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، مناط التفكُّرِ والتدبرِ، ومنحنا العقل ، الشكر هللا الذي أنعم وتفضل 

  .كما أنّه أمرنا بذلك

، والشكر أجزله لشيخي الفاضل الدكتور الحبر يوسف نور الدائم 

وأضاء به ، أسبغ اهللا به النِّعم . الذي أرشد وقوم  وأفاد وزاد وأجاد 

  .ظلمات الجهل

            على الهدى لمن استهدى أدالءُل إال ألهِل العلمِ إنّهم وما الفض

  .وللدكتور صالح الدين عبد اهللا طيفور لمساعدته لي

أسهم وكال من ، كما أخص بالشكر أسرة مكتبة  كلية  اآلداب 

  .    فإنّه ال يشكر اهللا من ال يشكر النّاس  ،وأعان 

  
  

  

  

  

  
 
  

  

  

  صـلـخـتـمس          
  

  .في مؤلفّه إعراب القرآن  اسشعرية النحوية عند أبي جعفر النّحالشواهد ال    
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في ثالثة فصول حيث احتوى كل فصل على الدراسة عرضت الباحثة هذه   

  .عدد من المباحث 

فيه الباحثة العصر الذي عاش فيه أبو جعفر النّحاس  أوردت الفصل األول  

 ، تم الخلفاء واألمراء بأمر العلمهصر الذي شهد حراكاً معرفياً حيث اذلك الع

في ثنايا مباحثه  الباحثة فنشطت الحركة التعليمية وظهر نتاجها فيما ُألِّف كما أوردت

  .تعريفاً موجزاً بأبي جعفر النّحاس وذكر شيوخه وتالميذه وهكذا 

اعتنت الباحثة بمسألة الشواهد فكان البد من ذكر ما استشهد به  الفصل الثاني     

  .غوية تمهيداً لموضوع البحث الرئيس لحاس في بعض المسائل الالنّ

 متامهتماً بشواهد النّحاس الشعرية النحوية حيث ق الفصل الثالثوجاء 

  :درج تحت ه إلى عدد من المباحث تنبتقسيم الباحثة

  شواهد األسماء                

  شواهد األفعال                

  شواهد الحروف               

قامت الباحثة بتوضيح شخصية النّحاس من خالل تقبله لآلراء ورفض وقد   

  .سالكاً  مذهب المدرسة البغدادية ، بعضها والجمع بين آراء أهل البصرة والكوفة 

الدراسة بخاتمة أوضحت فيها بعض النتائج والتوصيات  ثم أنهت الباحثة هذه  

. 
 
 
 
 
 
  

  
Abstract  
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The grammatical evidence, in the poetry of Abu Gaafar Al-Nahhas, in 

his book;" I,rab al- Goran. 

Chapter one, covered the epoch in which Abu Gaafar Al-Nahhas lived, 

in that epoch, were some cognitive dynamism, which was a result of the 

interest of the 'Caliphs' and princes, in knowledge. It was an epoch in which 

the educational movement, was activated and flourished; and the results of 

which appeared in his writings. The sections of this chapter contained a brief 

treatise of Abu Jaafar Al-Nahhas, his teachers "sheikhs" and students. 

Chapter two cared for the evidence and indictors. Thus, the evidence 

and indicators which Al-Nahhas used, were mentioned, in relation to some 

linage problems, as a prelude for discussing the topic. 

Chapter three included the evidence and indicators of Al-Nahhas, in 

poetry and grammar. This chapter, was divided into three sections; as 

follows:- 

- The nouns indicators; 

- The verbs indicators; and 

- The vowels indicators. 

The study, then, exposed the personality of Al-Nahhas, as far as, his 

acceptability to opinions, are concerned; though he rejected some of those 

opinions. He also, combined the opinions of "Ahl Albasra", and these of 

"Ahl Al-Koofa", adoptining the doctrine of the "Baghadist' school. 

The study concluded with a conclusion which contained of the 

findings. 
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، الغفار ، الرحمن الرحيم ، المنعم ، المجزل ، الحمد هللا الوهاب الستار 

اهللا عليه وسلّم بشيرا ونذيرا ؛ صلى اهللا عليه وسلّم تسليما باعثُ سيدنا محمد صلى 

  .كثيرا

فعكفوا ، لقد ظّل القرآن على الدوام دليل المسلمين وقبلتهم وغاية اجتهادهم 

ودقائق ، ووجوه قراءته ، ناسخه ومنسوخه : على دراسته ؛ توضيحا ألحكامه 

  .ةوآيات إعجازه ؛ بحثاً عن ثواب الدنيا واآلخر، بالغته 

، إن أول ماعنى باغي العلم بمراعاته : وأجاد اإلمام العكبري عندما قال 

وحاكماً عليها ، وأحقّ ما صرف العناية إلى معاناته ما كان للعلوم أصالً لغيره منها 

ذلك هو القرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل من ، ولها فيما ينشأ من االختالف عنها 

 .تنزيل من حكيم حميد بين يديه وال من خلفه 

وحبل ، وهو المعجز الباقي على األبد المودع أسرار المعاني التي ال تنفد  

  .  اهللا المتين وحجته على الخلق أجمعين

ومن المباحث األساسية فى هذا المجال إعراب القرآن ؛ حيث ال يخفى ما 

فيتلون المعنى ، لهذا العلم من أهمية حيث االرتباط الوثيق بين المعنى واإلعراب 

كما قيل هو من فروع علم ، بتلون اإلعراب ؛ وقد قيل اإلعراب فرع المعنى 

  .التفسير

الشواهد الشعرية النّحوية عند أبي جعفر النّحاس : لذلك جاءت هذه الدراسة 

في مؤلّفه إعراب القرآن دراسة موضوعية تحليلية ؛ ذلك الكتاب الذي أوفى ؛ فقد 

جمع فيه النّحاس األقاويل وحشد فيه الوجوه  سالكاً بذلك منهجاً متميزاً جمع فيه بين 

  لذلك كان الكتاب غزير . ساعده على ذلك ذكاؤه المتقد ، آراء أهل الكوفة والبصرة 

المادة العلمية ؛ كيف اليكون ذلك وقد عاش النّحاس في أخصب العصور 

  في جدلهم وافتراضاتهم العقلية  ى الثقافة الوافدةفقد اعتمد رجال الكالم عل، الفكرية 
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ومنذ ظهر هذا الكتاب انكب أهل العلم يفيدون منه في محاضراتهم وإمالءتهم 

ولم يقف عند التالميذ المصريين بل تعداه ليشمل األندلس والمشرق ، ومؤلّفاتهم 

العربي.  

لى نقل آراء العلماء وفيما يتعلّق  بمنهجه في هذا الكتاب فقد عمل النّحاس ع

  .   والترجيح بينها وتوضح الخالف إن وجد 

أما منهج هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي التحليلي ؛ يقوم على التحليل  

ونالحظ أن النّحاس يورد اآلية القرآنية فإذا صادف ذلك ، التفصيلي لموضع الشاهد 

د مقارنة بين القاعدة النّحوية في قاعدة نحوية أورد الشاهد الشعري النّحوي ثم يعق

، وفيما يتعلّق بنسبة األبيات إلى قائليها فهو قليل االهتمام بذلك ، اآلية والشاهد 

كما أنّه كثير . وأحيانا ال يكمل األبيات بل يكتفي بالشطر الذي فيه موضع الشاهد 

  .رآنية وذكر القراءات المختلفة لآليات الق، االهتمام بإيراد أقوال العلماء 

  :وقد عملتُ في هذا البحث على اآلتي

وذكر مطالع ، االهتمام بقائلي األبيات المستشهد بها ثم التعريف بهم ما أمكن ذلك * 

واثبات دواوينها وشرح الغريب من مفرداتها ؛ ، واإلشارة إلى مناسبتها ، القصائد 

  .وقد تمت معالجة ذلك في الحاشية

واألشارة إلى آراء ، ية التي ساق النّحاس الشاهد من أجلها مناقشة القضايا النّحو* 

  .ووضع عنوان مناسب لكل مسألة، وما وافقهم وما خالفهم فيه، النحويين واللغويين 

اشتملت هذه الدراسة على ثالثة فصول حيث احتوى كلُّ فصل على عدد من 

عاش فيه كي  المباحث ؛ فكان ال بد من التعريف بالمؤلّف وتوضيح العصر الذي

  . تتضح بعض الجوانب التي تخدم البحث

ولما كان موضوع هذه الدراسة يقوم على الشواهد ونسبةً لما للشاهد من 

، أهمية في معرفة كالم العرب ؛ كان البد من تعريف الشاهد في اللغة واالصطالح 

الفصل هذا ما حواه ، وذكر بعض األسباب التي دفعت النّحاة إلى االعتماد عليه 



      

11 
 

والبالغية التي وردت في كتاب ، باإلضافة إلى بعض الشواهد اللغوية ، الثاني 

  .النّحاس 

انصب اهتمامي في هذه الدراسة بالشاهد الشعري النحوي ؛ حيث أفردت 

ولما ، وقد استَعنتُ بكتب النّحاة في تصنيف مادة هذا الفصل ، لذلك  الفصل الثالث 

، عل وحرف  فقد جاء هذا الفصل مرتّبا على ذلك كان الكالم يقوم على اسم وف

  .واألسماء المجرورة ، ثم األسماء المنصوبة ، حيث تناولت أوال األسماء المرفوعة 

، ومنصوبها ، مرفوعها ، أما المبحث الثاني فقد اهتم بشواهد األفعال 

شارة إلى أن وهنا تجدر اإل، وأفعال المقاربة ، وذكر األفعال النّاقصة  ، ومجزومها 

  .شواهد األفعال الماضية ذُكرت ضمناً عند الحديث عن األفعال النّاقصة

وجاء المبحث الثالث مهتماً بشواهد الحروف منها الحروف النّواسخ     

  .وحروف التحضيض، وحروف الصلة أو الزيادة 

اعتمدت في هذا البحث على مجموعة كبيرة من الكتب بعضها أساسي 

وفي مقدمة الكتب األساسية  كتاب سيبويه ومقتضبِ المبرد ، ورد عرضاً وبعضها 

 ، ل الزمخشريومفص ،واالنصاف في مسائل الخالف ، وخزانة البغدادي ،

  .وشروح األلفية

فأوردت فهرساً للموضوعات ، وقد قمتُ بتوضيح محتوى هذه الدراسة 

  .  وآخر لألشعار ، وفهرساً لآليات القرآنية 

وبمساعدة ُأستاذي الفاضل ، ما استطعت إخراجه بعون اهللا وتوفيقه  هذا

  .الدكتور الحبر يوسف نور الدائم ؛ الذي طالما وطالما نفع وأفاد ؛ فهو بحق حبر

  .وأن يعلّمنا ما ينفعنا، أتمنى من العلي القدير أن ينفعنا بذلك 
 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم                          

                            لالفصل األو   
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  حياة النّحاس                            

  

  .عصره /1

  

  .سمه ولقبه ونشأتها/ 2

  

  .شيوخه /3

  

  .مكانته العلمية /4

  

    .تالميذه /5

  

  .مؤلفاته /6

  

  .وفاته /7

  

  
  

  

  ولالفصل األ

  ف المؤلِّ
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  :عصره
وأوائل القرن الرابع ، لث الثاخر القرن أوا جعفر النَّحاس فيعاش أبو 

؛ وذلك في عهد الدولة الطولونية التي أسسها أحمد بن طولون في  ىالهجر

لف أحمد بن حران وماجاورها ؛ ثم استخ ىنفوذ دولته إل وبلغ )هـ254(سنة

فقاد العباس ثورة ، الشّام  مصر حين خرج إلى ىطولون ابنه األكبر العباس عل

ي خمارويه ؛ وبوفاته انتهت الدولة لّوبعد وفاة أحمد بن طولون و، أبيه  ىعل

التدهور وذلك  وبدأت مصر في. لك الفتنة الطولونيةثم اندلعت بعد ذ ،الطولونية 

  .هـ)289(عتضد سنة بعد وفاة الم

وفي ذلك العصر كانت الحركة العلمية والثقافية في مصر حلقة مستمرة بين 

 كما كان أحمد بن طولون مشغوفاً، صر ما بعد الطولونيينعصر الوالة في م

قطائع واإلسكندرية الفسطاط وال ىولم تكن الحركة العلمية وقفا عل، بمجالسة الفقهاء 

فمنذ سنة  .لمراكز العلمية الثقافية في أنحاء الدلتا والصعيدإنّما امتدت ل؛

  .)1(ُأمراءلى عليها مايقرب من عشرة توا) ـه311(إلى سنة)ـه292(

قد وصف ذلك العصر في العصر اإلخشيدي وحياته قضى  النَّحاس أوآخر 

حيث فقدت مصر استقاللها وعادت إلّا أنّه لم يخل من الثورات والفتن  مستقر بأنّه  

للجيوش العباسية من  صبحت مصر مرتعاًكما أ ، والية تابعة للخالفة العباسية

وكانت مقاليد األمور في تلك الفترة في ، الشرق والجيوش الفاطمية من الغرب 

منذ   والماذرائيين ، في مصر وقواد الجيش العراقي ، الوالة : أيدي ثالث قوات 

حيث استطاع محمد بن طغج قيام الدولة اإلخشيدية  وظلّت كذلك إلى) هـ292(سنة 

ر في مقلكن اضطراب األمور  ؛األخشيد تولية مصر من الخليفة العباسي القاهر

ثار بن غليون واستولى  ) ـه335(سنة ففي،   )2(ستقالل سبيالالخالفة لم يترك لال

واضطربت األمور ولم يستطع الناس  ،فشُغل الناس بهذه الثورة ،على دار اإلمارة
                                                 

مكتبة /إعداد وتحقيق عبد العزيز جمال الدين/ 459,452,449ص/3ج/مصر من خالل تاريخ البطارآة /ساورس بن المقّفع -  1
  .م2006الطبعة األولي/مدبولي

  
  459,452,449ص/3ج/تاريخ مصر من خالل تاريخ البطارآة /ساورس بن المقّفع  -  2
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الذهاب للحج ، فانعكس أثَر ذلك على حياة الناس ،ووقع الغالء، ما حياتهم والسي

  .)1(الفكرية والعلمية

راب الذي ساد مصر طضواال ىالفوض استطاع  اإلخشيد السيطرة علىوقد  

وأصبحت مقصدا ، ن ؛ ونعمت مصر في عهد اإلخشيديين ييبعد سقوط الطولون

  .للفقهاء واألدباء

، وكانت مصر طوال العصر اإلخشيدي مركزا للحياة العلمية والدنيوية 

ارت مصر في طريق وس، وبرز علماء مصر في مختلف العلوم واآلداب والفنون 

، ت زعيمة العالم اإلسالمي قاطبةً أن أصبح إلزدهار واألخذ بأسباب العلوم إلىا

ئف تلتقي في مجالس كما كانت غنيةً بالفقهاء والعلماء واُألدباء وكانت هذه الطوا

 للوراقين يسعى ةلفسطاط سوق كبيربتقديرهم ورعايتهم ؛ وكان با اُألمراء وتحظى

  . )2(واألدب أهل العلم اليهإ

وقد  ،تقولهم على العربية ومتعلميها عرب فيهذا العصر غير ال ع فيوتشج

 د صار أكثرالناس يطعن على متعلميوق( :ذلك قول النحاس في )3(أورد القلقشندى

أن القاسم بن مخيمرة هم يحتجون بما يزعمون نّحتى أ العربية جهالَ وتعدياً

  .وهذا الكالم ال معنى له :رد ذلك بقولهف .)بغيلُه شغل وآخره والنحو أ:قال

_ وربماقبلُه_  عصر النَّحاس ه كان فيويبدو أنّ(:أحمد مختار عمرويقول 

ربية ومن يتكلمونها أو غير العرب ضد اللغة الع ،حركةٌ قوية بين المستعربين

  .)أويتعلمونها

 .)العصر اإلخشيدى كان هزيالَ الشعر في إن:(ة إسماعيل كاشفوتقول سيد

افق ذلك نهضة علمية قوية  بل ر ،مصر قد استسلمت لهذا التيار أن فهذا كله ال يعني

وتدور وكانت  تعقد فى مساجدها الحلقات  ،وجوه أؤلئك المتقولين وقفت في

خرالقرن الثالث أوا في:(ن الشيال هذا العصر بقولهجمال الديوقد وصف  ،المناقشات

                                                 
  .م1971قّدم له أحمد مختار العمر /13ص/شرح القصائد الّسبع/الّنحاس  -  1
  .494ص/3ج/تاريخ مصر /عبد العزيز جمال الدين - 2
  .م1903/طبعة بوالق/المؤسسة المصرية للطباعة /171ص/1ج/صبح األعشي/أبو العّباس أحمد بن علي القلقشندي  - 3
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واُألدباء  ،القرن الرابع الهجري كانت في الفسطاط نخبةٌ من العلماءوأوائل 

في البحث والمساجلة والتدريس  وكان لهم نشاطٌ ملحوظٌ، والمؤرخين والشعراء

وأبوجعفرالنّحاس  ، وتلميذه أبوعمرالكندي ،أبوالقاسم بن قدير :منهم، والتأليف

بويه المصري ب بسيالملقّ وأبوبكرمحمد بن موسى ،المصري الشاعروالكاتب

  .)1( )...والحسن بن زوالق

الكثيرين من أولئك العلماء الذين يجتمع إليهم طالب  خ بها أسماءوكتب التاري

والحديث  القرآنية وقد كتبوا في العلوم،  حاس أوعاصروهممن سبقوا النّ ،العلم

وبكر بن سهل ،  بن سالمة الطحاويمنهم أحمد بن محمد  ، والعلوم العربية

النحو  ن ولّاد صاحب المنمق فيومحمد ب،  ومحمد بن جعفر األنباري، لدمياطيا

  .نتصاربنه أحمد بن ولّاد صاحب االوا

علوم القرآن  هذا العصر المضطرب يكتب في في حاس فقد ظلَّأما النَّ

اللغة ونحوها وأدبها أخبار  وفي، ءاته وناسخه ومنسوخه وإعرابهوتفسيره وقرا

  .اس يأخذون عنه وينقلون آثارهشعرائها ويجتمع إليه النَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  :اسمه ولقبه ونشأته

                                                 
  .12ص/شرح القصائد/الّنحاس -  1
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 ،يعرف بابن النَّحاس ، بن إسماعيل بن يونس المرادي بن محمد هوأحمد

ا أبوجعفر النحوي1(أهل الفضل الشائع والعلم الذائع من .لمصري(.   

