ا ؽَ مَ طَ انْ وَ ﴿ :كجؿٌ 
ٌف ىذا  1«(ؾتي مٍ ي أكرى نً ئتى ا جً لمٌ ) :ىكالمعن ،(ؾتي ي أكرمٍ نً ئتى جً  ا أىفٍ لمٌ ) :كزائدة نىٍحك ...فسيرالتي لمتٌ  كا 

ميف عمى المتعمٌ  كما أيفًرد لو مف مصطمحات قد يعٌقد بابو، كيشؽٌ  ،()أفٍ داخؿ بيف معاني التٌ 
فيي بعينيا التي  »، يقكؿ: ةالمصدريٌ ىي نفسيا  فسيريةالتٌ  فرأل اإلماـ ابف القٌيـ أٌف )أٍف( ،موفي
أكيؿ ت ا فيالكبلـ، كالكبلـ مصدر، فيي إذن  رما تفسٌ فإنٌ  ،إذا كانت تفسيرا ياىا؛ ألنٌ ـ ذكري تقدٌ 
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يد الفائدة ال ز يد فائدة، كمز م يي، كذلؾكالنٌ  األمربعدىا الفعؿ بمفظ  أكقعتؾ أنٌ  ، إالٌ مصدرو 
 )أف(فيجعؿ اإلماـ ابف القٌيـ ، 1«ةعف ككنيا مصدريٌ  رجي خٍ ال تى  عف ككنو فعبل، فمذلؾ خرج الفعؿى يي 

فسير فحاصؿ مف معنى أٌما معنى التٌ ، )الكبلـ(مصدر الذم ىك  ؿفي تأكي ،المفٌسرة كما بعدىا
ؿى مف ككنو مصدرا.التٌ   ركيب، كىذا المعنى ال ييخًرج الميؤكَّ
يككف قد يٌسر ىذه المسألة  ،ةالمصدريٌ  )أٍف( ىلػإة فسيريٌ التٌ  ()أفٍ إٌف اإلماـ ابف القٌيـ بضٌمو لػ    

 ة لمحرؼ )أٍف(حكيٌ معاني النٌ ، بتدٌبره الة، كقد اىتدل إلى ىذاكاختصرىا، بما أكتي مف نباىة نحكيٌ 
ال حاجة إذنا إلى ك  ،فسيرف معانييا التٌ ةه كمً مصدريٌ  ذم ترد فيو، فػ )أف(ياؽ المف خبلؿ السٌ 

  مو.ر ما يٍشكً بقدٍ  ،زائد، ال يثرم الباب أك يكٌضحوتصنيؼ 

إًذ  ؛حك العربيعت النٌ بى التي طى ة يٌ مسائؿ الخبلفالالعامؿ مف لو: وؿ ػتقدير العامؿ في المفع –7
العامؿ ة ة كثيرة، ناىيؾ عف االختبلؼ في نظريٌ حاة في تحديد العامؿ في أبكاب نحكيٌ اختمؼ النٌ 

، أٌما كجو كالمعنكمٌ  ظيٌ ػفالمٌ  :كعيوػبالعامؿ بناؿ ػققد ػف ،أٌما اإلماـ ابف القٌيـ. إلغائياعكل إلى كالدٌ 
كاكتفى  ،يك أٌف اإلماـ ابف القٌيـ لـ يتعٌسؼ في العكامؿف ،يسير في ىذا الباب )باب العكامؿ(التٌ 

 بما ىك ظاىر منيا.

العامؿ في  مسألة مف خبلؿ مكقفو مف ،يسير في باب العامؿي اإلماـ ابف القٌيـ لمتٌ كيظير تبنٌ    
أٌف العامؿ في المفعكؿ لو ف رأل ممٌ  ،)الٌسييمي( حاةلـ يرض بقكؿ بعض النٌ  إذٍ  ؛المفعكؿ ألجمو

 اىرؼ الظٌ كمٌ كالتٌ  ،ؼسٌ ػعذا التٌ ػركرة بو إلى ىض ما أدرم أمٌ  » ؾ:ػػإلماـ في ذلاكؿ ػيق، قٌدرػم
ظير يي  :كىك قكلؾ ،رو لك كاف معمكال لعامؿ مقدٌ فإنٌ  ،فظا المٌ أمٌ  ،لفظا كال معنى الذم ال يصحٌ 
و ال دليؿ عميو مف سياؽ كال قرينة فإنٌ  ،ة في كبلميـظكا بو كلك مرٌ لتمفٌ  ،ة كنحكهالخكؼ كالمحبٌ 

ساده مف جية ػا فكأمٌ  ،نعةػماره ممتػكل إضػػدعػف .إضماره حٌ ػيصػف ،كبلـػتضى الػك مقػكال ى
فبل يخطر بباؿ  ،ـ ال يخطر ببالو ىذا المعنى بحاؿالمتكمٌ  منيا أفٌ  :فمف كجكه عديدة ،معنىػال

صب في رأكا أٌف عامؿ النٌ  ،فكافالذيف تعسٌ  ،2«تؾكزرتؾ مظيرا لمحبٌ  ،لؾ ةن زرتؾ محبٌ  :القائؿ
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بَّةن لىؾى ، فإذا قمت: رمقدٌ  المفعكؿ لو ٍرتيؾى مىحى أيٍظير  ؾى تي زرٍ )، فالعامؿ عند ىؤالء مقٌدر، كتأكيمو: ()زي
  :لؾ( ةن محبٌ 

بَّةن لىؾى                                   ٍرتيؾى مىحى  زي
 ؾ                                        

           

            1ؼ              9ؼ                    4ؼ    ـ         ـ  إليو                 

                                       ج كمج        ـ لو                       4ـ بو            ؼ ماض     فا        

ٍر                ػػػػبَّةن                      تي              ؾى             زي  ؾى ػػػػػػػػلى   مىحى

                                                                       
 

كىذا  ،أليظير كلك في شاىد كاحد ،صحٌ  قدير لكبأٌف ىذا التٌ  ،أمكاحتٌج اإلماـ لرٌده ىذا الرٌ     
ال يخطر عمى باؿ المتكٌمـ، فيك لٌما تيٌسر لو اإلتياف بالمفعكؿ لو  غير كارد، كما أٌنو تقديره 

 قدير. لـ يكف في حاجة إلى التٌ  ،كحصؿ في نفسو معناه

حٌتى  ،قديرفي التٌ  ة مف بالغحاالنٌ  ًمفى  مف أفٌ  ،ـ ما ذىب إليو اإلماـ سابقاكىذا المذىب يدعٌ    
ـٌ  .نتيـ الكاسعة، بؿ كلـ يخطر بباليـو العرب في مدكٌ ٌنيـ نسجكا مف األمثمة ما لـ يقمٍ إ كمف ث

أف يقاؿ إٌف العامؿ  ،ؼ ببل حاجة إلى ذلؾ. كاأليسر مف ذلؾ كٌموعسٌ كالتٌ  ،كٌمؼكالتٌ  ،عقيدظير التٌ 
فٍ فعؿه ىك نفسو العامؿ في المفاعيؿ: إٍف فعبل ف ،في المفعكؿ فيو   نائبا عنو فنائب. ، كا 

نات يسير عند اإلماـ ابف القٌيـ، كمثؿ ىذه العيٌ ما ىي عٌينات مف مظاىر التٌ إنٌ  ،مناهإٌف ما قدٌ    
يسير(، نشير مة البارزة في نحك اإلماـ )سمة التٌ كثير في آثار اإلماـ، كلدل اختتامنا ليذه السٌ 

ما ىك تيسير في الباب إنٌ  ،كعمد إليو ،ه اإلماـدى يسير الذم قصة فييا، كىك أٌف التٌ يٌ إلى خاصٌ 

 أُظِهر

 العامل في المفعىل له

 العامل في المفعىل له
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يسير عنده باإللغاء، عمى غرار ما فعؿ ابف مضاء الذم دعا النحكٌم كفصكلو، كلـ يكف التٌ 
نٌ  ما رأل أٌف إللغاء العكامؿ كالعمؿ. فمـ يدعي اإلماـ ابف القٌيـ إللغاء العامؿ في المفعكؿ لو، كا 

ٌنما ضٌميا إلى  ،فسيريةالتٌ  ()أفٍ اإلماـ  ا. كلـ يمغً كليس العامؿ مقٌدر  ،العامؿ ىك الفعؿ كا 
غير أٌنو دعا إلى االكتفاء بتقدير  ،قدير في االستثناء المنقطعاإلماـ التٌ  ة، كلـ يمغً المصدريٌ 

.متكمٌ  ال تخطر عمى باؿً  ،عٌسؼ في تقدير معاف بعيدةكالتٌ مٌحؿ المعنى القريب، كمجافاة التٌ   ـو

سات ال يكاد يجافي ما اىتدت إليو المؤسٌ  ،رمييسيجو التٌ ناإلماـ في م نرل أٌف ما ذىب إليوك   
عتمد مبدأ اإللغاء كالحذؼ ػكلـ ت ،حك العربيسات دعت إلى تيسير النٌ مؤسٌ ػذه الػ، فيغكية حديثاالمٌ 

يجب تحريؾ ىذا  راث، كلكفٍ يسير ال يككف عمى حساب التٌ كالتٌ  »: كاستبدالوراث أك تجاكز التٌ 
 يمؿماف يي ستعمؿ، كما تجاكزه الزٌ ا، فما كاف صالحا يي أم بعثو مف جديد، بعد قتمو فيم ؛راثالتٌ 
فأستاذم البركفيسكر صالح بمعيد، يرل أٌف ، 1«حك العربيٌ بلبسات العالقة بالنٌ ػٌؿ المع كزٍ ػكن
ٌنما يجب دراسة التٌ كاستبدالو بقكاعد نحكيٌ  ،راثيسير ال يعني إلغاء التٌ التٌ  دراسة  راثة جديدة، كا 

ة في خاصٌ  ،حكعقيدات التي طبعت النٌ عي لتجاكز المبلبسات كالتٌ نستميـ منو، كالسٌ ك ة كاعية متأٌني
ما أشار إليو البركفيسكر، كليس ما ىك  ،يسير اليسيرفإٌننا نرل أٌف التٌ  ،رة. كمف ثـٌ عصكره المتأخٌ 

حاء ما ىك أكثر فمف األنٍ عكبة، بداعي الصٌ  ،حككرة عمى النٌ الثٌ ب كسمكه في ماإليو بعضيـ دعا 
صٌرؼ أك التٌ  ،منو إللغاء أبكابو  داعو  ة صرفو( كلـ يدعي خاصٌ  حك الفرنسي)النٌ  ،صعكبة كتعقيدا

  فييا.

 

   

 

 

                                                                                                       

                                                 

 .944صة، ، ديكاف المطبكعات الجامعيٌ 4995الجزائر: ة، صالح بمعيد، في قضايا فقو المغة العربيٌ  - 1
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حك العربي معمـك أٌف النٌ  حو:مف قضايا أصوؿ النّ اإلماـ ابف القّيـ موقؼ  :الثالمبحث الثّ 
عف صكف القرآف الكريـ مف  يدي ال يكاد يحً  ،ضع لغاية معمكمة، كىدؼ مقصكد منشكدإٌنما كي 

 مـ يرىـ مف األػراب بغػر اختبلط األعػإث ،كلى عبلماتوحف، بعد أف فسدت بعض األلسنة بأي المٌ 
رٌد يي  ،غة أحكاما كقكاعدى حاة األكائؿ مف فصيح المٌ . كقد استنبط النٌ لؤلمصار بعد الفتح اإلسبلميٌ 

 يغساف مف الزٌ ـ مف الفساد، كحيفظ المٌ ـ الكبلإلييا، كمف ثـٌ سمً غة ت المٌ مف شٌذ عف سمٍ  بيا كؿ  
 صحيؼ.حريؼ كالتٌ التٌ كالقرآف الكريـ مف 

ة كنظاميا حاة، لـ يعمدكا إلى استقراء قكاعد العربيٌ عيؿ األٌكؿ مف النٌ إٌف ىؤالء األفذاذ مف الرٌ    
نٌ  ٌف أدلٌ ؿ في ججا كاف عمييا الًعك ة كحي ما امتثمكا أدلٌ اعتباطا، كا  ىي ما  ،تيـ تمؾاالستنباط. كا 

حك ة النٌ مـ ييبحث فيو عف أدلٌ ػػحك عأصكؿ النٌ  »: حك(أصكؿ النٌ )ايصطمح عميو الحقا بػ 
 حاة أفٌ كقد أجمع النٌ  ،1«ة االستدالؿ بيا كحاؿ المستًدؿٌ تو ككيفيٌ مف حيث ىي أدلٌ  ،ةاإلجماليٌ 

 كاستصحاب الحاؿ. ،كاإلجماع ،كالقياس ،ماع: السٌ أربعة حك العربيٌ أصكؿ النٌ 

حاة عمى ىذه األصكؿ األربعة، فإٌف الخبلؼ بينيـ كاف في فحكل األصؿ كلئف أجمع النٌ    
ريؼ، كتحديد مكاف جٌية الحديث الشٌ الكاحد: فاختمفكا في القراءات، كتباينت مكاقفيـ حكؿ حً 

كلـ يكف لئلماـ ابف  كاآلحاد...اذ كزماف الفصاحة، كشركط العربٌي الفصيح، كىؿ يقاس عمى الشٌ 
ا نى نى أمكى حك مكضع قدـ؛ إٍذ سكل أف يككف لو في مسائؿ كقضايا أصكؿ النٌ  ،قٌيـ الجكزية مف بدٌ 
ح حك، كذلؾ مف خبلؿ ما صرٌ مكاقؼ اإلماـ ابف القٌيـ مف قضايا أصكؿ النٌ  البحث أف نستشؼٌ 

  .ك كمسائموحكشرحو ألبكاب النٌ  ،مناقشتومف  ا استنبطناهبو، كأيضا ممٌ 

ماع ىك األصؿ األساس مف أصكؿ السٌ  :ابف القّيػـ اإلماـ عند اعمالسّ مف مسائؿ  -1
 المنقكؿ ،قؿ ىك الكبلـ العربٌي الفصيحالنٌ  »ابف األنبارم: يقكؿ ، (قؿالنٌ ) يـحك، كيسٌميو بعضالنٌ 
يكطي فقد استعمؿ مصطمح أٌما السٌ  ،2« ة إلى حٌد الكثرةالخارج عف حٌد القمٌ  ،حيحقؿ الصٌ بالنٌ 

                                                                                                       

                                                 

 ، دار المعرفة 9118تح: محمكد سميماف ياقكت، د ط. القاىرة: حك، أصكؿ النٌ  عمـ يكطٌي، االقتراح فيالسٌ  - 1
 .41صة،  الجامعيٌ      

 .64ص ة،ع األدلٌ مى ابف األنبارم، لي  -  2
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اهلل تعالى فشمؿ كبلـ  ،ؽ بفصاحتوكثى كبلـ مف يي ني بو ما ثبت في كأعٍ  » :عنو، كقاؿ ماعالسٌ 

أف فسدت في زمنو كبعده إلى ك بعثتو  قبؿ العرب، ككبلـ yبلـ نبٌيو كىك الػقرآف الكػريـ، كك

حاة تقعيدىـ ماع ما قاس عميو النٌ أٌف السٌ  ،كمختصر القكؿ، 1« ما كنثرااأللسنة بكثرة المكٌلديف نظٍ 
 ككبلـ العرب شعره كنثره. ،ريؼحكم، مف ذلؾ القرآف الكريـ، كالحديث الشٌ النٌ 

حكية بكٌؿ ما تقٌدـ مف أنكاع ـ الجكزية قد استشيد في تناكلو لممسائؿ النٌ إٌف اإلماـ ابف قيٌ    
 ة، فبل مناص مف أفٍ سبلميٌ ريعة اإلكلٌما كاف عالما فٌذا في شؤكف الشٌ المنقكؿ أك المسمكع. 

 حك كمسائمو.شريع أصبل ثابتا في ما تناكلو اإلماـ مف قضايا النٌ تشٌكؿ مصادر التٌ 
 ابكنيد عمي الصٌ ما أكرده محمٌ  ،عاريؼ الجامعة لمقرآف الكريـإٌف مف التٌ  ػـ:رآف الكريالقػ-1-1
ؿ عمى خاتـ األنبياء زَّ نالمي  ،زكبلـ اهلل المعجً  ىك» :بياف في عمـك القرآف(، يقكؿكتابو )التٌ  في

 كاترالمنقكؿ إلينا بالتٌ  ،المكتكب في المصاحؼ ،بلـاألميف جبريؿ عميو السٌ  كالمرسميف بكاسطة
2«اسـ بسكرة النٌ تى ختى المبدكء بالفاتحة المي ، المتعٌبد بتبلكتو

حاة قد أجمعكا عمى جعؿ إذا كاف النٌ و 
المصدر يختمفكا في جعؿ القرآف الكريـ  لـ حك، فإٌنيـماع األصؿ األساس في أصكؿ النٌ السٌ 
 ما خالفو فيك مستحيؿ قبيح.فما كافقو فيك مستقيـ حسف، ك  حكم،عيد النٌ قئيس لمتٌ الرٌ 
مسألة االحتجاج بالقرآف الكريـ؛ إٍذ ة مكقفا كاضحا صريحا في إٌف لئلماـ ابف القيـ الجكزيٌ   

تككف مطكَّعة لما كرد في حكية ىي التي النٌ ، فالقاعدة حكمقعيد النٌ ػػلمتٌ  المصدر األساسجعمو 
 ـي دٍ ، ىى ةحكيٌ نكبلـ اهلل انتصارا لقاعدة  فبل يجكز تحريؼي  »القرآف الكريـ كقراءاتو، يقكؿ اإلماـ: 

في إشارتو إلى معنى قكلو  ،كقد بٌيف مكقفو ىذا، 3« اآليةمف تحريؼ معنى  ؿي يأس يالأمثا ةمئ
 قطعا، كرٌد ىينا رط فييا لمميضيٌ أٌف معنى الشٌ ك ، 116المائدة ﴾ْمَتوُ َفَقْد َعمِ ِإْف ُكْنُت ُقْمُتُو ﴿تعالى: 

لآلية  ى آخرى فيتأٌكؿ معنن  ،(وي مي مى عٍ تى  ؾى نٌ إً فى  ،اذى ىى  كؿي قي أى  فٍ كي إف أى قكؿ مف زعـ أٌف معنى اآلية ىك: )

                                                                                                       

                                                 

 .71ص الٌسيكطٌي، االقتراح في عمـ أصكؿ الٌنحك، -  1
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اإلماـ ابف القٌيـ ذا عند ػكى ،معنى لبلستقباؿػرؼ الصٍ رط يى الشٌ ي أٌف ىك  ،ةلينتصر لقاعدة نحكيٌ 
  ة.فبل يجكز تأكيؿ معناىا انتصارا لقاعدة نحكيٌ  ،تحريؼ لمعنى اآلية

ر كيفسٌ  ،كجؿٌ  اهلل عزٌ  ؿ كبلـي حمى ال يجكز أف يي »في مكضع آخر: ك  ،أف نفسوكيقكؿ في الشٌ    
 .كيككف الكبلـ بو لو معنى ما ،الذم يحتممو تركيب الكبلـ عرابيٌ اإل محك د االحتماؿ النٌ بمجرٌ 
ركف اآلية كيعربكنيا بما يحتممو تركيب يـ يفسٌ فإنٌ  ،بيف لمقرآفرً عٍ المي  ثري فيو أكٍ  طى مً ىذا مقاـ غى  فإفٌ 

مراد  بأفٌ  عي امعظيـ يقطع السٌ  كىذا غمطه  ،فؽمعنى اتٌ  ركيب أم  فيـ مف ذلؾ التٌ كيي  ،تمؾ الجممة
فً  .غيره القرآف ـ أف و ال يمزى فإنٌ  ،في سياؽ آخر ككبلـ آخر ،ركيب ىذا المعنىاحتمؿ ذلؾ التٌ  كا 

ة حكية مشتقٌ أٌف اإلماـ ابف القٌيـ يرل أٌف القاعدة النٌ  ،ا تقٌدـمؿ القكؿ ممٌ جٍ كمي ، 1»يحتممو القرآفي 
  حكية معنى القرآفالنٌ  و القاعدةي كج  أم أف تي  ؛يجب أف يحدث العكس القرآني، كال ٌص كتابعة لمنٌ 

كبٌيف غمطيـ في  ،كمف ثـٌ خٌطأ اإلماـ مف سمؾ ىذا المسمؾ في تفسير القرآف الكريـ .تفٌسرهك 
َوَما ُأْنِزَؿ ِمْف  ُيْؤِمُنوَف ِبَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيؾَ  ْؤِمُنوفَ والم﴿تفسيرىـ لبعض اآليات، مف ذلؾ قكلو تعالى: 

مجركر بكاك القسـ، كرٌد  )المقيميف(ل بعضيـ أٌف فرأ. 162ساء النّ  ﴾َقْبِمَؾ َواْلُمِقيِميَف الصَّالةَ 
ـى  ،أماإلماـ ىذا الرٌ   قسـ. كبٌيف أٌف المقاـ ليس مقا

إذ  ؛حكية، فكثير كثيرأٌما استشياد اإلماـ ابف القٌيـ بآم القرآف الكريـ في شرحو لممسائؿ النٌ     
زا بشكاىد مف معزٌ  ككاف بيانيا كتحميميا إالٌ  ،ة تعرض لئلماـة نحكيٌ نكاد نجـز أٌف ما مف قضيٌ 

ف الكريـ عمى ثبلثة أضرب، فإٌما أف يكتفي آالقرآف الكريـ. كقد كاف منيجو في االستشياد بالقر 
ٌما أف يستشيد بالقرآف كالحديث الشٌ  ٌما في المسألة الكاحدة باالستشياد بالقرآف، كا  ريؼ معا، كا 

 بالقرآف ككبلـ العرب:

رد عند اإلماـ ابف كىذا مسمؾ مطٌ  :الواحدةآيات كثيرة في المسألة االستشياد ب-1-1-1
حكية الكاحدة، مف ذلؾ ما ضٌمنو مسألة القٌيـ، فنجده يستشيد بآيات كثيرة لتبييف المسألة النٌ 

 فيئيٍ اللة عمى أحد الشٌ ى بيا لمدٌ إٌنما ييؤتى ، )أك(، فاإلماـ بعد أف بٌيف أٌف ك(أ)حرؼ العطؼ  نىمع
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َوَأْرَسْمَناُه ِإَلى ِماَئِة َأْلٍؼ َأْو ﴿تشيد لذلؾ بقكلو تعالى: مف غير ترجيح أحدىما عمى اآلخر، اس
مٌ ا مئة ألؼ مجرٌ يـ إمٌ كبٌيف أنٌ ، 147افات الصّ ﴾َيِزيُدوفَ  كلتبييف ىذا  ا مئة ألؼ كيزيد عنيا.دة، كا 

ـٌ باآلية: .74البقرة﴾َفِيَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدَّ َقْسَوةٍ  ﴿ المعنى استشيد بآية أخرل: أو َكَصيٍِّب ﴿ ث
 ، يقكؿ:أك(كاىد ليؤٌكد معنى الحرؼ )كعمد اإلماـ إلى استحضار ىذه الشٌ  .19البقرة﴾ِمَف السََّماءِ 

كف مف أحد مي ف، فيـ ال يخٍ ف لممنافقيف في حالتيف مختمفتيٍ ف مضركبيٍ يٍ مثالو تعالى ذكر فإنٌ »
كاىد حشده ىذه الشٌ في كلئلماـ ، 1«فحد المعنييٍ أاللة عمى مف الدٌ  عمى بابيا (أك)ػ ف، فالحاليٍ 

( أتى باآلية األكلى عنى أكة إلى أخرل، فيك في ىذه المسألة )مغايات تختمؼ مف مسألة نحكيٌ 
أكيد الثة لمتٌ انية كالثٌ كجاء باآلية الثٌ  ،اللة عمى أحد األمريفكأٌنيا لمدٌ  ،)أك(عمى معنى بيا  ليستدؿٌ 

نٌ  ()أك عمى مف زعـ أفٌ  دٌ ، كمف جية أخرل لمرٌ مف جية عمى ذلؾ المعنى ما ليست عمى بابيا، كا 
 كدحض ما زعمكا. ،حكم لؤلداة )أك(كبٌيف المعنى النٌ  ،لئلباحة، فشرح اإلماـ اآليةىي 
نذكر أيضا  بآم القرآف، حكية التي خٌصيا اإلماـ ابف القٌيـ بالبياف كالبرىافإٌف مف المسائؿ النٌ    

، كمف ذلؾ 2األفعاؿ ما قد يتعٌدل بنفسو كبالحركؼ أيضا،  فبٌيف أٌف مف )تعٌدم الفعؿ( مسألة
َراَط اْلُمْسَتِقيـَ ا النَ دْ ىْ اِ ﴿فعؿ اليداية، كرأل أٌنو يتعٌدل بنفسو في مثؿ قكلو تعالى:  ـٌ . 6الفاتحة﴾صِّ ث

نََّؾ َلَتْيِدي ِإَلى ِصَراٍط ﴿ كاستشيد لذلؾ باآلية: )إلى( ل بحرؼ الجرٌ أشار إلى أٌنو يتعدٌ  َواِ 
اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي ﴿: فكاستشيد ليذا بآيتيف اثنتيٍ  ـ(البٌل )كيتعٌدل كذلؾ بػػػ ، 52ورىالشّ ﴾ُمْسَتِقيـٍ 

 . 9اإلسراء ﴾إفَّ َىَذا اْلُقْرآَف َيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَوـُ ﴿: قكلو تعالىك  ،43األعراؼ﴾ َىَداَنا ِلَيَذا

مف أٌف الفعؿ قد يتعٌدل  ،كباستشياده بأربع آيات لتأكيد ما ذىب إليو ،ـابف القيٌ  إٌف اإلماـ 
كأٌف  ،أراد أف يؤٌكد أيضا أٌف ذلؾ ال يككف اعتباطا ،ة حركؼكقد يتعٌدل الفعؿ الكاحد بعدٌ  ،بنفسو
إلى الغاية  يصاؿف اإلتضمٌ  (إلى) ػم بففعؿ اليداية متى عدٌ  »معنى: لمفعؿ  تعدية بكؿ

ى ، فأتيء المطمكبصيص بالشٌ ٌتخال فتضمٌ  (ـالبٌل ) ػم بد  بحرؼ الغاية، كمتى عي ، فأتى المطمكبة
و لو رتي ى ذكى نػمع ـي ػفيأ (اذى كى لً  وي تي يٍ دى ػى ى): متػق، فإذا فػػػييعكالتٌ  الة عمى االختصاصلدٌ ا (ـالبٌل ) ػب
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ذا تعدٌ يٌ ػكى متو لوػكجع عريؼ كىك التٌ  ،وكمٌ  ف المعنى الجامع لذلؾمٌ ل بنفسو تضأتو، كنحك ىذا، كا 
ة حكيٌ لٌما يستشيد لممسألة النٌ ليو آنفا، فاإلماـ ابف القٌيـ إكبيذا يتأٌكد ما ذىبنا  1.»كالبياف كاإللياـ

مط مف ا يبرزه، كىذه النٌ حو، كجانبا نحكيٌ الكاحدة بآيات كثيرة، فإٌف لو مع كٌؿ منيا معننى يكضٌ 
 حكية التي عرضيا.في مختمؼ المسائؿ النٌ  ،االستشياد كثير عند اإلماـ ابف القٌيـ

ٌف مٌما يؤٌكد ىذا النٌ    مط مف االستشياد بالقرآف الكريـ، ما ذىب إليو اإلماـ في تكضيح كتبييف كا 
، كقد 2آيةما يزيد عف عشريف عمد إلى االستشياد ب إذٍ  ؛االستثناء المنقطع(قدير في التٌ )مسألة 

في  ااىقدير في االستثناء المنقطع، مبٌينا إيٌ مكٌضحا أكجو التٌ  ،مثاأل ة عشرخمسعرضيا في 
 يات التي استشيد بيا.اآل

ا ضٌمنو في مسألة معاني ػ: كمف ذلؾ معارآف والحديث مػتشياد بالقػاالس -1-1-2
صرؼ المعنى لبلستقباؿ، أشار في رط يى فبعد أف بٌيف في المسألة األكلى أٌف الشٌ  رطشٌ ػػال

ِإْف ُكْنُت ُقْمُتُو َفَقْد ﴿ ستشيد لذلؾ بقكلو تعالى:اضي، ك انية أٌف المعنى قد يككف لممي المسألة الثٌ 

  yسكؿالرٌ  بحديثبعد أف رٌد زعـ مف رأل أٌنيا لبلستقباؿ، استشيد ف ،116 المائدة ﴾َعَمْمَتوُ 

 بو نٍ ذى بً  تً مٍ مى لٍ أى  تً نٍ كي  فٍ إً  " :لعائشة  بيٌ بقكؿ النٌ  فشعرم ما يصنعك  تى كليٍ » قاؿ اإلماـ:
 يستأنؼ اإلماـثـٌ ، 3«مستقبؿ؟ انرط ىالشٌ  ىؿ يقكؿ عاقؿ: إفٌ  "،وً يٍ لى إً ي كبً تي كى  وى المَّ  مرً فً غٍ تى اسٍ فى 

ِإْف َكاَف َقِميُصُو ُقدَّ ﴿ رط عمى الماضي، كيعكد ليستشيد لذلؾ بآية أخرل:شرحو لداللة الشٌ 
ْف َكاَف َقِميُصُو ُقدَّ ِمْف ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُىَو ِمَف ( 26ِمْف ُقُبٍؿ َفَصَدَقْت َوُىَو ِمَف اْلَكاِذِبيف) َواِ 

اِدِقيفَ  كشكاىد الحديث  ،كمنو تجٌمى كيؼ أٌف اإلماـ جمع بيف شكاىد القرآف .27يوسؼ  ﴾الصَّ
 ة كاحدة.لبلستدالؿ عمى مسألة نحكيٌ 

حاال، فبعد أٍف أشار إلى أٌنيا ال  )غير(ستشيد بو حكؿ مجيء اكمف ذلؾ أيضا ما     
َواَل َعاٍد َفاَل  اغٍ َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر بَ  ﴿تأتي حاال إاٌل مضافة إلى نكرة، استشيد لذلؾ باآلية: 
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ـَ َعَمْيوِ  ـْ َبِييَمُة اأْلَْنعاـِ ِإالَّ ما ُيْتمى تشيد لممسألة بآية أخرل: كاس. 173البقرة ﴾إْث ﴿ُأِحمَّْت َلُك
ـْ  ْيدِ َعَمْيُك  قاؿ، لة باالستشياد بحديث شريؼممسأل مناقشتوثـٌ ختـ ، 01المائدة ﴾َغْيَر ُمِحمِّي الصَّ

ضيفت إلى معرفة كانت أي  فإفٍ  "،.ىامى دى نى  الى ا كى ايى زى خى  رى يٍ غى  دً فٍ كى الٍ ا بً بن حى رٍ مى " :yكقكلو  »: اإلماـ

ى يقتميا تبيينا ة حتٌ مسألة نحكيٌ ـ ال يغادر ف القيٌ كمف ثـٌ نستشؼ أٌف اإلماـ اب ،1«تابعة لما قبميا
 .لنحكمٌ ا وميا بما تكٌفر مف شكاىد فصيحة تعٌزز رأيكتكضيحا، كيدعٌ 

في استشياده عمد  ،ةإٌف اإلماـ ابف قٌيـ الجكزيٌ  االستشياد بالقرآف وكالـ العرب: -1-1-3
ذلؾ كثيرة  عر منو، كأمثمةة الشٌ خاصٌ  ،بالقرآف الكريـ إلى اإلتياف معو بشكاىد مف كبلـ العرب

كاك ) نذكر مف ذلؾ ما استشيد بو في مسألة ،حك كقضاياهفي ما عرض اإلماـ مف مسائؿ النٌ 
يا َأي َيا النَِّبي  َحْسُبَؾ المَُّو َوَمِف اتََّبَعَؾ ِمَف ﴿ ، فقد بٌيف المسألة مستشيدا باآلية:(ةالمعيٌ 

في  (فٍ مى )كتككف  ،ةالكاك كاك المعيٌ  »: يقكؿ اإلماـ في شرح ىذا الشاىد، 64األنفاؿ ﴾اْلُمْؤِمِنيف
أم اهلل يكفيؾ كيكفي مف  ؛في معنى كافيؾ (حسبؾ) فإفٌ  ،نصب عطفا عمى المكضع محؿٌ 

 اعر:قاؿ الشٌ  ،بعؾ، كما تقكؿ العرب: حسبؾ كزيدا درىـه اتٌ 

ٍسبيؾى كىالضَّحَّ                 ا ... فىحى اءي كىاٍنشىقًَّت اٍلعىصى  2«اؾى سىٍيؼه مييىنَّدي ًإذىا كىانىًت اٍليىٍيجى

ـٌ أتى بشاىديٍ  ،ةحكيٌ فاإلماـ في ىذه المسألة النٌ  ف مف استشيد ليا أٌكال بآية مف القرآف الكريـ، ث
حاة مف كىك بيت استشيد بو النٌ  ،، كاآلخر شعر(ـه ىى رٍ ا دً دن يٍ زى كى  ؾى بي سٍ حى )أحدىما نثر كبلـ العرب، 

ؿ، كقد مخشرم في المفصٌ راج في األصكؿ، كالزٌ الخميؿ بف أحمد في الجمؿ، كابف السٌ أمثاؿ: 
غير أٌنو نٌبو إلى أٌف البيت غير مكجكد في  ،أٌف البيت منسكب لجرير (،األصكؿ)أشار محٌقؽ 

  ديكانو.