يونس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن : وقد ذكر القفطي ما جاء في نسبه بأنّه  

  . )2(كان من أهل العلم بالفقه والقرآن ، مرادى أبو جعفر النَّحاس النحوي المصريال

أنه أحمد بن محمد بن إسماعيل العالمة أبو  : )3(النجوم الزاهرة وذُكر في

 الذهبيكما ذكر ، نباري ونفطويه بن األاراء كان من نظ، جعفر النَّحاس المصرى 

  .)4( ك وأضاف أنّه من أذكياء العالمذل

ه أبو جعفر أحمد بن محمد بن ِإسماعيل الصفَّار أنّ :فقد ذكر نباريأما ابن األ

  .  )5(درأخذ عن أبى العباس والمب ، فاضالً كان نحوياً، المعروف بالنَّحاس 

ه أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو نّإ: ياقوت فهو يقولوال يختلف ذكر نسبه عند 

  . )6(درصر رحل ِإلى بغداد فأخذ عن المبجعفر من أهل م

أبو :(ه َيفيد بأنّ موجزاكتابه شرح القصائد السبع تعريفاً  مقدمة وقد ورد في

المعروف  النحوي المصري ديسماعيل بن يونس المراجعفر أحمد بن محمد بن ِإ

حاس أو بالصفَّار نسبة ِإلى عمله بالنِّ أيضاً يبن النّحاس وسمقال اوي ،بالنَّحاس

  .الصفرية األواني

نشأ ابن النَّحاس  ،ونشأ فيها ثم ارتحل ِإلى بغداد طلباً للعلم ، مصر  ولد في

يسأل أهل الفقه و العلم ويفاتشهم عوكان  ال يتوانى أن  ،اً للعلم محبمشكل ا ي

  .)7(عليه

                                                 
  .طبعة دار الفكر/362ص/1ج/بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة /الرحمن السيوطي اإلمام جالل الدين بن عبد - 1
  . مؤسسة الكتب الثقافية بيروت/محّمد أبو الفضل : ت/136ص/1ج/أنباه الّرواة/جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف - 2
المؤسسة /300ص/3ج/أخبار ملوك مصر والقاهرة الّنجوم الزاهرة في/جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغر بردي األتابكي - 3

  .المصرية للطباعة
أشرف عليه شعيب ، تحقيق إبراهيم الزيبق/401ص/15ج/سير أعالم النُّبالء /اإلمام شمس الدين محّمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - 4

  .مؤسسة الرسالة /األرنؤوط
دار الفكر العربي /محّمد أبو الفضل:ت /235ص/1ج/نزهة األلّباء/أبو البرآات آمال الدين عبد الرحمن بن محّمداألنبارّي -  5
  .م1998طبعة/
  .م1924مصر ،مطبعة بالموسكي /مرجليوث.س.د:صححه/72ص/2ج/معجم األدباء /ياقوت الحموي -  6
  .13ص/شرح القصائد الّسبع/الّنحاس  -  7
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من  أن أباجعفر النَّحاس مصري عربي:(سالموقد ذكر صاحب ظُهر اإل

  .)1()مراد

كان يحياها وال تاريخ مولده بل  لم  تذكر كتب التراجم الحياة التيأما نشأته ف

  . ؤخذ عنهم ويعتمد عليهم أحد علماء مصر الذين يهتمت به بوصفه ا

  :شيوخه
طلب العلم فرحل إلى بغداد واألنبار  سالفاً أن النَّحاس طاف وتنقل في ذكرت

العلماء الذين أخذ عنهم كثيرون ف ؛ عاد إلى مصر فاستقر فيها ملة ثمالر ثم ،والكوفه

ألّ ب العلوم التيعلى حسب تشعكانت علوم قرآن أو علوم لغة أونحو  ف فيها سواء

  .أوشعر 

بعه ياقوت وقال النَّحاس أخذ عن المبرد وت أن:  وقد ذكر ابن األنباري

ه نَّأن القفطي ذكر ِإالَّ أ ،ه سمع المبرد يحدثُه أنّ كتابه الكافي ه رأى فيالسيوطى إنّ

  .أصحاب المبرد ق ولقيارخرج ِإلى الع

بن سليمان عن المبرد وسمع أبا ِإسحاق عن  ه سمع  عليوقد ذكر النَّحاس أنّ

وأخذ  .أصحابه وسمع عنهم  ِإنَّما لقيومعنى ذلك أنه لم يلق المبرد و اًالمبرد أيض

  .)2(رفطويه وغيرهم ثم عاد إلى مصعن األخفش الصغير ون

بغداد  رحل إلى، المصري دبن ولَّامحمد بن الوليد : ومن الذين أخذ عنهم 

مصر تصدر إلقراء  ما عاد إلىول، د المبر على قرأ كتاب سيبويهو، في طلب العلم 

  .وقد ذكر النَّحاس سماعه عليه .) هـ298:(العلم ت

عيب بن شُ الرحمن أحمد بن علي أبوعبد: النسائيعن شيخه  الحديثوأخذ 

 )ـه303(سنة فّاظ مات بمكة ة الحبن سنان بن يحي القاضي أحد األئمبن علي 

  .)3(عنه إعراب القرآن والنّاسخ والمنسوخ روى

                                                 
  .بيروت، دار الكتاب العربي/171ص/1ج/ظهر اإلسالم/أحمد أمين -  1
دار أحياء ، أحمد األرنأووط :ت/طالعه يحيى بن حجى الشافعّي /362ص/7ج/الوافي بالوفّيات  /ح الدين خليل بن أيبك الصفديصال -  2

  362ص/1ج/بغية الوعاء ، لبنان، بيروت /التراث العربي 
  . مكتبة الّنهضة/زهير غازي:ت/14ص/1ج/إعراب القرآن/الّنحاس -  3
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ابن غُليب ذكره مع :ذكرهم النّحاس في كتابه النّاسخ والمنسوخ ومن الذين 

النّحاس كتب عنه الحديث، سند إليهم الحديث من ي 1(وذكر القفطي أن(.   

بن سليمان بن  الحسن علي ب فكان على يد شيخه أبيا سماعه اإلعراأم

" هـ287 "مصر سنة ثعلبا والمبرد رحل إلى سمع ؛الصغير" االخفش"الفضل 

وكذلك أخذ عنه  " هـ316ـ أوه315" ببغداد سنة توفي "هـ300"وخرج منها سنة

 ر النَّحاس من ذكر أراء األخفش فيولقد أكث، الناسخ والمنسوخ وشرح القصائد

 )3()الحمد ِلله(  ةقرءا زواء جالفر ه ذكر أنأنَّ: ومنها  )2(كتابه ِإعراب القرآن

عند البصريين  ءاليجوز من هذين شي: سليمان يقولن ب علي أنو) لحمد لُلها(و

  .كل واحدة منهما علةٌ دتان فيأنهما لغتان معروفتان وقراءتان موجوو

وقرأ ) ِلله الحمد(ه قرأاش عن زريق عن الحسن أنّيى إسماعيل بن عورو 

  .والكسر لُغة تميم،  وهذه لُغة بعض بني ربيعة) الحمد لُله(إبراهيم بن أبى عبلة

كالم الناس والضم ثقيل وال  الكسر فإن هذه اللفظة تكثر في فأما اللغة في 

واحد  ءمن الضمة كسرة وجعلوها بمنزلة شي سيما إذا كانت بعد كسرة فأبدلوا

  ).لُله الحمد(فلهذا قيل  والكسرة مع الكسرة أخف وكذلك الضمة مع الضمة

على ك يدلُّم الفتح أصل الال وزعم سيبويه أن، الم الزائدهلخفض با) لُله( 

ها كُسرت مع الظاهر ا أنّدتها إلى أصلها إلّدك إذا أضمرتَ قلتَ الحمد لَه فرذلك أنّ

    . الجر والم التوكيد للفرق بين المِ

ذكر رحمت رِبك عبده :(لىالنَّحاس قول األخفش عند قوله تعا كذلك وقد أورد

  .عليكم ذكر رحمة ربك عبده زكريا نقص فيما: حين قال األخفش التقدير 4)زكريا

سري من أصحاب هيم الاالزجاج أبو إسحاق بن إبر: ومن شيوخه أيضا

أخذ النّحاس عنه وقرأ عليه كتاب سيبويه وكرر ) هـ316هـ أو310(توفي المبرد ؛

   .سماعه عليه في إعراب القرآن
                                                 

  .103ص/1ج/أنباه الّرواة -  1
  .عّلق عليه عبد المنعم خليل/18ص/1ج/إعراب القرآن -  2
 1:سورة الفاتحة آية) الحمد هللا ربِّ العالمين: (وذلك في قوله تعالى -  3
  1:سورة مريم آية -  4



      

19 
 

ومن خالل ، النّحاس قد عاصر الزجاج وهو بهذا ربما تأثّر به أو أخذ عنه ف

اتضح لي أن النّحاس يورد آراء كثيرة سواء كانت  )إعراب القرآن(دراستي لكتابه 

ألصحاب المدرسة البصرية أو المدرسة الكوفية ؛ فهو لم يحصر نفسه في حيز 

حرص على أن ينسب كل قول أو لكنّه مع هذا األخذ فهو حريص كل ال، معين 

  .رأي إلي صاحبه 

 أن النّحاس قد أخذ عن الزجاج بعض األمثلة التي تدّل علىورأيتُ أن أورد 

  .ًأو يورد ما يراه صوابا، قول  على وقد كان في ذلك يرجح قوالً، 

 أن الزجاج من أهم شيوخ النّحاس وأكثرهم تأثيراً:وقد ذكر زهير غازي  

     .فيه

اج من الذين تناولوا إعراب القرآن تناوال حسنا فبين أثر العوامل فالزج

؛ فهو بهذا يعتبر المنهج الفريد  وتأثر المعمول بالمعنى، المعمول  اإلعرابية في

  . الذي لم يسبق إليه

أودع بكل باب اآليات القرآنية التي اتفقت  وقد حوى مؤلّفه هذا تسعين باباً

والموجود المضمر والظاهر الموصول والمفصول  في العامل والمعمول المحذوف

 .)1(التعدي واللزوم

ثُم لَنَنَزِعن من كُلِّ ( :عند قوله تعالىالنّحاس ما أشار إليه  تلك األمثلةفمن 

هذه اآلية مشكلة في اإلعراب ألن  :حيث قال  )2()شيعة أيهم أشَد علي الرحمن عتيا

وأورد رأي أبي ، و يقرأها بالنّصب هفبالرفع إلّا هارون " أيهم"ون القراء كلّهم يقرأ

 إنَّه مرفوع علىبن أحمد قال الخليل : ثة أقوال أن في رفعها ثال:إسحاق حين ذكر 

ال من أجل عتوه أيهم أشد ثم لننزعن من كّل شيعة الذي يق: عنده والمعنى، الحكاية

  :ذلك بقول الشاعرواستدّل على ، الرحمن عتيا على

  

                                                 
  .م1965:طبعة،المؤسسة المصرية/إبراهيم األيبارّي:ت/5ص/1ج/معاني القرآن وإعرابه/الزجاج  1-

  69:سورة مريم آية - 2
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      رومحوال م رِجنزٍل                    فأبِيتُ ال حبِم الفتاة تُ منأبي 1(ولَقَد(  

  .وذكر النّحاس أن الزجاج يختار هذا القول ويستحسنه

لننزعن بمنزلة األفعال التي : ذكر فيه الزجاج قول يونس: والقول الثاني 

  .باالبتداء تلغى فَرفع أيهم  

  .الضم ألنّها خالفت أخواتها في الحذف أيهم مبنية على"عن سيبويه : الثوالقول الث

فَكُلي واشْربِي وقَري :(كذلك وقد أورد النّحاس قول الزجاج عند قوله تعالى

  .)2()عيناً

وقال إن عينا ، ن الماءواشربي م، قال أبو إسحاق كلي من الرطب  

  : وهذا ما أشار إليه النّحاس واستدّل عليه بقول الشاعر، التمييز منصوب على

                   يبتَط 3(وما كان نفساً بالفراق(   

هو بدٌل : حيث قال الزجاج )4()إلّا تَذْكرةً ِلمن يخْشَى:(وكذلك ذكره عند قوله تعالى

وجه ذلك بقوله هذا  اس علىويعقّب أبو جعفر النّح. رةًمن يشقى أي ماأنزلناه إلّا تذك

  .المصدر أو مفعول من أجله بعيد والقريب أنّه منصوب على

ما جاء عند : ومن األمثلة التي يضيف فيها النّحاس قوله إلى قول الزجاج 

حيث ذكر أن للزجاج قولين في ذلك ،  )5()وأقمِ الصالةَ ِلذكْرِي: (قوله تعالى

الة ألن تذكرني فيها ألن الصالة ال تكون إلّا بذكر أن يكون المعنى أقم الص: أحدهما

  . أقم الصالة متى ذكرتها كان ذلك في وقت صالة: والقول اآلخر، 

  .أقم الصالة ألن أذكرك بالمدح : أن يكون المعنى :  والذي أضافه النّحاس 

                                                 
واألخطل لقبه ومنها ، أبو مالك :غّياث بن غوث بن طارقة بن عمرو بن سيحان الَفدوَآس بن عمرو بن مالك آنيته: ل وهوالبيت لألخط - 1

  :البيت من قصيدة يقول في مطلعها، ذو العباية ودوبل وذو الّصليب
  ِمْنُهما المكُتوُم َصَرَمْت ُأَمامُة حْبًلها وَرَعُوُم                    وَبدا المجمجم                   

  .305وص ،2ص/ديوانه/. أمامة ورعوم ابنتان لسعيد بن إّياس بن قبيصة رآهما األخطل وهما صغيرتان ثّم حجبتا عنه في الزيارة الثانية
  26:سورة مريم آية -  2
وشرح بن عقيل ، 200ص/1ج/ولقيس بن الملّوح العامري في إعراب القرآن، وألعشي همدان ، نسب هذا البيت للمخّبل السعدي -  3
  :وصدره.607ص/1ج/

  أتهجر ليلي بالفراق حبيَبها                                        
 .3:سورة طه آية -  4
 .14:سورة طه آية -  5
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ونجده تارةً يتناول قول الزجاج ثم يعقّب عليه فمن ذلك ماورد عند قوله 

الكاف في : حيث قال أبو إسحاق، )1()كَما أخْرجك ربك من بيتك بِالحقِّ(:تعالى

أي األنفال ثابتةً لك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وهم كارهون ، موضع نصب 

  . كذلك تنفّل من رأيت ، 

امض : هذا القول هو معنى قول الفراء ؛ حيث قال : وعقّب النّحاس قائال

  .لغنائم ونفّل من شئت وإن كرهوا كما أخرجك ربك من بيتك بالحقّألمرك من ا

تضح بعض الجوانب التي بموجبها يمكن القول بأن أبا جعفر أكثر من توبهذا 

فالمسألة ، والقراء ، كذلك فهو كثير النقل عن المفسرين ، إيراد أقوال الزجاج 

بل نجده ، فقط  حاس كان ناقالًالواحدة يحشد فيها آراء كثيرةً ؛ وهذا ال يعني أن النّ

اآلخرين أوبذكر آراء  عندما يتعرض إلعراب آية ما إما أن يبدأ فيها بذكر رأيه أوالً

 الًاتلك المسألة ؛ وقد نجده في بعض األحايين يورد أقو على أن يعقّب برأيه على، 

ما اطمأنيتركها من غير تعقيب وتفسير هذا عندي أنّه رب ل أو أنّه ال لذلك القو ثم

  .ما يفعل ذلك عند ذكره آراء سيبويه وكثيراً. مزيد  يحتاج إلى

اء يضيف أما نقله عن الزجاج فهو ال يخرج عن كونه رأيا من آراء العلم

لآلراء يريد أن يخرج  فالنّحاس عند تعرضه، ضافةً حقيقيةً إلى المسألة اإلعرابية إ

فهو بهذا النّقل المستفيض يصعب القول أنّه متأثر ، مكتملة الجوانب المسألة 

فأينما وجدت الفائدة أفاد سواء كان من الزجاج أو الكسائي أو ، بالزجاج وحده 

وفي هذا قال الزبيدي ، وما يؤيد ذلك أنّه صاحب مدرسة بغدادية ، الفراء 

وكتاب إعراب ، تاب معاني القرآن وله كتب في القرآن مفيدةٌ منها ك:(.............

في ذلك مذهب االختيار يذهب جلب فيه األقاويل وحشد الوجوه ولم ، القرآن 

  .)2()والتقليد

                                                 
 5:سورة األنفال آية -  1
  .150ص/طبقات النحويين والغويين/الزبيدي -  2
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كان بصريا ، كيسان أبو الحسن محمد بن أحمد  ابن :أيضا ومن شيوخه

وفي يوم الجمعة لثمان خلون من ذي أخذ عن ثعلب والمبرد تُ ،يحفظ القولين  كوفياً

   .)1(وإعراب القرآن، ذكر النّحاس سماعه عنه في شرح القصائد ) هـ229(جة الح

هيم بن محمد بن عرفة بن سليمان اأبو عبد اهللا إبر: كذلك منهم نفطويه

 روى) هـ323:(ت ،يروي الحديث  كان ثقةً وكان فقيهاً، سكن بغداد . المهلّبي 

  . )2(عنه النّحاس في إعراب القرآن

سكن بغداد وحدث بها عن . أحمد بن محمد الطبري: رستمومنهم أيضا ابن 

سمع منه ببغداد سنة ، نصر بن يوسف وهاشم بن عبد العزيز صاحب الكسائي 

  . )3()هـ304(

مصر  الصفدي أن النّحاس لما عاد إلىفذكر  ، وأضافت كتب التّراجم آخرين

  :منهم ، سمع بها جماعة

  حاويالطّ أحمد بن سالمة األزدي المصري وبكر بن ، )هـ321(:الحنفي

القراءة عن ابن  وروىعبد الصمد صاحب ورش  سهل الدمياطي قرأ على

 وببغداد، كما سمع بالرملة من عبد اهللا بن إبراهيم البغدادي ، )هـ289(ت:شنبوذ

كما سمع من ) هـ317:(بي القاسم البغوي توأ، من عمر بن إسماعيل بن غيالن 

وفي  ،ومن أبي بكر جعفر بن محمد الفاريابي أبي األحوص الحسين بن عمر بن 

وفي األنبار ، عة أبي الحسن محمد بن الحسن بن سم طريق عودته من بغداد من

 د بن جعفر بن أبي داوداألنباريمان، محمد السة  وأحمد بن جعفر بن محموفي غز

  .)4(الحسن بن فرج

الحرف عن أبي الحسن بن شنّبوذ  ني أنّه روىونقل السيوطي عن الدا

 ،شيخ مقرئ  ،محمد بن أحمد بن قطن بن خالد بن حيان الوكيل المؤدب السمسار :

                                                 
  .دار المعارف/الطبعة الثانية، محّمد أبو الفضل إبراهيم: ت/170ص/واللغويينطبقات النحويين /أبوبكر محّمد بن الحسن الزبيدي  -  1
  .176ص/1ج/أنباه الرواة،172ص/المصدر السابق -  2
  .128ص/1ج/أنباه الّرواة -  3
  238ص/7ج/الوافي بالوفّيات/الّصفدي  -  4



      

23 
 

 روىو، وماهو معلوم أن ابن شنّبوذ كان ذا شقف بالقراءات الشاذة ضابط حاذق ؛ 

  صاحب اليزيدي اد لَّـعن أبي خَ القراءة سماعاً

القفطي أنّه  ر العلم ومجالسة العلماء قولوما يدلنا علي اهتمام النّحاس بأم

ليلة في كلِّ  ) هـ 328,271(محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر  :كان للحداد وهو

طريق النّحو وكان النّحاس ال يدع  لّم فيها عنده في مسائل الفقه علىيوم جمعة يتك

  . )1(حضورمجلسه تلك الليلة

  :مكانته العلمية
النّحاس بعدد كبير من العلماء فأخذ عنهم في فروع كثيرة من  التقى

مصر واستقر فيها ؛ يؤلّف ويدرس في تلك   عاد إلى ثم، الدراسات والعلوم العربية 

، به وعظمت مكانته بين علماء عصره ووثقوا ، العلوم فانتفع الكثيرون بعلمه وأدبه 

كان النّحاس :" فقال القفطي، علمية شادة بمكانته الوأكثر المؤرخون من مدحه واإل

    )2(".واسع العلم غزير الرواية كثير التأليف

صاحب الفضل الشائع والعلم المتعارف الذائع الذي " :وقال ياقوت الحموي

  . )3("طناب في صفتهيستغني بشهرته عن اإل

، بغداد  رحل إلى. ل العلم بالفقه والقرآن كان من أه:" وقال صاحب اإلنباه

وسمع من جماعة ممن كان بالعراق في ، وسمع من الزجاج وأخذ عنه النّحو وأكثر 

  ."ذلك األوان كابن األنباري ونفطويه

وكان اليتكبر أن يسأل الفقهاء وأهل النّظر ويفاتشهم عما :" وقد قال أيضاً

                           )4(.يحضر حلقة ابن الحداد الفقيه الشافعيوكان ، أشكل عليه في تأليفه 

، كثير التأليف ، كان النّحاس واسع العلم ؛غزير الرواية :" الزبيدي جاء عنو

منها كتاب إعراب القرآن  وإذا خال بقلمه جود وأحسن وله كتب في القرآن مفيدةٌ ؛

  ". ختيار والتقليد الوجوه ولم يذهب في ذلك مذهب اال جلب فيه األقاويل وحشد 
                                                 

  .103ص/1ج/أنباه الّرواة-  1
  .137ص/1ج/أنباه الّرواة-  2
  .226ص/4ج/معجم األدباء- 3
  .136ص/1ج/القفطي-  4
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أتيت ابن :قال ، حدثني قاضي القضاة المنذر بن سعيد البلّوطي : أيضاوقال 

اء شعر قيس بن معاذ المجنون ملي في أخبار الشعروألفيته ي، النّحاس في مجلسه 

  :حيث يقول

  ي ُأعينُهانجد لعلِّ ي علىبكِّتُ          خليلي هل بالشّام عين حزينةٌ 

  هاـمطوقةً باتت وبات قرينُ         لباكون إلّا حمامةً ا اسلمهقد ا 

  :هو ثالثاً بيتاً )1(وقد أضاف الصفدي

  يها من األرض لينُهانِّيكاد يد     خيزرانة     على وبها ُأخرىتُجا   

أحمد بن محمد بن إسماعيل : "وذكره أبو سعيد بن يونس في تاريخه فقال 

عن الحسن غُليب وكتب الحديث ، كان عالما بالنّحو حاذقاً ، بن يونس المرادي 

وله تصانيف في النّحو وفي ، ولقي أصحاب المبرد ، العراق   وخرج إلى، وطبقته 

      .)2(تفسير القرآن جياد

  وكان للنّاس فيه :"بقول ابن خلّكان حيث قال وأختم حديثي عن مكانته العلمية 

   .)3(رغبةٌ كبيرةٌ في األخذ عنه فنفع وأفاد

      :تالميذه  
واألنبار  ،كثير من البلدان طالباً للعلم فرحل إلى بغداد حاس فيل النَّتنقّ

د وغيرها ملةوالرات العلم ويناقش ويعقد حلقرس من البلدان ثم عاد إلى مصر ي

 د قال فيالفسطاط وق شتهرت حلقاته التي كان يعقدها فيفأخذ منه الكثيرون وقد ا

أوئل القرن الرابع الهجري الثالث وأواخر القرن  في: (هنّذلك جمال الدين الشيال ِإ

هم وكان ل ،والمؤرخين ، والشعراء ،من العلماء واألدباء  الفسطاط نخبةٌ كانت في

ن أبوالقاسم ب: والتأليف منهم  ،والتدريس  ، البحث والمساجلة ملحوظ في نشاط

  . )4()وأبو جعفر النَّحاس الشاعر والكاتب، وتالميذه أبو عمر الكندي، قدير 

                                                 
  .287ص/7ج/الوافي بالوفّيات  - 1
  .149ص/طبقات الّنحويين والغويين  - 2
، محّمد ُمحي الدين عبد الحميد: ت/82ص/1ج/وفّيات األعيان وأنباء أنباء الزمان " 681,608أبو العّباس شمس  الدين أحمد بن محّمد  -  3

  .الطبعة األولى، طبعة نهضة مصر
  .12ص/القصائدشرح /الّنحاس - 4
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األخذ عنه  وكان للناس فيه رغبةٌ كبيرة في: (ذلك  ابن خلّكان في وقد ذكر

  .)1()فنفع وأفاد

ابن عبد السالم أبوعبد اهللا محمد بن يحيى : ألزدي ا :ومن الذين أخذوا عنه 

كتاب "النَّحاس وحمل عنه  من جيان رحل إلى المشرق فلقي ) ـه358( األزدي

وعقد عليه هناك وُأخذ عنه روايةً  ءيروقُ، قرطبة  ؛ وحمله إلى سيبويه روايةً

  .)2(كّل يوم جمعة للمناظرة فيه مجلساً

من أهل ) ـه335(سعيد بن عبداهللا بن قاسمبن ا: ينزفضل اهللا الكُّ ومنهم

   )3(.المشرق وسمع من ابن والّد والنّحاس بمصررحل إلى  قرطبة

أبو : لبلُّوطى ااإلمام :روا مجالس النَّحاس ومن الذين رحلوا ِإلى مصر وحض

   )4(كتاب العين ومعه أخوه وانتسخ من ابن والّد) هـ335:(ت الحكم منذر بن سعيد

أبو محمد عبد الكبير بن محمد بن  : مصر من النَّحاس في اومن الذين سمعو

  . )5()هـ360( عفر سكن مدينة الزهراء

من صعيد " أدفو"مد من و بكر األدفوي محمد بن علي بن أحومنهم أيضا أب

 ،عنه كتبه ؛ لزم النّحاس وروى)هـ 388,304(وفي في العصر الفاطمي تُ ،مصر 

ستغناء في تفسير اال"يه  كتاب في مائة مجلّد سماه وتصانيفه ؛عني بالتفسير فألّف ف

                )6(.القرآن

لقد أكثر العلماء من األخذ عنه ولم يقتصر ذلك على تالميذ مصر بل نجد 

أن البن النّحاس ثالثة : )7(ذكر زهير غازي . يديه علماء خارج مصر تتلمذوا على

 :عافريمنهم أبو عبد اهللا الم أما الباقون فمن بالد مختلفة  ،تالميذ من المصريين 

النَّحاس فروى عنه  من أهل قرطبة لَقي " ـه371"محمد بن مفرج بن عبد اهللا 

                                                 
  .82ص/1ج/وفّيات األعيان/"681ت"ابن خلِّكان  - 1
  340,335ص/طبقات الزبيدّي - 2
  .354ص/1ج/تاريخ علماء األندلس/ابن الفرضي  - 3
  183ص/7ج/معجم األدباء ، 103ص/1ج/أنباه الرواة/القفطي -  4
  .295ص/1ج/تاريخ علماء األندلس/ابن الفرضي -  5
  186ص/3ج/انباه الرواة/الفقطي  -  6
  18ص/1ج/إعراب القرآن -  7
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إدخال  وكان له الفضل في، المنسوخوالناسخ و، القرآن القرآن ومعانيكتاب ِإعراب 

  . )1(هذه الكتب ِإلى األندلس

أصله من مورو  "هـ387:"السمح بن نابل توكذلك أبو سليمان  عبدالسالم 

بن الفرضي اوقرأ عليه ، المشرق وسمع بمصر من أبي جعفر النّحاس  رحل إلى

    )2(بن النّحاس وكتاب الكافي في النّحو وغير ذلكاكتاب األبيات لسيبويه تأليف 

، تبه ككتاب الالمات ي إخراج بعض ككذلك ومن تالميذه من كان له الفضل ف

 فص الحضرمي عمر بن محمد بن عراكأبو ح : به تلميذه اعتنىوالذي 

النّحاس كتاب أنا كنت السبب في تأليف أبي جعفر :"يث يقول ح "هـ388:"ت،

  .)3(ستاذ في قراءة ورشوهو ُأ ؛"الالمات

محمد بن خراسان  :نه فمنهم أبو عبد اهللا الصقلي لقد أكثر العلماء السماع ع

بن مسلمة خطّاب : ومنهم أيضا أبو المغيرة. النّحوي؛ سمع من النّحاس مصنّفاته 

د بن سعيد بن بنزي4("هـ372،هـ294"محم(.  

 ي والزجاج وروىالمشرق ولقي النّحاس والسيراف ومنهم من ارتحل إلى

   . )5(سليمان بن محمد الزهراوي:عنهم

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .81ص/2ج/تاريخ علماء األندلس/ابن الفرضي - 1
  288,287ص/1ج/المصدر السابق -  2
مكتبة الخانجي / عنى بشرحه ج برجستر اسر/597ص/1ج/غاية النهاية في طبقات القّراء/شمس الدين أبي الخير محّمدبن الجزرّي -  3

  م مطبعة السعادة 1923بمصر 
  .99ص/1ج/بغية الوعاة/السيوطي -  4
  .542ص/2ج/المصدر السابق -  5
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  :مؤلفاته
ياقوت  وقد ذكر،  مجاالت مختلفة تفيد في الكتب التيالنَّحاس عدداً من  ألَّفَ

  .)1("الخمسين كتاباً أن تصانيفه تزيد على:" الحموي

ق يتعلّ بضعة عشر مصنفاً مما وهي ،مصنفاته كثيرة  أن:( وذكر اليافعي

  ).ممايرجع ِإلى العربية،ونحو ذلك بالنحو واألدب 

ولم يترك باباً  ، وحده اًوأما أبو جعفر فكان نسيج:(وقد قال عنه أحمد مختار 

القراءات وفي التفسير  في وألَّف فيه كتباً ،طرقه  امن أبواب الدراسات اإلسالمية إلّ

األدب ودوائر  النحو وفقه اللغة وفي الناسخ والمنسوخ وفي يالحديث وف وفي

  .)2( )كل مايكتب موفقاً المعارف وكان في

ها إضافة لشموليتها تُظهرلنا قوة قابليته على بأنّوقد وصفت مصنفاته 

للعلم  ليعطي، ى االستشهاد بهذه اآلراء وقدرته عل، االستفادة من آراء الذين سبقوه 

يم ما وشعوراً بقيمة النقد لتق، ب معناه إلى أفهام الدارسين وليقر، يدرسه قيمته  الذي

نظر ويفاتشهم أن يسأل الفقهاء وأهل ال كان ال يتكبر:(ه يكتبه اإلنسان فقد وصف بأنَّ

  .)3()تأليفاته عما ُأشكل عليه في

  - :تركها ومن آثاره التي
 اًموضوعاختياري له  تم ؛ الذي مؤلفاتهأهم من  عراب القرآن وهوإ:ِكتابه 

  .خمسة مجلدات وهو كتاب كبير فيللدراسة 

كتابان جليالن أغنيا عما  انيكتاب اإلعراب وكتاب المع:( وقال عنه القفطي

ذلك مذهب  في وجلب األقاويل وحشد الوجوه ولم يذهب ،نّف قبلهما فى معناهماص

  .)4()االختيار والتقليد

                                                 
  .228ص/4ج/معجم األدباء/ياقوت الحموي  - 1
  .21ص/شرح القصائد التسع/الّنحاس  - 2
  .137ص/1ج/أنباه الّرواة - 3
  .103ص/1ج/المصدر السابق - 4
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وهذا وهم ألن ، "الداني الجنى"أن كتاب المعاني هو كتاب  :وقد ذكربروكلمان

1()هـ749:(ت ،األخير للحسن بن قاسم المرادي(.  