ـ، ما ة عند اإلماـ ابف القيٌ حكيٌ في المسائؿ النٌ  ،كمف أمثمة االستشياد بالقرآف ككبلـ العرب معا  
 اِت نَ بَ الْ  وِ مَّ لِ  وفَ مُ عَ جْ يَ وَ ﴿لة معاني االعتراض في الجمؿ، فقد استشيد باآلية: أاستشيد بو في مس
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 (وُ انَ حَ بْ سُ  ) كىك قكلو تعالى ،ية اعتراضافي اآل أفٌ فبٌيف  .57حؿالنّ ﴾وفَ يُ تَ شْ ا يَ مَ  ـْ يُ لَ وَ  وُ انَ حَ بْ سُ 
كاستشيد لتبييف  ...بو ـسى قٍ ككيد كتعظيـ المي رير كالتٌ ػقػالتٌ منيا:  ،كأشار إلى أٌف لبلعتراض معانيى 
ككيد رير كالتٌ ػػقػقصد بو التٌ فمف االعتراض الذم يي  »عر، يقكؿ: بعض تمؾ المعاني ببيتيف مف الشٌ 

 اعر:قكؿ الشٌ 
 االى طى مى الٍ  ؾى نٍ كا مً مي مَّ عى تى  ؾى كٍ أى ... رى  ـٍ يي نٍ مً  تى نٍ أى كى  يفى مً اخً بى الٍ  فَّ أى  كٍ لى                   

 قكؿ اآلخر: ،رعف سؤاؿ مقدٌ ا يقصد بو الجكاب كممٌ 
«وٍ مي ارً كى ني ا فى نى ك لى في صٍ يى  وي مي صٍ  كى الى ... كى  ةه احى رى  سً أٍ يى ي الٍ فً ك كى دي بٍ يى  هي ري جٍ  ىى فبلى               

1 
ىذه ثبلث سمات طبعت استشياد اإلماـ ابف القٌيـ بآم القرآف الكريـ، كلعٌمنا أثبتنا بذلؾ أٌف 

  حكية.مكاقفو النٌ لاإلماـ  الحتجاجـ شٌكؿ مصدرا رئيسا القرآف الكري

جعؿ لمقرآف الكريـ ـ تبٌيف أٌف اإلماـ ابف القيٌ إذا   ة:القرآنيّ  والقراءات ةالجوزيّ  ابف قّيـ -1-2
ضح مكقفو فإٌنو ال بد أف يتٌ  ،ضحت طريقتو في االستشياد بوحكم، كاتٌ دارة في االحتجاج النٌ الصٌ 

 ة؟حكيٌ لممسائؿ النٌ  كيؼ تعامؿ معيا في تحميموفمف القراءات، 

كالقراءات ىي اختبلؼ  » :ق(791)ت ركشي، يقكؿ الزٌ عنى بألفاظ القرآف الكريـالقراءات تي     
اختمؼ  إذً ؛ 2«كتثقيؿ كغيرىما، تيا مف تخفيؼأك كيفيٌ  ،الحركؼ ةً بى تى في كى  ،ألفاظ الكحي المذككر

ىك  ،حاةمف حيث حركفو كحركاتو، غير أٌف الذم عميو إجماع النٌ  ،في لفظ القرآف الكريـ اءالقرٌ 
ٍف شٌذ بعضيا، كقد حٌددكا لمقراءة الصٌ  ،األخذ بكٌؿ القراءات  حيحة شركطا ىي:كا 

 ؛كاتربالتٌ  yسكؿ ة سندىا إلى الرٌ صحٌ  -4

 ع عميو؛مى جٍ أف تكافؽ رسـ المصحؼ العثماني المي  -9
 ة.مكافقتيا لكجو مف كجكه العربيٌ  -1
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، كىي: افأصبحت عشر  ،ثبلثا 1الجزرمابف ثـٌ أضاؼ ليا  ،سبعه كلقد اشتير مف القراءات    
قراءة عاصـ، قراءة ابف عامر، قراءة عمرك،  قراءة أبي، يالمكٌ  ابف كثيرقراءة راءة نافع، ػػق

ة فرؽ جمٌي بيف كثمٌ  .بف ىشاـ قراءة خمؼقراءة يعقكب، أبي جعفر، قراءة الكسائي، قراءة حمزة، 
ذكرىا في  الكاردً ، بعة التي نزؿ بيا القرآف الكريـاألحرؼ السٌ ك القراءات العشرة نسبة إلى قٌرائيا، 

ٍؿ أىٍستىًزيديهي " :yحديث المصطفى  ـٍ أىزى ٍعتيوي، فىمى ، فىرىاجى ٍرؼو مىى حى ـي عى مىٍيًو السَّبلى أىٍقرىأىًني ًجٍبًريؿي عى

تَّى اٍنتىيىى إً  ىي  ،بعة أٌف ىناؾ مف يعتقد أٌف القراءات السٌ خاصٌ ، 2"لىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو فىيىًزيديًني حى
 لكا إفٌ ا، فقةبعبعة، كاألمر ليس كذلؾ، فقد اختيًمؼ في أمر األحرؼ السٌ نفسيا األحرؼ السٌ 

 المقصكد بيا:

بعة ىك تصنيؼ معاني القرآف كأحكامو إلى سبعة أصناؼ: المقصكد باألحرؼ السٌ  -4
 األمثاؿ.جر، المحكـ كالمتشابو، ك كالحراـ، األمر كالزٌ الحبلؿ 

 مف لغات العرب: قريش، كىذيؿالمراد بيا أٌف القرآف الكريـ نزؿ عمى سبع لغات  -9
 نانة، كتميـ، كاليمف.ػػقيؼ، كىكازف، ككػػكث

ٌف الرٌ   ، كالذم رأل أفٌ 3ىػ( 151)ت ازمما ذىب إليو الرٌ  ،اجح في المسألة عند عمماء القراءاتكا 
غيير الحاصؿ في بعض كممات القرآف الكريـ، كحصرىا في ىك التٌ  ،بعةالمقصكد باألحرؼ السٌ 

 سبعة أقساـ، ىي:

، في قكلو )مسكيف(مع، مف ذلؾ: االختبلؼ في كممة ثنية كالجاالختبلؼ في اإلفراد كالتٌ  -4
فقرأ بعضيـ مسكيف ، 184البقرة ﴾يفكِ سْ مِ  اـُ عَ طَ  ةٌ يَ دْ فِ  وُ ونَ يقُ طِ يُ  يفَ ذِ ى الَّ مَ عَ وَ ﴿تعالى: 

َفَأْصِمُحوا  ﴿. ككذلؾ في قكلو تعالى: )مساكيف(: باإلفراد، كقرأ بعضيـ اآلخر بالجمع
 ؛)إخكتكـ( ثنيةىناؾ مف قرأ بالجمع بدؿ التٌ  إذٍ  ؛10الحجرات ﴾بْيَف َأَخَوْيُكـْ 
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َوَمْف  ﴿بيف الماضي كالمضارع كاألمر، مف ذلؾ في قكلو تعالى:  ،ختبلؼ في الفعؿاال -9
 ؛ع(كَّ طَّ يى  فٍ كمى  )فقد قرأ بعضيـ: . 158البقرة﴾َو َشاِكٌر َعِمٌيـَتَطوََّع َخْيًرا َفِإفَّ المَّ 

َواَل ُتْسَأُؿ َعْف َأْصَحاِب ﴿ ف ذلؾ قكلو تعالى:االختبلؼ في كجكه اإلعراب، كم  -1
 ؛اء( في )تىسأؿ(التٌ )رئ بفتح إٍذ قي  ؛119البقرة ﴾اْلَجِحيـِ 

َوَساِرُعوا إَلى َمْغِفَرٍة ِمْف ﴿حركؼ أك حذفيا، مف ذلؾ حذؼ الكاك في قكلو تعالى:  زيادة -1
 .)سارعكا( بحذؼ )الكاك(فقرأ بعضيـ:   ،133آؿ عمراف  ﴾َربُِّكـْ 

ُأوُذوا ِفي َسِبيِمي َوَقاَتُموا و  ﴿اء في قكلو تعالى: أخير، مف ذلؾ اختبلؼ القرٌ قديـ كالتٌ التٌ  -5
 .عمى )قىاتىميكا( كا(مي تً قي )فقرأ آخركف بتقديـ ، 195عمرافآؿ  ﴾َوُقِتُموا

  ﴾ْفٍس َما َأْسَمَفتْ ؿ  نَ و كُ َناِلَؾ َتْبمُ ػىُ ﴿: اإلبداؿ بيف الحركؼ، مف ذلؾ في قكلو تعالى -8

 ؛(تتمك)إذ ىناؾ مف قرأ بإبداؿ الباء تاءن: ؛ 30يونس
مف ذلؾ  خفيؼ...يجات، كاالختبلؼ في الفتح كاإلمالة كاإلدغاـ كالتٌ االختبلؼ في المٌ  -7

ـْ َتَضر ًعا َوُخْفَيةً ﴿ قكلو تعالى:  .55األعراؼ  ﴾ُاْدُعوا ربَُّك

 ةيا حجٌ قراءة مف القراءات، بؿ القراءات المتكاترة كمٌ  لـ يخٌطئإٌف اإلماـ ابف القٌيـ،     
كىذا باب زٌلت فيو  »: (عبد العزيز بف حميد الجيني) كتكرأف الباحث الدٌ يقكؿ في ىذا الشٌ ، عنده

مكه مف ما تعارفكا عميو مف قكاعد، كأصٌ  القراءاتً  بسبب مخالفة بعضً  ،حاةأقداـ كثير مف النٌ 
عرؼ ػذم يػػال ،مفيؼ منو ابف القٌيـ مكقؼ العالـ السٌ ػؽ خطير، كقلى زٍ ػػػم – كال شؾٌ  -قكانيف، كىذا 

كلـ ، 1«حك لشكاىدىاخضع قكاعد النٌ بيا ال ليا، كيي  تيا، فيك يحتجٌ كلمقراءات قدسيٌ  ،اء قدرىـرٌ ػلمق
نٌ يي  بحسب مناسبتيا كانت عرضا  ،تو إليياما إشار فرد اإلماـ ابف القٌيـ بابا خاٌصا لمقراءات، كا 

 تعاممو مع القراءات القرآنية بما يمي:اٌتسـ  قدحكية التي يتناكليا، ك لممسألة النٌ 

نٌ  ،سند أحيانا القراءة لصاحبيا، كأحيانا ال يخٌصصابف القٌيـ يي  اإلماـ -4  ما يسندىا لمغائبكا 
....، كمف ًرئ...(قي  دٍ قى يـ...(، )كى عضي بى  رأى قى )كى ، ...(أى رى قى  فٍ مى  )قراءةي مف قبيؿ:  فيستعمؿ عباراتو 

                                                                                                       

                                                 

 اطبي اإلماـ الشٌ  رحمو اهلل لمقراءات القرآنية"، مجمة معيد تكجيو اإلماـ ابف القٌيـ عبد العزيز بف حميد الجيني، " - 1
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بعض كذىب  »: بمعنى أماـ )كراء(في مف زعـ مجيء  يا، قكلوالقراءات التي سٌمى أصحابى 
َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَف ﴿ قكلو تعالى: ...يا قد تأتي بمعني أماـف إلى أنٌ يغكيٌ ريف كالمٌ المفسٌ 

ـْ َمِمؾٌ  أم أماميـ بدليؿ قراءة عبد  ؛79الكيؼ ﴾َيْعَمُموَف ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْف َأِعيَبَيا َوَكاَف َوَراَءُى
كال يكافؽ ، اسبف عبٌ فقد نسب القراءة ىينا لعبد اهلل ، 1« (ممؾ ماميـأكاف )اس كاهلل بف عبٌ 

ٌنما رأل أٌف الممؾ كاف خمؼ ؛ غياإلماـ أف تككف )كراء( بمعنى )أماـ( ر أٌنو لـ يخٌطئ القراءة، كا 
 . كأماميـ في مرجعيـ ،فيك كراءىـ في ذىابيـ ،ظيكرىـ

اَل  ﴿ مف قكلو تعالى: في )غير( صب كالجرٌ نٌ فع كالراءة الرٌ ػػق ذلؾ أيضا، أمثمةمف ك      
ـْ  َرِر َواْلُمَجاِىُدوَف ِفي َسِبيِؿ المَِّو ِبَأْمَواِلِي َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف َغْيُر ُأوِلي الضَّ

كىما  ،رفعا كنصبا رئفقي  ،(غير)اء في إعراب اختمؼ القرٌ  » :يقكؿ اإلماـ .95ساءالنّ  ﴾َوَأْنُفِسِيـْ 
اإلماـ القراءة رفعا  بى سى نى فى  2« ة.كى يٍ بعة. كىي قراءة أبي حفي غير السٌ  بعة، كقرئ بالجرٌ في السٌ 

عت ، كرأل اإلماـ أٌف الجٌر عمى النٌ ةكى يٍ ألبي ح بع، كنسب القراءة بالجرٌ كنصبا إلى القراءات السٌ 
 .نة اإلماـلممؤمنيف، كاألمثمة عمى إسناد القراءة لصاحبيا كثيرة في مدكٌ 

قراءة  أيضا، نذكر منيا: فكثيرة ،أٌما أمثمة ذكر اإلماـ لمقراءة دكف إسنادىا ألصحابيا    
 :، قاؿ اإلماـ ابف القٌيـ)المجيًد(كذلؾ بجٌر . 15البروج ﴾يدُ جِ مَ الْ  شِ رْ عَ و الْ ذُ ﴿: بعضيـ لآلية

ذا كاف عرشو مجيدان  ،فيك صفة لعرشو سبحانو ،بالكسر (المجيدً ) كمف قرأ»  فيك سبحانو أحؽ   ،كا 
 ثـٌ  ،(مجيد)كقاؿ لـ يسمع في صفات الخمؽ  ،اسالنٌ  بعضي  كقد استشكؿ ىذه القراءةى  .بالمجد

مٌ  ،كارا عمى الجً إمٌ  :جيا عمى أحد الكجييفخرٌ  ة بضاعة كىذا مف قمٌ  .ؾا أف يككف صفة لربٌ كا 
 وي في صٍ فكى  ،ككصفو بالعظمة ،كىك نظير المجد ،اهلل سبحانو كصؼ عرشو بالكـر فإفٌ  ،ىذا القائؿ

المخمكقات أف يكصؼ بذلؾ  بؿ ىك أحؽٌ  ،ـرى مطابؽ لكصفو بالعظمة كالكى  ،سبحانو بالمجد
نٌ مف القرٌ  بالكسر ألمٌ  ()المجيدً فمـ ينسب اإلماـ قراءة ، 3« لسعتو كحسنو كبياء منظره ما اء، كا 
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صفة لمعرش، كرأكا أٌف  )المجيًد(. كرٌد اإلماـ رأم مف استشكؿ أف تككف كممة )مف قرأ(قاؿ: 
، كذلؾ في اآلية:  كجؿٌ  فة، كبٌيف أٌف اهلل عزٌ صؼ بيذه الصٌ المخمكقات ال تتٌ  كصؼ عرشو بالكـر

و أيضا بالعظمة، كذلؾ في قكلو فى ككصى . 116المؤمنوف  ﴾اَل ِإَلَو إالَّ ُىَو َرب  اْلَعْرِش اْلَكِريـِ ﴿
 .بالعظمة كالكـر وفى صى كى كما  ،دً مجٍ و بالفى كصى ف .129التوبة ﴾اْلَعِظيـِ َوُىَو َرب  اْلَعْرِش ﴿ تعالى:

 في تبييف كجكىيا، نذكر مف ذلؾة، كيتكٌسع قٌيـ القراءات القرآنيٌ ؿ اإلماـ ابف اليعمٌ  -9
ْساَلـُ  ﴿تكجييو لمقراءتيف في قكلو تعالى:  أٌف في اآلية  رفذكى ، 19آؿ عمراف﴾إفَّ الدِّيَف ِعْنَد اِ اإلِْ

ركف: ىؿ ىك كبلـ اختمؼ المفسٌ  »، يقكؿ: )أىٌف(، كقراءة بفتحيا)إٌف(قراءتيف: قراءة بكسر ىمزة 
 فيك بعض المشيكد بو. ،يادةؼ، أك داخؿ في مضمكف ىذه الشٌ مستأنى 

عمى  ،كفتحيا. فاألكثركف عمى كسرىا (إفٌ )عمى القراءتيف في كسر  كىذا االختبلؼ مبنيٌ 
 كفتحيا الكسائي كحده. ،االستئناؼ

دة لمضمكف ما رة مؤكٌ مقرٌ  انية:. فالجممة الثٌ الكبلـ الذم قبمو قد تـٌ  ألفٌ ؛ كالكجو: ىك الكسر   
ِإنَّا ُكنَّا ﴿ :مف قكلو (إفٌ )ناء. كليذا كاف كسر قرير، كأدخؿ في المدح كالثٌ قبميا. كىذا أبمغ في التٌ 

ي أحسف مف الفتح. ككاف الكسر في قكؿ الممبٌ  ،28الّطور ﴾اْلَبر  الرَِّحيـُ ِمْف َقْبُؿ َنْدُعوُه، ِإنَُّو ُىَو 
 أحسف مف الفتح. (عمة لؾالحمد كالنٌ  إفٌ  يؾلبٌ )

 ر في تكجيو قراءة الكسائي ثبلثة أكجو.كً كقد ذي    

ٍسبلـي  ًإفَّ الد يفى ًعٍندى المَّوً )فيي كاقعة عمى  ،يادة كاقعة عمى الجممتيفأحدىا: أف تككف الشٌ      (اإٍلً
أم  ؛عمى إسقاط حرؼ الجر (أىنَّوي ال ًإلوى ًإالَّ ىيكى )مف قكلو  (وأنٌ )كىك المشيكد بو. كيككف فتح 

المشيكد  المعنى عمى خبلفو، كأفٌ  ا. فإفٌ اء. كىك ضعيؼ جدٌ  ىك. كىذا تكجيو الفرٌ و ال إلو إالٌ بأنٌ 
كالعناية إلى ىذا  كما في حٌيزىا. (إفٌ )فالمشيكد بو  ،(أىنَّوي ال ًإلوى ًإالَّ ىيكى )بو: ىك نفس قكلو 

 صرفت، كبو حصمت.

يف عند الدٌ  شيد اهلل بتكحيده: أفٌ )كجو. كىك أف يككف المعنى:  -مع ضعفو -ليذا القكؿ كلكفٍ 
و اإلسبلـ يادة تكحيده كتحقيؽ دينو: أنٌ نت الشٌ فتضمٌ  . كاإلسبلـ: ىك تكحيده سبحانو.(اهلل اإلسبلـ
 ال غيره.
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يادة كاقعة عمى الجممتيف معا، كبلىما مشيكد بو عمى تقدير اني: أف تككف الشٌ الكجو الثٌ    
رادتيا. كالتٌ  يف عنده اإلسبلـ. فتككف جممة استغنى فييا عف حرؼ الدٌ  قدير: كأفٌ ػػحذؼ الكاك كا 

 َسَيُقوُلوفَ ﴿نت مف ذكر المعطكؼ عميو، كما كقع االستغناء عنيا في قكلو: العطؼ بما تضمٌ 
ـْ َكْمُبُيـْ  ، َوَيُقوُلوَف َخْمَسٌة ساِدُسُي ـْ ـْ َكْمُبُي فيحسف ذكر الكاك كحذفيا، ، 22الكيؼ ﴾َثالَثٌة راِبُعُي

.﴿كما حذفت ىاىنا، كذكرت في قكلو  ـْ ـْ َكْمُبُي  .22الكيؼ ﴾َوَيُقوُلوَف َسْبَعٌة َوثاِمُنُي

قدير: انية بدال مف األكلى. كالتٌ الثٌ  (إفٌ )أف يجعؿ  -يفكىك مذىب البصريٌ  -الث: الكجو الثٌ    
انية كتمييد. كيككف ىذا تكطئة لمثٌ  (أىنَّوي ال ًإلوى ًإالَّ ىيكى )يف عند اهلل اإلسبلـ. كقكلو الدٌ  شيد اهلل أفٌ 

ديف الذم ىك نفس اإلسبلـ عند اهلل، ىك شيادة أف الٌ  ؿ. فإفٌ اني فيو نفس األكٌ مف البدؿ الذم الثٌ 
 ألفٌ  ؛االشتماؿ مف باب بدؿ -يا. كلؾ أف تجعمو عمى ىذا الكجولقياـ بحقٌ ال إلو إال اهلل، كا

 كحيد.اإلسبلـ يشتمؿ عمى التٌ 
المعنى:  ألفٌ  ؛يف عند اهلل اإلسبلـالدٌ  أف يقكؿ: إفٌ  -عمى ىذه القراءة -فإف قيؿ: فكاف ينبغي

 اىر؟إلى لفظ الظٌ  ؿى دى يف عنده اإلسبلـ. فمـ عى الدٌ  شيد اهلل أفٌ 
اىر مقاـ المضمر. يا أفصح كأحسف. كلكف يجكز إقامة الظٌ ح قراءة الجميكر، كأنٌ يرجٌ قيؿ: ىذا 

ـ ئلماـ ابف القيٌ ل نٌص الكرد ىذا ػػد آثرنا أف نػػػكلق 1«د كرد في القرآف، ككبلـ العرب كثيرا.ػػػكق
ا بالقراءات كتكجيييا اىتماما بالغا، فبل يغادر المسألة حٌتى و كاف ميتمٌ حتى يتبٌيف أنٌ  ،كامبل
 كبفتحيا( إفٌ قراءتيف )بكسر  يةىذه اآل . فقد أشار أٌف فيبييفمف اإليضاح كالتٌ  يا ما تستحؽٌ يفيى 

ـٌ بٌيف كجكه فتح ،كبٌيف كجو الكسر كضٌعؼ بعضيا،  ،)إٌف( ككٌضحو كاستشيد لو بآية أخرل، ث
 كف. كاختار ما ذىب إليو البصريٌ 

حٌتى ييخٌيؿ لمقارئ  ،كاىدمو بالشٌ حو كيدعٌ يكضٌ  ،كجو مف أكجو القراءةٌم كفي تحميؿ اإلماـ أل  
ـٌ يذكر الكجو اآلخر كيشرحو كيحتجٌ تبنٌ أٌنو  كقد ال  ،لو، كقد يختار كجيا مف الكجكه ى الكجو، ث

  يفعؿ.
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 عٍكا()فاسٍ ، مف ذلؾ أٌنو حٌسف قراءة مف قرأ القراءات عمى أخرل قد يرٌجح اإلماـ قراءة مف -1
فامضكا إلى )كىذه أحسف مف قراءة مف قرأ  » قاؿ: ،9الجمعة﴿َفاَسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّو﴾ في اآلية
 فى كٍ عى سٍ ا تى كىى تي أٍ تى  بلى فى  ةي بلى الصَّ  تً قيمى إذا أى ) :و قاؿأنٌ  بيٌ حيح عف النٌ كقد ثبت في الصٌ  ،(ذكر اهلل

كقد بٌيف اإلماـ أف ال ، 1«(كام  تً أى ـ فى كي اتى ا فى مى كى  ،كام  صى فى  ـٍ تي كٍ رى دٍ ا أى مى فى  ،ةي ينى كً السَّ  ـٍ كي يٍ مى عى كى  ،كفى شي مٍ ا تى كىى تي كائٍ 
عي الذم ا السٌ عي إلى الصبلة عدكنا بالبدف، أمٌ اىديف، ففي الحديث نيي عف السٌ تناقض بيف الشٌ 

جارة بترؾ التٌ  ،بلةعمى الصٌ  فيك سعي عمى كجو االىتماـ، كاإلقباؿ بالقمب ،أمر بو اهلل عٌز كجؿٌ 
 التي تيشغؿ عنيا.األعماؿ  ككؿٌ 

(ػ)فرأ ػراءة مف قػح قو رجػػرجيحو أيضا، أنٌ ػكمف ت      ﴿َفؾ  بالفعؿ، في قكلو تعالى: ؾَّ
مف قراءة مف قرأىا  حي أرجى يا كأنٌ  ،بالفعؿ ﴾َفؾ  َرَقَبةٍ ﴿ كقراءة مف قرأ»: قاؿ ،13البمد﴾َرَقَبةٍ 

َـّ َكاَف ِمَف الَِّذيَف آَمُنوا ﴿رجيح عند اإلماـ أٌف ما بعدىا كىي: ، ككجو التٌ 2«بالمصدر  17البمد ﴾ ُث

( )كاف( معطكفا عمى الفعؿ ( كاألنسب أف يككف الفعؿفؾَّ )عمى  معطكؼ  .)فؾَّ

(إٌف تعميؿ اإلماـ لترجيحو قراءة الفعؿ      ( ،)فؾَّ ال نراه حٌجةن، كذلؾ  عمى قراءة المصدر)فؾ 
 ف:مف كجييٍ 

( تنحسي لك  -4 ( عمى قراءة المصدر ،قراءة الفعؿ )فؾَّ ـز أف ييقرأ أيضا ما بعدىا مى لى  ،)فؾ 
(بالفعؿ   كليس في ذلؾ قراءة؛ ،)أطعـى

...( كيحسيف أف يعطؼ الفعؿ عمى )كاف مف ،مسألة بأٌف ما بعدىا فعؿا تعميؿ الأمٌ  -2
ف كاف ال بٌد مف تكافؽ العطؼ بيف  الفعؿ، فنرل أٌف المعطكؼ تابع لممعطكؼ عميو، كا 

 ؿ.األكٌ اني األفعاؿ أك المصادر، فالكاجب أف يتبع الثٌ 

ة اىتماما بالغا، سالكا حكيٌ بتكجيو القراءات النٌ  قد اىتـٌ  ،ا تقٌدـ أٌف اإلماـ ابف القٌيـمص ممٌ نخٍ     
كعمد اإلماـ إلى ابؽ ذكرىا، ركط السٌ رت فييا الشٌ فٌ قائما عمى عدـ رٌد أٌم قراءة تك  ،منيجا ثابتا
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ة، فيبٌيف مذىب حكيٌ تحميؿ كٌؿ كجو مف كجكه القراءات التي يستشيد بيا في تناكلو لممسائؿ النٌ 
     . مف قرآف كحديث ككبلـ العرب ،سندهكجو بما رأل أٌنو يي  ريف فييا، كيستشيد لكؿٌ حاة كالمفسٌ النٌ 

ٌف ىذا العمؽ في تحميؿ الكجكه النٌ      مٌكف يؤٌكد التٌ  ،الذم انتيجو اإلماـ ابف القٌيـ، ةحكيٌ كا 
لمامو بقضايا النٌ ل حكمٌ النٌ  أيضا أٌف اإلماـ لـ يكتؼ بسرد ىذه  ديؤكٌ حك كتفصيميا، ك ئلماـ كا 
نٌ حكيٌ كجييات النٌ التٌ   كرٌد ما رآه ال يستقيـ.  ،كرٌجح ،فأٌيد ،ا عرضوما بٌيف مكقفو ممٌ ة، كا 

أٌف  ،ا تقٌدـح ممٌ اٌتض حو:ريؼ في مسائؿ النّ واالحتجاج بالحديث الشّ  ةالجوزيّ  ابف قّيـ -4-1
ليو المي حكمعيد النٌ ػقػػجعؿ القرآف الكريـ األصؿ األٌكؿ لمتٌ قد اإلماـ  حك ـ في أحكاـ النٌ حتكى ، كا 

ة بكيٌ ة النٌ نٌ كلٌما كانت السٌ  ،ياكأصكؿ فقيً ة، اإلسبلميٌ ريعة كقضاياه، كلٌما كاف اإلماـ عالما في الشٌ 
في  حضكرريؼ حديث الشٌ مف أف يككف لم فبل مناصشريع اإلسبلمي، اني في التٌ األصؿ الثٌ 

 عند اإلماـ ابف القٌيـ. حكيةاالحتجاج لممسائؿ النٌ 

ة حكيٌ قد استشيد لمكثير مف المسائؿ النٌ  ،ابقة أٌف اإلماـ ابف القٌيـكقد تبٌيف في الفصكؿ السٌ   

يا فؤلنٌ  ؛، كلئف أثرنا ىينا مسألة االحتجاج بالحديث عند اإلماـ ابف القٌيـ yبأقكاؿ المصطفى 

 ،مذاىب ثبلثة: مانعكف إزاءىاحاة ، تفٌرؽ النٌ حك العربيٌ شٌكمت قضٌية مف قضايا أصكؿ النٌ 
ة، كنبرز طبيعة قؼ اإلماـ ابف القٌيـ مف القضيٌ مك  لزاما أف نستجميطكف. فكاف كمتكسٌ  ،دكفكمؤيٌ 

 ريؼ عنده.االحتجاج بالحديث الشٌ 

بلثة ػريؼ تجاذبتيا ثشٌ ػػػديث الػجاج بالحػأٌف مسألة االحت ،حكػنٌ ػكؿ الػارسكف ألصدٌ ػػالمع ػد أجػكق   
تجاج بو ػآخر االح ز فريؽه كَّ ػطمقا، كجػػريؼ مي شٌ ػػحديث الػػيـ االحتجاج بالضي ػػػعػػع بنى ػػػمى آراء، فى 

ىينا  1كقد تساءؿ األستاذ صالح بمعيد .مطمقا، كفريؽ ثالث قاؿ باالحتجاج بالحديث بشركط
ٌد بعضيـ عف فياء كالمجانيف كاألجبلؼ، كيىصي بأقكاؿ السٌ  حتجٌ تساؤال بديعا، مفاده كيؼ يي 