فقد وردت  اب المعاني قبل تأليف إعراب القرآن ؛وقد ألّف النّحاس كت

    . إحاالت كثيرة في اإلعراب عليه 

همزة فيكون اسم  أهمل الراء فلعله(: كتاب األنوار ويقول الصفدي ف أيضاصنَّكما 

  .)2()الكتاب األنواء

وورد هذا الكتاب ، وتسعين باباً هو تفسير كتاب سيبويه ثالثة ف فيوله مؤلّ

ولم يسبق ِإلى مثله وكل من :(قال عنه القفطي ؛ تفسير أبيات سيبويه : أيضا باسم

  .)3()كثير طائل جليل  علمفيه (: وقال أيضاً ).بعده استمد منه  جاء

واطلق عليه  ، يرجع ِإليها فى شروح الشواهد وعده البغدادي من المصادر التي

  .)4()شرح أبيات الكتاب(

أحسن فيه :(قال عنه القفطي وجّل أسماء اهللا عزًكتاب تفسير  يضاكما ألَّف أ

وهو  وله ناسخ القرآن ومنسوخه؛) زع فى صدره التباع السنة واالنقياد لآلثارون

كما ألّف  ،وله كتاب صناعة الكُّتاب فيه حشو وتقصير فيما يحتاج إليه  كتاب حسن

اب في أخبار وكت" حسن"كتاب المقنع في اختالف البصريين والكوفيين في النّحو ؛ 

  .)5(وفسر عشرة دواوين وأمالها" شريف"،الشعراء 

تفسير القرآن  سير فألَّف فيه تفسير القرآن وسميوقد طرق النَّحاس مجال التف

قصد فيه اإلعراب لكن ذكر القراءات :" )6(لكريم وقال فيه صاحب كشف الظنونا

حتاج فيه من إعرابها والعالتى يحتاج أن يبيوقد وقع  ،" ن المعانيلل فيها وماي

  .وهم ومما سبق يتضح أنه يقصد كتاب ِإعراب القرآن  صاحب الكشف في

  واحدفي النّحو ؛ الكتاب مؤلّف من  النحو كتابه التفاحة ومما ألفه في

                                                 
  .زهير غازي: ت/27ص/1ج/إعراب القرآن/الّنحاس، 276ص/2ج/تاريخ األدب العربّي -  1
  .144ص/6ج/الوافي -  2
  .103ص/1ج/أنباه الّرواة  -  3
  .م1979الهيئة المصرية العامة /عبد الّسالم محّمد هارون:ت/9ص/1ج/خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب/عبد القادر البغدادي -  4
  .103ص/1ج/أنباه الرواة -  5
  .دار صادر بيروت/غوستاف فلوغل حرّره وترجمه/1470ص/آّشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/حاجي خليفة -  6
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 لىكُتب عو، للمبتدئين في تعلّم العربية  ويبدو أنّه قد ألّفه سهالً، وثالثين باباً

ار لفظه فيه فائدة عظيمة مع صغر حجمه واختصتاب هذا الك:" غالف مخطوطته 

من  ءضحة وطريقة سهلة وهو أوضح للمبتديبالمقصود بعبارة وا فلقد أتى

وجمع فيه بين آراء ، ولقد أبعده عن كل ما يعقد من الخالفات  ؛ األجرومية والملحة

  .)1(المذهبين  البصري والكوفي

 :"وقال عنه  "إصول النحو  في كافيال:" اه القفطيالنحو سم في الكافيله كتاب و   

  .)2("علم العربية كتاب الكافي في" : وسماه الصفدي "صويلح

القطع  :ه كتاب مؤلفاتعلوم القرآن فمن  من التأليف فيلقد أكثر النَّحاس 

باب من  وقد ذكر في، ور القرآن جزئين مرتب حسب س تناف فهو مؤلف فيواِإلئ

فيه :"فيه ابن خلّكان تناف و قالطع واالئالق ين فيأبوابه من تكلَّم من الصحابة والتابع

  .)3(ىوكبر نسحتان صغرى

فقد ذكرها  ،صحة نسبتها له الالمات ؛ يشَّك في معاني ه أيضاً رسالة فيول

أبي  وقد كُتب في أولها أنّها إلسماعيل بن عبداهللا  النّحاس وهو غير، ابن الجزري

   )4(.والرسالة في ثالث صفحات ولم ترد أدلّة كافية في نسبتها له، جعفر النّحاس 

، ر ذلك الزبيديذك الكريم القرآن اسخ  والمنسوخ في نّال اس النّح ألَّف كما

  . )5(وابن خلّكان

 ت له خطأ كتاب شرح مقامات الحريري وقد حصل فيسبنُ ومن الكتب التي

على عدم صحة هذه  الذي يدلُّ ءوالشي ، المقامات ،المعلقات لت ذلك تصحيف فجع

فال يكون النّحاس " ه516"تُوفى سنه والحريري" ه38"نَّحاس تُوفي سنة أن ال النسبة

  .بذلك شارحاً لهذه المقامات

                                                 
  .زهير غازي: ت/30ص/1ج/إعراب القرآن/الّنحاس  -  1
  .144ص/6ج/الوافي بالوفّيات ، 137ص/1ج/أنباه الّرواة -  2
  82ص/1ج/وفيات األعيان/ابن خّلكان،137ص/1ج/أنباه/القفطي  -  3
  .زهير غازي: ت،32ص/1ج/إعراب /الّنحاس، .597ص/1ج/غاية الّنهاية/ابن الجزرّي - 4
  .82ص/1ج/وفّيات األعيان، 240ص/طبقات النحويين -  5
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المشهورات؛ ويفصح النّحاس عن منهجه قد ألَّف أيضاً كتاب شرح القصائد و

جرى عليه أكثر أمر أهل اللغة اإلكثار من تفسير  والذي:" في بداية الكتاب بقوله

غفال لطيف مافيه من النّحو فاختصرت غريب القصائد التسع غريب الشعر وإ

واتبعت ذلك مافيها من نّحو باستقصاء أكثر ولم ُأكثر من الشواهد وال ، المشهورات 

  . )1(األنساب ليخفّ حفظ ذلك

 .)أسماء التفضيل (  يلمفضليات أشرح ا :عن األخير  وقد قال البغدادي 

  ).أنه فسرها وأمالها:(قالوا عنها :وكذلك فسر عشرة دواوين للعرب 

  :وفاته
وقيل " ـه337"سنة جةالح سبت لخمس خلون من ذيالنَّحاس يوم ال تُوفّي

يقطع بعضاً  ، النيل ءجالساً على درج المقياس على شاطيبينما كان . " ـه338"

يد وتغلو حتى ال يز ،ه يسحر النيل أنّ فرآه أحد العامة فظن ،من أبيات الشعر

  .)2(النهر ولم يوقف له على خبر فدفعه وسقط في ،األسعار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  56ص /شرح القصائد التسع/الّنحاس-  1
  .300ص/3ج/الّنجوم الزاهرة، 364ص/7ج/الوافي بالوفّيات ،83ص/1ج/وفّيات األعيان،104ص/1ج/أنباه الّرواة -  2
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  الفصل الثاني                             

  

  شواهد النّحاس غير النّحوية                   

  
  

  .تعريف الشاهد في اللغة واالصطالح   /1

  

  .عتماد على الشاهد الشعريأسباب اال  /2

  

  .شواهد النّحاس اللغوية   /3

  

  .شواهد النّحاس البالغية  /4
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  اللغة واالصطالحتعريف الشاهد في             

  :في اللغة الشاهد

ي صلى اهللا عليه وسلم ذكر ذلك النب  : )1(الخليل بن أحمد الفراهيدى عند       

والمشهود هو يوم القيامة ، )2()وشاهد ومشهود:(تعالى  ر قولهعندما فس.  

د الرجل على هِتقول شَ، قاطع  الشهادة هي خبر:  )3(وجاء في لسان العرب      

ما كذا ورد(بالرجل بسكون الهاء للتخيفيف ) شه.  

 شهد شاهد  من بني:  ( وقال تعالى وأصل الشهادة اإلخبار بما شهده ؛ 

  .   )4()اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم 

د األيام سي:(الحديث  وفي .بين مايعلمه وأظهره :وشهد الشاهد عند الحاكم 

  . يشهد لمن حضرصالته: هوشاهد أى ،) يوم الجمعة

ه ذكر صالة العصر ثم  أنّ: حديث أبي أيوب األنصاري في مروروى شَ

 النجم ؛:الشاهد قال  أيوب ما قال قلنا ألبي ، درى الشاهوالصالة بعدها حتى ي :قال

  . أى يحضر ويظهر  ،الليل  في ه يشهدكأنّ

  . عبارة جميلة  أي،لسان من قولهم لفالن شاهد حسن والشاهد ال

5(ىقال األعش ؛ كلَوالشاهد الم(:  

  ياشاهد اهللا فاشهد   على شاهدي     راً لك نعمةً          فال تحسبنّى كاف       

تسكّن  وقد ،م لد كعهِوشَخبر قاطع  الشهادةُ: ()6(القاموس المحيط وجاء في

اليغيب عن علمه شئ  الذي والشاهد .هاُؤه، مالشهيد بذلك لسقوطه على  يوس

 ،  وصالة الشاهد صالة المغرب ،ه حاضراًرب عند هأوألنّ ،األرض  الشاهدة أي

  )أويوم عرفة ،أويوم القيامة ،واليوم المشهود هو يوم الجمعة 

                                                 
   .مادة شهد  /العين/هـ 175هـ تو فى100أبوعبدالرحمن أحمدالفراهيدى امام النحو وواضع علم العروض واستاذ سيبويه ولد سنة - 1
 3:سورة البروج آية  -  2
  .دار المعارف، عبد اهللا علي آبير وآخرون:ت/مادة شهد، لسان العرب/ابن منظور - 3
  .10:سورة األحقاف آية -  4

وقيل أبا نصير ، ُيكّني أبا بصير ،ن بن قيس بن جندل بن شراحبيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ميمو:األعشى هو -  5
  .لبنان، بيروت،دار الفكر /يحي شامي: ت/49ص- ديوانه/

-والنشرالمؤسسة العربيه للطباعة - 305,306ص 1ج- فصل السين والشين  باب الدال- القاموس المحيط-مجد الدين الفيروزابادى -  6
  .بيروت
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ها ألنّ،صالة المغرب  اهد وهيصلينا صالة الشّ":)1(يوذكر الزمخشر

 .فيصليها  الغائب كما يصليها الشاهد  ؛التُقصر

مع غير العاقل شواهد وج ، من يؤدى الشهادة )المعجم الوسيط( والشاهد في

 مغربوصالة الشاهد صالة ال دهوشَ دهوشُ ادهود وأشْهشُ والجمع. يضاًوهو الدليل أ

 .خبر به خبراً قاطعاًأ : كذا شهادةً د علىهِشَ: يضاً كما جاء فيه أ وصالة الفجر

 ،ما علم ر بوباهللا حلف وأق اعنده من الشهادةى مأد : فالن بكذا ولفالن على

 والحادث ،)2()منكم الشهر فليصمه دهِشَ نمفَ( :التنزيل  والمجلس حضره ومنه مافي

  ).وشهد بما سمع ،د على شهادة غيرهقال شهوي ،عاينه :

االصطالح ا فيأم  :عروالمثال . يذكر لصحة القاعدة ءجز :هشاهد بأنّف الفي

أوالقراءة  ،أو الشعراألقوال من النثر واهد هيفالشّ جزء يذكر إليضاح القاعدة

  .اطراداً أوشذوذاً لقاعدة النحويةبها ل يحتج نية القرآ

الداللة على  و قاطع فياإلخبار بما ه :وفقاً لهذا المفهوم هو فاالستشهاد

على  براهين تُقام من النصوص للداللة جج النحو إذنفح، القاعدة من شعر أونثر 

   )3(الدليل أوالبرهان اللغة أما االحتجاج فهو يعني في، وقاعدة أ صحة رأي

استعمال كلمة أو تركيب أو حتجاج يراد به إثبات صحة قاعدة وكذلك اال

  .)4(ةفصيح سليم السليق يٍّصح سنده إلى عرب بدليل نقلي

 "القياس" وبدليل عقليأ" السماع" بدليل نقليما إ :واستشهاد النحويين يكون

وهل " ومحاكاة لنطق أهلهاالقواعد تُؤخذ من واقع اللغة  ألن، همل هو األاألوو

  "الشواهد القواعد إالَّاستقراء

 النحوية تثبيت القاعدة في) النقليالدليل ( وليس أدّل على أهمية الشاهد

ن غير كا"  الدليل العقلي" القياس وحده وتقريرها أنإذا لم يسنده الشاهد البي وهو  ف

  .مادعاه النحويون بفساد االعتبار
                                                 

  .مكتبة لبنان ناشرون\شوقى المعرِّى- حققه مزيد نعيم/أساس البالغه/)م1144-م1075(جار اهللا محمود بن عمر الزمخشرى -  1
  .185:سورة البقرة آية -  2
  م1989عالم الكتب القاهره/3ط102ص/باللغة  الروايه واالستشهاد/محمد عيد -  3
  .الطبعة الثالثة/ديرية الكتب والمطبوعات الجامعيةم/6ص/فى أصول النحو/سعيد االفغانى -  4
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ك البصريون  ولبيان ذلك فإن أيفيها بالقياس وحده مسألة من المسائل تمس

 الدليل النقلى"وأيد الكوفيون وجهة نظرهم فيها بكثير من الشواهد  ، "الدليل العقلي"

 )1()ترك صرف ماينصرف لضرورة الشعر:(كاختالفهم في ، كانت لغتها أرجح"

جوزنا  ،الصرف االسم  ٍإن األصل في(:وقالوا ،ز البصريون ذلكحيث لم يفلَو جو

ترك صرف ماينصرف ألدى ذلك إلى أن نرده عن األصل إلى غَير أصل فوجب 

أبو : ومن الذين جوزوا ذلك من الكوفيين .)2()قياساً على مد المقصور أالّ يجوز

وا والقاسم بن برهان من البصريين واستدلّ، الحسن األخفش وأبو علي الفارسي 

  :قول األخطل :منها اًدذلك بواحد وعشرين شاه على

      ورغائلةُ الثُّغورِ غد تْ                 بِشَبِيبواألزارقَ بالكتائبِ إذ ه طَلَب  

  :وكذلك 

   غَلَب اميحسماحةً   المس ليدوسادها وكَفَى                الو 3(قريشَ المعضلَات(  

  :ومن ذلك أيضا قوله

  )4(يبنُون من دونِ سيله العرِما        من سبَأ الحاضرين مأرِب إذْ              

الّعلى العرف إ لفظ الشاهد ال يقع في إن:( )5(يومصطلح الشاهد عند الراز

وذلك عندما تعرض لتفسير قوله تعالى ).من تقدمت له معرفة بالواقعة وأحاط بها 

  .)6()أهلها وشهد شاهد من :(

من التنزيل  الجزء:فظ الشاهد عند أهل اللغة هول إن:(فيقول  )7(يأما التّهانو

  ).أو من كالم العرب الموثوق بعربيتهم 

 ؛ بن الجعد للحجاج مقابلة سميرة ماورد في :  أيضاً الشاهد ومن معاني   

هل تروي:له ته ببعض األشياء فقال ليختبر معرف اج بعض األسئلةحيث سأله الحج 

                                                 
اإلنصاف في مسائل  /"هـ577:"متوفي سنة"هـ513:"اإلمام آمال الدين أبي البرآات األنبارّي الّنحوي مولود سنة -  1

  .محّمد محي الدين عبد الحميد/ومعه آتاب اإلنتصاف من اإلنصاف /493ص/2ج/الخالف
  م1976الطبعة األولى، بغداد،مطبعة الزهراء /45ص- الشواهدواالستشاد/عبد الجبار علوان النايلة -  2
    "قرش"مادة /لسان/506ص/2ج/اإلنصاف/البيت لعدّي بن الرقاع العاملي  -  3
  .وهو للنابغة الجعدّي.502ص/2ج/اإلنصاف.ورد من غير عزو -  4

  .طهران /دار الكتب العلمية/18ص/16ج/مختار الصحاح/اإلمام فخر الدين الرازى -  5
  26:سورة ُيوسف آية -  6

  .دارصادر\738ص-2ج- آشاف اصطالحات الفنون والُعلوم االسالميه- محمد أعلى بن على التهاونى -  7
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المثل عرفناه فما  : فقال الحجاج ،المثل والشاهد إني ألروي :قال سميرة الشعر ؟

ذلك  امها عليه من الشعر فِإني أرويييوم يكون للعرب من أال : قال الشاهد ؟

  .)1(الشاهد

  .ما يسجله الشعر من حوادث:فمفهوم الشاهد هنا

غير . برهن صحة استعمال أوتركيبكل ما يقطع وي:فاالستشهاد بذلك يكون

يقوم على معناها  التي ةاج له دالالت تُوحي بإضافة الغلبة للحجأن االحتج

تتطلب جدالً  المواقف التي أوأحد مشتقاته فيهو وغالباً ما يستخدم . االحتجاج

  )2(.يبقصد التفوق ونصرة الرأ ،ونقاشاً

   يقول األزهري: اللغة ريف الحجة فيمن الوقوف على تع وبذلك البد : 

  . لظفر عند الخصومةوهى الوجه الذى يكون به ا ،دوفع به الخصم  ما : الحجة

وحجه  ،حاجةً وحجاجاً نازعه الحجةوحاجه م ، حجج وحجاجوجمع الحجة  

جحوفيي تهجاً غلبه علَى حة  ه حجآدم موسى أى غلبه بالحج الحديث فحج     .  

كذلك محجة  ،وإليها  القصد لها ألن :ألنها تحج أي سميت حجّة :كما قال أيضاً 

 .)3(والحجة الدليل والبرهان ،المقْصد والمسلك  الطريق هي

 ،)ج بهحتهذا ي:(فيقال مثالً فصاحة عربي الالت االحتجاج اإلشارة إلىومن د

تساق  التي سلسة السند نجدها في جة ومثل هذه التعابيريجعلونه حأو علماء اللغة 

  ).غانيككتاب األ(عند التوثيق للشعراء 

وذلك بحسب " استشهاد"على لفظ " حتجاجا" : هذين الموضعين يغلب لفظ ففي

احتجاج واستشهاد تتالقيان  ولكن برغم هذا فكلمتي ، به الكلمة من دالالت ماتُوحي

هو نفس البرهان  ، هو عمل الشاهد ألن اإلخبار القاطع الذي أصل المعنى؛ في

النحو يطلق على توثيق النصوص وذلك بنسبتها  فكالهما في ، تقيمه الحجة الذي

  .إلى العصر والقائل معاً
                                                 

مروج الذهب ومعادن الجوهر /في ذرية عبداهللا بن مسعود - المؤرخ–المسعودى وهو على بن  الحسين بن على أبو الحسين -  1
  . بيروت-دار الكتب العلميه/هتحقيق مفيد محمد قميح/ 165ص/3ج/

  ".مادة حجَّ"القاموس المحيط\الفيروزابادى-  2
   )حجج(مادةحجَّ\2ج\لسان العرب-ابن منظور - 3
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 أما التمثيل فيستعمل في كثير من األمثلة الصناعية التي تساق عادة منسوبة

 وكذلك في ـ ولقصد بيان وتثبيت القواعد ـ كما ذكرت سالفاً ،لزيد وعمرو 

وذالك كقول  ، )1(ا عصر االستشهاد من الشعراءوالنصوص والتعليقات عمن جاوز

   )2(:يرأبي العالء المع

  عضبٍ              فلوال الغمد يمسكُه لَساال يذيب الرعب منه كُلَّ         

   .لوالبعد الذى استشهد به لذكر الخبر 

5(نواس وأبي )4(يوالمتنب )3(تمام يساق عن أبي اوغير ذلك مم(.  

ن هذا البيت جاء على ا عقب االستشهاد بأقوالهم أإذ يحرص النحاة على أن يؤكدو

  .سبيل التمثيل ال االحتجاج

عصر االستشهاد أو  ر معروف موثوق به فينُسب النَّص ِإلى شاع فإذا

ساساً للقواعد تؤثر بكالمها ولغتها كان هذا أ من القبائل التي أوإلى قبيلة ، االحتجاج

وهدفه  ، مالف ذلك فهو تمثيل للقاعدة وهو غير ملزِوخ ، شعراً كان أونثراً

  .اإليضاح والبيان

 كالم العرب من مثيل اصطالحاً يطلق على ماكان  فيوعليه فإن الت

  )6(غة أو مصنوعاً للبيان واإليضاحالنصوص متجاوزاً عصر التوثيق للُّ

  

  

  

  
                                                 

  .103ص /الروايه واالستشهاد/محمد عيد -  1
نسة إلى معّرة الّنعمان ، عرّيالمكّني بأبي العالء الم، أحمد بن عبد اهللا بن سليمان بن محّمد: الشاعر الفيلسوف والعالم باللغة والدين  -  2
  .م2004الطبعة األولي، لبنان،بيروت ، دار الفكر العربّي/شرح وتعليق يحي شامي/170و،5ص/ديوان سقط الزند/

  .273\1\المغنى،221ص\10ورد فى أوضح المسالك جزء
- 524ديوانه ص- ريرواألخطلنقائض ج-له ديوان الحماسه- هـ190شاعرأديب ولد،هو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائى - 3

   .بيروت-داراحياءالتراث العربى
طبعة ، لبنان، بيروت ، دار الفكر /يحي شامي: تعليق/ديوانه/هـ303هو أحمدبن الحسين بن الحسين بن عبد الصمد الُجعفي ولدبالكوفة -  4

  .م2004
شرحه سليم خليل /2ص/ديوانه/هـ توفى ببغداد145باألهوازأديب وشاعر ولد - هو الحسن بن هانئ عبد األول معروف بأبى نواس -  5

  .م2003طبعة ، دار الجيل /قهوجي
  .102- 101ص/الروايه واالستشهاد-  6
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  :ل االستشهادمسائ أسباب االعتماد على الشعر في
إلى الشواهد أو االستشهاد في جةً حاوصدر اإلسالم   العرب في جاهليتهم ب لم تكن 

وعندما بدأت بوادر ، اللغة إذ كانوا يتكلّمون اللغة على الوجه الصحيح بالسليقة التي ربوا عليها 

عاجم ؛ فكّر المخلصون من نتيجةً الختالط العرب باألالّلحن تظهر على األلسنة في البصرة 

على اللغة في وضع الضوابط والقوانين حفظا لها من الفساد والذوبان في لغات األمم  الغيارى

    .  األخري ثم ضياعها

سرارها ليتمكن من كشف أ، ع قوانين اللغة من استقراء كالم أهلها والبد لمن يبتغي وض

لكي تكون ، ومن ثم تقعيد القواعد ، سماع من الناطقين بها والنقل عنهم ومعرفة خصائصها بال

  .لى واقع اللغة قرب إأ

وعندما بدأت الدراسات األولى للنحو شرع البصريون باستقراء كالم العرب واستخراج 

الشواهد التي يستندون إليها عند وضعهم القواعد فاتخدوا السماع من العرب الفصحاء وسيلةً 

  معنة في البداوة قبائل مصل ـ وهم في األـ وكانوا  ئها وجمع الشواهدالستقرا

  

لى وهذا ما دفعهم إ، اللغة وحفظها حرصاً شديداً  يةحريصين على تنق 

التشد؛  فكانوا ال  ا من الفصحاء بشروط  مشددةلّفلم يسمعوا إ، ماع د في الس

بوادي ووسط  نطقْة كانت تَدوا سماعهم من قبائل قليلا من الرواة فحدلّيأخذون إ

ولم ،يل وبعض كنانة وبعض الطائيين وهذ ،سد وأ،تميم و،كقيس ( شرق الجزيرة 

  .)1()يأخدوا عن حضري وال سكان البراري كلخم وغسان وازد عمان 

وكاد يصل حد ، ن سار النحو في طريق النمو وارتقى سلم الرقي وبعد أ

واستخرجوا شواهده مما سمعوه ، ومدوا قياسه ، عوا بابه النضج ظهر فيه علماء وس

وا قوانين وسنّ، ومأثور الكالم ، و مروياتهم من الشعر والرجز أ، من أفواه العرب 

  .ز طابع المدرسة البصرية ى تميون حتّيأ خذ وبم يستشهدون وعم، االستشهاد 

وكان النحو  ،ريين ة الئمة البصالكوفيون في دراسة النحو بالتلمذ لك بدأبعد ذ

يين فظهر كر عن نحو البصرالكوفي في الفترة األولى ال يختلف في شئ  يذ

                                                 
  ت محمد أحمد جاد المولى وآخرون  /212ص  1ج /المزهر في علوم اللغة /جالل الدين السيوطي  -  1
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مصادر التي وال، صول كالسماع والقياس في الرواية االختالف في كثير من اُأل

 بي الحسن علي بن حمزة الكسائيبعد ظهور أ ،لى غير ذلك تستقى منها الشواهد وإ

 )1( ."هـ189:"المتوفى سنة

د ومما سبق يظهرلنا بعض  الخالف بين المدرستين  الكوفية  والبصرية  ولكن الب

م به  ن وجهة نظره أو يدعبيي واهد يستشهد  به ليسند   قاعدته أمن ش نحوي لكلِّ

فكان االعتماد على إذا كان فيها اختالف فى اآلراء  مامسألة ما السيمذهبه في 

  .الشاهد الشعري

هنالك عالمنزلة  : منها إلى حقل الشعر حاة يندفعونسباب جعلت النة أد

 حيث كانوا يتناشدونه في ،واإلسالم الجاهلية للشعر في نفوس العرب في العظيمة

م ومرجِع فقد كان الشعر ديوانه،  كل مكان ضم جماعة منهم يحفظونه ويتداولونه

 حيث ، ه المنزلة نفسهال اإلسالم بقيت ولماجاء،  أنسابهم ومسجل تأريخهم ووقائعهم

من  ويتمثلون به عند عقدهم أمراً، المساجد كان المسلمون يتناشدونه حتى في

  .ِإمورهم

القرآن كلمات غريبة يحتاج  ففي ،ن باالستشهاد بالشعرثم بدأوا تفسيرالقرآ

لم ليعلم أن ذلك  ،من كالم العرب  ند بيان معناها إلى االستشهاد بشيءالمفسر ع

  .فيطمئن إلى صحة التفسير حدود اللسان العربي يخرج عن

لجاهلي الذي ومن األسباب أيضا قلة النثر الذي وصل النحاة عن العصر ا

كثيرة كما هي الحال في  ريةفلم يؤثر عن الجاهلين نصوص نث، تطمئن إليه أنفسهم 

  . الشعر

  

  

  

                                                 
سمي بذلك ألنه –قارئ ،إمام الكوفيين في النحو /مولى بنى أسد /هو علي بن حمزة بن عبد اهللا بن عثمان اإلمام أبو الحسن الكسائى  -  1

  162ص/2ج/بغية الوعاة/أحرم فى آساء
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ن تذكر وأ، من رواية النثر أن رواية الشعر أدقُأن النحاة كانوا يعتقدون  كما

ر والتبديل في الشعر أقل من يوأن احتمال التغي ،المنظوم أيسر من تذكر المنثور 

تصوير األساليب العربية في  ذلك لحرصهم على ،احتماله في المروي من النثر 

  .أدقّ صورها 

نظوم وكل م ،منظوم ومنثور :وكالم العرب نوعان:( بن رشيققال ا فقد

جتمع الناس ا وقد: إلى أن يقول  معترف العادة منثورمن جنسه  في أحسن من كل

أدناه من  في ألن،وأقل جيداً محفوظاً  أكثر ن المنثور في كالمهم كالم العربعلى أ

  ).دالمنثورقارب به جيي ما زينة الوزن والقافية

المنثورأكثرماتك دوقيل ماتكلّمت به العرب من جيفلم الموزون  دلمت به من جي

  .الضاع من الموزون عشرهعشْره وظ من المنثورإالّيحف

فظ كان أعلق حفظ الشعر أهون على النفس وإذا ح أن:" هم ذكرواكما أنّ

  .)1("حتيج إلى ضرب المثل كان مثالً وإن ُأ ،وأثبت وكان  شاهداً

سوراً من القرآن  ل من صعد المنبر فقرأكان أو )2(وقد ذُكرأن ابن عباس

قرأ نّه وقيل إ.  الكلمات الغريبة توضيح معاني د اعتمد على الشعر فيوق ،ففسرها 

  . )3(اً يسيل غرباحرفاً حرفاً وكان مثجوفسرها  سورة البقرة 

 قالوا إن  . اس عبواالستشهاد بالشعر في بعض الروايات قد طُرق قبل ابن 

فقال شيخٌ من هذيل هذه  )4()تخوف  أويأخذهم على: (سأل عن قوله تعالى قدعمر 

  :"ابن مقبل" التّنقّص قال شاعرنا: لغتنا ؛ التّخوف 

  رِداً             كما تخوفَ عود النّبعة السفنتخوفَ الرحُل منها تامكاً قَ       

 عليها بماجاء ّلستدن واشرح ألفاظ القرآف ؛فابن عباس قد توسع في هذا الباب     

تفسيره وتوضيح مفردات القرآن ظهر بصورة  عر فيالشعر فاالحتجاج بالش في

                                                 
محّمد :حققه /30ص/1ج/العمدة في محاسن الشعر /من بلغاء القيروان،هـ456:ت،هـ390أبو علي الحسين بن رشيق األزدي ُولدعام - 1

  . ُمحي الدين عبد الحميد
 .هو عبد اهللا بن العّباس بن عبد المّطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمّي ؛ابن عّم رسول اهللا صلي اهللا عليه وسّلم - 2
  مكتبة الخانجي ،عبد الّسالم هارون :ت/85ص/1ج/البيان والتبيين/أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - 3

  .الّدّوام: والغرب، ائل الكثيرالس:المثجُّ
  47:سورة الّنحل آية - 4
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ه كان يسأل عن عنه أنّ ويقد رف ، األزرقبن  أجوبة ابن عباس لنافع أوسع بعد

 ن فأرجعوامن القرآ ءعليكم شي أشكل  ِإذا: (يقولفكان  ،ن فينشد فيه الشعر القرآ

  .)1()يه ِإلى الشعرفِإنه ديوان العربف

فله عنه مسائل من  ؛ عبداهللا بن عباس فيسألهينتجع وكان نافع بن األزرق 

  .ثم غلبت عليه الشقوه ، تفسيرها فقبله وانتحله ين وغيره قد رجع إليه فالقرآ

رأيت (: عن أسامة عن عكرمه قال لنسابةمعمر بن المثنى ا وفى حديث أبو عبيدة 

وهويسأله ويطلب منه االحتجاج باللغة اس وعنده نافع بن األزرق عبد اهللا بن العب

فقال ،  وماجمع  :فقال ابن عباس  ،)2()والليل وماوسق( :فسأله عن قوله تعالى 

  :"العجاج"س أماسمعت قول الراجزبن عباّقا ل ا نافع أتعرف ذلك العرب ؟

  )3(مستوسقات لو يجِدن سائقاً         نا قالئصاً حقائقاً             إن ل       

 ، )4()بعد ذلك زنيم عتلٍّ:(ه عزوجلوسمعنا من غير وجه أنه سأله عن قول

  :أما سمعت قول حسان بن ثابت ، الملزقُ هوالدعي:قال  ، ما الزنيم

  )5(عرض األديم األكارع كما زِيد في    ه الرجاُل زيادةً           زنيم تداعا      

والتفت الساقُ : (سمه قوله جّل اه سأله عن بيد أنّع وروي عن غير أبي

  .6)بالساق

  :فسأله عن الشاهد فأنشده  ،الشّدة بالشّدة : قال

ربِأخوالح إن عتْض به الحرب ا عض       تْرمشََ وإن عن ساقها الحشَ ربرام  

روى عن أبي ويلم آ(سأله عن معنى  نافع بن األزرق ـ أيـ ه بيدة أنّع

 :وقال أبوعبيدة ،  تأويله هذا القرآن هكذا جاء:فقال ابن عباس  ،)7()الكتابذلك 

                                                 
  .34,20ص/1ج/ العمدة /ابن رشيق - 1
 17:سورة اإلنشقاق آية -  2
  .لم أجده في ديوانه -  3
  12: سورة القلم آية -  4
  .لم أجده في ديوانه -  5
  29:سورة القيامة آية  -  6
  1:سورة البقرة آية  -  7
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سأله  اه لم يقبله إالَّبشاهد وكلموأنا أحسبه أنّ ،والأحفظ عليه شاهداً عن ابن عباس 

  .الشاهد عن تفسير آية يسأله عن

عن حصين بن  حدثنا هشيم : عبيدةقول أبي  : اإلتقان في وكذلك جاء

ه كان يسأل عن أنّ ،عن ابن عباس عن عبداهللا بن عبداهللا بن عتبةمن عبدالرح

  .كان يستشهد به على التفسير يعني : قال أبوعبيدة .ن فينشد فيه الشعرالقرآ

     )1(.من ذلكقد رويناعن ابن عباس كثيراً:قلت

 فإن ابن عباس هو ، االستشهاد واالحتجاج وبذلك تظهر لنا أهمية الشعر في

يب الكتاب العزيز بأقوال العرب حيث استدل على تفسير غر ،من أسس لهذا االتجاه

  . تلك الفترة في

وِإقامة الحجج  ، مجال االستشهاد في وبذلك أصبح الشعر يتناول كثيراً 

  ـ:بعض المسائل الفقهية ومن ذلك به في استدلوا ن الفقهاءحتى أ ، والبراهين

يا أبا سعيد  : فجاءه رجل فقال )3(يالحسن البصريجلس ِإلى  )2(دقكان الفرز

تحلُّ فأ ، هذه البعوث والسرايا فنصيب المرأه من العدو وهى ذاتُ زوج نكون في إنَّا

 ، شعري قد قلت أنا مثل هذا في :دقالفرزفقال  ؟لنا من قبل أن يطلقها زوجها 

  :قلت : قالوما قلت؟  :فقال الحسن

    )4(قطلَّلمن يبني بها لم تُ حالالً  نا                       ا رماحانكحتنَ حليٍل وذاتُ

الفرزدق أراد السبايا  فحكم بظاهر قوله ألن ،فقال الحسن البصري صدق

  .في زمن الجاهلية فلم تكن لنصرة الشريعة  التي تؤخذ

شيئاً من كتاب إذاقرأتم :(نجده يقول  أخرى ابن عباس مرةً إلى وإذا رجعنا

وكان إذا سئل  ،ديوان العرب ن الشعر فّإ ،طلبوه في أشعار العرب تعرفوه فااهللا فلم 

  .ن أنشد فيه شعرامن القرآ ءعن شي

                                                 
  .مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني،م1967طبعة ،محّمد أبو الفضل :ت/55ص/2ج/القرآناالتقان في علوم /السيوطي  -  1
عّلق عليه عبد اهللا /ص/1ج/ديوانه/لقبه الفرزدق ؛ لّقب به لقالظة وجهه، آنيته أبو فراس ، هوهّمام  بن غالب بن صعصعة من دارم  -  2

  .مطبعة الصاوي/الصاوي 
من سادات الّتابعين ُولد لسنتين تقيتا من خالفة سّيدنا عمربن الخّطاب رضي اهللا ، ر البصرّيهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسا -  3

  .عنه
  .567ص/2ج/ديوان الفرزدق - 4
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 التدع العرب الشعر حتى:(ه قال وروي عن النبي صلي اهللا عليه وسلم أنّ

  ).تدع اإلبل الحنين 

كانت تروي ها قال إنّي وكانت عائشة رضي اهللا عنها كثيرة الرواية للشعر ؛

  . )1(جميع شعر لبيد

أن سيدنا عمر رضي اهللا  ومما يوضح اهتمامهم بالشعر ثم اعتمادهم عليه فيما بعد

معاني  ه يدّل علىم الشعر فإنّمر من قبلك بتعلُّ :لي أبي موسي األشعري عنه كتب إ

  . )2(ومعرفة األنساب ،وصواب الرأي ،  األخالق 

معتمدين  لشعريستخرجون منه الشواهدنصرف النحاة إلى الهذه األسباب ا

ى بنى علالكبرى فى العلوم العربيه إذتُ الشاهد ألهمية ستشهاد نظراًعليها في اال

 من المعاني واألساليب اللغويةس عليه كثير ويؤس ،الشاهد كثير من القواعد النحوية 

وبخاصة فى مجال التفسير  ،المفردات اللغوية شرح معاني تفاد بالشواهد فيسوي

لذلك اليخلو ؛ فوكنت قد أشرت ألهميته فى مجال التفسير بأسئلة نافع بن األزرق 

ب التى فت كثير من الكتفألّ ،بالشعرأوتفسير أو نحو من االستشهاد  كتاب لغة 

للمكانة السماعية  نظراً ، وتوثيقاً ودراسةً وشرحاً جمعاً تناولت الشواهد الشعرية

وكل مايهم حياتهم لذلك سرى  ،العرب فقد أودعوه لغتهم ومعارفهم  للشعر عند

ذلك  وبلغوا في وحداً واهتموا به روايةً ، وتناقلوه مشافهةً ،الشعر على ألسنة العرب

يحفظ أربعين ألف  كان األحمر:(قال ثعلب .زيصل إلى درجة التفرد والتمي حداً

: سمعته يقول :(فقد قال عنه عمر بن شبة ا األصمعيأم، )3()شاهد فى النحو 

  )4()حفظت ستة عشر ألف أرجوزة

فقد  ،جيالبعد جيل حفظ ونقل المادة اللغوية األصلية أسهم الشعر في وقد

 وأساليبها فاظ العربيةويعتبرالشعر وعاء األل ،وشواردهاولغاتها حوى غريب اللّغة

  .وطرق تعابيرها
                                                 

  .ُيكّني أبا عقيل، صحابّي قِدم الّنبيُّ صلي اهللا عليه وسّلم، لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن ُآالب العامري، .30ص/1ج/العمدة -  1
  .28ص/1ج/العمدة -  2
  .2/158ج/بغية الوعاة/وصاحب الكسائي، هو علي بن الحسين وقيل بن المبارك المعروف باألحمر شيخ العربية  -  3
  .112ص/2ج/بغية الوعاة/عبد الملك بن ُقريب عبد الملك بن علي بن أصمع أحد أئمة اللغة والغريب -  4
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اتخذوه سندا لكتابتهم إذ ،كل ماكتبوامن علوم في بالشعر العلماء لذلك اهتم، 