عند  أىـٌ  يكى – ريعةفي مسائؿ الشٌ بأقكالو  ككيؼ نحتجٌ  ؟االحتجاج بأقكاؿ أفصح العرب
 ة؟كقضايا العربيٌ  ،حكفي تبييف مسائؿ النٌ  ،ض عف أقكالورً كنعٍ  -المسمميف
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أبك حٌياف كتمميذه  ،ىػ(686)ت ابف الٌضائعتزٌعـ ىذا المذىب  كقد موقؼ المانعيف: -1-3-1
عمى أٌف ...»حاة األكائؿ، يقكؿ أبك حٌياف: يـ في ذلؾ يكافقكف النٌ ، كاٌدعكا أنٌ ىػ(745)ت الٌنحكم

كأبي عمرك بف  ،الكاضعيف األكائؿ لعمـ الٌنحك، المستقرئيف لؤلحكاـ الٌنحكية مف لساف العرب
 ؛1«يف لـ يفعمكا ذلؾؿ بف أحمد، كىشاـ الٌضرير مف أئٌمة الككفيٌ ػالعبلء، كعيسى بف عمر، كالخمي

كتكرة يـ الدٌ من ،ارسيف، غير أٌف رأييـ ىذا رٌده بعض الدٌ ريؼأم لـ يستشيدكا بالحديث الشٌ 
قد عبلء، ػػأحمد الفراىيدم، كأبا عمرك بف ال سيبكيو كشيخو الخميؿ بف إفٌ  »: خديجة الحديثي

ف كرؼحك كالصٌ نٌ ػػػكا بالحديث في التجٌ ػػػاح  فؤلفٌ  ؛نا مف احتجاجيـ قميبلػػػاف ما كصؿ إليػػػػ، كا 
، 2« ؼ يجمعياة في كتاب مؤلٌ رفيٌ أك الصٌ  ةحكيٌ النٌ  لـ تصؿ إلينا آراؤه ،بعضيـ كعمرك بف العبلء

سكؿ حاة بالحديث، كبٌينت أٌف معظميـ استشيد بكبلـ الرٌ عت الباحثة مكاضع استشياد النٌ كقد تتبٌ 

y  ٌف كاف بعضيـ قد قٌدـ لو عمى أن  و مف كبلـ العرب، عمى نحك ما فعؿ سيبكيو.، كا 

 تيف اثنتيف:عمى حجٌ ريؼ حكية بالحديث الشٌ نعكف لبلحتجاج لممسائؿ النٌ اكلقد اٌتكأ الم  
 ـٌ الرٌ  ،بالمعنى ترويريفة حاديث الشٌ إٌف معظـ اال دكف االلتزاـ  كاة بتحقيؽ المعنىإذ اىت
بٌي يت بالمعنى لـ تكف ألفاظيا مف ألفاظ النٌ كً بعض األحاديث التي ري  كمعنى ذلؾ أفٌ  ؛فظبالمٌ 

نٌ عميو السٌ  نقؿ ػيػ، فت yة الكاحدة قد جرت في زمانو فتجد القصٌ »: كاةما ىي مف ألفاظ الرٌ بلـ، كا 

كتكيا بما معؾ مف ممٌ  كفي ركاية:) (زكجتكيا بما معؾ مف القرآف)بألفاظ مختمفة، كحديث: 

كسٌمـ لـ يمفظ بجميع  yنعمـ يقينا أٌنو  ...(ىا بما معؾ مف القرآفذخ) كفي أخرل: (القرآف 

و قاؿ لفظا آخر مرادفا ليذه األلفاظ، أنٌ  و قاؿ بعضيا، إذ ييحتمؿبؿ ال نجـز بأنٌ ىذه األلفاظ، 
كنرل أٌف ىذه ، 3«ما ىك نقؿ المعنىإذ المطمكب إنٌ  ؛كاة بالمرادؼ منو، كلـ يأتكا بمفظوفأتى الرٌ 

ذلؾ ألٌف األصؿ في االستشياد كىك  ؛االستشياد بالحديث مطمقا ة ليس مف شأنيا أف تردٌ الحجٌ 
                                                                                                       

                                                 

 ، 5ج، دمشؽ: دت، دار القمـ، 4تح: حسف ىنداكم، طسييؿ، ذييؿ كالٌتكميؿ في شرح التٌ أبك حياف الٌنحكم، التٌ  -  1
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 -ا ذلؾ في مبحث القراءاتنٌ كقد بيٌ  -ات مختمفةفقد قرئت بعض ألفاظو بقراء ،القرآف الكريـ
ف اختمفت الرٌ  ،را في أف يستشيد بالحديثكاتر، فبل نرل ضيٍ كاشتيرط في ذلؾ التٌ  كاية، عمى أف كا 

 بما اعتمدكه مف جرح كتعديؿ. ،كاةاكم ثقة، كقد حٌدد عمماء الحديث صفات الرٌ يككف الرٌ 
  ٌألٌف الكثير مف ركاتو كانكا مف العجـ الذيف  ؛ريؼحف في كثير مف األحاديث الشٌ كقع الم
ذا عي ميقة، كلـ ينشأكا عمى السٌ تعٌمما ةمكا العربيٌ تعمٌ  ساف ضع لصكف المٌ ما كي حك إنٌ ـ أٌف النٌ مً . كا 

الذيف رأكا بجكاز االحتجاج  ؟ غير أفٌ حفي المٌ  وتمٌشى في ، فأٌنى يستشيد لقكاعده بماالعربي
 الحقا. ذلؾ كاية بالمعنى، كسيأتي بيافعكل، كدعكل الرٌ الدٌ ريؼ رٌدكا عمى ىذه بالحديث الشٌ 

حاة األكائؿ الذيف دعكا إلى االستشياد بالحديث في لعٌؿ مف النٌ  موقؼ المجّوزيف: - 4-1-9  
 أفٌ  ،د عيدمحمٌ ىػ(، كقد رأل 609)تخركؼ  كابفي  ىػ(581)ت ييميي حكٌية السٌ المسائؿ النٌ 

قاـ  مف  بالحديث، بخبلؼ مف قاؿ إٌف ابف خركؼ ىك أٌكؿك أٌكؿ مف استشيد ػػػييمي ىسٌ ػػال
تٌج ػػك أٌكؿ مف احػػركؼ ىػػف خػػمعاصركف أٌف ابػػمتأٌخركف كالػػد ظٌف الػػكق» بذلؾ، يقكؿ: 

ألٌف الٌسييمي سبقو إلى ىذا العمؿ، بؿ إٌف عمؿ الٌسييمي ييعٌد  ؛بالحديث، كالحقيقة تخالؼ ذلؾ
انتحكا سمتيـ في  ،حاةمف النٌ  ثـٌ جاء بعد ىؤالء لفيؼه ، 1«مقٌدمة صالحة لعمؿ ابف مالؾ

ضي ، كابف ىشاـ، كالرٌ ة، كمف ىؤالء ابف مالؾحكيٌ ريؼ في المسائؿ النٌ االستشياد بالحديث الشٌ 
 ؤالء مجمكعة مف الحجج، منيا: ػػتمد ىػػد اعػ، كقىػ(828)ت مامينيدٌ ػكال ىػ(688)ت مادػترابػاالس

  ٌكاة في فاقا بيف الرٌ ا كجدنا اتٌ لم ،فظركم بالمعنى ال بالمٌ ريؼ لك أٌف الحديث الش
ة ال يعٌد حجٌ  ،مف ألفاظ كجمؿ الحديث، كما أٌف االختبلؼ في ركاية بعض األحاديث كثيرو 

اىد الكاحد قد تختمؼ ركايتو مف فالشٌ  ،عرذلؾ كقع أيضا في الشٌ  ألفٌ  ؛عدـ االستشياد بول
كاىد اعر نفسو، كبعض الشٌ عٌما كرد في ديكاف الشٌ نحكٌم إلى آخر، بؿ قد تختمؼ حٌتى 

كاية حٌجة ٌد اختبلؼ الرٌ كلك عي  ،نسب لشعراء كىي غير مكجكدة في دكاكينيـة قد تي عريٌ الشٌ 
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. ثـٌ كيؼ يكثؽ باألعراب الذيف نقمكا ةعريٌ مف األبيات الشٌ  حك الكثيري فات النٌ رح مف مصنٌ لطي 

 في حٌمو كترحالو؟ y سكؿى مكا الرٌ لزً حترز في أحاديث ركاىا صحابة عر، كيي الشٌ 

  ٌه كٍ حف في ما ركى ريؼ أعاجـ، كقد كقع المٌ أٌما دعكاىـ بأٌف بعض ركاة الحديث الش
قد ظير أٌف ليا كجيا  ،ٌد لحنا في الحديثعنو بأٌف كثيرا مما عي  يبى جً ، فأي مف أحاديث

حيح(. الجامع الصٌ كضيح في حٌؿ مشكبلت )التٌ  ا، كىذا ما أبرزه ابف مالؾ في كتابونحكيٌ 
 1اعركتكر حسف الشٌ فيينا عثرنا عمى دراسة ممٌيزة لمباحث الدٌ  ،كاة أعاجـى ا ككف الرٌ أمٌ 

بقات الكبرل البف سعد، بقات ككتاب الطٌ ة مف خبلؿ كتب الطٌ الذم قاـ بدراسة إحصائيٌ 
 :كاةمف مجمكع الرٌ  %79العرب تمٌثؿ كاة ص إلى أٌف نسبة الرٌ كخمي 

 

 ، كأٌف المحف لـ يطؿ ألسنتيـ.ة ركاة الحديث عرب أقحاحغالبيٌ  أفٌ كىذا ما يؤٌكد 

  ٌـٌ تدكينو في الص إٍذ تؤٌكد  ؛غةقبؿ فساد المٌ  ؛ أمدر األٌكؿمعظـ الحديث ت

كمف الذيف كانكا يكتبكنو عبد اهلل  yسكؿ كايات أٌف الحديث منو مادٌكف في عيد الرٌ الرٌ 

عيد الخميفة عمر بف عبد رع في تدكينو عمى بف عمر بف العاص. كقد شي 
ـٌ استمرٌ 101العزيز)ت ككاف أٌكليـ  ٌتةمع الحديث في الكتب السٌ دكيف إلى أف جي التٌ  ىػ(، ث
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ريؼ قد لقي اىتماما بالغا مف قبؿ عممائو . كىذا يؤٌكد أٌف الحديث الشٌ ىػ(256البخارم )ت
ـٌ تدكينو منقحا مف الشٌ  ،ركاتو كجرح كتعديؿ ،في نقمو عر اقمكف لمشٌ النٌ  كائب، كلـ يكؿً ث

يٌما مف رافدا م )الٌشعر( عموػمف جالنحاةى ـ يمنع ذلؾ ػػػبيا الحديث، كل صَّ عناية التي خي ػػال
 اذة.ى عمى شكاىده الشٌ ا القكاعد حتٌ ماع، كبنكٍ د السٌ ػػػركاف

حاة مف مسألة االستشياد بالحديث مكقفا كقؼ بعض النٌ طيف: متوسّ ػػؼ الػػموق -1-3-3
ٌنما رأكا أفٌ  ،الحديث مطمقا لمنع مطمقا، كلـ يستشيدكا بكؿٌ باكسطا، فمـ يقكلكا  مف الحديث ما  كا 

ىػ( 790)ت اطبييجكز االستشياد بو. كيعتبر الشٌ  كمنو ما ال ،يجكز االستشياد بو ببل خبلؼو 
 صٌنؼ الحديث إلى قسميف رئيسيف: افية( حيث كذلؾ في كتابو )المقاصد الشٌ  ،إماـ ىذا المذىب

 كمف ذلؾ:حويةبو في المسائؿ النّ  يصّح االحتجاجديث احأ : 

  يى مً )حى ، كقكلو:  y الة عمى فصاحتواألحاديث القصار الدٌ  -

 ؛(يسي الكطً       
 األقكاؿ كاأللفاظ التي كاف يتعٌبد بيا؛ -
 ت ألفاظيا؛حدكاتٌ  ،كايات التي تعٌددت ركاياتياالرٌ  -
 بيئة لـ يتفٌش فييا الفساد؛ نيا مف عاش فياألحاديث التي دكٌ  -
 قؿ بالمعنى.يـ ال يجٌكزكف النٌ رؼ عنيـ أنٌ األحاديث المنقكلة عف ركاة عي  -

 كىي األحاديث التي لـ تدٌكف في  :حويةبو في المسائؿ النّ  ال يصّح االحتجاجديث احأ
 .در األٌكؿالصٌ 

أٌف  ،يكطي، إذ أشار في )االقتراح(يف السٌ جبلؿ الدٌ  ،أيضا ذىبىذا الم كاالذيف تبنٌ كمف    

 y كأٌما كبلـ الٌرسكؿ » ببعضو اآلخر، قاؿ: ستشيد ببعضو، كال يحتجٌ ريؼ يي الحديث الشٌ 

ٌنما يكجد في األحاديث  ،عمى الٌمفظ المركٌم، كذلؾ نادر جٌدا yبو بما ثبت أٌنو قالو فييستدٌؿ  كا 

بالمعنى، كقد تداكلتيا األعاجـ كالمكٌلدكف  األحاديث مركم   بى الًقصار عمى ًقٌمة أيضا، فإٌف غالً 
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يكطي، جعؿ الكثيريف بو عند السٌ  حتجٌ شديد في الحديث الذم يي كىذا التٌ  1« قبؿ تدكينيا...
فظ نادر بالمٌ  الحديث المركمٌ  بالحديث، فيك يرل أفٌ  حاة المانعيف االستشيادى فكنو مف النٌ ػػيصنٌ 

 .- وحسبى  –ا مقتصر عمى األحاديث القصار كىي قميمة أيض فظجٌدا، كما ركم بالمٌ 

ريؼ في ة االحتجاج بالحديث الشٌ ض في آثاره إلى قضيٌ ة لـ يتعرٌ اإلماـ ابف قٌيـ الجكزيٌ إٌف     
ريؼ لممسائؿ ة، كلكٌف مكقفو مف المسألة كاضح، فقد استشيد بالحديث الشٌ حكيٌ المسائؿ النٌ 

 كيحسف بنا أف نستدٌؿ ببعضيا:ة في مكاضع كثيرة، حكيٌ النٌ 

  عمى  و داؿٌ غير أنٌ  ،إلى أٌنيا اسـ مفرد ،)كٌؿ(أشار اإلماـ في معرض حديثو عف معاني
 جاء خبرىا مفردا إذا كانت مضافة دي بو الجمع، كبٌيف أٌف )كٌؿ(ػؤكٌ ػػو يؾ أنٌ ػػالجمع، كدليؿ ذل

ف كانت  » اـ:، يقكؿ اإلم yسكؿ كاستشيد في ذلؾ بحديث الرٌ  مضافة إلى ما بعدىا في كا 

ركاه ( وً تً يَّ عً رى  فٍ عى  كؿه ؤي سٍ مى  ـٍ كي م  كي كى  راعو  ـٍ كي كم  ) :yكقكلو  ... مفردالـ تجد خبرىا إالٌ  ،فظالمٌ 

 ـٍ كي م  كي  كى أى )كمنو قكؿ عمر:  (،لكى رٍ يي سى  ـٍ كي م  كي )كمنو  ،كلكفؤ ؿ راعكف كمسقى كلـ يي  ،البخارم كمسمـ
 ف اثنيف:ـ أمريٍ مف ىذا االستشياد لئلماـ ابف القيٌ  نستشؼٌ ، 2«كلـ يقؿ تجدكف (فً يٍ بى كٍ ثى  دي جً يى 

و اعتمد كتب ريؼ إلى مصدره، كيبدك أنٌ ب الحديث الشٌ فإٌف اإلماـ ينسً  ،ؿأٌما األكٌ  -
 البخارم كمسمـ؛ حاح كصحيحيً الصٌ 

كىك بذلؾ  –رضكاف اهلل عمييـ  -حابة اني فإٌف اإلماـ قد استشيد بأقكاؿ الصٌ أٌما الثٌ  -
 .حابة كآؿ البيتحاة في استشيادىـ بأقكاؿ الصٌ ضارع بعض النٌ 

  ٌطىب:ا، كقاؿ المخكاتب( ده يٍ : )زى االشتراؾ، فإذا قيؿ ك قرير الكاك حرؼ عطؼ قد يفيد الت 
باإلضافة إلى ككنو كاتبا فيك شاعر، فاشتركت في زيد  (زيدا)أٌف  ثبتي كيي  قرٌ فإٌنو يي  ،)كشاعر(
(كحصؿ ىذا المعنى بحرؼ العطؼ  ،ك)شاعر()كاتب( صفتاف:  اإلماـ ابف  ، كاستشيد)كى

 ـٍ كي يٍ مى عى  ـى مَّ ا سى إذى ): yدخكؿ الكاك في قكلو  »ليذا المعنى بحديث شريؼ، يقكؿ اإلماـ:  القٌيـ
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كر كما ذي  ،اسمف النٌ  فقد استشكميا كثيره  ،ركاه البخارم كمسمـ ،(ـكي يٍ مى عى كا كى كلي قي فى  ابً تى كً الٍ  ؿي ىٍ أى 
انية كزيادة الثٌ  ،الكاك في مثؿ ىذا تقتضي تقرير الجممة ...فياكاب حذٍ كقالكا الصٌ  ،ؤاؿفي السٌ 
تنتج مف استشياد ػػنس 1« نفحيح كالسٌ كاب إثبات الكاك كما ىك ثابت في الصٌ الصٌ  ...عمييا

 :اثنٍيف أمرٍيف دالؿ عمى مسألة معاني حرؼ العطؼ )ك(ػػلبلست ،ذا الحديثػػاإلماـ بي
 )الكاك(حديث قد ركم بػػ ػػذا الػػد بٌيف أٌف ىػػفظ، فقػحديث بالمٌ ػػػرط ركاية الػاإلماـ ال يشت إفٌ  -

ًكم بحذٍ  ا كمعنى فقتيا كجيا نحكيٌ المك  ،إثبات الكاك فيا، غير أٌف اإلماـ اختاركما ري
 ا.تركيبيٌ 

نٌ ليست مف اختصاص النٌ  ،ة الحديث مف عدموإٌف مسألة صحٌ  - ما الفصؿ فييا حاة، كا 
كاب إثبات الكاك كما الصٌ يعكد لعمماء الحديث، كقد كقع لدينا ىذا الفيـ مف قكلو: "

نف مف حاح كالسٌ كالمقصكد أٌف ما ثبت في الصٌ "، نفحيح كالسٌ ثابت في الصٌ  ىك
   حك.، كيحتٌج بيا في مسائؿ النٌ فيي صحيحة ،أحاديث

  ٌالمبتدأ كالخبر تكافؽ لفظييما في الجنس كافؽ بيف الخبر كالمبتدأ، فاألصؿ في ػػالت
، كقد (اته رى اضً حى  اتي مى يى رٍ مى الٍ )ك (داف قائمافمحمٌ ال)، ك(قائمةه  يـي رٍ مى )ك (ؼه كاقً  محٌمده ) كالعدد، فنقكؿ:

 ةَ مَ حْ رَ  فَّ إِ ﴿ شٌذ عف ىذه القاعدة إلدراؾ معنى ما. كقد أشار اإلماـ إلى ىذا في تفسيره لآلية:ي
ط المسألة في اثني عشر مسمكا، بٌيف فييا كجكه كقد بسٌ ، 56﴾األعراف يفنِ سِ حْ مُ الْ  فَ مِ  يبٌ رِ قَ  وِ المَ 

كىك مذٌكر. كقد استشيد في ذلؾ بحديث  (قريب) بػػ ،ثةكىي مؤنٌ  ،(حمةالرٌ )مسألة اإلخبار عف 

 ككري ى ذي مى عى  اـه رى حى  افً ذى ىى )فقاؿ: ، قد أخذ بيديو ذىبا كحريراك  y بيٌ قكؿ النٌ  » شريؼ، قاؿ اإلماـ:

و قاؿ: استعماؿ ىذيف حراـ. كىذا المسمؾ ى، كأنٌ عنو مثنٌ  ري كالمخبى  ،باإلفراد (اـه رى حى )فقاؿ:  ،(يتً مَّ أي 
كاحد منيما  كؿٌ  نبيو كاإلشارة عمى أفٌ كىك التٌ  ،ابديع جدٌ  ضعيؼ جدا ... ففي إفراد الخبر سرٌ 

 رد الخبربمفرده مكصكؼ بأٌنو حراـ، فمك ثٌنى الخبر لـ يكف فيو تنبيو عمى ىذا المعنى. فميذا أفٍ 
كاحد  عف كؿٌ  إفراد الخبر عمى إرادة األخبار فدؿٌ  ،و قاؿ: كؿ كاحد مف ىذيف حراـفكأنٌ 
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سمة مف ستشٌؼ فقد عٌزز اإلماـ ما استشيد بو مف القرآف بحديث شريؼ، كىنا أيضا ن، 1«بمفرده
الذم استشيد بو اإلماـ ابف القٌيـ مف  ريؼ، فالحديثالشٌ  الحديثسمات احتجاج اإلماـ ب

ـ بالحديث، أٌما استشياده باألحاديث كثير في استشياد اإلماـ ابف القيٌ كىذا األحاديث القصار، 
 رعية.كاؿ فكاف في المسائؿ الشٌ الطٌ 
  في  وريؼ بمثاؿ جامع لرأيالقٌيـ بالحديث الشٌ نختتـ أمثمتنا عف استشياد اإلماـ ابف

ا كدن مي حٍ ا مى امن قى مى  وي ثٍ عى كابٍ )كأكثر كتب الحديث  ،الذم كقع في صحيح البخارم »، يقكؿ: المسألة
 وي ثٍ عى كابٍ )كاية جابر ر  حيحيف مفسائي بإسناد الصٌ ككقع في صحيح ابف خزيمة كالنٌ  ،(وي تى دٍ عى م كى الذً 
ـى قى مى الٍ  يا كأنٌ كرة، ف معاني النٌ ػػييً اىد فتبٍ ا مكضع الشٌ أمٌ ، 2« حيح ما في البخارمكالصٌ  ...(كدى مي حٍ مى الٍ  ا
مىٍف قىاؿى ًحيفى يىٍسمىعي الن دىاءى: المَّييَـّ رىبَّ ىىًذًه الدٍَّعكىًة » كالحديث كرد في صحيح البخارم: عظيـ، لمتٌ 

مَّدنا  مٍَّت التَّامًَّة، كىالصَّبلىًة القىاًئمىًة آًت ميحى ٍدتىوي، حى ًسيمىةى كىالفىًضيمىةى، كىاٍبعىٍثوي مىقىامنا مىٍحميكدنا الًَّذم كىعى الكى
مف ىذا المثاؿ مف سمات الستشياد اإلماـ بالحديث  ا ييستشؼٌ كممٌ  ،3«لىوي شىفىاعىًتي يىٍكـى الًقيىامىةً 

 ريؼ ، نذكر ما يمي:الشٌ 
جزء مف الحديث  باقتباس يكتفي حكيةإٌف اإلماـ في استشياده بالحديث في المسائؿ النٌ  -

األحاديث التي  كمف ثـٌ ال يجب أف تيصٌنؼ كؿٌ  كال يكرد الحديث كٌمو، ،اىدالشٌ  كىك محؿٌ 
نٌ يى  حيحة بٌيف بمطالعة المتكف الصٌ ما يجب التٌ ستشيد بيا مف قبيؿ األحاديث القصار، كا 

 لمحديث؛
بنى عميو  ،قد جعؿ مف الحديث شاىدا أساسا ،إٌف اإلماـ في ىذا المكضع مف االستشياد -

 ة، غير أفٌ كرة، ثـٌ عٌززه ببعض اآليات القرآنيٌ حكم المتعٌمؽ بمعاني اإلتياف بالنٌ حكمو النٌ 
إٍذ كاف يعكد إليو في كٌؿ مرة، كقد بٌيف كجكه  ؛بييفحميؿ كالتٌ التٌ  ريؼ كاف محؿٌ الحديث الشٌ 
حك في إيراده ، كقٌمما نحا اإلماـ ىذا النٌ -نياسيأتي بيا–نكير في خمس مسائؿ اختياره التٌ 

                                                                                                       

                                                 

 .975فسير القٌيـ، صـ الجكزية، التٌ ابف قيٌ  -  1
 .4168، ص1ـ الجكزية، بدائع الفكائد، جابف قيٌ  -  2
 .498، ص4د بف سماعيؿ البخارم، صحيح البخارم، جمحمٌ  -  3



 تإلمام ابه قيّم الجىزيّ ل حىيّ المنهح النّ ابع: الفصل الرّ 

 

309 
 

ـٌ يأتي بالحديث لمتٌ  ،اىد األساسعمى جعؿ القرآف الشٌ  بى دأى  إذٍ  ؛لشكاىد الحديث كضيح ث
 كتعزيز االستشياد.

)المقاـ عريؼ: ، كتفضيميا عمى ركاية التٌ )مقاما محمكدا(نكير: أٌما عف اختياره ركاية التٌ    
نت جانبا مف منيجو في االستدالؿ بالحديث ، تضمٌ 1فقد لٌخصيا في خمس مسائؿ ،المحمكد(

 ريؼ:الشٌ 
 عريؼ؛نكير ال بالتٌ كاة عمى ركاية ىذا الحديث بالتٌ فاؽ معظـ الرٌ اتٌ  -4
ا امً قَ مَ  ؾَ ب  رَ  ؾَ ػػَ ثػػَ عػبْ يَ  فْ ى أَ سَ عَ ﴿مكافقتو لمقرآف الكريـ، فقد جاء في قكلو تعالى:  -9
 ؛79اإلسراء﴾اودً مُ حْ مَ 
ْيَؾ ػػاُه ِإلَ ػػػَزْلنَ ػػاٌب َأنْ ػػػتَ ػػكِ ﴿ عظيـ، عمى نحك قكلو تعالى:نكير المقصكد بو التٌ لفظ التٌ  -3
 ؛29ص  ﴾ اَرؾٌ ػػػُمبَ 
طبلقو أصحٌ قي مً طٍ فيا يي صو، كحذٍ نو كيخصٌ يعيٌ  )المقاـ(ـ عمى دخكؿ البٌل  -1 ألٌف  ؛و، كا 

 ؛كقد دٌلت األحاديث عمى ذلؾ ،المقامات المحمكدة غير محٌددة
مٌ  ،ا بدؿإمٌ  (الذم كعدتو) -5 مٌ  ،ا خبر مبتدأ محذكؼكا  مٌ  ،ا مفعكؿ فعؿ محذكؼكا   .ا صفةكا 

نة في مدكٌ الكاة، ك اـ يستشيد باألحاديث التي عمييا إجماع الرٌ أٌف اإلم ،ضح مف ىذايتٌ       
ٌف اإلماـ في  ،كافقت القرآف الكريـ لفظا كمعنى، كأف يككف ليا كجو نحكمٌ التي حاح، ك الصٌ  كا 

لٌخص المسألة في ؛ إٍذ حديثا 2يتقاطع في بعض نقاطو مع ما أفتى بو مجمع القاىرة ،مذىبو ىذا
 ف:ف اثنيٍ قراريٍ 

 كتػػػبلكا ،ؿاألكٌ  درالٌصػػػ فػػػي نػػػةالمدكٌ  الكتػػػب فػػػي يكجػػػد ال بحػػػديث ةالعربٌيػػػ فػػػي اليحػػػتجٌ  -1
 .مياقب فما ةتٌ السٌ 
 عمى الكجو اآلتي: ،كرالفة الذٌ السٌ  الكتب ىذه في فً المدكٌ  بالحديث حتجٌ يي  -2

 األحاديث المتكاترة المشيكرة؛ -
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 ؛األحاديث التي تستعمؿ ألفاظيا في العبادات -

 حاديث التي تعٌد مف جكامع الكمـ؛األ -

  ؛y كتب الٌنبيٌ  -

 ؛بمغتيـ قـك كؿٌ  يخاطب كاف y وأنٌ  لبياف ةالمركيٌ  األحاديث -

 الفصحاء؛ العرب بيف نشأ فم نيادكٌ  التي األحاديث  -

           بالمعنى  اديث يجيزكف ركاية األح رؼ مف حاؿ ركاتيا أٌنيـ الالتي عي  اديثػاألح  -
 ثؿ: القاسـ بف محٌمد، رجاء بف حيكه، كابف سيريف.م    

شعره  ،لقد جعؿ اإلماـ ابف القٌيـ كبلـ العرب استشياد اإلماـ ابف القّيـ بكالـ العرب: -1-4
، مف حاة خاصة األكائؿ منيـحكم، كذلؾ بخبلؼ الكثير مف النٌ يد النٌ ػعػقػالث لمتٌ األصؿ الثٌ  ،كنثره

يـ لـ يستشيدكا بالحديث ألسباب ذلؾ ألنٌ  ؛ماعاني في السٌ الذيف جعمكا كبلـ العرب األصؿ الثٌ 
 سبؽ تفصيميا.