 الذين اعتمدوا على الشعر في اللغة من مصادر معارفهم وبخاصة علماء ومصدراً

 اصطلح أهل المعرفة في:(ازىوقال أبو حاتم الر؛ قواعدها  تأصيل اللغة ووضع

  .)1()تعلّمه أهُل الهمم فيه فرغب في صول اللغةصحة ُأ

فالتُعرف أنساب :(فى ما يقوم به الشعرمن دور العسكريوقال أبوهالل 

العرب وتواريخها وآدابها ووقائعها إالّ من جملة أشعارهم فالشعر ديوان العرب 

  .)2()وخزانة حكمتها ومستنبط آدابها ومستودع علومها

  وقال

لذلك هو األكثر والكالم المنثور بالنسبة إليه قطرة من بحر ف:(القلقشندي 

  .)3()األشعار المعانى مودوعة في صارت كُّل

 ر والنجد فى منثورالشع في معظم براعة كالم العرب:(وقال الباقالني عنه    

  .)4()منظومه قولهم مانجده في

  .فلذلك كان الشعر هو الحكم الفصل يتخذونه حجة فيما يختلفون فيه

  وكٌل أبدى رأياًذلك  ختالفهم فيوا) عرس(علّق الجاحظ على أصل كلمةو

م أنّه مأخوذ من قولهم بعينه والمفضل الضبي يزع فاألصمعي يجعل العروس رجالً

الشعر  في مثل هذا اليثبت إال بّأن يستفيض:(فذكر أن " ال عطر بعد عروس"

  .)5()ويظهر فى الخبر

الّ إذا اليعتمدون صحة لفظة إف،  فإن دّل هذا فإنّما يدّل على أهمية الشاهد 

  .تُدوولت أشعارالعرب أو وافرت فيقبلها الجمهور وت

لى ومنها ماتقدم وعليه بالدرجة األ الشعر المزايا التى أهلته ألن يعتمد فقد وجد في

  .ذكره من سهولة حفظه ووفرته واحتمال التغير فيه أقل من النثر

                                                 
  .م2000/رسالة دآتوراة/االستشهاد بالشعر في القرآن الكريم/أحمد يوسف أبو حجر -  1
  .لبنان، بيروت /دار الكتب العلمية /مفيد ُقميحة : ضبطه/156ص/الصناعتين/أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكرّي  -  2
  .282ص/1ج/صبح األعشي/القلقشندّي -  3
  .مصر، دار المعارف/الطبعة الثالثة /السّيد أحمد صقر: ت/155ص/إعجاز القرآن/هـ403أبو بكر محّمد بن الطّيب ُتوفي - 4
  .مصر، دار المعارف/طه الحاجري : ت/213ص/البخالء/عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ -  5
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استخراجه لها من الكالم و ، معرفته بالشواهد وكانت قيمة العالم تتجلى في

فقد كانوا  ،وكان هذا شأن العلماء البصريين ،ه إياها عند الحاجةستحضارالفصيح وا

قال . ند حاجتها ومناسبتهاويأتون بها ع ،يستكثرون منها ويحفظونها

  ).فأجابنى فيها بألف حجة ،العالءعن ألف مسألة سألت أباعمروبن:(ياألصمع

هتمام إلى اهتم بالشواهد ودفعه ذلك اال الذي والبد أن نشير إلى دروس سيبويه

  .تصنيف كتابٍ خاص بها

، بن المبارك األحمر منهم علي ،كذلك كان للكوفيين عناية فائقة بالشواهد

ومن يطالع كتابه  ،القرآن رى يحفظ ثالثمائة ألف بيت شاهد فيوكان أبوبكر األنبا

وشواهد الشعر والحديث والقرآن  جاء بالعجيب من أراجيزالعرب( هأنَّى األضداد ير

  .)1()وإسهاب كثير ،بالغة كثرة في

 ،خدمة  وهو وعاء واحد في تصب نماهذه الجهود وهذه اإلهتمامات إ كلُّ

 ،اس بتفسيرغريب القرآن بالشعرهتمام عبداهللا بن عبفرأينا من قبل ا ، اللغة العربية

ن هتمام أصحاب المدرستيوا ،م الشعروحرص سيدنا عمر بن الخطاب على تعلّ

أصبح  كما ،ة حتى أصبح للشاهد مكانة مهم ستشهادبالشواهد واالالكوفية والبصرية 

  .والبالغية ،والنحوية  ،ائل اللغوية إثبات وتوضيح كثير من المس يعتمدعليه في

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
المكتبة /محّمد أبو الفضل إبراهيم: ت/ص ج/مقدمة المحقق/األضداد /هـ271ولد في بغداد، أبو بكر محّمد بن القاسم بن محّمد بن بّشار  -  1

  .صيدا، العصرية
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  شواهد النّحاس غير النّحوية                    
  : الشواهد اللغوية

بل أفرد  )القرآنإعراب (النّحاس بإيراد بعض المعاني في كتابه  لم يكتف

تفسير ي جالته النّظر فرسوخ قدم النّحاس وإ لجانب مؤلّفا خاصا فهذا يدّل علىلهذا ا

مما  يمثّل جزءا قليالً )إعراب القرآن(وما أورده في كتابه ، معاني الكتاب العزيز 

  .منهما مكمالً لآلخر فبهذا أصبح كلٌّ،  )معاني القرآن(ب ورد في كتا

) رآنإعراب الق(وقد أفردت هذا المبحث لشواهد النّحاس اللغوية في كتابه 

  .سبيل المثال ال الحصر وجاء ذلك على، موضوع الدراسة

 ذينالّ فبدَل( :من قوله تعالى" بدل"ستشهد لكلمة ومن أمثلة شواهده أنّه ا

  )1()مهلَ يَلذي قالّ ريغَ الًووا قَلمظَ

يقال بدلتُ :أحمد بن يحي  قال: بدل  العرب في معنىحكي عن : )2(فقال

  : غيرته ولم أزِل عينه وأبدلته أزلت عينه وشخصه كما قال أبو النّجم ءالشي

  عزل األميرلألمير المبدل                        

، ومثٌَل ومثٌْل ، قول الفراء بدٌل وبِدل لغتان : )3(وقد جاء في لسان العرب

 هوشَب هبكٌْل، وشبيد .  ونَكٌَل ونٍل غير هذه : قال أبو ععل وفسمع في فَعولم ي

  .األربعة األحرف

ه واستبدله وتبدل ب وتبدل الشيء، غيره  يءوبدل الش، والبديل والبدل

، منه بدال تَخذ: وبدله  يءمن الش يءالش وأبدل تخذ منه بدال :كلُّه ، واستبدل به 

 غير األرض بدُلتُ ومي:(وقال عز وجّل ، ديلتغييره وإن لم تأت بب يءوتبديل الش

ضِاألر والس4()موات(.  

ومنه ، قته أن التبديل تغيير الصورة إلى صورة ُأخرىوحقي: قال أبو العباس 

  :قول أبي النّجم 
                                                 

 59:سورة البقرة آية -  1
  .55ص/1ج/إعراب القرآن/الّنحاس -  2
  "بدل"مادة /ابن منظور -  3
 .48:سورة إبرهيم آية  -  4
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  عزل األمير لألمير المبدل                        

وعرضت هذا :قال أبو عمرو ، ره غي وجعل مكانه جسماً جسماً ىأنّه نّح أال ترى

وهو قول ، أبدلت  وقد جعلت العرب بدلت بمعنى: فيه المبرد فاستحسنه وزاد  على

لّكُ:(اهللا جّل وعزا نَمضتْج لُجودهم بلنَداهلوداً غَم جي1()هار(  

  .واإلبدال تنحية الجوهرة واستئناف جوهرة ُأخري

م هنَلعيو م اُهللانهلعي ولئكُأ.:(.. اللعنة من قوله تعالى ستشهد لمعنىونراه ي

  :طرده أي باعده من رحمة اهللا كما قال الشماخ : لعنه  :حيث يقول ، 2)نونالعالّ

                 )3(ذَعرتُ بِه القَطَا ونَفيتُ عنْه                مقام الذِّْئبِ كالرجِل الّلعينِ     

أن أهل دينهم يلعنون علي الحقيقة ألنّهم :ومن أحسن ماقيل فيه :)4(وأضاف قائال

  .لمين وهم من الظالمينايلعنون الظ

المراد بالالعنون :)5(وذكر القرطبي وقال عكرمة ، المالئكة والمؤمنون : أن

قال ، يلعنونهم هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين ف

ون ذلك فأما أن يك، الالعنون المالئكة والمؤمنون  :الصواب قول من قال :الزجاج 

  .حقيقته إلّا بنص أو خبر الزم ولم نجد من ذينك شيئا لدواب األرض فال يوقف على

اء بن عازب رضي اهللا عنه قال : فقال القرطبيقال : قد جاء بذلك خبر رواه البر :

قال " يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون": ي اهللا عليه وسلّم في قوله تعالىرسول اهللا صلّ

  .   دواب األرض:

وقيل الطرد ، الطرد واإلبعاد من الخير : اللعن: )6(وجاء في لسان العرب

في  شيءوقال ابن عباس الالعنون كلُّ . ومن الخلق السب والدعاء، اإلبعاد من اهللا 

ثنان إذا تالعنا الالعنون اال:إبن مسعود أنّه قال  عن روىوي، األرض إلّا الثقلين 

                                                 
 56:سورة الّنساء آية  - 1
 159:سورة البقرة آية  -  2
  :والبيت من قصيدة مدح بها الشّماخ عرابة بن أوس قال فيها، 348ص/4ج/أورده صاحب الخزانة -  3

  وماٍء قد وردت لوصل أروي                عليه الّطير آالورق اّللجين           
  .87ص/1ج/إعراب القرآن/الّنحاس  -  4
  .186ص/2ج/الجامع -  5
  "لعن"مادة/ابن منظور -  6
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اليهود الذين كتموا  وإذا لم يستحقها أحد رجعت على، ا لحقت الّلعنة بمستحقها منهم

       .ما أنزل اهللا

 نم رسيتَا اسمم فَتُرصحُأ فإن( :ك وقد وقف النّحاس عند قوله تعالىكذل

الهيةٌ:وأورد في ذلك قول أبي عمرو حين قال )1()يِداء ، واحد الهدي هدوقال الفر

  .ال واحد له

  :أنّها لغة بني تميم قال زهير: وحكي غيره، ويقال هدي: قال ابن السكّيت 

      تيب جار َأر اً                   ولَميدوا هشَراً أسرعم أر فَلََماءستَب2(ي(   

  قال المتلمس يذكر طرفة: األسير : الهدي: )3(وجاء في لسان العرب

     هنَّدبِم ذاِلهق ميموا صربض                  مهيده كَان دبالع فةَ بنيكَطُر  

يدمكة من النّعم وشاهده قول الفرزدق ما ُأهدي إلى: واله :  

م لفْتُ بِربحقلَّداتم ديلَّي                     وأعنَاقُ الهص4(كَةَ والم(   

التثقيل فعيل لغة والهدي ب، لغة أهل الحجاز ، الهدي بالتخفيف:وقال ثعلب 

  .قيس وسفلى، بني تميم

مكة من النَّعم وغيره من مال أومتاع فهو هدي  ما يهدي إلى: قال الّليث

يدت بما ، البيت سميت بذلك ألنّها تهدى إلى، والعرب تسمي اإلبل هدياً. وهفسمي

  .  يلحق بعضها

أي جارهم يحرم عليهم منه ما يحرم من ، وفالن هدي بني فالن وهديهم 

تجير بهم أو تأخذ منهم عهدا فهو وقيل هو الرجل ذو الحرمة يأتي القوم يس، الهدي 

  :قال زهير، حينئذ جار لهم 

                          ا   معشراً فلم أرأسروا هدي  

  .هو الرجل الذي له حرمة كحرمة هدي البيت: وقال األصمعي في هذا 

                                                 
  .196:سورة البقرة آية -  1
نسخة مصّورة عن طبعة دار الكتب /الشيبانيصنعه األمام أبي العّباس إحمد بن يحيى بن يزيد /79ص/ديوان زهير بن أبي سلمي -  2

  .م1964القاهرة ، م الدار القومية للطباعة والّنشر1944
  "بوا"ومادة " هدي"مادة/ابن منظور -  3

ل أو تشعر في ِسنامها حتي يسي، مقّلدات بالّنعال ألّن البدن تقّلد بنعل : ومقّلدات، أراد بالمصّلي المسجد، يهجو جريرا ، 108ص/ديوانه  4-
  .دمها
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وقيل من البواء وهو ، يستباء أي يتبوا أي تتخذ امرأته أهال والهدي ذو الحرمة ،

دالقَو.    

أو بقرة أو  بدنة :دي في هذا الموضع يراد بهأن تفسير اله: )1(وذكر الفراء

  .قة أو البعيراّالن:  يراد بالبدنة، شاة 

 رجال سأل عن الهدي ماهو قال من الثمانية األزواج فكأن وجاء عن علي أن

 سمعت اهللا يقول : قال ، نعم : فقال هل تقرأ القرآن ؟ قال، الرجل شك:)أيذين ها الّي

 واركُذْيو( :نعم وسمعته يقول: قال ،  )2()امِعاألنْ ةَيمهِم بكُلَ ُأحلّتْ ودقُبالع واْفُوا أوآمنُ

اساِهللا م  اتلُومعامٍ مي أيفلىع مارقَزهم من هِبيماألنْ ة3() امِع( ، )وماألنْ نامِع 

حولَمفَةً و( :وسمعته يقول، )4( )اًشَرمن نَاثْ أنِالضنِي ومن المنَاثْ زِع5()نِي(   

 :المحصنات من قوله تعالي معنى )6(ومن المعاني التي ذكرها النّحاس

)والمحنَصات مالنِّ  نآسقال. األزواج أي ذاتُ: فقال  )7()ءامرأة محصنةٌ أي : ي

ة ومحصنة أي عفيفة كما قال حسان بن ثابت ومحصنَ. متزوجة ومحصنةٌ أي حرة 

  :في السيدة عائشة رضي اهللا عنها

  )8(من لُحومِ الغَوافِل وتُصبح غَرثَى          تُزن بريبة  حصان رزان ما      

، عفيفة بينة الحصانة والحصنِ امرأة حصان بفتح الحاء: )9(وفي لسان العرب

وحاصن من نسوة حواصن ، ومن نسوة حصن وحصنات ومتزوجة أيضا

وقد حصنت تَحصن حصنا وحصنا وحصنا إذا عفّت عن الريبة فهي ، وحاصنات

  : قال حسان، حصان

                       حصان زن بريما تُ رزانبة  

                                                 
معاني /"هـ207"أبو زآريا يحي بن زياد  بن عبداهللا بن منظور الّديلمّي نسبًة إلقليم الّديلم في البالد الفارسّية ُتوفي:الفّراء هو  -  1

  . م1955بيروت، عالم الكتب، 118ص، 7ص /1ج/القرآن
 .1:سورة المائدة آية  -  2
 28:سورة الحّج آية -  3
 142:سورة األنعام آية -  4
  143:سورة األنعام آية  -  5
  .207ص/1ج/إعراب القرآن - 6
  .24:سورة الّنساء آية  -  7
  .م1974الهيئة المصرية العامة للكتاب /حسن آامل الّصيرفّي: مراجعة،سّيد حنفي حسنين :ت/228ص/ديوانه  -  8
  ".حصن"ابن منظور مادة-  9
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ر1(امرأة حصان وحاصن وهي العفيفة وأنشد: وقال شَم(:  

  وحاصن من حاصنات ملْسِ                       

  ومن قراف الوقْسِ         من األذى                       

تي الوالمحصنات ذات األزواج ال، أن المحصنات العفائف:  )2(كر الفراءوذُ

أزواجهن هذا الحرف الواحد؛ ألنّها ذات الزوج " والمحصنات من النّساء." أحصنهن

  .إذا كان لها زوج استبرأتها بحيضة واحدة وحلّت لك، من سبايا المشركين

لوا موا وعآمنُ ينذوالّ:(ا قوله تعالىوالذي تناوله النّحاس في هذا الباب أيض

المكان : الروضة : وأورد في ذلك قول مجاهد )3()الجنّات اتضوي رف اتحالصاِل

كان ، إلّا في موضع مرتفع كي بعض أهل اللغة أنّها ال تكون وح. المونق الحسن 

أحسن لها وأشد وإذا كانت خشنة ولم تكن رخوة كان ثمرها أحسن وألذّ؛ كما قال 

وهذا من مواضع استشهاده بالقرآن "أي مرتفعة   )4()كمثل جنّة بربوة :( جّل وعز

  :كما استدّل أيضا بقول األعشى"  . الكريم

 ما رضةٌو من اضِري الحُل نِزطبٌِل هسا معليه ادج بةٌ            خضراءشع5(م(   

ويقال الحزم ، والحزن ما غلظ من األرض، فوصف أنّها من رياض الحزن 

  )6("بالميم"