عر بالشٌ  حاة في االعتدادقد ذىب مذىب النٌ  ،ـ في استشياده بكبلـ العربإٌف اإلماـ ابف القيٌ   
 اف:اـ حسٌ كتكر تمٌ حك، يقكؿ الدٌ ارسيف ألصكؿ النٌ ثر، كىذه مسألة مشيكرة عند الدٌ أكثر مف النٌ 

سكاء، كلكف ذلؾ مف  ثر عمى حدٌ عر كالنٌ حاة يشمؿ الشٌ النٌ  رً كلقد كاف كبلـ العرب في نظى »
أك  ،يتيـعر إلى درجة ألٍ مكف بالشٌ فى حاة يحٍ فقد رأينا النٌ  ،طبيؽا مف حيث التٌ ة، أمٌ ظريٌ احية النٌ النٌ 

ة ػمنيج الحديث في دراسػػتكر إلى أٌف الػكدٌ ػار الػػد أشػػػكلق، 1«ا عداه مف الكبلـمٌ ػػع ،يييـمٍ كادت تي 
مف   صكرةن ة إالٌ غة األدبيٌ ميف، كما المٌ ة المنطكقة الجارية عمى ألسنة المتكمٌ الحيٌ  غةبالمٌ  ييتـٌ  ،غةالمٌ 

 2مرٌده إلى: ،دػيػقعػة في التٌ غة األدبيٌ حاة العرب عمى المٌ صكر االستعماؿ، كرأل أٌف اعتماد النٌ 
ة حك ىك المحافظة عمى القرآف الكريـ، كالقرآف ذك لغة أدبيٌ اليدؼ مف إرساء قكاعد النٌ  -

 نزؿ بيا؛غة التي أي درس المٌ راقية، فكاف ال بٌد لممحافظة عميو أف تي 
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ليا  أى شى نٍ ـ يكف باإلمكاف أف يى ، فمبا عمى ألسنة القبائؿكانت أكثر تشعٌ خاطب لغة التٌ  -
 غة األدبية نحكه كاحد؛كما نشأ لمٌ  ،كاحده  نحكه 

غة التي ييعرؼ كلة، كىي المٌ فيي لغة الدٌ  ،ة باإلضافة إلى ككنيا لغة القرآفغة األدبيٌ المٌ  -
  ة.بيا العرب لدل األمـ العربيٌ 

عر دكف ة ال تقتصر عمى الشٌ غة األدبيٌ نا نرل أٌف المٌ فإنٌ  اـ إلى ىذا،كتكر تمٌ تنٌبو الدٌ كلئف    
ـ يحتٌج لى  ـى طب الفصيحة التي ارتجميا الخطباء العرب مف عمى منابرىـ؟ كلً ثر، فما محٌؿ الخي النٌ 

نٌ  نظرا لكثرة  ،يا ليـعر كاف متأتٌ ألٌف الشٌ  ؛ثرعر كاف أكثر مف النٌ ما نرل أٌف االحتجاج بالشٌ بيا؟ كا 
 ثر.  بخبلؼ النٌ  ،اظو كركاتوفٌ حي 
 قد  ،ثرعر عمى النٌ حاة في تغميبيـ لمشٌ في انتحائو لسمت سابقيو مف النٌ ، إٌف اإلماـ ابف القٌيـ   

فقد  ،ثرأٌما النٌ  ؛راشطٍ  (44)عر، كبػ بيتا مف الشٌ   (191)ػػ ) بدائع الفكائد( ب مثبل في ،استشيد
قكليـ: » :، كنذكر مف ذلؾكالخميؿ كسيبكيو ،حاةاكتفى منو ببعض األمثاؿ التي استشيد بيا النٌ 

ا رن سٍ ا بي ذى ىى  » :سيبكيو دكلقد كرد ىذا المثؿ عن، 1«فييا أسئمة عشرة ،ابن طى ري  وي نٍ مً  بي يى طٍ ا أى رن سٍ ا بي ذى ىى 
ف ئت جعمتى ش . فًإفابن طى ري  وي نٍ مً  بي يى طٍ أى  نَّما قاؿ و حيننا مستقبىبلشئت جعمتو حينان قد مضى، كا  . كا 

كلقد حٌمؿ اإلماـ ابف القٌيـ المسائؿ  ،2«...ستقبؿإذا كاف فيما ي راس ىذا منصكب عمى إضماالنٌ 
 عر كالقرآف الكريـبالشٌ  ،حكية ليذا المثؿبل، كاستشيد في تحميمو لمكجكه النٌ العشر تحميبل مفصٌ 

  : اعرقكؿ الشٌ  :3، مف ذلؾريؼكالحديث الشٌ 
 االى زى  دٍ قى فى  اؿى ا حى مى  ؿ  كي ... كى  االن حى  تٍ يى م  ا سي مى  ؿٍ حي تى  ـٍ لى  كٍ لى              

ـْ آَيةً ػىَ ﴿ ، كقكلو تعالى:"بلن جي رى  ؾي مى مى ي الٍ لً  ؿي ثَّ مى تى يى ": yكقكلو   .64 ىود ﴾ِذِه َناَقُة المَِّو َلُك
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مصدرا رئيسا  الكريـ يعتمد القرآفماـ في االستشياد، كقد تقٌدـ، فيك إذا كاف كىذا منيج اإل  
، بؿ قد يعتمد المصادر ريؼ، ككبلـ العربفإٌنو يضيؼ إليو شكاىد مف الحديث الشٌ  ،لبلستشياد

   فصيؿ.بييف كالتٌ كضيح كالتٌ ، لغرض التٌ كٌميا في المسألة الكاحدة
القبائؿ التي عنيا حاة قد حٌددكا بعض ٌف النٌ أ معمـك ولغات القبائؿ: ،ابف القّيـاإلماـ  – 1-4-1
ذ خً م، كعنيـ أي دـ نيقمت المغة العربية، كبيـ اقتالذيف عنيك  » :كايستشيد بكبلميا ،غةخذت المٌ أي 

نانة، كبعض كبعض كً  ىذيؿ ثـٌ  ...قيس، كتميـ، كأسد ىـمف بيف قبائؿ العرب،  المساف العربيٌ 
 مف قريش، كىذا ما تبٌينو ىذه ، كتشترؾ ىذه القبائؿ في تكغٌميا في البداكة، كقربيا1«.ائييفالطٌ 

  :الخريطة

 
في تناكلو  ،غات، كقد استشيد بيا في بعض المكاطفكتبيينا لتمؾ المٌ را كٍ ـ ذً إٌف لئلماـ ابف القيٌ  

 ، مف ذلؾ:حكيةلمقضايا النٌ 

صح ػػي أفػػػريشا ىػػػأٌف ق ،حك كأصكلونٌ ػػػكال ،غةارسكف لمٌ دٌ ػػأجمع ال ش:ػْ ريػػػلغة ق -1-4-1-1
ة كأصمحيا؛ لبعدىا كانت لغة قريش أفصح المغات العربيٌ » :كأٌف القرآف نزؿ بمغتياقبائؿ، ػػال

لى ىذا ذىب اإلماـ ابف القٌيـ: ، 2«عف ببلد العجـ مف جميع جياتيـ جمع  (األزكاج)ك »كا 
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جؿ، كىك زكجيا. ىذا ىك األفصح، كىك لغة قريش. كبيا نزؿ القرآف لمرٌ  جه زكج. كالمرأة زكٍ 
كمف العرب مف يقكؿ: زكجة، كىك نادر، ال  ،35البقرة ﴾اْسُكْف َأْنَت َوَزْوُجَؾ اْلَجنَّةَ ﴿ :كقكلو

أىنىا ": yيا بقكلو تأسٌ  ،يا أفصح العربكلعٌميـ في إقرارىـ لقريش بأنٌ ، 1«يكادكف يقكلكنو.

حي اٍلعى  ًب بىيٍ ػػأىٍفصى ٍيشو ػػٍف قي ػػدى أىًني مً ػػرى نٌ  ،ىينا لـ تأت لبلستثناء د(ػػٍ )بيأٌف  نشػػير إلى "،رى ما ىي كا 
ي فالمتمقٌ  و شجاع( أنٌ فبلف كريـ إالٌ )يقاؿ:  كأفٍ  ،الغرض منو تأكيد المدح ،كجو ببلغيٌ 

 ة.غة العربيٌ ، كذاؾ مف بدائع المدح في المٌ فيأتيو مدحه  ،)إاٌل(ينتظر ذٌما بعد 

 :لك قمت »: )ذك(كرة بػ كقد استشيد بيا اإلماـ في إثبات كصؼ النٌ  :ءيْ لغة طَ  -1-4-1-2
كاحد  الستقبلؿ كؿٌ  ،لما ارتبط الكبلـ بعضو ببعض ،عمى كجو الكصؼ (قائـ أبكه جاءني زيده )

 (ذك)كىي  ،كرة باسـ الجنسمكا بيا إلى كصؼ النٌ مة التي تكصٌ صٍ فجاءكا بالكى  ،منيما بنفسو
ا رآىا أكثر العرب لمٌ  ثـ إفٌ  ،كىي األصؿ )طيء(كىذه لغة  ،(ذك قاـ أبكه جاءني زيده ) :فقالكا
كلئف كاف اإلماـ ىينا ، 2«، أرادكا تعريفو ليٌتفؽ الكصؼ كالمكصكؼقد كصؼ بيا المعرفة ،اسما

إلزاميـ  آخذ عمييـفإٌنو في مكضع آخر  ،لةأد لممسػيػعػقػفي التٌ  األصؿىي  (طيء)قد جعؿ لغة 
رث كغيرىـ المثنى لؤللؼ اكاف ىذا أحسف مف إلزاـ طيء كخثعـ كبني الح»ى ألفا، قاؿ: المثنٌ 

كلزكميما األلؼ حالة إضافتيما  (،اتى مٍ ككً  بلى كً )كجاء ىذا في معرض حديثو عف ، 3«في كؿ حاؿ
 .جميف(مررت بكبل الرٌ (، ك)جميفرأيت كبل الرٌ )ك جميف(جاء كبل الرٌ )اىر نحك: إلى الظٌ 

كقاؿ ابف سبلـ:  » األكلى: افي مسألتيف، أمٌ  (تميـ)ماـ بمغة استشيد اإل :يـمِ لغة تَ  -1-4-1-3
كذلؾ في جكاز تعدية فعؿ ، 4«جت بيا. كحكاه الكسائي أيضا.جت امرأة. كتزكٌ تقكؿ: تزكٌ  (تميـ)
ـْ ِبُحوٍر ِعيفٍ ﴿بالباء، كذلؾ في تفسيره لآلية:  زكيج(التٌ ) ْجناُى انية فيي ٌما الثٌ أ .54خاف لدّ ا﴾َوَزوَّ

ـُ َمْف ِفي السََّماَواِت ﴿حاة في قكلو تعالى: كاختبلؼ النٌ  ،مسألة االستثناء المنقطع ُقْؿ ال َيْعَم
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كقاؿ ابف مالؾ إٌنو  ،و استثناء منقطعنٌ إمخشرم قاؿ الزٌ  إذٍ ؛ 65مؿالنّ ﴾اْلَغْيَب ِإاّل المَّوُ  َواألرضِ 
مخشرم: ىك استثناء قاؿ الزٌ » :مخشرٌم في المسألةبرأم الزٌ  أخذ اإلماـ ابف القٌيـصؿ، كقد متٌ 

االستثناء  مف لغتيـ أفٌ  قمت: كقكلو عمى لغة تميـ يريد أفٌ  ...جاء عمى لغة تميـمنقطع 
 إذٍ  ؛ىينا كقد صحٌ  ،ناء بو عف المستثنى بوغاالست صحٌ  إفٍ  ،صؿباعو كالمتٌ المنقطع يجكز إتٍ 

حتكـ يي  ةحجٌ  (تميـ)أٌف لغة  ،ا ذىب إليوكنفيـ ممٌ  ،1« ( اهلل.ال يعمـ الغيب إالٌ ) :أف يقاؿ يصحٌ 
 ة.حكيٌ إلييا لتبييف الكجكه النٌ 

ة كاحدة، كذلؾ في شرحو مرٌ  (ريى مٍ حً )لقد استشيد اإلماـ ابف القٌيـ بمغة  ر:يَ مْ حِ لغة  -1-4-1-4
َوَتْضَحُكوَف َوال  (59ف)َأَفِمْف ىَذا اْلَحِديِث َتْعَجُبو﴿ مف قكلو تعالى: )سامدكف(لكممة 
ـْ ساِمُدوفَ  (60)َتْبُكوف اس: رمة عف ابف عبٌ كٍ قاؿ عً  » يقكؿ اإلماـ ابف القٌيـ:. 61جمالن  ﴾َوَأْنُت

 دم لنا، أم غٌني لنا. كقاؿ أبك زبيد:مي اسٍ  ر، يقاؿ:يى مٍ مكد: الغناء في لغة حً السٌ 

 2«كدً مي سٍ مى  بو ارً شى  فٍ ى مً امى دى منَّ ... لً  اءه نى ا غً ييى فً  يؼى زً عى الٍ  فَّ أى كى كى                 

قبائؿ مشيكرة  مغةاستشيد بنجده لـ ك يا، تامغمعظـ القبائؿ التي استشيد اإلماـ ب ىذه   
كقد يذكر اإلماـ ابف القٌيـ لغة دكف أف ينسبيا إلى قبيمة  .ك)كنانة(ك)أسد( )قيس( كػ  بالفصاحة

ُخِمَؽ ِمْف َماٍء ﴿ـ في اآلية: سى بياف( في تبيينو لمقى ، مف ذلؾ ما قالو في )التٌ أك مكاف ما
كال يمـز مف ذلؾ أف يككف  ،و اسـ فاعؿ عمى بابوإنٌ  ،كابكقيؿ كىك الصٌ  » :قاؿ، 6الطارؽ﴾َداِفؽٍ 

كما يقاؿ ماء  ،هو ىك أك غيري مى سكاء فعى  ،اسـ الفاعؿ ىك مف قاـ بو الفعؿ فإفٌ  ،فؽىك فاعؿ الدٌ 
ف لـ يفعؿ المكت ،ته يٌ كرجؿ مى  جارو   ،عمى جية الفعؿب إليو سً ني  ،ا قاـ بو مف المكتمى بؿ لً  ،كا 

فاسـ الفاعؿ عنده  ،3«غات كأفصحيافضبلن عف أكسع المٌ  ،ة مف األمـر في لغة أمٌ نكى كىذا غير مي 
 ر في لغة مف لغات العربألٌف ذلؾ لـ يينكى  ؛سكاء ىك مف قاـ بالفعؿ أك غيره ،مف الفعؿ شتؽٌ يي 

 .أيضا كلـ يحٌددىا ،غاتر أيضا في أفصح المٌ كى نٍ ، كلـ يي كلـ يحٌددىا اإلماـ
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غات فضبلن عف أكسع المٌ  ،ة مف األمـر في لغة أمٌ نكى كىذا غير مي ) إٌف في قكؿ اإلماـ:   
كيقاس عمييا، كقسـ  ،ة قسماف: قسـ فصيح يعتٌد بمغتوغات العربيٌ إشارةن إلى أٌف المٌ  (كأفصحيا
 .الفصاحةيف في تقسيميـ لمقبائؿ بحسب درجة غكيٌ حاة كالمٌ النٌ  كىذا إجماع فصاحة،  آخر أقؿٌ 

ذا عمدنا إلى عقد مقارنة بيف ما قالو السٌ ك      حكؿ القبائؿ المحتٌج بمغاتيا، كما  سابقا يكطيا 
نجد أٌف بينيما تقاطعا: فمـ يختمفا في جعؿ لغة قريش ىي األفصح مف بيف ذىب إليو اإلماـ، 

يكطي لغة سٌ يكطي، كقد صٌنؼ الكىي فصيحة عند السٌ  ،غات، كقد استشيد اإلماـ بمغة تميـالمٌ 
ؿ اإلماـ ابف مى ، كلعٌؿ ذلؾ ما حى د كتميـس كأسى قيٍ لغة طيء في مرتبة أدنى في الفصاحة مف 

 ( ثرً احى ي الٍ نً بى  )ك  (ـعى ثٍ خى )فا، كشٌبيو في ذلؾ بمغة ػزاـ المثٌنى ألً لػإػتيـ في يؼ لغػػقٌيـ إلى تضعػػػال
 غات الفصيحة.في المٌ  الٌسيكطيٌ كىي لغات لـ يعٌدىا 

إلى أٌف اإلماـ ابف  ،أشرنا في ما تقٌدـ مف ىذا المبحث عر:ابف القّيـ واالستشياد بالشّ  -1-4-2
سـ حاة األٌكلكف، كلقد اتٌ ا سٌنو النٌ ثر، كىك في ذلؾ لـ يشٌذ عمٌ عر كغٌمبو عمى النٌ ـ استشيد بالشٌ القيٌ 

 مات، نذكر منيا:عر ببعض السٌ استشياده بالشٌ 
 ٌنما مناط التٌ د النٌ ػيػعػقػعر في التٌ يعٌكؿ اإلماـ ابف القٌيـ عمى الشٌ  قٌمما عكيؿ عنده حكم، كا 

عمى سبيؿ اإليضاح يككف عرية كاىد الشٌ شٌ ػره لمكٍ ريؼ، كذً كبعده الحديث الشٌ  ،القرآف الكريـ
ما أكرده نقبل عف الخميؿ في  ،دػيػعػقػا في التٌ عر شاىدا نحكيٌ كمف أمثمة اعتماده الشٌ ، فصيؿػكالتٌ 

كال يمـز ما  ،(لفٍ )ك (ال)بة مف فيي عند الخميؿ مركٌ  ،(لف)ا كأمٌ  »: ( لف )ركيب في قكلو بالتٌ 
 بات ما ال يجكز فيو يجكز في المركٌ ألنٌ  ؛اعترض عميو سيبكيو مف تقديـ المفعكؿ عمييا

 :ةكىك مف شعراء الجاىميٌ  ائيٌ طٌ الخميؿ بقكؿ جابر ال كاحتجٌ  ،البسائط
 كبي شي مى  ؿه سى عى  وي نَّ أى كى  يَّ ل... إً . مكه حي  شى يٍ عى الٍ  فإفَّ  ؾٍ سً مٍ أي  فإفٍ                   
 1«كبي طي خي  ًدهً عي بٍ أى  كفى دي  ضي رً عٍ تى كى  ....ي قً بلى يي  فٍ أى  الى  امى  ءي رٍ مى ى الٍ ج  رى يي 

ذلؾ ، كمرٌد ) لف(ركيب في عمى التٌ عرم لبلحتجاج اىد الشٌ ىينا بالشٌ اكتفى قد اإلماـ كنرل أٌف 
ٌما مردٌ فاكتفى بالشٌ  ،إلى ككنو أخذ برأم الخميؿ ر شاىد ه إلى عدـ تكفٌ اىد الذم أكرده الخميؿ، كا 
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ـى  ؛ريؼ، كلعٌؿ ىذا أقكلفي القرآف الكريـ كالحديث الشٌ  )لف(عمى تركيب  يد يحً  إٍذ ما عيدنا اإلما
 عر.إلى شاىد الشٌ  ،عف شاىد القرآف

استشياده عر بعد القرآف الكريـ فكثيرة، كمف ذلؾ أمثمة استشياد اإلماـ ابف القٌيـ بالشٌ أٌما    
فٍ  »رط، يقكؿ اإلماـ: مى الشٌ ػػرط عتراض الشٌ ػالع ما في الكجكد عمى اني متقد  اف الثٌ ك كا 
َوال  ﴿: كجؿٌ  قكلو عزٌ  وكمثم ،رة فيوكالفاء مقدٌ  ،كما قبمو جكابو ،ـقدٌ ػة التٌ فيك في نيٌ  ،ؿاألكٌ 

ـْ ِإْف َكاَف المَُّو ُيِريُد َأْف ُيْغِوَيُكـْ  ـْ ُنْصِحي ِإْف َأَرْدُت َأْف َأْنَصَح َلُك ـٌ استشيد  ،1«34ىود  ﴾َيْنَفُعُك ث
 :2عرف مف الشٌ ببيتيٍ 

 ـي رى كى الٍ  ايى انى زى  زٍّ عً  ؿى اقً عى ا مى نَّ ... مً .كا دي جً كا تى ري عى ذٍ تي  ا إفٍ نى كا بً يثي غً تى سٍ تى  إفٍ              

 كقكؿ آخر:

 اعى  لى  الى كالى قي ا فى اتى ىى  فٍ ي مً سً فٍ ... نى .  تٍ لى أى كى  ا إفٍ ىى دى عٍ بى  تي رٍ ثى عى  فٍ إً فى               

  ٌما  عر قد يكتفي بأشطار األبيات محٌؿ االستشياد، مف ذلؾإٌف اإلماـ في استشياده بالش
 ...هأك تميزَّ  ئاف شيبيَّ تلت تى ٌبثٍ مأم ت ؛بالمكاف تى يٍ كمنو تأيَّ  »، قاؿ: )أم(أكرده في تبييف معاني 

، كأشار المحٌقؽ أٌف صدر البيت ىك: ًقؼ بالٌديار 3«ر اغً صى  ري يٍ غى  ؾى إنٌ  كتأمٌ  كقاؿ الكميت:
قيكؼى  زائٍر. كمف أمثمتو أيضا، كىي كثيرة، ما أكرده في استشياده في إيضاح الٌتعدية كالٌمزـك  كي

ف  ،اهو إيٌ تي يٍ سى كٍ كلـ يقكلكا أى  ،كبى و الثٌ تي كٍ سى كقالكا كى  »يما: بين، كالفرؽ ا(سى ( ك)كى يى سً في الفعؿ )كى  كا 
ال مف  ى،سى كٍ يى  يى سً فيذا مف كى ، ياسً ـ الكى اعً ت الطٌ ؾ أنٍ فإنَّ  دٍ عي كاقٍ  :كمنو :يسً ـز منو كى كاف البٌل 
اٍلمىكىاًرـى طيئة: دىًع فيك قكؿ الحي  ،أٌما صدره ،البيت زعجي ب اإلماـ ابف القٌيـ استشيد ،4«كسي كسا يكٍ 

ٍؿ ًلبيٍغيىًتيىا.  كقد ذكر ىذا محٌقؽ الكتاب. الى ترحى
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ىك المسمؾ نفسو الذم  ،ةحكيٌ اىد في االحتجاج لممسائؿ النٌ إٌف اكتفاء اإًلماـ بجزء مف الشٌ    
كاؿ، كاكتفى في كآم القرآف الكريـ، فاإلماـ اختصر األحاديث الطٌ  ،في االستشياد بالحديث سمكو

 :ػ ب ، فقد استشيد بالباء م الفعؿ )اختار(تعدٌ مسألة اىد، مف ذلؾ ما أكرده في لشٌ بمحٌؿ ااآليات 
َواْختاَر ُموسى َقْوَمُو َسْبِعيَف َرُجاًل ﴿ :كىذا جزء مف اآلية، 155األعراف  ﴾َواْختاَر ُموسى َقْوَموُ ﴿

ـُ الرَّْجَفُة قاَؿ َربِّ َلْو ِشْئَت  يَّاَي َأُتْيِمُكنا ِبما َفَعَؿ الس َفياُء ِلِميقاِتنا َفَممَّا َأَخَذْتُي ـْ ِمْف َقْبُؿ َواِ  َأْىَمْكَتُي
َوَأْنَت  ِمنَّا ِإْف ِىَي ِإالَّ ِفْتَنُتَؾ ُتِضؿ  ِبيا َمْف َتشاُء َوَتْيِدي َمْف َتشاُء َأْنَت َوِلي نا َفاْغِفْر َلنا َواْرَحْمنا

 .155األعراف  ﴾َخْيُر اْلغاِفِريفَ 

  ٌعر أٌنو في استشياده بالشٌ  ،عند اإلماـ ابف القٌيـ حكمٌ تتٌبعنا لبلحتجاج النٌ  ضح لنا مفات
أمثمة عدـ  عرم لقائمو، كأحيانا يذكر البيت دكف أف ينسبو لصاحبو، كمفب البيت الشٌ سً قد ينٍ 

()حى ما أكرده في مسألة صيغة الفعؿ  ،إسناد البيت لصاحبو  :فيو لغتاف ب  حي عؿ الٍ فً  » : ، يقكؿبَّ
 غتيف كىما:حاح بيتيف عمى المٌ كقد أنشدكا في الصٌ  ،ؿى عى فٍ أى ك  ؿى عى فى 

 ؽي فى أرٍ  رءً مى الٍ بً  بَّ حي الٍ  أفٌ  ـي مى عٍ أى ره ... ك مٍ تى  ؿً جٍ أى  فٍ مً  كافى رٍ ا مى بى أى  ب  ح  أي 
        ك

 1«ؽي رً شٍ ى كمى نى دٍ و أى نٍ مً  اضي يى عً  افى كى و ... كى تي بٍ بى ا حى ه مى ري مٍ  تى الى كٍ لى  اهللً كى 

بيف  اة اختبلفاإلماـ أٌف البيتيف في )صحاح الجكىرم(، كتبيٌناىما فيو، فكجدنا أٌف ثمٌ كلقد ذكر 
بيت ز الف الخبلؼ في عجي مى ، كمكٍ ق( 393)ت  ما أكرده اإلماـ ابف القٌيـ، كما ذكره الجكىرم

نفسو لـ ينسب  كالجكىرم، 2«ؽً رً شٍ مى كى  يدو بً عى  فٍ ى مً نى دٍ أى  افى كى  الى كى  » كرد عند الجكىرم: إذٍ  ؛انيالثٌ 
 )عيبلف بف شجاع الٌنيشمي(ػ حاح( أٌف البيتيف لمحٌقؽ )الصٌ  رى كى ، كذى يما أك لقائمييماالبيتيف لقائمً 

  كأمثمة ىذا عند اإلماـ ابف القٌيـ كثيرة.
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كاية، كاختبلؼ ة: اختبلؼ في الرٌ عريٌ أف في األبيات الشٌ نتساءؿ ىينا، فإذا كاف ىذا ىك الشٌ    
ـى بالقياس عمييا قكاعدي نحكيٌ ت يى نً أٌنو ايستشيد بيا، كبي في اإلسناد؛ غير  شٌدد في االستشياد التٌ  ة، فم

 عر؟ ريؼ، كقد أكاله المحٌدثكف مف العناية ما لـ يحظ بيا الشٌ بالحديث الشٌ 

ِإفَّ ﴿ قكلو تعالى: ييا، فنذكر ما أكرده في مسألةعرية لقائمً كاىد الشٌ أٌما مف أمثمة إسناده الشٌ    
، كفي ثةحمة بقريب كىي مؤنٌ عف كصؼ الرٌ ، 56األعراف ﴾َرْحَمَت المَِّو َقِريٌب ِمَف اْلُمْحِسِنيفَ 

دتو مف كجرٌ  ،كؿعي فٍ اء كىك بمعنى مى يؿ بالتٌ عً العرب قد نطقت في فى »تحميمو لممسألة قاؿ اإلماـ: 
 يرثي خالتو:قاؿ جرير  ،ؿاء كىك بمعنى فاعً التٌ 

 ارً جى حٍ اأٍلى  ةى يٌ مى بي  ؼً عٍ نى ل بً ارى ... كى  ةو نَّ ضً مى  ؽى مٍ عً  تً نٍ كي كى  يفي رً قى الٍ  ـى عٍ نً 
 كقاؿ: ،كىك بمعنى فاعؿ (اءالتٌ )مف  (القريف)د فجرٌ 

 عي مً قٍ تي  الى  ةه يمى دً كى  احً كى الرَّ  جي زً ... ىى  ةو يدى قً فى  يرى غى  تً مى مى حى  ثي يٍ حى  اؾً قى سى فى 
 :أم غير مفقكدة. كقاؿ الفرزدؽ ؛يؿ بمعنى مفعكؿعً اء كىك فى بالتٌ  ة(فقيد) فى فقرى 

 ؼي شى رٍ أى ا كى ارن رى ي مً ك لً ني دٍ تى ا كى اىى رى ... أى  ةه يبى رً قى  يى ىً كى  فً يٍ امى و عى تي يٍ اكى دى فى 
ييفيـ  كليس، 1«اء، كىك بمعنى فاعؿدكه عف التٌ فجرٌ  (يته رً ىى )ك (يحه رً سى )ك (يفه تً امرأة فى )كيقكلكف: 

أٌف اإلماـ يستشيد باألبيات  -كىك كثير عنده–عرية ألصحابيا كاىد الشٌ مف عدـ إسناد اإلماـ لمشٌ 
 االستشياد بالبيت المجيكؿ القائؿ نتو ما يدٌؿ أٌنو يعيب كجدنا في مدكٌ فقد المجيكلة القائؿ، 

 مة التي سنكٌضحيا الحقا. كىي السٌ 

 كلنا أف  ،كما كاف ناظمو مجيكال ،عرادر مف الشٌ اإلماـ ابف القٌيـ ال يستشيد بالنٌ ٌف إ
 عر عند اإلماـ ابف القٌيـ:مة مف سمات االستشياد بالشٌ ف عمى ىذه السٌ بدليميٍ  نستدؿٌ 

ستشيد بو اؿ، فقد رٌد ما عٍ الفً  ؿ عمؿى اسـ الفاعً  في مسألة عمؿً ليؿ األٌكؿ فما ذكره أٌما الدٌ  -1
 اعر:قمت فما تصنع في قكؿ الشٌ  فإفٍ »اج(، قاؿ اإلماـ ابف القٌيـ:  جٌ حاة )الزٌ بعض النٌ 

 تٍ رَّ ر مى يي ا الطٌٍ إذى  يٍّ بً يٍ لً  ةى الى قى ا ... مى ين غً مٍ مي  ؾي تى  بلى فى  بو يى لى  كني بى  يره بً خى      
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حاة مي النٌ متقدٌ  عرؼ أفٌ كلـ يي  ،عرؼ قائموال يي  ،ؿ فعمى شذكذه كندرتوا البيت األكٌ أمٌ  :قمتي ...
لئلماـ بما  صريح كىذا قكؿه  ،1« فاؽتٌ ابو ب حتجٌ و ال يي فإنٌ  ،كما كاف كذلؾ ،تيـ استشيدكا بومٌ ػػكأئ
كال البيت المجيكؿ القائؿ. كىذا  ،عرادر مف الشٌ اذ كالنٌ فيك ال يعتٌد بالشٌ يبة، يدع مجاال لمرٌ  ال

 راج...كال ابف السٌ  ،فمـ نجده عنده سيبكيو ،لكفحاة األكٌ البيت لـ يستشيد بو النٌ 
  :2المرئ القيس شاىداني فمكقفو مف أٌما المكضع الثٌ  -2

 ٍر طً فى نٍ مي الٍ  ةً انى بى الٍ  ةً كبى عي رٍ خي ... كى  ةه صى خٍ رى  ةه دى ؤٍ ري  ةه ىى رى ىٍ رى بى       
 رصً خى  كبو غيري م ذً  فٍ عى  ر  تى فٍ ... تى اـً يى القً  يعي طً قى  الكبلـً  كري تي فى              

فبل حكـ لو  ،و نادرلكجكه: أحدىا: أنٌ ة فيو فبل حجٌ  ،القيس ئا بيت امر كأمٌ » قاؿ اإلماـ ابف القٌيـ:
 رٌ كى اعٍ ك  ،ماءالسٌ  تً مى يى غٍ أك  ،البعير ؽى كى نٍ تى كاسٍ  ،ذى كى حٍ تى كاسٍ  ،كال جاء عمى األصؿ ،ت صكرهرى ثي فبل كى 
 ؛ ألٌنو نادرفرأل اإلماـ أٌف بيت امرئ القيس ليس حٌجة، 3«كما كاف كذلؾ فبل حكـ لو. ،ؿٌ كى كاحٍ 
 ثة.كىي مؤنٌ  ،)قطيعة( اء مفادر فيو ىك حذؼ التٌ كالنٌ 
 وعر، يؤٌكد منيجاذ كالمجيكؿ القائؿ مف الشٌ ادر كالشٌ إٌف مذىب اإلماـ في عدـ االستشياد بالنٌ   
يسير ة، كما يعٌزز مسمؾ التٌ حكيٌ بات في إثبات القاعدة النٌ حرم كالثٌ ألٌنو يعتمد التٌ  حكم القكيـ؛النٌ 

قاعدة نادرة، كفي ذلؾ تعقيد كتشديد عمى مف كنادر تنبني عميو  ذلؾ ألٌف كٌؿ شاىد شاذٌ  ؛عنده
 ة في الفصاحة. أراد أف يمتحؽ بأىؿ العربيٌ 

حك بعد النٌ  أصكؿاني مف القياس ىك األصؿ الثٌ   مف مسائؿ القياس عند اإلماـ ابف القّيـ: -2
عمى يس ما قً  يف أفٌ حكيٌ اعتقاد النٌ  ،ة القياس عندىـمف قكٌ  كاعمـ أفٌ  »، يقكؿ ابف جٌني: ماعالسٌ 

عف  ،جامع مانع قكؿفبلبف األنبارم  ،أٌما تعريفو ،4«فيك عندىـ مف كبلـ العرب ،كبلـ العرب
كىك  أٌف القياس في كضع المساف بمعنى الٌتقدير، ـٍ مى اعٍ  »كاصطبلحا، يقكؿ:  حٌد القياس لغةن 

 سي أم: المقدار، كقيٍ  ؛رتو، كمنو المقياسأم: قدٌ  ؛ياسنايء مقايسة كقً بالشٌ  يءى الشٌ  تي سٍ ايى مصدر قى 
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عبارة عف تقدير الفرع بحكـ األصؿ، كقيؿ: ىك  العمماء ر رمح، كىك في عرؼرمح، أم: قدٍ 
جراء حكـ األصؿ عمى الفرع، كقيؿ: ىك إلٍ  ،ةحمؿ فرع عمى أصؿ بعمٌ  حاؽ الفرع باألصؿ كا 

كلقد حٌدد ابف  ،1«متقاربة يايء بجامع، كىذه الحدكد كمٌ يء بالشٌ بجامع، كقيؿ: ىك اعتبار الشٌ 
ة كالحكـ، كلقد مٌثؿ ليذه األركاف بمسألة قياس األنبارم لمقياس أربعة أركاف: األصؿ كالفرع كالعمٌ 

إذ  ؛يس عمى الفاعؿقً فيك مى  ،صطمح عميو بػ )ما لـ يسـٌ فاعمو(أك ما اي  ،)نائب الفاعؿ(رفع 
ة في القياس الفاعؿ، كالعمٌ  . فيككف األصؿ ىك الفاعؿ، كالفرع ىك نائبسند إليو الفعؿي كبلىما أي 

 :فعىك اإلسناد، كالحكـ ىك الرٌ 
 
 

 

 

 

 

 

 

حك، كلـ يبًد منظكر أصكؿ النٌ اإلماـ ابف القٌيـ لـ يتطٌرؽ إلى حدكد القياس كأركانو مف إٌف     
نتو، كذلؾ في مكقفا في شركط القياس كأركانو؛ بيد أٌف لئلماـ إشارات كثيرة إلى القياس في مدكٌ 

فٍ حكيٌ إذ كثيرا ما بنى آراءه النٌ  ؛ةحكيٌ معرض تفصيمو لممسائؿ النٌ  كاف يغٌمب  ة عمى القياس، كا 
 ماع عميو. السٌ 
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يقكؿ:  ،ند اإلماـ بقكؿ لو يمٌخص فيو مجمبل مكقفو منوػػػعقياس ػػعرضنا لمسائؿ ال نستيؿٌ      
يـ ال يجركنيا نعتا عمى كلكنٌ  ،عكتفيذه في األصكؿ ني  ،رائً لمطَّ  ؿي يى د كأخٍ يٍ لمقى  ـي ىى حية كأدٍ لمً  كدي كأسٍ  »

 (نترؾ القياس إذا ترككا): كيفيـ مف قكلو، 1«ترؾ القياس إذا ترككانفنقؼ عند ما كقفكا ك  ،منعكت
كضبطكا قضاياىا، كصٌيركىا قكاعد  ،لكفحاة األكٌ قد بٌينيا النٌ  حكمسائؿ القياس في النٌ أٌف 

ـٌ ييفيـ أنٌ  .معمكمة لـ يجتيد في مسائؿ القياس  وكفي قكؿ اإلماـ ابف القٌيـ دعكة لبللتزاـ، كمف ث
نٌ حكمٌ النٌ   . مف قياس سابقكهة كتحميميا بما سٌنو حكيٌ ما التـز في عرضو لممسائؿ النٌ ، كا 
ذا عي ك  اإلماـ ابف القٌيـ مكاضع  بٌيفة التي حكيٌ ف بنا أف نعرض بعض المسائؿ النٌ يحسي ـ ىذا، فمً ا 

 القياس فييا: 
  :يرل اإلماـ ابف القٌيـ أٌف العامؿ في المعطكؼ مقٌدر في معنى العامؿ في المعطوؼ

ر المعطكؼ مقدٌ العامؿ في  »ماع، يقكؿ: ، كقد بنى مكقفو عمى القياس كالسٌ المعطكؼ عميو
نٌ  ،كناب منابو ،كحرؼ العطؼ أغنى عف إعادتو ،في معنى المعطكؼ عميو ما قمنا ذلؾ لمقياس كا 

في باب  ؽ بو إالٌ كال يتعمٌ  ،ال يعمؿ فيو ما قبمو ،ما بعد حرؼ العطؼ فإفٌ  :ا القياسأمٌ  ،ماعكالسٌ 
فقاس اإلماـ عمى  ، 2«العطؼ كال يقتضي ما بعد حرؼً  ،و قد أخذ معمكلوألنٌ  ؛المفعكؿ معو

أٌف العامؿ قبؿ  -عنده-ة ذلؾ األصؿ، كىك أٌف ما قبؿ حرؼ العطؼ ال يعمؿ في ما بعده، كعمٌ 
ليس ىك نفسو  ،مؿ في المعطكؼافيك أٌف الع ،ا الحكـحرؼ العطؼ قد استكفى معمكلو، كأمٌ 

نٌ  اإلماـ بذلؾ ما العامؿ مقٌدر في معنى المعطكؼ عميو. كيككف العامؿ في المعطكؼ عميو، كا 
 قد استكفى األركاف التي ذكرىا ابف األنبارم لمقياس.

  ّفظ ركف عف المٌ حاة كالمفسٌ تحٌدث النٌ  :يـّ(المّ عاء )عمى لفظ الدّ  داء )يا(دخوؿ أداة الن
الميـ في المَّييَـّ عكض مف يا، كلذلؾ ال »: داء )يا(أداة النٌ الميـ عكض ا أٌف ، كرأكٍ (يـٌ المٌ )

قاؿ: بقي أف يي  »كقد أشار اإلماـ ابف القٌيـ لممسألة، كبٌيف كجو القياس فييا، يقكؿ:  ،3« يجتمعاف.
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القياس يقتضي عدـ  فالجكاب: أفٌ  حيح؟كبيف ىذه الميـ، عمى المذىب الصٌ  (يا) جمعكا بيف فيبٌل 
ـ ا أف يحذفكا األلؼ كالبٌل فإمٌ  ...ـ منواأللؼ كالبٌل  افً كى داء عمى ىذا االسـ، لمى دخكؿ حرؼ النٌ 

مٌ مي غ لً كذلؾ ال يسكٌ  ،منو ؿ يا ال يتكصٌ ألنٌ  ؛غ، كذلؾ ال يسكٌ (أمٌ ػ )يتكصمكا إليو ب ا أفزكميما، كا 
ا في األعبلـ . كأمٌ بيٌ سكؿ كالنٌ جؿ كالرٌ كالرٌ  ،ـى باأللؼ كالبٌل  إلى نداء اسـ الجنس المحمٌ بيا إالٌ 

قاس عميو، كأٌما ألٌف ال أصؿ يي  ؛)الٌميـٌ(فظ عمى المٌ  داء(ياء النٌ )فيمتنع عند اإلماـ دخكؿ ، 1«فبل
ـ، كال عمى ما كاف معٌرفا باأللؼ كالبٌل  داء(ياء النٌ ) فؤلٌف األصؿ أف ال تدخؿ ؛ة انتفاء القياسعمٌ 

القياس ىينا ال يصٌح النتفاء ك . (يـٌ المٌ فظ )يما الزماف في المٌ ألنٌ  ؛ـكالبٌل  األلؼيصٌح حذؼ 
العٌمة ركنا مف  برذلؾ ألٌنو يعت ؛ىذه المسألةاألصؿ المقيس عميو، كقد عٌمؿ اإلماـ ابف القٌيـ 

كىك نفي الحكـ  :قياس العكسحاة يو النٌ الحكـ، كىذا مٌما يسمٌ كلكٌنو عٌمؿ النتفاء  ،أركاف القياس
 تو كمكجبو.لنفي عمٌ 

  عمى  كاستنتجو ثنية بالقياس،عمى التٌ  أثبت اإلماـ داللة )كبٌل(ثنية: عمى التّ  )ِكاَل(داللة
فاقتضى القياس  ،د بالعددفتؤكٌ  (،مررت بإخكتؾ ثبلثتيـ كأربعتيـ)ككيد تقكؿ في التٌ  »حك: ىذا النٌ 

و في ألنٌ  (؛كمييماػ: )فاستغنكا عنو ب ،(مررت بأخكيؾ اثنييما) :ثنية كذلؾأف تقكؿ أيضا في التٌ 
ذا كاف كذلؾ فيك م ،معناه باألعداد ككيد التٌ فقاس اإلماـ فرعا عمى أصؿ، ف ،2«ى مثموػػٌ نػػثػكا 

ثنية، كلٌما لـ يصٌح ككيد بالتٌ فيقاس عميو الفرع كىك التٌ ، أصؿ، فيقاؿ: ثبلثتيـ كخمستيـ كعشرتيـ
)اثنا عكضا عف  بل(ػػػككيد بػ )كتٌ ػػػنت بالػػػػغٍ تى اـ أٌف العرب اسٍ ػػػنتج اإلمػػػػاست ،ماعذلؾ في السٌ 

 .األركافى  ، كىك أيضا قياس مستكؼو كاثني(
   نا في مكاضع سابقةأشرٍ أنيث: مف تاء التّ  ثِ المؤنّ  دُ تجر لى كٍ ـ أى ابف القيٌ  أٌف اإلماـ

ة كاشتٌؽ منيا مسائؿ نحكيٌ  ،56األعراؼ ﴾يفَ نِ سِ حْ مُ الْ  فَ مِ  يبٌ قرِ  وِ المَ  ةَ مَ حْ رَ  إفِّ ﴿ية آلبا ااىتمام
ث مف مسألة تجريد المؤنٌ  ،كناقشيا، كمف بيف المسائؿ التي عرض ليافييا حاة آراء النٌ  كفٌصؿ
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فقد رأيت  ،ال دليؿ عمييا ،اء ىاىنا لممبالغةالتٌ  كدعكل أفٌ  »، يقكؿ: أنيث في )قريب(تاء التٌ 
كشذكذ  ،د منيماد منيا. فدعكل أصالة المجرٌ جرٌ اء كالتٌ يؿ في االقتراف بالتٌ عً كؿ كفى عي اشتراؾ فى 

فقياس تجٌرد  1«رث كتجريد المذكٌ غة في اقتراف المؤنٌ كمع مقابميا قياس المٌ  ،المقركف مقابمة بمثميا
أك قياس المقابؿ، كقد قاسو  ،دٌ ىك مف قبيؿ قياس الضٌ  ،كؿعي يؿ كفى عً ا كاف عمى كزف فى ث ممٌ المؤنٌ 

 كتجٌرد المذٌكر منيا. ،اءث بالتٌ كىك اقتراف المؤنٌ  ،عمى ضٌده

 ييِ َمْف ُيحْ ﴿حكم في آية أخرل: فتحٌدث عف ىذا الحكـ النٌ  ،كاستطرد اإلماـ في المسألة نفسيا  
ـَ َوِىَي َرِميـٌ  كىك  ،ـظٍ العظاـ جمع عى  ة، فإفٌ فيك عمى كفؽ قياس العربيٌ  » قاؿ: ،78يس  ﴾اْلِعظا

كباعتباره  ،الجماعةجكز أف يراعى فيو تأنيث يكسير التٌ  عي كجمٍ  ،تكسير و جمعى عى جمٍ  كلكفٌ  ،رمذكٌ 
 :3ماع، إذ احتٌج عمى ذلؾ ببيت لجريركعٌزز اإلماـ القياس بالسٌ  2.«(كىك)كلـ يقؿ  (كىي)قاؿ: 

 ؼي رى  طى الى كى  ؿه صٍ  أى بلى ا فى يمن مً ا رى كٍ سى مٍ ... أى  ـٍ ىي رى ابً دى  وي المَّ  ذَّ جى  بً م  يى المي  آؿي 
  :المفرد ىك األصؿ في أٌف ابف القٌيـ ذٌكر اإلماـ القياس في تثنية االسـ وجمعو

ذا أي ، كأٌف التٌ األسماء لحقت بو أي  ،ثنية أك الجمع مف الفردريد معنى التٌ ثنية كالجمع تابعاف لو، كا 
عمت كجي  »المفرد لغرض، كىك:  قت آخرى عبلمة تدٌؿ عميو، كأشار اإلماـ أٌف ىذه العبلمة لحً 

ثنية كلـ ينخـر فالتزمكا ىذا في التٌ  ،ةة فييما كالفرعيٌ بعيٌ كالتٌ  ،األصالة فيو لحؽٌ  قضاءن  ،هآخرى 
 ة جعمكه عمى حدٌ فمرٌ  ؛رؼفكه كؿ مصٍ رى كصى  ،بىى مذٍ  يـ ذىبكا بو كؿٌ ا الجمع فإنٌ كأمٌ  ،عمييـ

كتارة اجتمبكا لو عبلمة في كسطو  ،أنيث كغيرىاسب كالتٌ ثنية كالنٌ كالتٌ  ،كىك قياس الباب ،ثنيةالتٌ 
ثنية كالجمع فرع، كجرل القياس كالتٌ  ،مفرد ىك األصؿفال، 4«يدبً كالياء في عى  ،كاأللؼ في جعافر

ؽ محى أف تى  ،سبريد النٌ ثنية، كما جرل القياس إذا أي محقكا بآخره ألؼ التٌ يي  ريد تثنية المفرد أفٍ إذا أي 
ذا أريد التٌ النٌ  بالمفرد ياءي  أنيث. كرأل اإلماـ أٌف ىذا التٌ  رد تاءي فت بالمقى أنيث لحً سب في آخره، كا 
أٌما ىذا  ،عبلمة أخرل غيرىاإلى ثنية ؿ عف ألؼ التٌ دى أم لـ ييعٍ  ؛نخـر في المثٌنىالقياس لـ ي
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المفرد بالحركؼ  لفظى  تٍ لى دَّ عى  كثيرة، معت فيو صيغه إٍذ سي  ؛ظ عميو في الجمعحافى فمـ يي  ،القياس
   كالحركات. 

  ّىك  ي(نً مي رً كٍ مير في )يي استخمص اإلماـ ابف القٌيـ أٌف الضٌ  :ي(نِ رمُ كْ مير في مثؿ )يُ الض
ىك  ،هكنحكى  (يكرمني)مير مف الضٌ  عمى أفٌ  الذم يدؿٌ  »كف التي لمكقاية، قاؿ: مف دكف النٌ  ،الياء

«وي مي رً كٍ أي كى  ؾى مي رً كٍ أي  :أحدىا القياس عمى ضمير المخاطب كالغائب في :كجكهه  ،الياء دكف ما معيا
1 

كف، كقد اٌطرد ذلؾ في مائر مف النٌ األصؿ تجٌرد الضٌ  ؛ إذً حكم عمى القياسى اإلماـ حكمو النٌ كبنى 
مير المفرد المتكٌمـ في كف بالضٌ (، كمنو فإٌف اقتراف النٌ أكرمؾ كأكرمو) ضمائر الغائب كالمخاطب

 مير.ت جزءا مف الضٌ كليس ،ما ىك لغايةإنٌ مكاضع، 

ٌنما عٌمؿ ليا بعمؿ أخرلة القياسبحجٌ في المسألة كلـ يكتؼ اإلماـ     منيا أٌف لك كانت  ،، كا 
 )عف(، كالكاقع غير ذلؾ، فقد اقترنت بػ ردت في حركؼ الجرٌ الطٌ  ،ميركف جزءا مف الضٌ تمؾ النٌ 

مير ما فارقتو. كبٌيف ، كلك كانت جزءا مف الضٌ )إلى( ك)في(، كفارقت ( ك)مٌني(عٌني)مٍف(: )ك
  كلعٌمو ضـٌ إلييا حركؼ الجرٌ  (،)إٌف كأخكاتيا بالفعؿ كما ضارعوكف اـ أٌنيـ ألحقكا النٌ اإلم

  يا إلى ياء المتكٌمـ.ـ إضافتي كىَّ حٌتى ال ييتى  لككنيا عاممة،

  َحاة أٌف الحركؼ المشٌبية بالفعؿ تعمؿ في أجمع النٌ  :في المعموليف صبَ النّ  )إّف( ؿُ مَ ع
مف ، غير أٌنو أشار إلى أٌف مف العرب االسـ دكف الخبر، كىك الذم عميو اإلماـ ابف القٌيـ

غة المٌ  تمؾاإلماـ  دَّ ري ػمبتدأ كالخبر(، كلـ يػميا )الحركؼ المشٌبية بالفعؿ( في االسميف معا )العمً يي 
نٌ  كىك  ،ا في االسميف جميعاميرب مف أعمكمف الع » اؿ:ػكٌم في القياس، قػرأل أٌف ذلؾ قا ػمكا 

فيو مف  ؿى مى فميس أحد االسميف أكلى بأف تعٍ  ،في الجممة يا دخمت لمعافو ألنٌ  ؛أقكل في القياس
، كلٌما لما فييا مف معاني األفعاؿ ،ية بالفعؿكأخكاتيا حركؼ مشبٌ  )إٌف(فاألصؿ أٌف  ،2«اآلخر

 ية بياكاف الفعؿ يعمؿ في الفاعؿ كالمفعكؿ، فالقياس األقكل أف تعمؿ الحركؼ المشبٌ 
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معنى ػػػكعٌمة ذلؾ أٌف ال ؛فبل يكافؽ القياس ،كاحدا عمميا في اسـ )باألفعاؿ( في االسميف معا، أمٌ 
كليس  ،ية بالفعؿ، إٌنما ىك كاقع عمى االسميف معاجممة بدخكؿ الحركؼ المشبٌ ػػػحاصؿ في الػػػال

 عمى كاحد دكف اآلخر.

: أٌما الحكـك  العٌمةعمى أركانو األربعة: األصؿ، الفرع، ىينا كقد أقاـ اإلماـ ابف القٌيـ القياس    
ية باألفعاؿ في االسميف فيك إعماؿ الحركؼ المشبٌ  ،فيك إعماؿ األفعاؿ، كأما الفرع ،األصؿ

ا الحكـ فيك ف معا، كأمٌ ية بالفعؿ كاقعة عمى االسميٍ ة فمعاني الحركؼ المشبٌ ، كأٌما العمٌ معا
 إعماؿ )إٌف كأخكاتيا( في المبتدأ كالخبر.

تؤٌكد أٌنو جعؿ القياس  ،ـد اإلماـ ابف القيٌ إٌف ما سقناه مف أمثمة عف مسائؿ القياس عن    
حكٌم، كتؤٌكد أيضا ما ذكرناه سمفا مف أٌف اإلماـ د النٌ ػػيػػعػػقػركنا مف األركاف المعتمدة في التٌ 

ة ال يكتفي بما حكيٌ مسائؿ النٌ الفيك في كثير مف ؛ كيغٌمبو عمى القياس ،ماعيعٌكؿ عمى السٌ 
نٌ  عي فى يشٍ  ماع .  كنشير إلى أٌنو إذا تعارض السٌ لٌسماعيعٌزز القياس باما لممسألة مف قياس، كا 

 العرب كأىؿ المدينة ةي ئى طً خٍ كمف المصائب تى » ماع، يقكؿ:فإٌف اإلماـ يغٌمب السٌ  ،كالقياس
كـ  !كيا لمعجب ...مكا بولنكافقيـ فيما تكمٌ  ،د أنفسنا في استخراج المقاييسيً جٍ ما ني كنحف إنٌ 
بٍ  بو غة مف قمٍ في المٌ  بغيره  ـى م  كي كلك تي  ،دابؿ ىك مسمكع سماعا مجرٌ  ،قيسمى  غيرً  كحذؼو  داؿو كا 

ف كاف مقتضى القياس، لكاف غمطا كخطأ أٌسس لمنيجو في تناكؿ قد ، كىك بيذا 1« .كا 
ف صاحتيـ، فالقاعدة عنده أف ال ييخٌطأ العربي المكثكؽ بفهكقضاياحك أصكؿ النٌ مسائؿ  ، كا 

أصيؿ لمقاعدة ىك التٌ  ،الغرض مف القياس ألفٌ  ؛ةحكيٌ األقيسة النٌ جاء عمى لسانيـ ما يخالؼ 
 العرب الفصحاء في كبلميـ.لمكافقة  ،ةحكيٌ النٌ 

ألٌنو في رأيو مخالؼ  ؛في كبلميـ ي العربى خٌطأ ابفي جنٌ  إلماـ ابف القٌيـ أفٍ رضى اكلـ ي     
لمقياس، كقد رٌد رأم ابف جٌني بما ذىب إليو سيبكيو في المسألة، يقكؿ اإلماـ ابف القٌيـ: 

نٌ  :قاؿ ثـٌ  ،يا كقعت غمطا في كبلميـي مف األمثمة التي زعـ أنٌ كقد ذكر ابف جنٌ » ما يجكز كا 
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  اسات يعتصمكف بيايـ ليست ليـ قيألنٌ  ؛بولما يستيكييـ مف الشٌ  ،لغمط عمييـاىذا  مثؿي 
نٌ  كليس  ،حيث يقكؿ ؟بكيوػػـ سيمقدٌ ػػف ىذا مف كبلـ اإلماـ الػػكأي .ـػػما يخمدكف إلى بدائعيكا 

فسيبكيو يرل أٌف ما كرد في كبلـ  ،1«كىـ يحاكلكف بو كجيا إالٌ  ،كف إليوا يضطرٌ شيء ممٌ 
فٍ ال أرادت بو العرب ما إنٌ  ،حاة خطأكما رآه بعض النٌ  خالؼ القياس، عرب صحيح فصيح، كا 

  استقراؤه. حاة إالٌ كجيا مف الكجكه، كما عمى النٌ 
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نة ارس لمدكٌ إٌف الدٌ  :أعالـ الّنحو، وموقفو منيـبتأّثر اإلماـ ابف القّيـ : رّابعالمبحث ال
لديو  ة، يستقرٌ ة، كالمتمٌعف في ما طرحو فييا مف مسائؿ كقضايا نحكيٌ اإلماـ ابف القٌيـ عامٌ 

فسير )بدائع الفكائد، التٌ  ةنمدكٌ الي الخميؿ فذكر فقد  ؛حك العربيٌ عبلـ النٌ أل تحفؿ بذكرو يا أنٌ 
 يفة، كذكر سيبكيو في تسعة كستٌ ( مرٌ 49بياف في أقساـ القرآف( اثنتي عشرة )القٌيـ، كالتٌ 

ييمي في ثبلثة كخمسيف ( مكضعا، كالسٌ 55اء في خمسة كخمسيف )كالفرٌ ، ( مكضعا89)
 :( مكضعا51)

 

ٌف اإلماـ ابف القٌيـ قد عرض  ،ى المسائؿشتٌ في  ةحكيٌ النٌ  ىـآراء نةتمكـ المدكٌ  تضٌمفكت كا 
فَّ ، كعارض طكرايناليا، فأٌيد حً  ةن مكاقفيـ احتجاجا بيا كمناقش كى كمنو يحسف بنا أف ، تارةن  ؽى ، كى
ذاأعبلـ النٌ  مفنعرض بعضا مف مكاقفو  عارضيـ  حك، كنبٌيف فيـ كافقيـ؟ كفيـ عارضيـ؟ كا 

 زا؟ظا متحرٌ أـ متحفٌ  ،فكيؼ كاف منيجو في نقده لرأييـ، أتراه كاف جريئا في ذلؾ
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مبٌجؿ، فقد كصفو باإلماـ  اإلماـ ابف القٌيـ عندسيبكيو مقاـ  إفٌ  موقفو مف سيبويو: -1
ـ كأيف ىذا مف كبلـ اإلماـ المقدٌ » 1«ناعةـ في الصٌ ـ المقدٌ سيبكيو المعظٌ »كالمعٌظـ كالمقٌدـ: 

أم ة لو في إثبات الرٌ كلقد استشيد اإلماـ بآرائو في مسائؿ كثيرة، بؿ كاف رأيو حجٌ ، 2«سيبكيو
 ـ بآراء سيبكيو:استأنس بو اإلماـ ابف القيٌ  مٌماحكٌم أك رٌده، كلنا أف نعرض أمثمة النٌ 

  فَّ : في اآلية شديدبالتٌ  )إٌف(استشيد اإلماـ بقكؿ سيبكيو في تكجيو قراءة مف قرأ ُكاًل ﴿َواِ 

ـْ َرب َؾ َأْعَماَلُيـْ  عنده نافية بمعنى  (إفٌ )دة كانت كمف قرأىا مشدٌ  » قاؿ: ،111ىود  ﴾َلمَّا َلُيَوفَِّينَُّي
 :قاؿ (تى مٍ عى ا فى لمٌ  وً بالمى  ؾى تي دٍ شى نى ) :قاؿ سيبكيو عف الخميؿ في قكليـ ،(إالٌ )في معنى  (المٌ )ك ،(ما)

مى ما استشيد بو مف قكؿ سيبكيو، كذاؾ نحسبو دليبل كلـ يعٌقب اإلماـ ع ،3« فعمتإالٌ  :المعنى
 الكتفائو بقكؿ اإلماـ حٌجةن عمى ما ذىب إليو في تكجيو القراءة.

  ٌ(يـٌ المٌ )حاة قد ذىبكا مذىبيف في تفسير زيادة الميـ في أشار اإلماـ ابف القٌيـ أٌف الن 
َـّ ماِلَؾ اْلُمْمِؾ ُتْؤِتي ﴿ في مثؿ قكلو تعالى: اْلُمْمَؾ َمْف َتشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْمَؾ ِممَّْف ُقِؿ المَُّي

 تٍ يدى فقاؿ سيبكيو: زً »كأكرد قكؿ سيبكيو في المسألة، قاؿ اإلماـ: ، 26عمراف  آؿ ﴾َتشاءُ 
يا )داء. كلذلؾ ال يجكز الجمع بينيما في اختيار الكبلـ، فبل يقاؿ عكضا مف حرؼ النٌ 

 اعر: فيما ندر، كقكؿ الشٌ إاٌل  (يـٌ المٌ 
  4« يَـّ ، يا المٌ يَـّ : يا المٌ كؿي قي ا ... أى مَّ لى أى  ثه دى ا حى ي إذا مى ن  إً 

عرم الذم أكرده اىد الشٌ حاة سيبكيو ككجدنا أٌنو لـ يذكر الشٌ ا المسألة عند إماـ النٌ نٌ كتبيٌ     
 اٌلمييَـّ كقكليـ  » كلو:ػػفى سيبكيو بقػمسألة، بينما اكتػياد اإلماـ في الاستش فٍ ػضح أٌنو مً ػػاإلماـ، فاتٌ 

اني كلٌما فرغ اإلماـ مف ذكر قكؿ سيبكيو، ذكر الكجو الثٌ  ،5«كألحقكا الميـى عكضان  (يا)حذفكا 
حاة، ثـٌ ذكر أٌف ىذا ، كلـ ينسبو ألحد مف النٌ عكض عف جممة محذكفة (الميـ) لممسألة كىك أفٌ 
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اآلخر بما أكرده كف، كذكر حججيـ. كىك بعرضو لرأم سيبكيو، كرٌده لمكجو الكجو رٌده البصريٌ 
 بكيو في المسألة.يبرأم س أٌنو آخذه  نستشؼٌ  ،يفمف حجج البصريٌ 

 قاـ ػػحركؼ مػػػـك الػػعارض أف تقػػي ـقيٌ ػػاـ ابف الػػحركؼ أٌف اإلمػػرنا في فصؿ الػشأ
حاة يجعمكف أحد ة النٌ كظاىريٌ  »، يقكؿ اإلماـ ابف القٌيـ: عضيا، كسمؾ في ذلؾ مسمؾ سيبكيوػػب

بؿ يجعمكف لمفعؿ  ،ريقةة فبل يرتضكف ىذه الطٌ ا فقياء أىؿ العربيٌ كأمٌ  ،بمعنى اآلخر فالحرفيٍ 
بكف شرً فيي  ،فينظركف إلى الحرؼ كما يستدعي مف األفعاؿ ،كمعنى مع غيره ،معنى مع الحرؼ

اؽ كطريقة حذٌ  ،ناعة سيبكيو رحمو اهلل تعالىىذه طريقة إماـ الصٌ  ،ل بو معناهالفعؿ المتعدَّ 
كىذه قاعدة شريفة جميمة  ،مقاـ الحرؼً  يمكف الحرؼى قً ال يي  ،معنى الفعؿً  نكف الفعؿى يضمٌ  ،أصحابو
ناعة طريقة إماـ الصٌ ىذه )كبقكلو  ،ككأٌني باإلماـ، 1«ىفة في الذٌ افى طى تستدعي فطنة كلى  ،المقدار
إلى سيبكيو، كمف  حاةالنٌ  الحٌذاؽ مف كيؼ نسب ٍر ظي نٍ كجد لرأيو في المسألة مستندا، كلنى  ،(سيبكيو

ـٌ تتجٌمى المكانة الرٌ   حك.تو في ما تناكلو مف مسائؿ النٌ فيعة لسيبكيو عند اإلماـ ابف القٌيـ، كمرجعيٌ ث
ما استأنس ع لً ٌف المتتبٌ إحٌتى  ،نتوا في مدكٌ جدٌ  حكية لسيبكيو كثيره راء النٌ إٌف اعتماد اإلماـ اآل    

أٌف اإلماـ ابف القٌيـ مف المريديف المطيعيف، الذيف ال  يظفٌ لى  ،ةحكيٌ كمكاقفو النٌ  ،بو مف آرائو
يبكيو ػؼ سػكاقع مٌؽ أٌف اإلماـ اتٌبسألة. كالحػفي مو كف عميترضػػكال يع ،شيخيـ رأياػػرٌدكف لػػػي

كاب قد التبس عميو، كلـ يتحٌرج أف كاعتمدىا عف كعي كبصيرة، كقد خالفو في ما رأل أٌف الصٌ 
، يقكؿ:  -عنده –فيك  ،يخالؼ سيبكيو  -رحمو اهلل-أبا بشر  كال ريب أفٌ  »ليس بمعصـك

ب ذلؾ كجً ال يي  كلكفٍ  ...و كاستكلىقً بٍ سى  اتً بى صى كأحرز مف قى  ،ىمَّ عى ح المي دٍ ـ بالقى مٍ ضرب في ىذا العً 
قد خالفو  ما قالو. ككـ لسيبكيو مف نٌص  إالٌ  و ال حؽٌ و أحاط بجميع كبلـ العرب، كأنٌ د أنٌ عتقى أف يي 

كيجانبو  ،و اإلماـ، فالعالـ عنده يصيبكتيى كىذا ينـٌ عف حٌس عممٌي أي ، 2«أصحابو فيو جميكري 
 كاب، فيٍؤخذ عنو في ما أصاب، كييترؾ ما عداه.الصٌ 
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 نذكر منيا: ،حاة في مسائؿ قميمةكلقد رٌد اإلماـ ابف القٌيـ رأم إماـ النٌ    
  ٌباب ما يككف مذكَّرا » المذٌكر:مفظ ب ؼي كصى كيي  ،ثرأل سيبكيو أٌف مف األسماء ما ىك مؤن
، يي  ،صؼ المؤنَّثي ، كما قالكا: ناقةه ضامره ، كىذه طامثه بو  ؼي كصى كذلؾ قكلؾ: امرأةه حائضه

ـٌ  يـ قالكا شيء ضامرجرم عمى المذٌكر، ككأنٌ كقٌدر سيبكيو أٌف ذلؾ أي  ،1«ر.المؤنَّث كىك مذكٌ  ث
 ؿه جي رى ) ث في مثؿبما كصفكا المؤنٌ  ث بما كصفكا المذٌكر، كما كصفكا المذٌكركصفكا المؤنٌ 

 . (ةه حى كى ني 
ـى النٌ ػقيٌ ف اللؼ اإلماـ اباكخ    ث مؤنٌ ػػبال كصؼ خاص  ػب إليو، كرأل أٌف الػػي ما ذىػػحاة فـ إما
ذفت تاؤه لعدـ ما حي إنٌ  ،طالقا كحائضا كطامثا الث: أفٌ الكجو الثٌ  »اء لعدـ الحاجة: ذفت التٌ كحي 

بس، فإذا كانت المٌ  ث في محؿٌ ر كالمؤنٌ ما دخمت لمفرؽ بيف المذكٌ اء إنٌ التٌ  فإفٌ  ،الحاجة إلييا
كىك المذىب  ،في ذلؾ كابىذا ىك الصٌ  ،اءبل حاجة إلى التٌ س، فبٍ ث فبل لى ة بالمؤنٌ فة خاصٌ الصٌ 

 دٌ برى  ؿه ص  ي محى تضً رٍ : فكاف ماذا؟ كىؿ يى قمتي  قمت: ىذا خبلؼ مذىب سيبكيو. فإفٍ  .الككفيٌ 
 كنرل أٌف ما اختاره اإلماـ أفضؿ ، 2«؟فلككنو خبلؼ قكؿ عالـ معيٌ  ،حيحالصٌ ليؿ الدٌ  بً مكجً 

يء: فيؿ يقاؿ: شيء حائض، كشيء ح كصفا لمشٌ ال يصمي قد مف باب أٌف ما ذكره سيبكيو 
إٍذ  ؛ةو مف كجكه العربيٌ و كجٍ مف باب أنٌ  ،فيستقيـ ،ا ما ذىب إليو اإلماـ ابف القٌيـطامث؟ أمٌ 