لوا ( :هذا البيت عند قوله تعالى )7(وذكر القرطبيمآمنُوا وع ينا الذفأم

نروبحي ةضوي رم ففَه اتحلحاك )8()الصوضة : فأورد قول الضنّة جال: الر ،

فإذا كانت مرتفعةٌ ، الروضة ماكان في تسفُّل : قال أبو عبيد، الجنان: والرياض 

ي موضع مرتفع غليظ أحسن ما تكون الروضة إذا كانت ف: وقال غيره، فهي ترعةٌ

  : كما قال األعشى

                                                 
  .الفاحشة: والوقس.481ص/ديوانه -  1
  .260ص/1ج/معاني القرآن -  2
 .22:سورة الشوري آية  -  3
  .265:سورة البقرة آية  - 4
  .151ص/ديوانه - 5
  .54ص/4ج/إعراب القرآن/الّنحاس  -  6
  .11ص/14ج/الجامع ألحكام القرآن -  7
 .15:سورة الّروم آية  -  8
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                      ما روةٌض ن رِمالبيت...اضِي  

فإن لم يكن فيها نبت وكانت ، قال لها روضة إلّا إذا كانت فيها نبت إلّا أنّه ال ي

من  الروضة عند العرب ما ينبت حول القدير: شيري وقال القُ، مرتفعة فهي ترعة 

  .أحسن منه  يءولم يكن عند العرب ش، البقول 

من نصف نحو :والروض ، ورياض ، الجمع روض أن :الجوهريوذكر 

  .)1(أسفله وفي الحوض روضةٌ من ماء إذ غطّى، القربة ماء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .11ص/14ج/الجامع ألحكام القرآن-  1
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  :شواهد النّحاس البالغية

حوية التزاما اهتماما بالغا بالمسائل النّ" إعراب القرآن"مؤلّفه اهتم النّحاس في 

يقود   أنواع البيان عجمي لكن قول اهللا تعالي الذي حوى بمنهجه الذي أوضحه ؛

ما هو بزمزمة : لذي جعل أهل الفصاحة يقولون تأمل ذلك السحر ا اإلنسان إلى

لقد رأينا الجنون ، ماهو بمجنون : قال ، مجنون  :فنقول : قالوا. الكاهن وال سجعه 

لقد ، ماهو بشاعر : قال. قالوا فنقول شاعر . وما هو بخَنْقه وال تخالُجِه ، وعرفناه 

، فما هو بالشعر، جزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه عرفنا الشّعر كلّه ر

 فما هو، لقد رأينا السحار وسحرهم  ،ماهو بساحر : قال. ساحر: فقالوا نقول 

 ،قال واهللا إن لقوله لحالوة وإن عليه لطالوة  قالوا فما نقول؟.وال عقْدهم  بنَفْثهِم

   .          )1(وإن فرعه لجنَاة، وإن أصله لَعذَق

وذلك عند قوله  اًواحد اًشاهدا بالغي يورد )2(النّحاس السحر القرآني جعل ذلك   

 ؛ فقراءة العامة  ففي  ذلك ثالثة أوجه )3()إنّها ترمي بشرر كالقصر:(تعالى

إبراهيم  رئ علىوقُ،   "ِكالقَصر"وعن ابن عباس وجماعة من أصحابه ، "كالقَصرِ"

" إنّها ترمي بشرركالقصرِ"عن إسماعيل بن إسحاق عن يونس عن الحسن  بن موسى

  ."كالقصرِ"وعن الحسن أيضا  ،قال أصول النّخل 

القصر الخشب الجزل مثل : وقال أبو عبيد عن حجاج عن هارون قال 

  .جمرة وجمرِ

صر قة والجمل بالقاعرب تشبه النّالوهو قول بين و، لقصر واحد القصور او

  :كما قال

           كأنّها برج وميٍّر يشيدجصٍّبانٍ بِ             ه ارِو رٍّوآج4(َأحج(  

                                                 
  .دار الوفاء2005/الطبعة السابعة عشر  /86,85ص /الّرحيق المختوم/صفّي الرحمن المبارآفورّي:أورده،من قول الوليد بن المغيرة -  1
  .76ص/5ج/إعراب القرآن -  2
 .32:سورة المرسالت آية -  3
  139ص/ديوان /األخطل -  4
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 واختلفوا في، بجزم الصاد  قرأوا قراء األمصارأن  :)1(ابن جرير ذكرقد و

جهنّم سوراً  إن على :وكان القرظي يقول ،ورهو واحد القص: معناه فقال بعضهم

  .ولون القار، مما يرجع فيها في عظم القصرفما خرج من وراء السور 

  .كأصول النّخل وما أشبه ذلك، بل هو الغليظ من الخشب : رونوقال آخ

ودون ، خره للشتاء ثالث أذرع وفوق ذلك خشب كنّا ند :وعن ابن عباس أن القصر

نّه خشب يقطع في الجاهلية ذراعا أو أ :وعنه في قوٍل آخر ، ذلك كنّا نسميه القصر

  . ويقال النّخل المقطوع، والقصر الشجر المقطّع ، أقّل أو أكثر يعمد به

أصول  : وهي عند الضحاك. صول الشجر وُأصول النّخلهي أ:وعن قتادة 

  . وهي األجواز ، جوزه  ءها أجواز اإلبل الصفر وسط كّل شيالشجر العظام كأنّ

 وأولى، وهو سكون الصاد  ،بالصواب ماعليه قراء األمصار  القراءتين وأولى

 على) كأنّه جماالت صفر( :وذلك لداللة قوله، ر من القصور صأنّه القَ:التأويالت 

  :والعرب تشبه اإلبل بالقصور المبنية كما قال األخطل في صفة ناقة، صحته

   كأنّها برج رومي يشيده                     

أن األخطل اتّخذ من أساليب الفن والبيان ماعرفه الشعر  : )2(ذكر السيدوقد 

من المعاني  فقد يعرض له معنى، معرض التشبيه  الجاهلي فمن ذلك االستطراد في

، بآخر يماثله  فيشبه المعنى، يل التمث ويحس بالحاجة إلى، ورة من الصور أو ص

قول في المشبه به حتي إذا ل الف فيفصويستهويه الموق، والصورة بُأخري تحاذيها 

ما كان آخذا فيه من حديث أو انتقل إلي غرض  استوفى حظّه مما أراد عاد إلى

  .آخر من أغراضه الشعرية

الها وسرعة جريها حتمأراد أن يصورالنّاقة في قوة ا" الدار"وفي رآئيته 

  :ت لهفترا

  البيت...رومي كأنّها برج                         

                                                 
ن عالما بالخالف بين المذهبين عاش فيما بي، مفّسر ومؤّرخ حافٌظ للقرآن، "نسبًة إلي طبرستان"اإلمام أبو جعفر محّمد بن الطبرّي - 1

 . بيروت،دار الفكر /146ص/29ج/جامع البيان/"هـ310,225:"سنتي
  .مصر،دار المعارف/الطبعة الثانية/152ص/األخطل/السّيد مصطفي غازي-  2
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    اهر في ميثاء مبكارأو مقفر خاضب األظالف جاد له             غيثٌ تظ     

. قَصر وقصرات : وجمعها، العنق : القصرة :)1(وفي ذلك يقول القرطبي

، وقصعة ، مثل بدرة وبِدر أيضا جمع قصرةوهي ، أعناق اإلبل : وقال قتادة 

  .وقصع

، الجبل : وقيل القصر، و كما قالوا حاجة وحوج ؛ وقال أبو حاتم ولعلّه لغة 

وهي اإلبل ، فشبه الشرر بالقصر في مقاديره ثم شبهه في لونه بالجماالت الصفر 

  :    السود من اإلبل صفرا؛ قال األعشىالسود  والعرب تسمي 

  كالزبيبِتلك خيلي منه وتلك ركابي                     هن صفْر أوالدها     

من  اإلبل صفرا ألنّه يشوب سوادها شيء أي هن سود وإنّما سميت السود من

وفي شعرعمران ، األدم ؛ ألن بياضها تعلوه كُدرة يض الظّباء بِصفرة ؛ كما قيل ِل

بن حطّان الخارجي:  

     متْهعبمثِل بأعلى د              متْهمها ورتفر  صواعة الشّوىالجِماِل الصنز   

رجل ورجال : يجوز أن تكون الجماالت جمع جِمال كما يقال  :قال الفراءو

، بعضا وقيل لمتابعة بعضها ، وقيل شبهها بالجماالت لسرعة سيرها ، ورجاالت 

أتيته قصرا أي عشيا فهو : قال وي ،قصر الظّالم اختالطهو. والقصر واحد القصور 

   :  مشترك؛ قال كُثير عزة

  كأنّهم قصرا مصابيح راهبٍ                  بِموزن روي بالسليط ذُبالَها      

 وذكر الزمخشري: هت جمع جمال أو جمالة "جماالت "أنجمع جمل شُب

ثم بالجمال لبيان التشبيه أال تراهم يشبهون اإلبل باألفدان والمجادل ، بالقصور 

ة جمالة وقيل قلوس سفن البحر الواحد، الجسور  وقرئ جماالت بالضم وهي قلوس

  .   ثم ذكر بيت عمران السابق ،الصفرة  سود تضرب إلى: ؛ وقيل صفر

                                                 
  .164، 165ص/19ج/الجامع ألحكام القرآن-  1
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من جهة العظم : أن في التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيها من جهتين  على

وفي التشبيه بالجماالت وهي القلوس تشبيه من ثالث ، في الهواء  وللطومن جهة ا

   .من جهة العظَم والطول والصفرة ، جهات 

، اهداً بالغياً واحداًوأن النّحاس أورد ش، ح الجانب البالغي توضيأردت بهذا 

  .   حداً من الذين درسوا شواهد النّحاس قد تعرض لهذا ولم أجد وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

55 
 

  

  الفصل الثالث                        

  

  اهد النحوية الشو                     

  

    المبحث األول                       
  : األسماء المرفوعة

  المبتدأ /1

  حذف الخبر /2

  التنازع/ 3

  حذف المبتدإ/ 4

  الرفع على الحكاية/ 5

  الفاعل/ 6

  ستئنافالرفع على اال/ 7

  "اسمها"بمعنى ليسال التي  /8
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شواهد في  عدةَذكر فقد  ؛ جعفر النحاس للشاهد النحوي أبي استخدام تعدد

ذين ثُل الَّم: (شهد به عند قول اهللا تعالى منها ما است؛ المرفوعة  )1(مجال األسماء

فاصومٍ عفي ي يحالر تْ بِهاشْتد ادمم كَرالُههِم أعمبوا بِر2()كَفَر(   

وقال ، عليكم  قصوفي ما ي: التقدير عند سيبويه واألخفش :  )3(حيث يقول

) مثل الذين كفروا: (وقال غيره ، ما مثل أعمال الذين كفروا كرماد إنّ: الكسائي 

ثانياً كما  مثل أعمالهم ويجوز أن يكون مبتدًأ: والتقدير ، بدٌل منه ) أعمالهم( .مبتدأ 

  : ر وأنشد حكى صفة فالن أنه أحم

ـِيـدا         ـَشْيها وئ   )4(أجندال حملن أم حديدا           ما للْجمـاِل م

  .لهم جاز ولو قرأ قارئ بالخفض أعما: وقال الفراء 

عند الجماعة  وذلك" مشيها"من رفع ف: هذا البيت قائالً  )5(ذكر ابن هشام 

وال ، أى مشيها يكون وئيداً أو يوجد وئيداً ، معمول الخبر  مبتدأ حذف خبره وبقي

ف كما كان فيمن جره بدل اشتمال ل بعض من الضمير المستتر في الظريكون بد

ومتى ُأبدل اسم استفهام وجب اقتران ، االستفهامية " ما"ألنه عائد على ، من الجمال 

ومن ذلك قول  المبدل منهلى ه الضمير فيه راجع إالستفهام وألنّالبدل بهمزة ا

  :)6(المرار بن سعيد الفقعسي

      صددت فأطولت الصوقلِّ دودوِلطُ على ا             وصاٌلم الصدود يدوم     

مشيها : الفارسي وعلي وقال أب، وجاز فيه أن يكون فاعل وئيداً متقدم عليه    

بالنصب أعرب مفعوالً " مشيها"ومن قرأ ، ووئيداً حال سد مسد الخبر ، مبتدأ : 

                                                 
  .وذلك المعني يكون شخصا أو غير شخص، االسم مادّل على معني مفرد  -  1
  18:سورة إبراهيم آية  -  2
  230 /ص /2جـ /إعراب القرآن /النحاس  -  3

بن اختلف في نسبته فقيل أّنه للخنساء وجمهور أهل اللغة أّنه للزَّبَّاء ملكة تدمر اسمها نائلة بنت عمرو بن الظرب بن حّسان بن ُأذينه  -  4
الموصوفات بالزََّرق زرقاء اليمامة ومن النساء ، وآانت زرقاء ، وقيل ميسون ، وقيل فارعة وقيل ليلي، الُسميدع بن هوبر العمليقي

  .وآانت البسوس ايضًا زرقاء.
واختلف في نسبها  آان لها جنود يقال .الكثير الشعر : واألزب . وإذا نشرته جلَّلها فسميت الزَّبَّاء ، وآان لها شعرإذا مشت سحبته وراَءها 

ساعدت على /103ص/3ج/المفّصل في تاريخ العرب/جواد علي،  إّنهم بقايا العماليق والعاربة األولي وآانت تسكن علي شاطئ الفرات
  .م1993الطبعة الثانية، نشره جامعة بغداد علي نشره 

محّمد علي ،مازن المبارك:ت/986شاهد رقم  /758 /مغنى اللبيب عن آتب األعاريب" هـ761:"جمال الدين بن هشام األنصاري ت - 5 
  دار الفكر/سعيد األفغاني:راجعه،حمد اهللا

  .لبنان، بيروت،دار الثقافة  /588ص/2ج/الشعر والشعراء/ابن قتيبة/.ضئيال، وآان قصيرا مفرط القصر ، من بني أسد -  6
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ومن قرأه بالجر أعربه بدل اشتمال من الجمال وما " مشيها تمشي"قدير مطلقاً بت

عندى أقرب للصواب وذلك ) مشيها(أن تقدير النصب أي : يمكن أن يقال في هذا 

  .كما قال ابن هشام " مشيها" تمشي اً أيمطلق عوالًرابها مفعند إع

أنه يجب : ذكر فيه مسائل منها  في باب الفاعل و )1(يد ذكره السيوطقو

تأخير الفاعل عن عامله وهو الصحيح وعليه البصريون وجوز الكوفية تقديمه نحو 

  :زيد قائم مستدلين بنحو : 

  داًوئي مـا للجمال مـشـيها                       

  .أى وئيد مشيها 

 أى ظهر " وئيداً"بر الناصب وإضمار الخ، البصريون على االبتداء  لهوتأو 

  .أو الزيدون قام ، وثمرة الخالف تظهر في نحو الزيدان ، أو ثبت 

يجب أن يكون الفاعل بعد : ل عندما قا )2(وكذلك قد أشار إليه األشمونى

قام زيد والزيدان قاما فهو : فإن ظهر في اللفظ نحو  "وهو ماذكره  السيوطى" الفعل

الفعل وفاعله  وأن، قم وزيد : ذاك وإن لم يظهر في اللفظ فضمير استتر نحو 

م وأجاز الكوفيون تقد ،وال يجوز تقديم عجز الكلمة علي صدرها  ، كجزأي كلمة

  : الفاعل مع بقاء فاعليته تمسكا بقول الزباء

  ما للجمال مشيها وئيدا                          

  

  

  

  

  

  

   
                                                 

  .دار البحوث العلمية /عبدالعال سالم مكرَّم /شرح د /253ص /2جـ /همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  /السيوطي  - 1
  دار الفكر /مصطفي حسين أحمد: ضبطه /43ص/2ج/على شرح األشموني،  محّمدبن علي الصّبان:حاشية الصّبان وهو - 2
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  :حذف الخبر
  :وهو )1(ذلك  فاألول ما نُسب لقيس بن الخطيم أورد النّحاس شاهدين على   

  لفُتَخْم والرأي راضٍ                 دكنْا عمبِ تَا وأنْنَدنْا عمبِ نحنَ       

ي ا فهونَقُفنْا يلَو ةَضوالف بهالذَّ زوننكْي ينذالّو:( وذلك عندما أعرب قوله تعالى

فَ اِهللا يِلبِسرِشّبأ ابٍعذَم بِه2()مٍلي(  

والينفقون  ،ال ينفقون الكنوز :يكون التقدير :فذكر النّحاس أربعة أقوال هي 

وذكر قول قيسٍ  ، فحذف من األول لداللة الثاني عليه ، والينفقون الفضة ،األموال 

  .)3(السابق

وذلك في سورة سبأ عند قوله  )4(ىأورد النّحاس هذا الشاهد مرةً ُأخر كما

  )5() ىفَلْا زنَدنْم عكُبرقَي تُتبالّ مكُادلَأو آلو مكُوالُأمومآ  :(تعالي

وزعم  ،وهو اسم المصدر" إزالفا " أي هذه اآلية األخفش عندما قال زلفى وقد أورد

موالكم بالتي تقربكم وال أ ، موالكم بالتي تقربكم عندنا زلفىأوما  :الفراء أن االمعنى

  :وأنشد  ،ثم حذف ؛ عندنا زلفى

  نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض                     

أو ثانيا  ،أوال إذا دار األمر بين كون المحذوف :فقد قال  )6(أما ابن هشام

  :ل في قولهوالحذف من األفال تردد في أن  ، فكونه ثانيا أولى

           نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض                       

خبر عنه وال  "ضٍرا"وأن  ،للمعظِّم نفسه" نحن" وقد تكلّف بعضهم فزعم أن

ا افون وإنّالص ا لنحنوإنّ:(بل يجب في الخبر المطابقة نحو ) نحن قائم(يحفظ مثل 

لنحن حونالمسب(.  