 .ت القرينة، كما الحاؿ في تنكيف العكضالحذؼ إذا أٍغنى  حٌ يصً 

 ـْ َأَشد  َعَمى الرَّْحَمِف  في قكلو تعالى: حكية المتعٌمقة بػػ )أٌم(المسألة النٌ  ناقش اإلماـ ﴿َأي ُي
خبر، ثـٌ عرض رأم  )أشٌد(مبتدأ ك )أٌم(الذم رأل أٌف  ،مكقؼ الخميؿ فعرض، 69مريـ  ِعِتّيًا﴾
 ـٌ ضٌ ػػة عمى البنيٌ ػنا مكصكلة مػػى (أمٌ ) الث: قكؿ سيبكيو إفٌ ثٌ لا»قٌيـ: ػػاـ ابف الػػاإلمكيو، قاؿ ػػسيب

ذؼ صدر ا حي فممٌ  ،يـ ىك أشدٌ أيٌ  :كعنده أصؿ الكبلـ ،غ لبنائيا حذؼ صدر صمتياكالمسكٌ 
 ...(بعد)ك (قبؿ) ػػػػالتي قد حذفت مضافاتيا ك ،ـ تشبييا ليا بالغاياتنيت عمى الضٌ بي  ،مةالصٌ 
كالمختار  ...غة شاىد لوكلـ يكجد في المٌ  ،ظائرخارج عف النٌ  ناءه و بً فإشكالو أنٌ  ،ا قكؿ سيبكيوكأمٌ 
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-عنده  -ؤالءحاة، فيكمف ىذا يتأٌكد منيج اإلماـ ابف القٌيـ في تحميمو لمذىب النٌ ، 1«قكؿ الخميؿ
كقد فاضؿ  .منو كيردٌ  ذؤخى ، ككؿ  يي تارة، كيمتبس عمييـ األمر كثيرايبكف صً فيي  ،عمماء يجتيدكف

 ؛ ليس ألٌف الخميؿ أستاذه فاختار رأم األٌكؿ ،بكيوياإلماـ ابف القٌيـ بيف رأم الخميؿ كرأم س
ٌنما رأل قكؿى  ،منومـ إذنا أعٍ فيك  ،لسيبكيو  ده شاىده نً سإٍذ لـ يي  ؛دػيػعػقػأركاف التٌ  لـ يستكمؿٍ سيبكيو  كا 
 ماع. مف السٌ 

  إعراب األفعاؿ ): عرض سيبكيو في الكتاب في باب )لف(ركيب في الحرؼ التٌ البساطة ك
ذكر أٌف الخميؿ رأل بأٌف الحركؼ التي تنصب األفعاؿ المضارعة، ك  ،(المضارعة لؤلسماء

. أٌما اإلماـ ابف القٌيـ فقد 2كأشار سيبكيو إلى بساطتيا ،ب كأصمو )ال أف(مركٌ  )لف( الحرؼ
كال يمـز ما اعترض  ،(ال كلف)بة مف فيي عند الخميؿ مركٌ  (،لف)ا كأمٌ  » اختار مذىب الخميؿ:

 3«بسائطػػال ما ال يجكز في ،باتو يجكز في المركٌ ألنٌ  ؛كؿ عميياػديـ المفعػػبكيو مف تقػػعميو سي
  أف(القائمة، فيػػك )سيبػكيو( رأل أٌف )لف( لػك كاف أصميا )غيػػر  ة سيبكيوكبٌيف اإلماـ أٌف حجٌ 

كز في ػكرأل أٌف ما ال يج ،ذاػػـ ىػيٌ ػػػاـ ابف القػد رٌد اإلمػكؿ، كقػما جاز أف يتقٌدـ عمييا المفع
ألٌف ؛ مذىب سيبكيو في بساطة )لف( 4. كفي المسألة اخترناباتكز في المركٌ ػد يجػق ،طػالبسائ

 كٌمؼ.ؼ كالتٌ عسٌ يسير كمجافاة التٌ لغرض التٌ  اخترناه أيضا،المفعكؿ يتقٌدـ عمييا، ك 

نتو، فكافقو في عرضيا اإلماـ ابف القٌيـ في مدكٌ  ،ة لسيبكيونات مف مسائؿ نحكيٌ عيٌ  ـتمكي     
كأحد  ،ةحكيٌ ناعة النٌ ذلؾ ألٌف سيبكيو إماـ الصٌ  ؛يا عديدةامكاضع كثيرة، كاستأنس بآرائو في قض

و في عمـ تى يٌ عً مى أٌف ألٍ  غير ،ذاذ، فبل غرابة أف ييستأنس برأيو، كييستشيد بأقكالوػػبلميا األفػػأع
فٍ قد فيذا اإلماـ ابف القٌيـ  ؛تردٌ  ال لـ تشفع آلرائو أف ،ةالعربيٌ   رٌد بعض ما ذىب إليو سيبكيو، كا 

ـى ت لو التٌ بى أثٍ   .حك العربيٌ ة في النٌ مى كالعظى  قٌد
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حاة النٌ  ة إلماـكيٌ حضح مكقؼ اإلماـ ابف القٌيـ مف اآلراء النٌ لٌما اتٌ  موقػفػو مػف الفػػػرّاء: -2
مف  ـو مى ة لعى حكيٌ ا بنا أف نتبٌيػػف مكقفو مف اآلراء النٌ سيبكيو، كىك أحد أعبلـ نحاة البصرة، كاف قمينن 

كلـ يكف  .ىػ(917ػػ)ت اءاء الفرٌ كىك أبك زكريٌ  ،فيأعبلـ الككفة، فاخترنا أحد أقطابيا األلمعيٌ 
نٌ  ،ااعتباطيٌ اختيارنا لو  جؿ في ، فقد أشرنا أٌف اإلماـ قد ذكر الرٌ ة اإلماـنما لكثرة كركده في مدكٌ كا 

قٌيـ ػػاـ ابف القٌيـ ال يخفى، فاإلماـ ابف التشياد اإلمٌر اسكسً ما يزيد عف خمسة كخمسيف مكضعا، 
ؼ في معاني القرآف ػػػػل  فما كاف ينبغي أف يصٌد عٌما أي  ،فسيربالتٌ  ريعة، كاىتـٌ عالـ في أصكؿ الشٌ 

عرابو.  كا 

حاة و مع إماـ النٌ مذىبى  ،اءحك عند الفرٌ ذىب اإلماـ ابف القٌيـ في عرضو لمسائؿ النٌ  كقد    
نس بيا في كاستأ ،مف المسائؿ التي كافقو فيياكعارضو في أخرل، ك  ،إٍذ كافقو في آراء ؛سيبكيو

 نذكر: ،حكٌيةتناكلو لممسائؿ النٌ 
  ٌْؿ ق ﴿مف اآلية:  (ين  عى بى اتَّ  فً مى كى ) اء في إعرابو لػاستأنس اإلماـ ابف القٌيـ برأم الفر

ِف اتََّبَعِني َوُسْبحاَف المَِّو َوما َأَنا ِمَف ػيَرٍة َأَنا َومَ ػِإَلى المَِّو َعمى َبصِ  ىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو
معطكؼ  (بعنيكمف اتٌ ) :اء كجماعةقاؿ الفرٌ »يقكؿ اإلماـ ابف القٌيـ: ، 108يوسؼ ﴾ْشِرِكيفَ ػػُ اْلم

قاؿ ابف األنبارم:  ...بعني يدعك إلى اهلل كما أدعكيعني أنا كمف اتٌ  ؛(أدعك)مير في عمى الضٌ 
فيككف  (بعنيعمى بصيرة أنا كمف اتٌ ) :يبتدئ بقكلو ثـٌ  ،(إلى اهلل)عند قكلو  الكبلـي  كيجكز أف يتـٌ 

فقد عرض  ،1«اء أحسف كأقرب إلى الفصاحة كالببلغةكقكؿ الفرٌ  ...الكبلـ عمى قكلو جممتيف
ألٌنو األقرب إلى  ؛اء أقكلالفرٌ  مذىباء ثـٌ رأم ابف االنبارم، كرأل أٌف اإلماـ رأم الفرٌ 

 فً )كمى ك» ، قاؿ العكبرٌم: كما اختاره ابف القٌيـ قد اختاره كثيركف الفصاحة كالببلغة.
فقد جاء استئناس اإلماـ ابف القٌيـ ، 2.«عمى ضمير الفاعؿ في أدعكبعني(: معطكؼ اتٌ 

 كجيا مف كجكه اإلعراب. توفقالما فيو مف قٌكة الببلغة، كمك  ،برأم الفٌراء
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  ٌـَ اُ ُموَسى ﴿ اء في شرح قكلو تعالى:الفرٌ  إليو بما ذىب ـاستشيد اإلماـ ابف القي َوَكمَّ
ؿ إلى اإلنساف كصى ي ما يي اء: العرب تسمٌ قاؿ الفرٌ  » : قاؿ اإلماـ ابف القٌيـ .164ساءالنّ ﴾َتْكِميًما
 حقيقة لـ يكف إالٌ  ،و بالمصدرػتػٍ قى ػقٌ ػػو بالمصدر، فإذا حقي ما تحق   طريؽ كصؿ. كلكفٌ  بأمٌ  ،كبلما

 قاؿ: أراد الجدار، كال يقاؿ: إرادةن ػيقاؿ: فبلف أراد إرادة، يريدكف حقيقة إرادة. كي ،كبلـ، كاإلرادةػػال
تأٌكد المعنى أٌف اهلل عٌز كجٌؿ  ،()تكميما فمٌما تأٌكد الكبلـ بالمصدر ،1«غير حقيقة. و مجازه ألنٌ 

 ة.غة العربيٌ حكية في المٌ النٌ بلـ نطقا ال رمزا، كىذا مف بديع المعاني كٌمـ مكسى عميو السٌ 
  ٌَفَما  مف اآلية: مير في )يكٌذبؾ(اء في معنى الضٌ اختار اإلماـ ابف القٌيـ رأم الفر ﴿

َفَما ُيَكذُِّبَؾ َبْعُد ﴿ :لمجاىد تي قمٍ  :قاؿ منصكر » :قاؿ اإلماـ  .7يفالتّ  ﴾ ُيَكذُِّبَؾ َبْعُد ِبالدِّيفِ 
مير الضٌ  :كقاؿ قتادة ،عنى بو اإلنساف ،فقاؿ معاذ اهلل إثما ،دان ى بو محمٌ نى عى  .7الّتيف ﴾ِبالدِّيفِ 

إذا قاؿ  ،(جؿي ب الرٌ كذً ) :قاؿيي  ،كىذا مكضع يحتاج إلى شرح كبياف ،اء، كاختاره الفرٌ y بيٌ لمنٌ 

ف  ،وا اعتقدت كذبى إذن  ،بتوكلك اعتقدت صدقو ككذٌ  ،بإذا نسبتو إلى الكذً  (،تو أنابٍ كذٌ )ك ،بالكذً  كا 

، ككأٌني yبٌي مير عائدا عمى النٌ اء اختار أف يككف الضٌ الفرٌ  فذكر اإلماـ أفٌ  ،2«كاف صادقان 

 فشرحو ككٌضحو. ،اء حٌجةن، كرأل أٌنو يحتاج إلى شرح كبيافاكتفى بما ذىب إليو الفرٌ باإلماـ 

و مف أقكالو، كمٌما استأنس بو مف با استشيد اءى، كممٌ ا كافؽ اإلماـ ابف القٌيـ الفرٌ نة ممٌ ىذه عيٌ    
ذكر ن، ك قميمةفيي  ،نة اإلماـ ابف القٌيـ؛ أٌما المسائؿ التي خالفو فيياآرائو، كىي كثيرة في مدكٌ 

 منيا:

  ٌَأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىوَ  المَّوُ َشِيَد ﴿في شرح قكلو تعالى :  اءى خالؼ اإلماـ ابف القٌيـ الفر 
يادة أحدىا: أف تككف الشٌ  » قاؿ اإلماـ:، 18آؿ عمراف  ﴾َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْمـِ َقاِئًما ِباْلِقْسطِ 

كىك المشيكد بو. كيككف فتح  سبلـمى الجممتيف. فيي كاقعة عمى ًإٌف الٌديف عند الٌمو اإلكاقعة ع
 ىك. كىذا تكجيو و ال إلو إالٌ أم بأنٌ  ؛عمى إسقاط حرؼ الجرٌ  (أىنَّوي ال ًإلوى ًإالَّ ىيكى )مف قكلو  (وأنٌ )
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أىنَّوي ال ًإلوى )المشيكد بو: ىك نفس قكلو  المعنى عمى خبلفو، كأفٌ  ا. فإفٌ اء. كىك ضعيؼ جدٌ الفرٌ 
كنبلحظ ، 1«ت.مى صى رفت، كبو حى كالعناية إلى ىذا صي  كما في حٌيزىا. (إفٌ )فالمشيكد بو  (ًإالَّ ىيكى 

ريقة في ، كىذه الطٌ عيؼ جٌدا(الضٌ )أم إذ كصفو بالرٌ  ؛اءأٌف اإلماـ كاف شديدا في رٌده لرأم الفرٌ 
كليس ىذا مف باب ككف  -كقد تقٌدـ -نا اإلماـ ينتيجيا في رٌد بعض آراء سيبكيوما ألفيٍ  دٌ الرٌ 

ألٌف اإلماـ لـ ينتصر لمبصرة عمى  ؛كسيبكيو مف أعبلـ البصرة ،ا مف أعبلـ الككفةمن الفٌراء عمى 
ف كاف ميمو لمبصريٌ حساب الككفة، فقد رٌد آراء لمبصريٌ   يف أكبر.يف كتبٌنى مكاقؼ لمككفة، كا 

  ٌَف ِو َقِريٌب مِ مّ إفَّ َرْحمَت ال﴿ :ي اآليةػاء ففرٌ ػقيـ رأم الػؼ اإلماـ ابف الػضع
 يبه رً مٌنا قى  ؾى اري فإذا قالكا: دى  » كتأنيثيا: اء في تذكير )قريب(قاؿ الفرٌ  .56األعراؼ ﴾ُمْحِسِنيفَ ال

ف كىافى  ًفي القرب كالبعد ذكَّركا كأنَّثكا. كذلؾ أفٌ  ،يبه رً قى  ؾى نٍ مً  ةه نى بلى أك في  القريب ًفي المعنى كا 
ا فكأنٌ  ألٌنيا في تأكيؿ  ؛رةكردت مذكٌ  فػ )قريب( 2«ريبػف مكاف قػي مػأكيؿ: ىػو ًفي تمرفكعن

القريب  اسع: أفٌ المسمؾ التٌ  »كجيو، قاؿ: لئلماـ ابف القٌيـ ىذا التٌ  ؽٍ ، كلـ يري ريب(ػ)مكاف ق
ب اني قرٍ كالثٌ  ،تقكؿ فبلنة قريبة لي ،اءفيذا بالتٌ  ،سب كالقرابةأحدىما: النٌ  :يراد بو شيئاف

اء كىذا مسمؾ الفرٌ  ،يكال تقكؿ قريبة منٌ  ،يفبلنة قريبا منٌ  تقكؿ جمستٍ  ،كىذا ببل تاء ،المكاف
  )قريب(كرأل اإلماـ ابف القٌيـ أٌف اإلتياف بػػ ، 3«كجماعة كىك أيضا ضعيؼ رحمو اهلل

 أٌما في االسـ فبل. ،يجكز فقط إذا كاف ظرفا ،ر كمييماث كالمذكٌ لممؤنٌ 
 اعتمادا (بدائع الفكائد)اإلماـ ابف القٌيـ في تأليفو لكتابو  دلقد اعتمييمي: موقفو مف السّ  -3

أجرل دراسة مكازنة بيف  4كاكتكر أيمف الشٌ ى إٌف الدٌ حتٌ ييمي، كبيرا عمى كتاب )نتائج الفكر( لمسٌ 
ييمي في ما يزيد عف ـ قد ذكر السٌ ، كقد أحصى ما أحصيناه مف أٌف اإلماـ ابف القيٌ ففيٍ المؤلَّ 

بياف في ذكره في )التٌ تيف اثنتيف، كلـ يرد فقد ذيكر مرٌ  ،ـ(فسير القيٌ أٌما في )التٌ  خمسيف مكضعا،
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ده في مكاقؼ : فقد أيٌ حاةالنٌ  و مع غيره مفمسمكييمي اإلماـ مع السٌ سمؾ أقساـ القرآف(. كلقد 
دكف  ػؿٍ لـ يحي  ،ييػميابف القٌيػـ بالسٌ  اإلماـ ٌف تأٌثرغير أ، كاستأنس بآرائو كاستػشيد بيا، ةكثير 

 حك كقضاياه. اه في مسائؿ النٌ مخالػفتو إيٌ 

فٌ      نذكر:، ييميـ مف آراء أبي القاسـ السٌ مٌما استأنس بيا اإلماـ ابف القيٌ  كا 
 وُه َخْوًفا ػ﴿َواْدعُ عالى: ػػراب قكلو تػيمي في إعػيتار اإلماـ ابف القٌيـ رأم السٌ اخ

األعراؼ  ﴾ةً يَ فْ خُ ا وَ عً ر  ضَ تَ ﴿كانتصاب قكلو  »قٌيـ: ػاإلماـ ابف ال يقكؿ ،56راؼ ػاألع ﴾ًعاػمَ ػػَوطَ 

 يفى فً خٍ عيف مي كه متضرٌ عي ادٍ  :أم ؛قيؿ: ىك عمى الحاؿ، 56راؼػاألع ﴾اعً مَ طَ وَ  افً وْ خَ وَ ﴿ 55
ب عمى المفعكؿ لو. كقيؿ: ىك نصٍ  ييمي كغيره.حو السٌ رجٌ يخائفيف طامعيف، كىذا ىك الذم 

فقد اختار ، 1«و منصكب عمى الحاؿحيح في ىذا: أنٌ كالصٌ  ..حاة.كىذا قكؿ كثير مف النٌ 
ما انتصب عمى إنٌ  ،حاة، كرأل )خكفا( ك)طمعا(ييمي عمى غيره مف النٌ السٌ اإلماـ رأم 

 الحاؿ.
  ٌفبيٌ مف البسممة، فقد  حمف(الرٌ ) ييمي في إعرابواستشيد اإلماـ ابف القٌيـ بمذىب الس 

إٌنو بدؿ، كلـ يذكًر اإلماـ ىؤالء  اكقالك نعتا،  حمف(الرٌ )حاة مف استبعد أف يككف اإلماـ أٌف مف النٌ 
ـٌ استشيد بقكؿ السٌ حاة، النٌ  ككذلؾ عطؼ  ،ييمي: كالبدؿ عندم فيو ممتنعقاؿ السٌ  »ييمي: ث

كليذا قالكا:  ،يايا كأبينً المعارؼ كمٌ  ؼي رى عٍ و أى فإنٌ  ،ؿ ال يفتقر إلى تبييفاالسـ األكٌ  ألفٌ  ؛البياف
ف جرل مجرل األعبلـكلكنٌ  .(ما اهلل)كلـ يقكلكا ك ،﴾فُ مَ حْ ا الرَّ مَ وَ ﴿ فيك كصؼ يراد بو  ،و كا 
نٌ  ،حمف مف أبنية المبالغة كغضباف كنحكهالرٌ   أفٌ إالٌ  ،حيـككذلؾ الرٌ  ،ناءالثٌ  ما دخمو معنى كا 

ككذلؾ  ،ثنية في الحقيقة تضعيؼالتٌ  فإفٌ  ،ثنيةالمبالغة مف حيث كاف في آخره ألؼ كنكف كالتٌ 
فظ مضارعا فكاف المٌ  ،ركٍ امؿ لضعفيف مف الغضب كالس  حغضباف كسكراف  فكأفٌ  ،فةىذه الصٌ 

كىمنا في المسألة، كما ييمي، ككأنٌ كلـ يعٌقب اإلماـ عمى قكؿ السٌ  ،2«ثنيةفظ التٌ مى لً  ي بو ارتضاه حى
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كقكلو »ٌجاج: حاة، قاؿ الزٌ ىك ما ذىب إليو بعض النٌ  ،ييمي ككافؽ فيو ابف القٌيـذىب إليو السٌ 
) : )الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً لى ذلؾ ذىب الفرٌ  1«لمًَّو عزَّ كجؿَّ فات ىذه الصٌ  عزَّ كجؿَّ    .مخشرماء كالزٌ كا 

  ٌعمت جي » :صغيرييمي في تبييف الحكمة في عبلمات التٌ استأنس اإلماـ ابف القٌيـ بقكؿ الس
 :ييمي فقاؿما أشار إليو السٌ  - كاهلل أعمـ -كحكمة ذلؾ  ،ثانيو كفتحى  ،لوأكٌ  صغير ضَـّ عبلمة التٌ 

يد في فزً  ،ؿالً عى فى ػ: يد في الجمع ألؼ ثالثة ككقد زً  و،كالجمع مقابم ،رصغير تقميؿ أجزاء المصغٌ التٌ 
يادة في فظ عمى حسب الزٌ يادة في المٌ الزٌ  ألفٌ  ؛أنيثكلـ يكف آخرا كعبلمة التٌ  ،مقابمتو ياء ثالثة

كىينا اكتفى اإلماـ ، 2«بجزء منو دكف جزء ال تختٌص  ،غر الجسـفة التي ىي صً كالصٌ  ،المعنى
 صغير، كلـ يعٌقب عمى قكلو.ييمي في الحكمة مف عبلمات التٌ القٌيـ بما ذىب إليو السٌ ابف 

ـي  ،ةإٌنما ىي نماذج مف مسائؿ نحكيٌ  ،إٌف ما أكردناه     ، كىي ييميَّ ابف القٌيـ السٌ  كافؽ فييا اإلما
كقد . ييميكما أكردىا السٌ  ،كثيرة في )بدائع الفكائد(، كقد يعمد أحيانا إلى اإلتياف بالمسألة كاممة

 أخرل، بؿ تشٌدد في الرٌد عميو في بعضيا، نذكر مف ذلؾ:   خالفو في مسائؿ 
  ٌنتائج )ييمي في السٌ ، فقد أكرد (شًرب)ييميَّ في مصدر الفعؿ خالؼ اإلماـ ابف القٌيـ الس

 بي ىك المصدر بالفتح، كالش رٍ  بي ، فالشَّرٍ بي ب كالش رٍ ا الشَّرٍ كأمٌ »ب ىك: ، أٌف مصدر شرً (الفكر
ما ايت ًسع ػؿ، كربٌ ػمؽ في األصػػعكؿ مطػك مفػػدث الذم ىػػأك عف الح ،بارة عف المشركباتػع
 ﴾ِييـِ لْرَب اَفَشاِرُبوَف شُ ﴿نو، كما قاؿ: ػؿي مػعالف تيؽٌ ػذم ايشػػدر الػػرم مجرل المصجٍ فأي  ،وػفي

كة مف كنبٍ  ،قمت ىذه كبكة مف جكاد»ييمي، قاؿ: السٌ  ـ رأمى فرٌد اإلماـ ابف القيٌ  ،3«55الواقعة
قاؿ اهلل  ،يفرب بكسر الشٌ ا المشركب فيك الش  كأمٌ  ،ىك المصدر ـٌ رب بالضٌ الش   فإفٌ  ،صاـر
ـْ ِشْرُب َيْوـٍ َمْعُموـٍ ﴿اقة: في النٌ  كما تقكؿ  ،فيذا ىك المشركب، 155الّشعراء ﴾لَيا ِشْرٌب َوَلُك

كىذا  ،تستكفكنو في يكمكـ ـه كقسٍ  كلكـ حظ   ،و في يكميابي تشرى  كنصيبه  ـ مف الماء كحظ  سٍ قً 
 فقد اختار اإلماـ أفٌ  ،4«حف لممطحكفكالط   ،ح بمعنى المذبكحلذ بكا ،في الباب ىك القياس
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ىك المشركب. كقد  )الش رب(، كرٌد ما ذىب إليو السييمي الذم رأل أٌف )الش رب(المصدر ىك 
و غير أنٌ  ،حكعمـ النٌ  فيمٌكف د أقٌر لو بالتٌ ػػييمي كبكةى جكاد، فقاعتبر اإلماـ أٌف ما ذىب إليو السٌ 

ـي يؤخذ منو كيي   ماع كالقياس.ييمي بالسٌ السٌ  مذىبى  ترؾ، كقد رٌد اإلما
  َغاِفِر الذَّْنِب ﴿في إيراد العطؼ كحذفو في اآلية:  ،ييمياإلماـ ابف القٌيـ بقكؿ السٌ لـ يقتنع

فذكر اإلماـ أٌف اهلل عٌز كجؿ قد  ،3غافر﴾َوَقاِبِؿ التَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِؿ ال ِإَلَو ِإاّل ُىوَ 
اًفًر الذٍَّنبً ) عطؼ بيف ـٌ أكرد، (قىاًبًؿ التٍَّكبً ك ( ك)ى غى رأم  فذكرببل عطؼ.  (شىًديًد اٍلًعقىابً ) ث

ف ما حسي ييمي: إنٌ فقاؿ السٌ  ،ليف دكف اآلخريففي االسميف األكٌ  ؼى طى فعى  » :في المسألة ييميالسٌ 
عمو سبحانو في غيره ال في نفسو ػكف ،ليف لككنيما مف صفات األفعاؿؼ بيف االسميف األكٌ ػالعط

و يريد تنبيو ألنٌ  ؛فليما منزلة الجممتيٍ كلتنزٌ  ،فيٍ حيحة بيف المعنيى فدخؿ حرؼ العطؼ لممغايرة الصٌ 
بغير  ﴾ اْلِعَقابِ  َشِديدِ  ﴿ـ قاؿ: ػث ؛كهي مي ػػم  ؤى ػػكه كيي رجي ػى لي ،ذاػػؿ ىػؿ ىذا كيفعػعفٍ و يى عمى أنٌ  ،العباد

فصار  ،األفعاؿ كىك معنى خارج عف صفات ،ة كالقدرةة راجعة إلى معنى القكٌ دٌ الشٌ  ألفٌ  ؛(كاك)
، فإٌف شٌدة عقابو  كىك كما ترل غير شاؼ ،ىذا جكابو ...﴾اْلَعِزيِز اْلَعِميـِ ﴿بمنزلة قكلو:  كال كاؼو

شاؼ  ذىب إليو غيري  ، كرأل أٌف ماييميالسٌ  قكؿى اإلماـ  كىينا أيضا ردَّ  ،1«.مف صفات األفعاؿ
ـٌ بٌيف اإلماـ بعدىاكاؼو كال  الكجو الذم رآه صحيحا، كأشار إلى أٌف العاطؼ قد كرد بيف  ، ث
افً ) قى ( ك)ًر الذٍَّنبً ػػغى عاطؼ في ما ػػػدـ كركد الػػػا عف، كأمٌ ػػٍ ما بمثابة جممتيػػيألنٌ  ؛(اًبًؿ التٍَّكبً ػػػكى

 .38يس  ﴾اْلَعِزيِز اْلَعِميـِ  يرُ دِ قْ تَ  ؾَ لِ ذَ ﴿تعالى  ونحك قكل ،يا بمثابة األسماء المفردةفؤلنٌ  ؛بعدىا
  ٌفي قكلو تعالى:  (ةي حى يٍ الصَّ )ة مف تأنيث ييمي في العمٌ عٌقب اإلماـ ابف القٌيـ عمى رأم الس
ْيَحةُ ﴿ ة صالح في معنى يحة في قصٌ الصٌ ...» قاؿ اإلماـ:، 67ىود ﴾َوَأَخَذ الَِّذيَف َظَمُموا الصَّ

ِئٍذ ِإفَّ َربََّؾ ُىَو اْلَقِوي  ػْزِي َيْومِ ػْف خِ ػَومِ ﴿ كانت منتظمة بقكلو سبحانو: إذٍ  ؛العذاب كالخزم
ذاب المذككر في اآلية ػكعف الع ،ؾ الخزمػبارة عف ذلػيحة عصارت الصٌ ػف ،66ىػػود ِزيُز﴾ػػاْلعَ 
كعندم فيو  .ييميىذا جكاب السٌ  ،و لـ يذكر فييا ذلؾفإنٌ  ،ة شعيببخبلؼ قصٌ  .ذكيرالتٌ  مى كً فقى 

ياح بمعنى الصٌ  ،يحة يراد بيا المصدركىك: أف الصٌ  ،-إف شاء اهلل - جكاب أحسف مف ىذا
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فمـ يرٌد اإلماـ ابف  1«أنيث أحسففيككف التٌ  ،مف المصدركيراد بيا الكاحدة  ،ذكيرفيحسف فييا التٌ 
نٌ ييمي، كلـ يخطٌ القٌيـ ما ذىب إليو السٌ  ما رأل أٌف تعميمو )تعميؿ ابف القٌيـ( أفضؿ، فذكر أٌف ئو، كا 

نٌ  (،ياحالصٌ )ة في ذلؾ ىي ككف المصدر العمٌ  ما جاءت فجيء بالفعؿ مذٌكرا عمى أصمو، كا 
ذا كاف القصد المفرد و أريدألنٌ  ؛ثةيحة مؤنٌ الصٌ    أنيث أحسف.فالتٌ  ،بيا المفرد، كا 
ذٍ     مف معاصريو  ،حكخٌصصنا ىذا المبحث إلى مكقؼ اإلماـ ابف القٌيـ مف أعبلـ النٌ  كا 

بؿ كاف ؛ فحسب ةا تطارحكه مف آراء نحكيٌ ميو، فما كٌنا نبتغي تبييف مكقؼ اإلماـ ممٌ كمتقدٌ 
 ظير أٌف اإلماـ لـ يكف مجٌرد ناقؿ لما أٌصمكه كني منيجو في االستشياد بيؤالء،  مبتغانا أف نكٌضح
ٌنمةمف قكاعد نحكيٌ  ثبت ىذا المبحث ا. كيي نحكيٌ  ا، كجعؿ لنفسو منيجخاٌصة بوا استقٌؿ بآراء ، كا 

األصيمة مف  مف مضانوكذلؾ باالغتراؼ  ،هحك كقضاياأٌف اإلماـ قد تفٌقو في عمـ النٌ  ،أيضا
    حاة.مختمؼ طبقات النٌ 
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اإلماـ  مييد أفّ تّ ال رنا فيذكَ المبحث الخامس: َأثَػػُر اإلماـ ابف قّيـ الجوزية في مف بعده:  
مريدوف كثُػٌر: كالحافظ ابف كثير، والفيروز آبادي... غير  ةقاتو العمميّ ابف القّيـ اختمؼ إلى حمْ 

أّف معظـ مريديو قد نيموا مف عممو في شؤوف العقيدة، والفقو، والتفسير، وغيرىا مف عمـو 
، يقوؿ  الشريعة، حّتى إّف شيادتيـ عنو، واعترافيـ بفضمو انصّب عمى إسياماتو في ىػػػػػػذه العمـو

ي عمـو ف فوتفنّ  ،يف وأخذ عنوالدّ  يخ تقيّ مذىب، وبرع وأفتى، والـز الشّ ي الو فػػوتفقّ  »ابف رجب: 
ليو فييما المنتيى. والحد يف،دّ ل، وبأصوؿ ايوػػػػى فجارَ فسير ال يُ وكاف عارفا بالتّ  ،اإِلسالـ يث وا 

ا فييو ػػة، ولوبالفقو وأصولو وبالعربيّ ، ؽ في ذلؾػػػػمحَ ومعانيو وفقيو، ودقائؽ االستنباط منو، ال يُ 
 ؼصوّ موؾ، وكالـ أىؿ التّ ، وكاف عالما بعمـ السّ وغير ذلؾ ،حوالـ والنّ كـ المّ ػػػوتع ،ولىػػالطّ  اليدُ 

شاراتيـ، ودقائقيـ. َلُو ِفي ُكؿّ  ، ونستنتج مف قوؿ )ابف 1«ولىالطّ  مف ىذه الفنوف اليدُ  ففّ  وا 
رجب( أّف إسيامات اإلماـ امتّدت لتشمؿ سائر عمـو الّشريعة الّسمحاء: عقيدًة، وفقيا، وحديثا... 
لى ذلؾ ذىب  وأشار إلى أّف اإلماـ قد تعّمـ الكالـ والّنحو، دوف أف ينّوه بجيوده وآرائو الّنحوّية، وا 

أخذىـ عنو عمـو الّشريعة، ونرى أّف ذلؾ مرّده  معظـ مريديو؛ إذ لـ يأخذوا عنو عمـ الّنحو، بقدر
 إلى عاممْيف اثنيف:

ّنما تطّرؽ إلييا عَرضا في   -1 إّف معظـ اآلراء الّنحوّية لإلماـ لـ يقصد إليو قصدا، وا 
 معرض تناولو لمسائؿ التّفسير والفقو وأصولو؛

و، قد أْلَيت إّف اإلسيامات الجّمة لإلماـ في عمـو الّشريعة، والتي طغت عمى مؤّلفات  -2
مريديو عف االغتراؼ مف آرائو الّنحوّية، خاّصة أّف تطّمبيا يقتضي تقّصييا في مختمؼ 

 مؤّلفاتو.

إّف تأّثر تالمذة اإلماـ ابف القّيـ بآرائو في عمـو الّشريعة، وعدـ انتباىيـ آلرائو الّنحوّية، لـ    
ثّمة مف تأّثر باآلراء الّنحوية لإلماـ  ينسحب عمى جيع المريديف؛ إذ أمكننا البحُث أْف نستشّؼ أفّ 

ىػ(، الذي كاف أحد مريديو. وقد بدا تأّثره  768ولعّؿ أبرزىـ ابنو: إبراىيـ بف قّيـ الجوزية )ت 
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باآلراء الّنحوية لإلماـ ابف القّيـ جمّيا في كتابو الموسوـ: )إرشاد الّسالؾ إلى حّؿ ألفية ابف 
  مالؾ(.

قاؿ محّقؽ الكتاب  لجوزية في ابنو إبراىيـ بف قّيـ الجوزية:أثر اإلماـ ابف القّيـ ا -1
فيو ُيعَنى عناية كبيرة بما يؤازره الّدليؿ، بغّض  »)إرشاد الّسالؾ إلى حّؿ ألفية ابف مالؾ(: 

الّنظر عف كونو منسوبا إلى زيد أو إلى عمرو... وىو في ذلؾ متأّثر بأبيو محّمد بف أبي 
أبوه المشيور بػػػ )ابف قّيـ الجوزية(، ونستنتج مف قوؿ  ، ومحّمد بف أبي بكر ىو1«بكر

المحّقؽ أّف صاحب )شرح األلفية(، قد تأّثر بأبيو في منيجو الّنحوي اّلذي اعتمد الّدليؿ 
والحّجة في تحميمو لممسائؿ الّنحوّية، وموقفو مف المسائؿ الخالفّية. ولـ يشر المحّقؽ إلى 

ر فييا ابراىيـ بف القّيـ بأبيو محمد بف القّيـ، وىو ما مختمؼ المسائؿ والقضايا التي تأثّ 
 سنسعى إلى توضيحو في ما يأتي:

لمسنا تأّثر  لقد :(محّمدا بف القّيـ)بف القّيـ أباه  ـُ وافؽ فييا إبراىي ة  نحويّ  مسائؿُ  -1-1
ف نذكر بعضا إبراىيـ بف القّيـ بأبيو اإلماـ محّمد بف القّيـ، في مسائؿ نحوّية كثيرة، ويحُسف بنا أ

منيا، مرّكزيف عمى المسائؿ التي كانت موضع خالؼ بيف الّنحاة، مبّينيف وجو تأّثر إبراىيـ بف 
 القّيـ بأبيو محّمد بف القّيـ:

إلى أّف  أشرنا في مبحث المبتدأ والخبر مف فصؿ األسماء مسّوغ االبتداء بالنكرة: -1-1-1
اإلماـ ابف القّيـ قد حّدد ضابطا واحدا يسّوغ االبتداء بالّنكرة، وىو حصوؿ الفائدة، يقوؿ: 

ال حصره و  ،بو لـ يجعؿ لالبتداء بيا ضابطافي كتا فإفّ  ،حو سيبويووىذه طريقة إماـ النّ »...
، ولقد 2«سواهظر عند النّ ت بُ الذي ال يثْ  ىذا ىو الحؽّ حة الفائدة، و بؿ جعؿ مناط الصّ  ،ددبع

استيجف اإلماـ أف ُتضبط المسألة )مسألة االبتداء بالنكرة( بضوابط عديدة، تشّؽ عمى المتعمميف 
 وبّيف أّف األصؿ في المسألة ىو اإلفادة، فمتى حصمت جاز أف يبتدأ بالّنكرة.

                                                                                                       

                                                 

يمي د السّ تح: محمد بف عوض بف محمّ إبراىيـ بف محّمد بف قّيـ الجوزية، إرشاد الّسالؾ إلى حّؿ ألفّية ابف مالؾ،  - 1
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المبتدأ األصؿ تعريؼ »لقد ذىب االبف )إبراىيـ بف قّيـ الجوزية( مذىب أبيو في المسألة:    
وتنكير الخبر؛ ألّف المبتدأ معمـو عند المخاطب، والخبر مجيوؿ، ولذلؾ لـ يسغ االبتداء بالّنكرة 

ـّ أورد إبراىيـ بف القّيـ أمثمة عف حصوؿ الفائدة بالّنكرة 1«إال عند حصوؿ الفائدة. وكذلؾ  –، ث
و ما حصمت بو وُيقاس عمى ذلؾ كمّ »واستطرد مستنتجا:  - فعؿ أبوه )محّمد ابف القّيـ(

ّنما حسبو في ذلؾ تمّثؿ حصوؿ 2«الفائدة ، فميس لممتعّمـ أف يحفظ مواضع االبتداء بالّنكرة، وا 
لى ذلؾ ذىب سيبويو. الفائدة،  وىو األصؿ في المسألة، وا 

ونرى أّف في موافقة إبراىيـ بف القّيـ لإلماـ ابف القّيـ، في مسألة االكتفاء بضابط الفائدة    
تداء بالّنكرة، موافقًة لو في مبدأ التّيسير، وتأّثرا بو في الّنأي عف الّتكّمؼ، والّتعّسؼ مسّوغا لالب

 في المسائؿ الّنحوّية. 

ة بيف إّف مسألة العامؿ في المبتدأ والخبر مسألة خالفيّ  الخبر:المبتدأ و  عامؿ فيال -1-1-2
و االبتداء، وذىب الكوفيوف ؛ فقد ذىب البصريوف إلى أّف العامؿ في المبتدأ ىمدرستي الّنحو

إلى أّف العامؿ إّنما ىو لفظي، فقالوا بترافع المبتدأ والخبر. وأشرنا في ما تقّدـ إلى أّف اإلماـ ابف 
العامؿ المعنوي ، و و عامؿ معنويّ أّف المبتدأ يعمؿ في » القّيـ ذىب مذىب البصرييف في المسألة:

 :إبراىػػػػيـ ابف الػػػػقّيـ أباه في المسألة، قػػاؿ ؽػػػوواف، 3«ؿ.ػػػقِ ما عُ ػػػظي لػػػره في المعموؿ المفػػػػلوال أث
، وفي قولو إشارة صريحة إلى مخالفة الكوفييف 4«وىو االبتداء ال الخبرافع لممبتدأ معنى، الرّ  »

 الذيف رأوا أّف عامؿ الّرفع في المبتدإ ىو الخبر.
 الجممة المنسوخة فيالعامؿ في المبتدأ والخبر  مسألة اه أيضا فيػبف القّيـ أبػػؽ إبراىيـ واف    

كػػػاف وأخػػواتيا ىي العاممػػة في المػػػبتدإ والخبر، فتػػػرفع المبػػػتدأ لشػػػبيو بالفاعؿ، ويسّمى »قػػاؿ: 
َوَكاَف المَُّو ﴿اسميا، وتنصب الخبر لشبيو بالمفعوؿ بو ويسّمى خبرىا، نحو: )َكاَف ُعَمُر َسيًِّدا(، 
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لى ىذا ذىب اإلماـ ابف القّيـ 1«96اءػػػػػػػػسالنّ  ﴾ُفوًراغَ  ...ولػػػـ تكػػف لتنصب االسميف؛ ألّف »: وا 
أصميا أف ترفع ما بعدىا، ولـ تكف لترفعيما معا، فال يظير عمميا، فمذلؾ رفعت أحدىما 

وبّيف اإلماـ ابف القّيـ أّف العمة في نصب الخبر، ليس قياسا عمى المفعوؿ بو  .2«ونصبت اآلخر
ّنما ليظير عمؿ )كاف وأخواتيا(؛ إْذ لو رفعتيما معا لـ يظير عمميا.  -كما ذىب إليو ابنو –  وا 

إّف إبراىيـ بف القّيـ في موافقتو ألبيو في مسألة العامؿ في مبتدإ وخبر كاف وأخواتيا، يكوف    
أّيد المذىب البصرّي في المسألة، وخالؼ الكوفييف؛ ألّنيـ )الكوفييف( رأوا أّف الخبر منتصب  قد

. ونرى أّف مذىب البصرييف يستقيـ، مف باب أّف خبر كاف وأخواتيا، األصؿ فيو 3عمى الحالّية
لطالب أنو خبر لممبتدأ، وليس أصمو حاال: فإذا قػػػػػمنا: )كاف الطالُب مجتيدا( فاألصؿ فيو )ا

 مجتيٌد(، وليس ثّمة مسّوغ يصّيره حاال بدخوؿ الّناسخ عمى الجممة االسمية.

، فيناؾ مف لـ يعّدىا (حاة في مسألة العطؼ ب )لكفْ اختمؼ النّ : )َلِكْف(ػػػ العطؼ ب 1-1-3-
مف حروؼ العطؼ، ومف ىؤالء ابف الّسراج في )األصوؿ في الّنحو(، وىناؾ مف اعتبرىا حرؼ 

أف تكوف حرؼ عطؼ. ىذا مذىب جميور ...الثّاني »لؾ شروطا، قاؿ المرادي عطؼ وحّدد لذ
إذا لـ تدخؿ عمييا  يا ال تكوف عاطفة، إالّ اختمفوا عمى ثالثة أقواؿ: أحدىا أنّ  حوييف. ثـّ نّ ػػال
ستعمؿ إال يا عاطفة، وال تُ اني أنّ والثّ  حوييف.قيؿ: وأكثر النّ  ،وىو مذىب الفارسي ،واوػػال

فالذيف رأوا أّف )لكْف( تكوف عاطفة اختمفوا في شرط اقترانيا بػػ )الواو(، ففريؽ رأى أّنيا  ،4«بالواو
 ال تكوف عاطفة إال  بتجّردىا مف )الواو(، ورأى آخروف أّنيا ال تكوف عاطفة إاّل مقترنة بػػ )الواو(.

إلى أّف اإلماـ قد اعتبر )لكْف( حرؼ عطؼ، واشترط تجّردىا مف  5وقد أشرنا في ما تقّدـ    
لى ذلؾ ذىب ابنو إبراىيـ بف القّيـ في شرحو لأللفية:  فمنو )لكْف(، وال يعطؼ بيا  »)الواو(، وا 
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إاّل بعد الّنفي، أو الّنيي، نحو: )ما قاـ زيد لكْف عمرو(... وِمف َشْرِط كونيا لمعطؼ، أف تكوف 
، وىو بذلؾ يكوف قد تأّثر بموقؼ أبيو في المسألة، وما يدّلنا عمى ذلؾ 1«او.غير مسبوقة بالو 

 ىو أّف ابف مالؾ في األلفية، لـ يحّدد ّشرط الّتجّرد مف )الواو(:
 2َوَأْوِؿ )َلِكْف( َنْفًيا َأْو َنْيًيا َو)اَل(    ِنَداًء َأْو َأْمًرا َأْو ِإْثَباًتا َتاَل 

ّنما أضافو إبراىيـ بف ال  قّيـ، وذلؾ أخذا برأي شيخو: أبيو محّمد بف القّيـ، اّلذي سّف في ذلؾ وا 
 قاعدة مّطردة أساسيا أّف حرؼ العطؼ ال يدخؿ عمى حرؼ عطؼ آخر. 

ونؤّيد ما ذىب إليو اإلماـ ابف القّيـ، ووافقو فيو ابُنو إبراىيـ مف بعده؛ ألّف حروؼ العطؼ    
َبس المعنى، ومف ثـّ رأى إبراىيـ بف القّيـ أّف )لكْف( إذا تأتي لمعاٍف مخصوصة، فإذا اقترنت، ِاْلتَ 

 اقترنت بالواو، كانت لالبتداء.   

إّف ما تقّدـ عّينة مف مسائؿ نحوّية وافؽ فييا إبراىيـ ابف القّيـ أباه اإلماـ، وأمثمتيا كثيرة في    
نما الغاية أف نمّثؿ لتأّثر المريد بشيخو في مسائؿ الّنحو.  شرحو األلفية، وليس عرضيا غايتنا، وا 

ولعّؿ تأّثره بو مرّده إلى كوف اإلماـ ابف القّيـ كاف المعّمـ األبرز البنو، ولـ يذكر أصحاب 
جنازتو  وكانت»التّػػػراجـ أّنػػػو تمّقى العػػمـو عػػػف عمماء آخريف، بؿ رّكزوا عمى تػػػأثّػػػره بأبيو: 

ر خَ حو والفقو وفنوف أُ وأربعيف سنة، وكاف بارعا فاضال في النّ  حافمة، وقد بمغ مف العمر ثمانيا
، ويؤّكد قوؿ ابِف كثير أّف تأّثر إبراىيـ بف القّيـ، بأبيو لـ يقتصر 3«عمى طريقة والده رحميما اهلل

. ّنما امتّد إلى الّنحو وغيره مف العمـو  عمى عمـو الّشريعة فحسب، وا 

نستيّؿ ىذه المسألة بالقوؿ: حوّية: في بعض المسائؿ النّ  مخالفة إبراىيـ بف القّيـ ألبيو -1-2
إّف في مخالفة إبراىيـ بف القّيـ ألبيو في مسائؿ نحوّية دليال يؤّكد تأّثره بأبيو؛ فقد أشرنا في ما 

، إلى أّف اإلماـ في منيجو الّنحوّي قد تأّثر بالكثير مف أعالـ الّنحو، ووافقيـ في العديد تقّدـ

                                                                                                       

                                                 

 .633، ص2إبراىيـ بف قّيـ الجوزية، إرشاد الّسالؾ إلى حّؿ ألفّية ابف مالؾ، ج -  1
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  -  :في ىذه األطروحة.أعالـ الّنحوباإلماـ ابف القّيـ  تأّثرُينظر ، 
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ير أّف ذلؾ لـ يمنعو مف مخالفتيـ في مسائؿ أخرى، بؿ لـ يتحّرج في مخالفة مف المسائؿ، غ
أعالـ الّنحو ومشاىيره، كالخميؿ، وسيبويو، والفّراء، والّسييمي... ونرى أّف اإلماـ ابف القّيـ قد 
ّنما يبحث  التـز في ذلؾ العممّية والموضوعية؛ فيو ال يؤّيد الّرأي الّنحوي لشيرة صاحبو، وا 

 لة النحوّية ويحّمميا، ويختار الوجو الّنحوّي بما وقع لديو مف اقتناع.المسأ

ونستنتج مف مخالفة إبراىيـ بف القّيـ ألبيو، أّف اإلماـ ابف القّيـ قد أرسى عند مريديو منيجا      
فيو ُيعَنى عناية كبيرة بما يؤازره الّدليؿ، بغّض الّنظر عف  »عممّيا قائما عمى الموضوعّية: 

ـّ 1«منسوبا إلى زيد أو إلى عمرو... وىو في ذلؾ متأّثر بأبيو محّمد بف أبي بكر كونو ، ومف ث
 بف القّيـ حرجا في مخالفة أبيو في مسائؿ نحوّية، نذكر مف ذلؾ:لـ يجد إبراىيـ 

  :تعمؿ  )إّف وأخواتيا(رأينا أّف اإلماـ ابف القّيـ بّيف أّف إعماؿ )إّف وأخواتيا( في الخبر
يمي  ال وألنّ  ؛و ال يمييانّ أاني ثّ لـ تعمؿ في االسـ ال ياأنّ ؾ عمى يدلّ  »في االسـ، دوف الخبر: 

 2«ومفعولُ  ىا، ويمي الفعؿَ خبرُ ف ا يمي كاميا، كوليَ ، فمو عممت فيو لَ هما عمؿ فيو غيرُ  العامؿَ 
وأشرنا إلى أّف في ىذا تأييدا لممذىب الكوفّي، ومخالفة لما ذىب إليو معظـ الّنحاة، الذيف رأوا أّف 

ت االسـ، ورفعت بَ نصَ  ـَ مِ قيؿ: فَ  فإفْ »تعمؿ في االسميف مًعا )المبتدأ والخبر(:  )إّف وأخواتيا(
بت االسـ تشبيًيا فنص ،يا لّما أشبيت الفعؿ، وىو يرفع وينصب، ُشبِّيت بوالخبر؟ قيؿ: ألنّ 

عند جميور الّنحاة عاممة في  )إّف وأخواتيا(فػػػػػػ  3«بالمفعوؿ، ورفعت الخبر تشبيًيا بالفاعؿ.
 المبتدأ نصبا، وفي الخبر رفعا.

عممت ىذه األدوات »بف القّيـ أباه في المسألة، ووافؽ جميور الّنحاة: لقد خالؼ إبراىيـ    
والّنصب لشبييا باألفعاؿ الّناقصة في لزـو المبتدأ  الختصاصيا باألسماء، وعممت الّرفع

مشّبية باألفعاؿ الّناقصة، وليس بسائر األفعاؿ؛ ألّف وجو الشبو ىو  )إّف وأخواتيا(فػػػػػػ  «والخبر
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لزوميا المبتدأ والخبر، وىذا بخالؼ ما ذىب إليو الّنحاة، مف أّنيا مشّبية باألفعاؿ في رفع 
 الفاعؿ ونصب المفعوؿ بو.

ولقد أفصحنا عف رأينا في المسألة في )فصؿ الحروؼ(؛ إْذ عارضنا رأي اإلماـ ابف القّيـ في   
عاممة في الخبر رفعا، فيي لّما  )إّف وأخواتيا(ما ذىب إليو، وأّيدنا رأي البصرييف في اعتبارىـ 

دوف  شابيت األفعاؿ في العمؿ، وجب أف تعمؿ في معمولْيف، وال يستقيـ أف تعمؿ في األّوؿ،
 الثّاني.

  رأى اإلماـ ابف القّيـ أّف األداة )لف( مف الحروؼ الّتي األداة )لف( مرّكبة أـ بسيطة؟
 وأّما »و مذىب جميور الّنحاة، وأشار إلى أّنيا مرّكبة وليست بسيطة: ػػاختّصت بالفعؿ، وى

سيبويو مف تقديـ ما اعترض عميو  ـز وال يمْ  ،(أفْ )و (إالّ )بة مف فيي عند الخميؿ مركّ  (،لف)
 ، فوافؽ اإلماـ الخميؿَ 1«المركبات ماال يجوز في البسائط و يجوز فيالمفعوؿ عمييا؛ ألنّ 

 مرّكبة مف )ال( و)أْف(. )لف(واعتبر

خالؼ إبراىيـ بف القّيـ أباه في المسألة، وفي مخالفتو إّياه مخالفٌة لمخميؿ، وتأييٌد وقد      
أحدىا )لف(، وليست مرّكبة  »لسيبويو، يقوؿ في معرض حديثو عف نواصب الفعؿ المضارع: 

-كما ذىب إليو الخميؿ –مف )ال( و)أْف( ُحذفت اليمزة تخفيفا، ثـّ األلؼ اللتقاء الّساكنيف 
 -كما أشرنا في فصؿ الحروؼ  –، ونراه رأيا يستقيـ؛ ألّف 2«صبة بنفسيا اتّفاقا...وىي نا

الّشواىد عمى تركيبيا قميمة، كما أّف )لف( و)ال( كالىما حرفاف لنفي المضارع، ولكؿٍّ منيما 
 معنى، فقولنا: )ال يأتي( ليس ىو )لف يأتي(.

  :األفعاؿ البناء، وأّف األصؿ في شاع عند الّنحاة أّف األصؿ في بناء الفعؿ المضارع
ما ىو مضارع لالسـ في اإلعراب، وأّنو األسماء اإلعراب، وأجمعوا عمى أّف الفعؿ المضارع إنّ 

فقد شّذ عف ىذا، وقاؿ  ،ا اإلماـ ابف القّيـوكيد ُبنَي. أمّ سوة أو نوف التّ إذا اتصمت بو نوف النّ 
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بتّػػػـ أّف فعؿ جماعة المؤّنث معرب، وىذا فإْف قيؿ: فقد أث » :بإعراب الفعؿ المضارع مطمًقا
ْف اختمفوا في عّمة بنائو، قمنا: خالؼ لسيبويو ومف وافقو مف النّ  حوّييف، فإّنيـ زعموا أّنو مبنّي وا 

ألّنيـ عّممونا وأّصموا لنا أصال صحيحا، فال ينبغي لنا أف ننقضو ونكسره  ؛ليـ فاؽٌ بؿ ىو وِ 
، فمتى (فَ مْ عَ فْ تَ ( و)فَ مْ عَ فْ يَ ة لإلعراب، وىي موجودة في )وجبعمييـ، وىو وجود المضارعة المُ 

ذا وُ  ،وائد األربعدت الزّ ُوجِ  فالفعؿ  ،1«جد اإلعراب جدت المضارعة وُ ُوجدت المضارعة، وا 
وائد عميو )حروؼ المضارع( قد ضارع االسـ بدخوؿ الزّ  - عند اإلماـ ابف القّيـ –المضارع 
. أّما إذا ُسئؿ عف عالمة فيو مضارع لالسـ، ومتى ضارعو فيو معرب ،جدتفمتى وُ 
 قّدر عالمة اإلعراب في مثؿ )كتابي(.رة كما تُ قد  فيي مُ  ،اإلعراب

ّنما ذىب مذىب جميور الّنحاة في بناء لـ يتبّف       إبراىيـ بف القّيـ رأي أبيو في المسألة، وا 
وشْرط إعرابو  »)نوف الّنسوة أو نوف الّتوكيد(:  الّنونيفالفعؿ المضارع، إذا ما اتصمت بو إحدى 

ي فِ  فَّ ذَ ػبَ ػنْ ػيُ لَ ﴿أف ُيعػّرى مػف نػوف الػّتوكيد الػػمباشرة، فػإْف باشػرتو ُبني عػمى الفتح، نحو: 
، فإِف اّتصمت بو ُبنَي عمى الّسكوف، كقولو تعالى: ومف نوف اإلناث ،4مزةاليُ  ﴾ةِ مَ طَ حُ الْ 
، ولعّؿ إبراىيـ بف القّيـ، لـ يرض برأي أبيو الذي شّذ فيو 2« 228البقرة ﴾َواْلُمَطّمَقاُت َيَتَرَبْصفَ ﴿

 عف عرؼ الّنحاة، فاختار مخالفَتو وموافقَتيـ.

ْف شػػػّذ عف عػػرؼ الػػّنػػحاة -نرى أّف رأي اإلماـ ابػػف القّيـ يػػستػػقػػيـ     ألّنو مػػبنّي عمى  -وا 
فيو مضارع لو في اإلعراب، واّتصاؿ الّنوف بو ال تفقده  ،فاألصؿ أّف كّؿ فعؿ شابو االسـ ،قياسػلا

ف اتّصؿ بيا ما  ـّ فإّف ذلؾ ليس مسّوغا لبنائو، فاألسماء المعربة ال ُتبنى، وا  المضارعة، ومف ث
ّنما عالمتيا اإلعرابية مقّدرة. ونرى  ،ُيذىب عنيا عالمتيا اإلعرابية، نحو: )كتابي( أّف الّصواب وا 

اعدة ػػنخُمص إلى قفػػّتوكيد، ػػوف الػػّنسوة أو نػػمّتصؿ بنوف الػمضارع الػػفعؿ الػػميو الػقاس عػأف يُ 
  مفادىا أّف الفعؿ المضارع معرب مطمقا، أّما عالمتو اإلعرابّية، فيي إّما ظاىرة أو مقّدرة. ،ّطردةػم

                                                                                                       

                                                 

.147، ص1ابف قّيـ الجوزية، بدائع الفوائد، ج  -1  
 - .ُينظر تفصيؿ المسألة في فصؿ األفعاؿ 
 .91، ص1إبراىيـ بف محّمد بف قّيـ الجوزية، إرشاد الّسالؾ إلى حّؿ ألفّية ابف مالؾ، ج - 2
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قد تأّثر بأبيو محّمد بف القّيـ في كثير مف المسائؿ نخُمص مّما تقّدـ، إلى أّف إبراىيـ بف القّيـ    
الّنحوّية، وعػارضو في بعض منيا، أّما موافقتو إّياه في معظـ مسائؿ الّنحو؛ فألّنو شيخو 
ومعّممو، وأّما معارضتو لو في بعٍض منيا، فقد اقتضتو الموضوعّية العممّية، ويّنـ عف شخصّية 

ّنما تفّرد بمواقفو فّذة إلبراىيـ بف القّيـ؛ إْذ لـ ي كف نّقاال لالختيارات الّنحوّية ألبيو فحسب، وا 
الّنحوّية، وذلؾ َدْيَدُف الّتالميذ مع شيوخيـ اّلذيف عػػّمموىـ؛ فػػكػذلؾ فعؿ سيبويو مع شػػيخو 

 الػػخميؿ، وابف جّني مع أستاذه أبي عمّي الفارسي. 

بّينا في تناولنا اد لممسائؿ الّنحوّية: تأّثر إبراىيـ بف القّيـ بمنيج أبيو في االستشي -1-3
أّنو اعتمد الّسماع في اختياراتو الّنحوّية، وغّمبو  ،لمسائؿ أصوؿ الّنحو عند اإلماـ ابف القّيـ

عمى القياس. وأشرنا أيضا إلى أّنو في مسألة االستشياد لممسائؿ الّنحوّية، قد اعتمد القرآف 
الكريـ وأكثر منو، وغّمبو عمى كالـ العرب شعرا ونثرا، ورأى أّف القاعدة الّنحوية تابعة لما 

فال يجوز تحريؼ كالـ اهلل انتصارا  »نتو القراءات المتواترة: ورد في القرآف الكريـ، وما تضمّ 
كمػػػػػػا أّنػػو لـ يستثف ، 1«اآليةمف تحريؼ معنى  أسيؿ أمثاليا ةـ مئة، ىدْ حويّ نلقاعدة 

ذا ُعمـ ىذا عف  الحديث الّشريؼ مف االستشياد، بؿ جعمو حّجة في الّتقعيد الّنحوي. وا 
شياد الّتمميذ إبراىيـ بف القّيـ لممسائؿ النحوّية، وما مدى اإلماـ ابف القّيـ، فكيؼ كاف است

 تأّثره بمنيج أبيو؟

إرشاد الّسالؾ إلى حّؿ ) كتابمإّف المتصّفح لاالستشياد عند إبراىيـ بف القّيـ:  -1-3-1
( يتبّيػػف لو أّف صاحبو ُيولي أىمّية بالغة لمّسماع، ويعتبره األصؿ األساس في الؾػػػػّية ابف مػػػألف

وال ُتؤك ػد الػػّنكرة عنػد عػدـ الػػفائدة اّتفاقا  »الػػتّػقعيػد الّنحوي، وقػػد صػّرح بذلػؾ في مػواضع عػديػدة: 
، وقولو أيضا: 2«اع بوومع حصوؿ الفائدة، فالّتحقيؽ جوازه، كما ذىب إليو الكوفيوف لورود الّسم

                                                                                                       

                                                 

 - .ُينظر تفصيؿ المسألة في مبحث قضايا أصوؿ الّنحو عند اإلماـ ابف القّيـ مف ىذا الفصؿ 
 .79، ص1ابف قّيـ الجوزية، بدائع الفوائد، ج - 1
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، فالحكـ الّنحوّي عنده ال 1«ال ُيعرؼ لو سماٌع  -مف اختصر –وقوؿ الفقياء ما َأْخَصَر  »
وىػػذا نعػػتبره قػػاسما مشتركا بيػف إبراىيـ بف القّيـ  يسػػتقػػيـ إاّل بُورود دليؿ مف الػػّسماع يدعمو،
 ّتمميذ بشيخو.وأبيو محّمد بف القّيـ، وفي ذلؾ تأثُّػػٌر واضح لم

أّما مصػادر االستشياد عند إبراىيـ بف القّيـ فيي متنّوعة: القػػػرآف الكػػػريـ، الحديث      
ذا قارّنا بيف ىذه المصادر مف حيث الكثرة والقّمة في كتابو، اّتضح أّف  الّشريػػػؼ، كالـ العرب. وا 

في ىذا قد اقتفى منيج أبيو  االستشياد بالقرآف الكريـ قد طغى عمى المسائؿ الّنحوّية، وىو
اإلماـ؛ إْذ رأينا في ما تقّدـ، أّنو ال تكاد تخمو مسألة نحوّية عند اإلماـ مف الّشواىد القرآنّية. 
 ويتأّكد ىذا التأّثر مف خالؿ المعطيات اإلحصائية، التي وقفنا عمييا في كتاب إبراىيـ بف القّيـ:

 ( آية قرآنّية؛1555استشيد بنحو ألؼ ) -
 ( بيت شعرّي؛555د بنحو خمسمائة)استشي -
 (حديثا شريفا.45استشيد بنحو أربعيف ) -

ذا مّثمنا ليذه اإلحصاءات بتمثيؿ بيانّي، اّتضح طغياف الّشواىد القرآنّية في كتاب إبراىيـ بف     وا 
 القّيـ:

 

                                                                                                       

                                                 

 .565، ص1جإبراىيـ بف محّمد بف قّيـ الجوزية، إرشاد الّسالؾ إلى حّؿ ألفّية ابف مالؾ،  -  1
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 مصادر االستشهاد عند إبراهيم بن القّيم
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ىذه الّدائرة النسبّية، أّف إبراىيـ بف القّيـ قد اعتمد في اختياراتو الّنحوّية القرآَف الكريـ  توّضح  
، وىي نسبة قد %66أكثر مف غيره مف المصادر؛ إْذ تجاوزت نسبة االستشياد باآليات القرآنّية 

. ولئْف (%69523و %95.2) فاقت نسبة االستشياد بالحديث الّشريؼ، والّشعر العربّي مجتمعْيف 
(، فإّف ذلؾ ال يعتبر تراجعا عف حجّية %95.2َبَدْت نسبة االستشياد بالحديث الّشريؼ ضعيفًة )

ّنما يمكف القوؿ إّف الّنسبة معتبرة؛ ألّف االحتجاج بالحديث الّشريؼ شّكؿ  الحديث الّشريؼ، وا 
، مف األوائؿ الذيف ىػ(302)توابف خروؼ  ىػ(85.)تالّسييمّي اختالفا بيف الّنحاة، وكاف 

ىػ( قد أّلؼ كتابو في فترة كاف  768)ت جّوزوا االستشياد بالحديث. ونرى أّف إبراىيـ بف القّيـ 
ّف ما استشيد بو مف أحاديث يعتبر إقرارا  فييا االحتجاج بالحديث الّشريؼ ما زاؿ محتشما، وا 

 منو بجواز االحتجاج الحديث الّشريؼ.
إبراىيـ بف القّيـ في االستشياد، ىو نفسو منيج أبيو، فقد رأينا أّف  نشير أيضا إلى أّف منيج    

ـّ يعّززىا بشواىد مف كالـ  اإلماـ ابف القّيـ، يعتمد القرآف الكريـ في االحتجاج لمسائؿ الّنحو، ث
أخرى مف المدّونة الفصيحة، ولعّؿ ذلؾ مرّده إلى كوف القرآف الكريـ يحفؿ بالّشواىد الّنحوّية 

 غيره مف مصادر االستشياد، خاّصة في ما تعّمؽ بالمسائؿ الخالفّية. أكثر مف 
 ستشيادإبراىيـ بف القّيـ في  اال منيجإّف استشياد إبراىيـ بف القّيـ بالقرآف الكريـ:  -1-3-2

بف القّيـ في  اإلماـفي شرحو لأللفّية، يتطابؽ تطابقا تاّما مع ما اعتمده أبوه بالقرآف الكريـ 
ائؿ الّنحوّية؛ فباإلضافة إلى تأّثر إبراىيـ بف القّيـ بأبيو في اإلكثار مف شواىد القرآف تناولو لممس

 الكريـ، فإّف ثّمة سماٍت أخَر شّكمت قاسما مشتركا بينيما، وىي عمى الّنحو اآلتي:
  :وىي سمة مّطردة عند إبراىيـ بف القّيـ في االقتصار عمى الّشواىد القرآنية دوف غيرىا

ّية؛ إْذ دأب عمى االستشياد لكثيٍر مف مسائؿ الّنحو بآي القرآف الكريـ، واكتفى بيا شرحو لأللف
دوف أف يذكر شواىد مف الحديث الّشريؼ، أو كالـ العرب. نذكر مف ذلؾ ما أورده في 

َربُّ ﴿ إذا ُأضيؼ االسـ ُخّفؼ بحذؼ الّتنويف منو، نحو: »استشياده لحذؼ تنويف المضاؼ: 
َوِعْنَدُه ﴿وُيقّدر الحذؼ في ما ال تنويف فيو، لقياـ مانع الّصرؼ بو، نحو:  ،54األعراؼ  ﴾اْلَعاَلِميفَ 

ِكػْمػَتا ﴿ أو ممحقػػاتو، نحػػو:، وبِػحْذؼ الػػّنػػػػوف إف كػػاف مػػثػػػّنى، 59األنعػاـ ﴾َمػَفػػػاِتُح اْلػَغػْيػبِ 
أو ممحقا بو ، 1المائدة ﴾َغْيَر ُمِحمِّي الّصْيدِ ﴿مذّكر سالـ، نحو: أو جمع ، 33الكيػؼ﴾اْلَجػنَّتَػػْيفِ 
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حذؼ نوف  إّف إبراىيـ بف القّيـ في ىذه المسألة ) 1«75األنفاؿ ﴾َوُأوُلو اأْلَْرَحاـِ ﴿نحو: 
المضاؼ(، قد استشيد بػػػ خمس آيات، دوف أف يأتي بشاىد آخر مف الحديث أو الّشعر، وقد 

في ما عرضو مف قضايا ، وىو نفسو صنيع أبيواّطرد ىذا عنده في مسائؿ نحوّية كثيرة، 
 نحوّية في مختمؼ آثاره.

  :مصدرا القرآف الكريـ لئف اعتمد إبراىيـ بف القّيـاالستشياد بالقرآف والّشعر معا 
، واّطرد اعتماده عميو دوف سواه، فإّنو في مسائؿ نحوّية أَخَر، قْد عّزَز موقفو حويّ لالحتجاج النّ 

قد سمؾ في ذلؾ مسمؾ أبيو؛ إْذ رأينا أّنو )اإلماـ ابف القّيـ( في استشياده بشواىد مف الّشعر. و 
 بالقرآف الكريـ، ُيورد شواىَد شعرّيًة لتوضيح المسألة وتعزيزىا وتبييف بعض الّشاّذ فييا. 

يتجّمى مف بعض المسائؿ الّنحوّية التي اعتمد فييا ابف القّيـ ىذا المنيج مف االستشياد )الجمع    
القرآف والشعر(، أّف الغرض مف اإلتياف بالّشواىد الّشعرية ىو الّتوضيح والّشرح. نػذكر مف ذلؾ بيف 

فػػإْف وقػػع قػػبؿ الػػفعؿ ما يوىـ أّنو فاعؿ، قُػّدر »ما أورده في مسألة ) تقػديـ الػػفاعؿ عمى الػػِفْعؿ (: 
ال قُػػػػػّدر ، 68القصص ﴾َما َيَشاُء َوَيْختَػارُ َوَربَُّؾ َيْخُمُؽ ﴿مبتدًأ، والفاعؿ ضمير، إف أْمكف، نحو:  وا 

ْف َأَحػػػد  ِمَف اْلُمْشِرِكيَف اْسَتَجاَرَؾ َفػػَأِجْرهُ ﴿ بفػعؿ، نحو: وال حّجة لمكوفييف في جواز  ...6التوبة ﴾َواِ 
 تقديمو عمى الفعؿ في قولو: 

  َما ِلْمِجَماِؿ َمْشُيَيا َوِئيًدا   .........................
، وىينا استشيد 2«ألّنو ضرورة، أو الخبر محذوؼ وىو العامؿ في )وئيدا(؛ أي: َيْظَيُر وئيدا

ـّ أتى بالّشاىد الّشعري، ال  إبراىيـ بف القّيـ لعدـ جواز تقديـ الفاعؿ عمى فعمو، بشواىد قرآنّية، ث
ّنما ليرّد اّدعاء الكوفييف، الذيف رأوا أّف الفاعؿ )مشُييا(، تقّدـ  ليْثبت بو مذىبو في المسألة، وا 

 عمى عاممو )وئيدا(.  

                                                                                                       

                                                 

 .474، ص1إبراىيـ بف محّمد بف قّيـ الجوزية، إرشاد الّسالؾ إلى حّؿ ألفّية ابف مالؾ، ج - 1
 - الّنحو عند اإلماـ ابف القّيـ، مف ىذا الفصؿ.: مبحث:  مف قضايا أصوؿ ُينظر 

 - .ـْ َحِديًدا  الّشطر الثّاني مف البيت: َأَجْنَداًل َيْحِمْمَف َأ

 .298، ص1إبراىيـ بف محّمد بف قّيـ الجوزية، إرشاد الّسالؾ إلى حّؿ ألفّية ابف مالؾ، ج - 2
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 ووابنَ  اإلماـ ابف القّيـ أشرنا إلى أفّ  :بالحديث الّشريؼالقّيـ استشياد إبراىيـ بف  -1-3-2- 
إبراىيـ، قد حسما موقفيما مف مسألة االستشياد بالحديث الّشريؼ؛ إْذ استشيدا بو في مسائؿ 
نحوّية عديدة. واّتضح أّف اإلماـ ابف القّيـ استشيد بالحديث الّشريؼ وأحاديث الّصحابة، وكثيرا 

؛ فإلى أّي مدى ما أتى بو معّززا لمشواىد القرآنّية، وقّمما اعتمده وحده لتأصيؿ القاعدة الّنحوّية
  سمؾ االبف إبراىيـ مسمؾ أبيو في االستشياد بالحديث الّشريؼ؟

لقد سمؾ إبراىيـ بف القّيـ مسمؾ أبيو في االستشياد بأحاديث الّصحابة، ولـ يستثنيا مف دائرة    
( حديثا مف 17االحتجاج الّنحوّي؛ إْذ ثَبت أّنو استشيد في شرحو لأللفية بنحو سبعة عشر )

ـّ المؤمنيف، وابف شاىير الّصحابة: كعمر بف الخّطاب، وأنَ أقواؿ م س بف مالؾ، وعائشة أ
نذكر مف ذلؾ ما استشيد بو في معاني أداة الّشرط )لو(، فبعد أف ذكر أّنيا تقتضي  عباس...

لـ  ،فإْف كاف لو سبب آخر »امتناع شرطيا وامتناع جوابيا، إْف لـ يكف لو سبب آخر، أضاؼ: 
 َتْرؾُ  إذْ  (؛نعـ العبُد ُصييٌب، لو لـ يَخِؼ اهلل لـ يعِصو)ومثمو قوؿ عمر:  .يمـز امتناعو..

العصياف لو عّدة أسباب، ومنيا: المحّبة، ومنيا: اإلجالؿ، ومنيا: الخوؼ، فال يمـز مف انتفاء 
وىذا الحديث لعمر، ىو نفسو ما استشيد بو اإلماـ بف القّيـ في )بدائع  ،1« الخوؼ انتفاؤه

نعـ العبُد ُصييٌب، لو لـ يَخِؼ اهلل لـ ) قوؿ عمر: » ، وىو نفسو موقفو مف المسألة:الفوائد(
فمو  ،الخوؼ واإلجالؿ :أف صييبا اجتمع لو سبباف يمنعانو المعصية رُ مَ فأخبر عُ  ...(يعِصو

وىذا شاىد آخر عمى ، 2«وىو اإلجالؿ ،بب اآلخرتفى العصياف لمسّ النْ  ،انتفى الخوؼ في حقو
عنو موقػفو مف مسألة معنى األداة )لو(، ولـ  ذػف القّيـ في ابنو إبراىيـ؛ إْذ أخاـ اباإلم دى تأثيرم

ّنما استشيد بالشّ  ،يكتؼ بذلؾ فحسب  و.رح عينَ اىد نفسو، وشرحو الشّ وا 
إّف إبراىيـ بف القّيـ في استشياده بالحديث الّشريؼ، لـ يعتمده وحده في التّأصيؿ لمقواعد    

ـّ يأتي الّنحوّية؛ إذ ت بّيف مف خالؿ تفّحص مدّونتو، أّف الّرجؿ يأتي بالّشاىد مف القرآف الكريـ، ث
بالحديث الّشريؼ لتوضيح المسألة وتبيينيا، نذكر مف ذلؾ ما استشيد بو في مسألة )مميِّز 
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َواْخَتاَر ﴿نحو:  ُمَميِّز الّتسعيف والعشريف وما بينيما مف العقود مفرد منصوب... »العقود(، قاؿ: 
ِإفَّ ىَذا ﴿ ...142األعراؼ ﴾َوَواَعْدَنا ُموَسى َثَلِثيَف َلْيَمةً ﴿ ،155األعراؼ ﴾ُموَسى َقْوَمُو َسْبِعيَف َرُجلً 

، فقد أورد 1«"ِإف  هلِل ِتْسَعًة َوِتْسِعيَف اْسًما": وفي الحديث ،23ص ﴾ َأِخي َلُو ِتْسع  َوِتْسُعوَف َنْعَجةً 
ـّ أتى بحديث شريؼ يدعـ بو القاعدة الّنحوّية.إبراىيـ بف القّيـ   أربع آيات لالستشياد لممسألة، ث

نستنتج مما تقّدـ عف االستشياد بالحديث الّشريؼ عند إبراىيـ ابف القّيـ، أّنو وافؽ أباه في    
ياد منيجو، وتأّثر بو تأّثرا كبيرا؛ فقد رأينا أّف اإلماـ ابف القّيـ قد سمؾ ىذا المسمؾ في االستش

بأحاديث الصحابة، واالستشياد بالحديث الّشريؼ بعد اآليات القرآنّية، قصد التوضيح والبياف. 
ونرى أّف اإلماـ ابف القّيـ لّما اعتمد ىذا المنيج في االستشياد باألحاديث الّشريفة، لـ يكف 

ّنما ذلؾ مرّده إلى:  ليعتبر الحديث الّشريؼ أقّؿ حجّية؛ وا 
الكريـ جاٍر عمى لساف اإلماـ ابف القّيـ؛ ولذلؾ كاف الّشاىد القرآنّي أكثر  القرآف -

 حضورا مف غيره مف الّشواىد؛
الغاية مف وضع الّنحو ىو صوف القرآف الكريـ مف الّمحف، واألصؿ عند اإلماـ  -

أف توافؽ القاعدة الّنحوية ما ورد في القرآف الكريـ؛ وليذا بحث اإلماـ في كؿ قاعدة 
 ة، عف مدى موافقتيا لما جاء في لقرآف الكريـ.نحويّ 

ذا كاف اإلماـ ابف القّيـ قد أدرج الحديث الّشريؼ، وكالـ العرب بعد القرآف الكريـ في  وا 
االحتجاج لممسائؿ الّنحوية، وىو بذلؾ قد تمّثؿ ضابطا أساسا عنده، مفاده أّف القاعدة الّنحوّية 

 ه، قد نحا ذلكـ الّنحو، تأّثرا بالمنيج الّنحوّي ألبيو. تابعة لمنص القرآنّي؛ فإّف ابنو مف بعد
نخُمص في نياية ىذا المبحث، إلى أّف المريديف اّلذيف نيموا العمـ مف اإلماـ ابف القّيـ، لـ     

يأخذوا عنو الّنحو، بقدر ما أخذوا عنو عمـو الّشرع؛ غير أّف المريد الذي أخذ عنو الّنحو )ابنو 
قد تأّثر بو تأّثرا واضحا؛ إْذ وافقو في مسائؿ كثيرة مف مسائؿ الّنحو، واعتمد  إبراىيـ بف القّيـ(

منيجو في االحتجاج والتّقعيد الّنحوي، كما التـز طريقتو في االختيارات الّنحوّية، فمـ يكف ينتصُر 
ّنما يختار ما رآه صائبا بناء عمى الحجج والبراى  يف.لمّرأي؛ ألّنو منسوب لعَمـ مف األعالـ، وا 
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ـّ اىتماما بالغا بالمعاني الّنحوية  إلى نخمص مّما تقّدـ في ىذا الفصؿ،     أّف اإلماـ ابف القّيـ اىت
ّنما بحث في المعاني  فمـ يكف ىّميو أف يبحث عف الحكـ الّنحوي، والعالمة اإلعرابية فحسب؛ وا 

الجرجاني في نظرية  الموّلدة عف الّتركيب، وقد ضارع في ذلؾ ما ذىب إليو اإلماـ عبد القاىر
لمسنا أيضا  وقد الّنظـ، وقد مّثمنا لتأكيد ذلؾ بمسائؿ نحوية تحّرى فييا اإلماـ المعاني الّنحوّية.

عند اإلماـ جنوحو لألخذ باليسير في مسائؿ الّنحو، وقد نعى عمى الّنحاة تكّمفيـ وتعّسفيـ، وقد 
 ـ التيسير. استشيدنا ليذا بمسائؿ نحوية آثر فييا اإلماـ ابف القيّ 

مف قضايا أصوؿ الّنحو، فقد كانت لو آراء في مسائؿ  ابف القّيـ موقؼ اإلماـ وقد تجّمى   
الّسماع والقياس؛ ففي الّسماع جعؿ القرآف الكريـ األصؿ األساس لمّتقعيد الّنحوي، ولـ يخّطئ 

ؼ بخالؼ بعض أّي قراءة استوفت الّشروط، كما أّنو لـ يتحّرج مف االستشياد بالحديث الّشري
فقد حّدد أركانو، وبّيف أف الّسماع  ،الّنحاة، واستشيد بكالـ العرب شعره ونثره. أّما عف القياس

أف ُيطّوع الّسماع مف أجؿ قاعدة نحوية، أو ُتخّطأ المدّونة  ـ عمى القياس، وال يصحّ مقد  
 الفصيحة انتصارا لمقاعدة الّنحوية.

ّثر اإلماـ بغيره مف أعالـ الّنحو، ومثّػمنا ليؤالء بثّمة مف مدى تأىذا الفصؿ أيضا، في  وتبّيف  
اّتسـ بالموضوعّية في الّتعامؿ مع قد أّف اإلماـ  اّتضحالفطاحمة: سيبويو، والفّراء، والّسييمي، و 

فالقاعدة عنده أف يؤخذ بما أسنده الّدليؿ والحجة، والكّؿ يؤخذ عنو ويترؾ؛  ؛اآلراء الّنحوّية ليؤالء
ابف القّيـ سيبويو، والخميؿ، وابف جّني، والّسييمي... وأخذ عنيـ ما رأى أّنو  اإلماـُ  فقد خالؼ

توصمنا إلى أّنيـ فمدى تأثير اإلماـ في مف بعده مف المريديف، أّما عف  صائب وتسنده الحّجة.
أللفية ابف تأّثروا بو في مسائؿ الّشريعة، وأّما الذي تأّثر بو نحويا، فيو ابنو إبراىيـ في شرحو 

 مالؾ.
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 خاتمــــــــة:

لقد ُعِنَي بحثنا ىذا بتتّبع المسائل الّنحوّية عند اإلمام ابن قّيم الجوزّية، من خالل    
مجموعة من آثاره، شّكمت مدّونة البحث )بدائع الفوائد، الّتفسير القّيم، الّتبيان في 

 رحـشّ توّليناىا بالمــن آراء نحوّية، و  افيي اإلمام أقسام الــقرآن(، فتقّصينا ما طــرحو
قعيد. وقــد استنبطــنا من تناولنا لتمكم المسائل الّنحوّية، المنيَج ـد والــتّ قْ نّ الو  ميلحــتّ الو 

حوليا ا موقفو من القضايا الّنحوّية الكبرى، التي وقع وبّيّنـ الّنحوي لإلمام ابن القّيم،
وأشرنا إلى مدى تأّثر اإلمام  االختالف بين الّنحاة في مختمف مراحل الّدرس الّنحوّي،

ابن القّيم بمن سبقو من الّنحاة، مبرزين موقفو منيم، كما تطّرقنا إلى أثره في مريديو. 
لدينا  تْ تَ ثبَ و ، مجموعة من الّنتائجإلى  ىذا البحثوبالُجممة، فإّننا توّصمنا من خالل 

 خاتمة:في ىذه الن أن نوردىا يحسُ  ،حقائق

عميل والتّ  ،حميلوالتّ  ،رححوية بالشّ ّذ، تناول المسائل النّ ــف م نحويّ اإلمام ابن القيّ إّن  -1
وكان لو فيو  إالّ  ،حاةحو المشيورة عند النّ فما من باب من أبواب النّ  ؛مثيل واالستشيادوالتّ 

 ةويّ ـّرد أحيانا بآراء نحـفـوت .أخرى يم تارةً ـوخالف ،حاة تارةً ميو من النّ دّ ـقـرأي، وافق فيو مت
قارن  ؛ إذْ كتور مازن الوعر، من ذلك ما قام بو الدّ لمّدراسة مدّونةً كانت آراؤه ـف خاّصة بو،

ابن القّيم نموذجا عن  اختار اإلمامَ األصوليين، و عند حاة و النّ  عند رطيةالجممة الشّ بين 
 ين. األصوليّ 

و يــلإصد ــم يقـا، ولضً ر ـَـ ـعظمو ـان في معـحو كنّ ــائل الـمسـم لـقيّ ــن الـام ابناول اإلمــإّن ت -2
قون من أّن يم ما ذكره المحقّ حو، المّ في النّ  ليس لإلمام آثارٌ  صدا، ولعّل ذلك ما يفّسر أنْ ـق

نّ  ،لو كتابا في معاني الحروف )لم ُيعثر عميو( في سياق  ،حولمسائل النّ  طّرقوت ما كانوا 
 محاء؛ريعة السّ القرآن الكريم، أو في معرض حديثو عن قضايا الشّ  آليرح فسير والشّ التّ 
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ّنما مسائل النّ لم يعتمد اإلمام تسمسال واضحا ألبواب النّ  -3 حو عنده مبثوثة حو وأقسامو، وا 
أليف عند حو لم تكن الغاية األساس من التّ في ثنايا آثاره، ومرّد ىذا إلى كون مسائل النّ 

 اإلمام؛

تة في بطون كتب اإلمام ابن حوية المشتّ كـم المسائل النّ مْ ىذا البحث من جمع تِ ا نَ نَ كَ أمْ  -4
ة، فوضعنا بين أيدي حويّ يات الكتب النّ تأسّيا بأمّ  ،تصنيفيا وترتيبيا في فصول القّيم، ثمّ 

غني الع عمييا، يُ ، ميّسر االطّ حوية البن القّيم مرّتبةحثين كتابا يتضّمن المسائل النّ االب
 آثار اإلمام ابن القّيم؛ فين تطّمبيا متفّرقة ترتيبيا ع

تـف ــمـم نكفقـّيـم، ــحـوية عـنـد اإلمـام ابـن النّ ــمسائـل الــحث إلى شـرح الــذا البــوّصل ىــت -5
نما رّكزنا عمى الشّ  ال  ،راثحو في كتب التّ ألّن فيم مسائل النّ ؛ وضيحرح والتّ بجمعيا، وا 

 مثيل؛بسيط باالستدالل والتّ بالتّ  رح، واىتّمتالتي اعتنت بالشّ  تبالك ى إاّل بتطّمبيا  فييتأتّ 

ماع ن منو: السّ ن أساسيْ في ركنيْ  بّين رأيوحو، فاىتّم اإلمام ابن القّيم بقضايا أصول النّ  -6
جعل القرآن الكريم المصدر األّول لمتقعيد  إذْ  ؛والقياس، وقد اعتمد في ذلك منيجا واضحا

ما  ،إذ أقّر بحجية القراءات في مسألة القراءات القرآنية موقف ثابت؛كان لو  وقد .حويالنّ 
 ةقراء أي   يْعَمد إلى تخطئة ولم ،اتوجييا نحويّ  اواتر، وسعى إلى توجييتوّفر فييا شرط التّ 

فاستثنى منو ما كان نادرا  ،عرريف بال تحّرج، أّما الشّ . واحتّج بالحديث الشّ ثبتت عن القّراء
ا ذَ ىَ )من قبيل  ،حاةثر ببعض األمثال المشيورة عند النّ واستشيد من النّ القائل،  أو مجيولَ 

و ـر أنّ ـة، غيـويّ ـنحــل الـمسائــن الـر مـكثيــمده في الـاعتـف ،اسـقيــا الـ. وأمّ (باـًـ طَ رُ  وُ نْ مِ  بُ يَ طْ ا أَ رً سْ بُ 
مؤّداىا أن ال ُيَخطََّأ الفصيُح من الكالم  ،ولإلمام في ذلك قاعدة ثابتة ،وـميــعالّسماع ب ـمـّ غ

    إثباتا لمقياس.

 بتبييــــن معاني الحروف، وذكر المحّققون أّن لو كتابا مفقودا فيابن القّيم اىتّم اإلمام  -7
ال يقوم بعضيا مقام  وأنّ  ،، وأشـار اإلمام في المسائل المتعّمقـة بالحروف(معاني الحـروف)

در، بل أقّر أن ال حرف زائد ما نَ  وائد إال فيبعض، كما أّنو تحّفظ من مسألة الحروف الزّ 
 في القرآن الكريم؛
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إاّل  ،ة طرحياحوي، فما من مسألة نحويّ أىمية بالغة لمعامل النّ  ابن القّيم أولى اإلمام -8
حوية، وىو في ذلك عميل األحكام النّ وبحث فييا عن العامل والمعمول، كما أّنو سعى إلى ت

 ؛حويّ حاة األوائل في موضوعي العّمة والعامل النّ سمك مسمك النّ قد 

والحالة  ،حويتبيين الحكم النّ  غرضوحوّية، فمم يكن بالمعاني النّ ابن القّيم اىتّم اإلمام  -9
راكيب من خالل التّ التي تحصل  ،حويةالمعاني النّ  اهِ نَ كْ تِ بمعزل عن اسْ  ،تياااإلعرابية وعالم

 ة؛حويّ النّ 

حوية، فطرح من اآلراء ما كان فييا من عَمَد اإلمام إلى األخذ باليسير في المسائل النّ  -11
، ومن ثّم اعتبرنا آراءه في ىذا الباب، من حوالتكّمف والتعّسف والبعد عن روح النّ 

 اإِلرىاصات األولى لمّتيسير الّنحوي؛

وضّمنوه  ،حاة األفذاذما توّصل إليو النّ حوية القّيم في المسائل النّ  ابن اعتمد اإلمام -11
وخالفيم  ،الكثيرة، فاستشيد بأقواليم، واستأنس بآرائيم، فوافقيم في مسائل حويةَ مصنفاتيم النّ 

 ؛في أخرى

اء، وابن جّني حو من أمثال سيبويو، والفرّ لم يتحّرج اإلمام في مخالفة أعالم النّ  -12
ة ّـ اصية العربيـّدعي اإللمام بنـن يـة موليس ثمّ  ،ويردّ  وذ منـورأى أّن كاّل يؤخ ييمي...والسّ 

 .يبعِ وليس ذلك باألمر المَ  ،حو األولىوعموميا، وبّين أّن االختالف واقع منذ عصور النّ 
فإّنو  ،األعالم في مسألة ما حاةِ النّ  رأي وقد اعتمد في ذلك منيجا موضوعيا، فإذا خالفَ 

تبيين وجوه قصوره، ثّم يأتي بما يراه بديال عّما ذىبوا إليو، أو و د إلى عرضو وشرحو مَ يعْ 
، وىذا نحسبو لةأائب لممسبما يرى أّنو قد ظفر بالوجو الصّ  ،عمى آخر نحوي   رأيَ  يفّضل

 وقد التزم بيا اإلمام ابن القّيم؛ ،تأصيال لمموضوعّية العممّية

حوية متعّصبا لرأيو، وال لرأي عَمٍم من تناولو لممسائل النّ لم يكن اإلمام ابن القّيم في  -13
نّ  ضالتو حيثما كانت، وليذا لم ما كان معتمده الحّجة واليقين، وكانت الحقيقة األعالم، وا 

 وخالفيم في أخرى  ،ينتصر لمدرسة عمى أخرى، فقد وافق البصريين في مسائل كثيرة
  ؛ورّد بعض ما ذىبوا إليو دونما تحّيز ،وتبّنى المذىب الكوفي في قضايا
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ن كان مريدوه قد نيموا  -14 إّن اإلمام ابن القّيم بقدر تأّثره بسابقيو، أّثر في من بعده، وا 
منو عموم الّشريعة اإلسالمّية، فإّن منيم من تأّثر بمنيجو الّنحوي، خاّصة ابنو إبراىيم، الذي 

رحو لأللفية في كتابو )إرشاد الّسالك إلى حّل اعتمد منيج أبيو، وقد اّتضح ذلك من خالل ش
 ألفّية ابن مالك(؛

نة مدوّ بما أمكننا الجيد، وبما تأّتى لنا من فيم، أْن نستقرئ إّن ىذا سعينا، وقد حاولنا    
يناىا حو ومسائمو، فتولّ ونتطّمب ما حوتو من فصول النّ  -عمى سعتيا–م اإلمام ابن القيّ 
 والّنقد ،لـميـوالتح ،رحن الشّ ـيا محقّ  فاءـــاستينا فـدـــيواستب، ـرتيـوالتّ ف ـصنيباالستنباط والتّ 

بْ  ،ارنةـوالمق لفيم قضايا  ،ا متاحا لمباحثينيكون العمل مرجعا نحويّ وعزمنا أن  .أيداء الرّ وا 
 فـإنْ . هالفيم في آثار  مستغـمقةَ  ييا متفـّرقةً تقصّ حو عند اإلمام ابن القّيم، دون تجّشم عناء النّ 

ْن عمقت بالبحث نقيصةفـذاك ما كنّ  ،بمغنا مبتـغـانا فإّن لكل شيء إذا ما تّم  ،ا نـروم، وا 
نبرح المقام ويم فيحّسنو. وال ـقمن األفذاذ من يتعّيده بالتّ  ، فعسى أن يسوق اهلل إليوانقصان
، فباإلضافة إلى ما غويةبمى بالقضايا المّ م الجوزية حُ قيّ نة اإلمام ابن يين إلى أّن مدوّ إاّل منبّ 

ما يستحق  ،وتيةرفية، والمعجمّية، والصّ حو، فإّن فييا من المسائل الصّ أثرناه من مسائل النّ 
         بيان.خّص بالبحث، وُيتعّيد باإليضاح والتّ أن يُ 
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 . 3، القواعد الفقيّية المستخرجة من كتاب إعالم الموّقعين، طعبد المجيد جمعة الجزائريّ  -10
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 تح: مكتب الّدراسات والبحوث العربّية فسير القّيم، ، التّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -63

 واإلسالمّية، د ط. بيروت: د ت، دار ومكتبة اليالل.    

 ، بدائع الفوائد، تح: عمي بن محّمد العمران، د ط. جّدة: د ت، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -62

 .زيعدار عالم الفوائد لمّنشر والّتو       

 . بيروت: 33عد القرن الّسابع، طمحّمد بن عمّي الّشوكاني، البدر الّطالع بمحاسن من ب -65

 .ت، دار المعرفةد      



 قائمة المصادر والمراجع:
 

034 
 

 ، دار 1998. القاىرة: 1الّصابوني، صفوة الّتفاسير، ط محّمد عمي -66
 .الّصابوني لمّطباعة والّنشر والّتوزيع     
 .، مكتبة البشرى1111. كاراتشي: 2، التّبيان في عموم القرآن, طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -67
 .، طبعة جامعة تشرين1979محّمد عيد، أصول الّنحو العربّي، الاّلذقية:  -68
  ، بيروت:3الّزمخشري، تفسير الكّشاف، تح: خميل مأمون شيحا، طمحمود جار اهلل  -69

 .، دار المعرفة1119     
 . 1القيسي، مشكل إعراب القرآن المّكي، تح: د. حاتم صالح الّضامن، ط ي بن مختارمكّ  -71

 .ىـ، مؤّسسة الّرسالة1215بيروت:      
 ، دار الّرائد 1986. بيروت: 1ميدي المخزومي، في الّنحو العربّي نقد وتوجيو، ط -71

 .العربيّ       
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 الممّخص بالّمغة العربّية: 
 –دراسة وصفّية تحميمّية –ةعنوان األطروحة: ابن قّيم الجوزية، جهوده وآراؤه الّنحويّ 

نّما كان باإلضافة إلى  مفّسرافقييا و عالما أصولّيا لم يكن اإلمام ابن قّيم الجوزية     فحسب؛ وا 
ن لم يخّمف مؤّلفا في الّنحو –فيو نحوّيا فّذا،كّمو ذلك   معظمتناول في مدّونتو الواسعة  فقد  -وا 

أبواب الّنحو ومسائمو، ولم يكن في ذلك مجّرد ناقل لما أقّره أعالم الّنحو من قبمو، بل كانت لو 
وبّين رأيو فييا بالّشرح والتحميل قد خالفيم في مسائل نحوّية عديدةاجتيادات تمّيز بيا عنيم؛ ف

 ل واالستشياد.والّتعمي
جنح إلى األخذ باليسير اىتّم بالمعاني الّنحوّية، و  قد تفّرد اإلمام ابن القّيم بمنيجو النحوّي؛ إذ  و    

في األّول  و األصلوجعم ايا أصول الّنحو، فاعتمد الّسماعإلى قض. وقد تطّرق في مسائل الخالف
ّنما  ولم، وغّمب الّسماع عميو. القياس ،وحّدد أركانقعيدلتّ ا اعتمد ينتصر اإلمام لمدرسة أو مذىب، وا 

فتأّثر مريدوه بمنيجو الّنحوي، وبخاّصة ابنو إبراىيم في شرحو أللفّية ابن الحّجة والبّينة في الّترجيح، 
 مالك.

ــ  ابن قّيم: الكممات المفاتيح الجوزية ـــــ الّنحو ـــــ االسم ـــــ الفعل ــــــ الحرف ــــ األصول ــــ المنيج ــــ
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 الممّخص بالّمغة الفرنسّية:
Intitulé de la thèse : « Ibn Qayyim, ses efforts et  avis grammaticaux – une étude descriptive 

et analytique- 

Résumé   

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.  