                                                 
أبو الفرج .ُيكّني أبا يزيد شاعر فارس أدرك اإلسلم ولم ُيسلم، هو قيس بن الخطيم بن عدّي بن عمرو بن ُسود بن َظَفر -  1

  . بيروت، دارالثقافة /3ص/3ج/األغاني/األصفهاني
  .34:سورة براءة آية -  2
  .116ص/2ج/إعراب القرآن -  3
  .240,239ص/3ج/المصدر السابق -  4
  .37: سورة سبأ آية -  5
  .1049:شاهد رقم/81ص/مغني اّللبيب -  6
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هو قولك ضربتُ  :قال و ،نسب سيبويه هذا الشاهد لقيس بن الخطيم 

 الفعل الذي يليه فالعامل  االسم علىوضربني وضربتُ زيداً تحمل  ،وضربني زيد

إلّا أنّه ال يعمل  ،علم أن األول قد وقع فقد ي وأما في المعنى ،في اللفظ أحد الفعلين 

ه ال وأنّ ،لقرب جواره  لذي يليه أولىوإنّما كان ا ،في اسم واحد رفع ونصب 

  .وأن المخاطب قد عرف أن األول قد وقع بزيد ، ينقض معنى

 مهوجرفُ ينظوالحاف( :ومما يقوي ترك هذا لعلم المخاطب قوله عز وجّل

والحظَافوالذَ اتاككَ اَهللا رينثا والذَّيراك1()رات(  

ومثل  ؛ اآلخر فيما أعمل فيه األول استغناء عنهعمل فلم ي: )2(كما قال أيضا     

ستغناء أشد من هذا وجاء في الشعر من اال ،) من يفجرك ونخلع ونترك:(ذلك 

  : وذلك قول قيس بن الخطيم

  البيت ...ماعندنا وأنت بما عندك نحن ب                

 :في معرض حديثه عن حذف الخبر قائال )3(وقد ذكر هذا الشاهد ابن عقيل

التقدير زيد عندنا ومثله  ،زيد  :؟ فتقول قال من عندكمامثال حذف الخبرأن ي

عا البيت فتقديره  ، خرجت فإذا السبأم  ع حاضرفإذا السب بما عندنا  :فالتقدير

  راضون        

عن العبث الخبر احترازاًحيث حذف   )نحن بما عندنا:(كما ذكر أن الشاهد فيه قوله 

اللة خبرالمبتدأ الثاني مقام والذي جعل حذفه سائغا سهال دوقصدا لإليجازمع ضيق ال

  .عليه 

واألصل الغالب هو الحذف من  ،أن الحذف من األول لداللة الثاني عليه شاذٌ قليل  و

  .      الثاني لداللة األول عليه

                                                 
  35:سورة األحزاب آية - 1
الهيئه المصرية العامة ، عبد الّسالم محّمد هارون: ت/50ص/1ج/الكتاب/ُلّقب بسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان  فارسي األصل  - 2

  .م1977للكتاب
  صيدا، المكتبة العصرّية /244ص/1ج/"هـ769:"ت،"هـ698"هو بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيل الهمداني المصرّي ُولد  - 3
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م سيبويه وهو قولك ضربتُ وضربني فقد أورد جزءاً من كال )1(أما المبرد

عل األول من المفعول في الف فاللّفظ معرى إذا أعملت اآلخر :زيد وقد أضاف قائال

فالعرب تختار إعمال  ،فحذف وجعل ما بعده داالً عليه  ،عامل  وهو في المعنى

يتي ما ألْقَو ثم أورد آ ف إذا كان فيما أبقَو دليال علىوتحذ ،اآلخر ألنّه أقرب 

   .األحزاب

إعمال  فاألولى ،لمبتدئين عامٌل في الخبر أن كال من ا: )2(عند السيوطيوهو 

فهو بذلك يوافق ابن   "في الشاهد" لحذف من األولوال تردد في أن ا ،الثاني لقربه 

  .هشام 

 كيسان تأول البيت على والذي أضافه األعلم لتلك المسألة أن أبا الحسن بن

 تجعل قوله نحن لواحد كأنّه قال نحن راضٍ : قوٌل غريب فقال وهوغير حذف ؛ 

  )3(.نحن بما عندنا ثم عطف أنت على

 ينذوا والّنُمءا ينذالّ إن:(ذكره عندما أعرب قوله تعالىفالثاني  الشاهد أما

هادابِوا والصوالنّ ئونصاري مءا نمباِهللا ن والي4(...)اآلخر مِو(  

  .اسم إن والذين  هادوا عطف عليه ) منواالذين ءا: ( )5(حيث قال

إن الذين آمنوا والذين :فالتقدير  ،بالنّصب ) والصابئين(وقرأ سعيد بن جبير

هم أجرهم والصابئون والنّصاري كذلك من آمن باهللا منهم وعمل صالحا فل هادوا

  : )6(قول بشر وأنشد سيبويه

  ينا في شقاقبغاةٌ ما بق                     وإلّا فاعلموا أنا وأنتم            

 عطف على )والصابئون :(كما أورد  النّحاس قول الكسائي واألخفش وهو    

  .إنّما جاز الرفع ألن الذين اليبين فيه اإلعراب:وقال الفراء المضمر الذي في هادوا 
                                                 

أخذ عن المازني وأبي حاتم ، إمام العربية في زمانه ، هو محّمد بن يزيد بن عبد األآبر األزدي البصرّي أبو العّباس المبّرد -  1
  .عالم الكتب،بيروت /112ص/3ج/المقتضب/269ص/1ج/البغية/ا آان فصيحا مفّوه، السجستاني

  .دار الكتب العلمّية/51ص/1ج/األشباه والّنظائر -  2
والشنتمرّي نسبة ، ُسّمي بذلك ألّنه آان مشقوق الّشفة العليا".هـ476:"ت،هو أبو الحّجاج ُيوُسف بن سليمان بن عيسي المعروف باألعلم -  3

  .معهد المخطوطات العربّية/حققه زهير عبد المحسن/212ص/1ج/النُّكت/لشنتمرّية الغرب
  .69:سورة المائدة آية  -  4
  .276ص/1ج/إعراب القرآن/الّنحاس -  5
الخطيب /شاعر جاهلي آنيته أبو عمرو ، هو بشر بن عوف بن ناشرة بن ُأسامة بن والبة بن الحارث بن داود بن أسد بن خزيمة  -  6

  .دار الفكر/فخر الدين قباوة:ت/1379ص/3ج/اختيارات المفّضل/التبريزي
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هذا خطأ :كر له قول األخفش والكسائي ذُ سمعت أبا إسحاق يقول وقد:قال النّحاس و

والجهة  ،يؤكد  ضمر المرفوع يقبح العطف عليه حتىّأن الم :إحداهما ،من جهتين 

إن الصابئين قد :  ف شريك المعطوف عليه فيصير المعنىأن المعطو األخرى

  .واحدوما يتبين فيه  ،يتبين فيه اإلعراب  دخلوا في اليهودية وهذا محال وسبيل ماال

ل  إنّه استغنى: )1(والذي قاله ابن األنباريبذكر خبر اآلخر عن خبر األو، 

خبرا للصابئن  )من آمن باهللا واليوم اآلخر:( يمكن أن تجعل قوله تعالى :كما قال

 .مثل الذي أظهرت للصابئين  ا خبراًضمر للذين آمنوا والذين هادوتُأن و والنصارى

خبرا  )بغاة:(ن شئت جعلت قوله إ: وقال ، نصاريونسب البيت لدرهم بن زيد األ

 ،اة وأنتم بغ ،وإال فاعلموا أنّا بغاة  :أضمرت لألول خبرا ويكون التقديرللثاني و

   :كما أورد أيضا بيت الفرزدق ،ضمرت للثاني خبراًوإن شئت جعلته خبرا لألول وأ

  ورِدغَ رغي تُنْوكُ انفكَ يوأبِ              ىنَا جي مانأتَ نمبِ تُنْمي ضإنِّ        

  .بخبر الثاني عن األول  فاستغنى

 :اإلنصاف زعم أن قول الشاعر أن صاحب )2(نتصافء في كتاب االوقد جا

 ارتكانا على أن الشاعر قد حذف خبر كان األولىو ،لكان الثانية  اًخبر" غير غدور"

أن أصل الكالم فكنت غير غدور وكان غير أن السامع سيفهم وانفهام المعني 

 ،ولكن ماذكره ليس بالزم  لداللة خبرالثانية عليه ؛ فحذف خبر كان األولى ،غدور

بر كان وأن الشاعر قد حذف خ ، ن يكون المذكور هو خبر كان األولىبل يجوز أ

   .لسنة العربأ على نّه أكثر دوراناًعليه أل الثانية لداللة خبر األولى

  

  

  

  

                                                 
  .96,95ص/1ج/اإلنصاف في مسائل الخالف/األنباري-  1
  .96,95ص/اإلنتصاف من اإلنصاف/محّمد ُمحي الدين -  2
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  :قول امرئ القيس  نازعباب التّ فيومن شواهده 

   ماأس فلوأنعي نَألدي مكَشَعي                   فَةي ولَانأطلُ مقليٌل ب من اِلالم   

ضربت وأكرمت "معموٍل واحد مثل  ن إلىملياهو عبارة عن توجه ع:و التّنازع

  :وقال ابن مالك في ذلك، "زيدا

  اقتضيا في اسمٍ عمل                    قبُل فللواحد منهما العملإن عامالن    

والثانِ أولي عند أهل البصرة                       واختار عكساً غيرهم ذا أسرة                      

 وإن...:(شاهدا عند قوله تعالى قول امرئ القيس )1(النّحاس وردأوفي هذا 

  )2(...)طاِئالغَ نكم منْأحد م اءأو ج رٍفَس لىي أو عضرم متُنْكُ

المرض والسفر  الواو وإنّما احتاج لهذا ألن بمعنى) أو(قال بعض الفقهاء 

بمعنى ) أو(من أهل العربية اليجيزون أن  اقوالحذَّ ،والغائط حدث ، ليسا بحدثين 

قربوا الصالة الت" :يم وتأخير والتقديرفي الكالم تقد: الواو الختالفهما فبعضهم يقول

وإن كنتم جنباً ،  أوالمستم النساء،  م سكارى، أوجاء أحد منكم من الغائطوأنت

والتأخير ال ينكر كما قال اهللا  والتقديم .تم جنباً وأردتم الصالة أى وإن كن" فاطّهروا 

أى ولوال كلمة  )3()من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى تْقَسب ولوال كلمةٌ(جل وعز 

  :سبقت من ربك وأجل مسمى وقال امرؤ القيس 

                  البيت...سعى ألدنى ماأ فلو أن  

سفر  تم مرضى أوعلىوإن كن: والمعنى ،والتأخير  وقيل في الكالم حذف بال تقديم

  .وقد قمتم ِإلى الصالة محدثين فتيمموا صعيداً طيباً 

 في معرض حديثه عن التنازع حيث )4(هذا البيت ابن األنباري ولقد ذكر

س ؛ ذلك النقل والقيا هو إعمال الفعل األول ودليلهم علىو: أورد مذهب الكوفيين 

  :القيس  أما النقل فيتمثل في قول امرئ

  
                                                 

  .216ص/3ج/إعراب القرآن-  1
  .43:سورة الّنساء آية -  2
 .129:سورة طه آية-  3
  .92,87,85ص/1ج/اإلنصاف -  4
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                     سعىأ ما فلو أن...  

ت الثاني ألدى إلى اإلضمار قبل لمإنك إذا أع: هم يتمثل في قولفأما القياس 

  .واإلضمار قبل الذكر اليحوز في كالمهم، الذكر 

ه النقل والقياس أما النقُل إعمال الثاني والدليل علي: أما البصريون فقالوا  

  . )1()طرافرغ عليه قآتوني ُأ(تعالى  هلمنه قو، اء كثيراً فقد ج

في باب التنازع أو كما قال باب اإلعمال  )2(د ابن هشام األنصاريوهو عن

َأيضاً وضابطه أن يتقدم عامالن أو أكثر ويتأخر مفعول أو أكثر ويكون كلٌّ من 

  :القيس المتأخر وليس من التنازع قول امرئ المتقدم طالباً لذلك 

  .البيت ...سعى ألدنىفلو أن ماأ                    

وذلك ألن ه هنا  ءهين إلى شيشرط هذا الباب أن يكون العامالن موججواحد ولو و

المتناع  ءيتدل على امتناع الش" لو" نى ألنقليل فسد المع إلى" أطلب"و " كفاني"

ياً وإذا كان منف "أكرمته نياءلوج: "نحو ، عدها مثبتاً كان منفياً ذا كان مابغيره ؛ فإ

  :كان مثبتاً وعلى هذا قوله 

  ماأسعى ألدنى معيشة و أنلف                        

مثبت : وقوله لم أطلب ، منفي لكونه في نفسه مثبتاً وقد دخل عليه حرف االمتناع 

وجب فيه " قليل"فلو وجه إلى ، ل عليه حرف االمتناع وقد دخ، " بلم"ه منفياً لكون

وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول ، وهو عين مانفاه أوالً ، لب القليل اثبات ط

  .ذلك أنه طالب للملك  ومقتضى" لم أطلب الملك"وتقديره  أطلب محذوفاً

إنَّما يلزم فساد جعله من باب التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط :ن قيل فإ

  .وتقدير االستئناف يزيل االرتباط 

. أن ابن هشام لم يعده من باب التنازع  )3(ورد صاحب الخزانةكذلك وقد أ

ولم : والذى يقوى في نفسي : ه نّإ: في شرح أبيات سيبويه البن خلف : وقد قال 
                                                 

 .96:سورة الكهف آية -  1
، 11طبعة، مطبعة السعادة، محّمد ُمحي الدين عبد الحميد: ت/198ص/قطر الّندي وبّل الصدي/أبو محّمد عبد اهللا جمال الدين بن هشام  -  2

  .م1963
  .327ص/1ج/البغدادي -  3
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وال ، فلذلك لم يحفل به وال أعمل األول  ولم أسع وهو غير متعدٍّ: اه أطلب معن

أدري كيف خفي على األفاضل من أصحابنا ذلك حتى جعلوا البيت شاهداً لجواز 

  .إعمال األول 

القيس إنما أراد لو  ي ولم ينصبه ألن امرَأرفع قليٌل بكفان:  )1(وقد ذكر األعلم

  .ولم أطلب الملك ، سعيت لمنزلة دنية كفاني قليل 

 )2()هاؤم اقرؤا كتابيه: (وقال تعالى ، أفرغه عليه : الفعل األول لقال ولو أعمل 

فأعمل الثاني ولو ) ونخلع ونترك من يفجرك(وجاء في الحديث ، فأعمل الثاني 

سم فهو أن الفعل الثاني أقرب من اال أما القياس أعمل األول ألظهر الضمير بدا

: فانهم قالوا ، فكان إعماله أولى ، للفعل وليس في إعماله دون األول نقض معنى 

  ).خشنت بصدره وصدر زيد(

والذي يدلُّ  .فيختارون إعمال الباء في المعطوف وال يختارون إعمال الفعل فيه 

هذا جحر ضبٍّ : (ه قد حملهم القرب والجوار حتى قالوا للقرب أثراً أنّ على أن

  ) .خربٍ

  :أما قول امرئ القيس 

  البيت. ..سعى ألدنى أ فلو أن ما               

ألنّه لو ،ما أعمل األول منهما مراعاة للمعنى نّإ: أوالً : فيه  )3(فقد قال البصريون

أنّه لو أعمل الثاني  : أعمل الثاني لكان الكالم متناقضا وذلك من وجهين أحدهما

بر ألنّه يخ وهذا متناقض ؛ ،لكان التقدير فيه كفاني قليٌل ولم أطلب قليالً من المال 

  .وذلك متناقض  ،وتارةً يخبر بأنّه يطلب القليل ،معيشة  تارةً بأن سعيه ألدنى

  :والثاني أنّه قال في البيت الذي بعده 

  أمثَالي وقَد يدرك المجد المؤثَّلِلمجد مؤثٍَّل                      ولكنَّما اسعى     

                                                 
  .215ص/1ج/النُّكت -  1
  19:سورة الحاقة آية  -  2
  .29ص/1ج/اإلنصاف  -  3
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هذا جحر :(أن قالوا القرب إلىأنّه قد حملهم  : )1(وقد جاء في المقتضب

  .فالصفة للجحر ، )ضبٍ خربٍ

 ،وضربني  ومن أعمل األول قال ضربتُ وضربني زيد ألنّه أراد ضربتُ زيدا

  :ومن ذلك قول الشاعر

  البيت ...ّما أسعي فلو أن                       

لك قة الموإنّما المطلوب في الحقي ، له فجعل القليل كافيا لو طلبه وسعى

  .     الشعروعليه معنى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .281ص/3ج/المبّرد-  1
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  :وقد استشهد بقول الراجز 

  )1(ةبقَالر مِظْعبِ مِلحترضى من الّ م الحليسِ لعجوز شَهربة                 أ    

حاس القراءات فقد أورد النّ )2() لساحرانِ ذانِإن ه:(عندما أعرب قوله تعالى 

وقرأ أبو ) إن هذان لساحران(فقد قرأ المدنيون والكوفيون  ؛ المختلفة لهذه اآلية

وهذه القراءة مروية عن الحسن وعن سعيد بن جبير ) إن هذين لساحران(عمرو 

  .وإبراهيم النخعي وعيسى بن عمر وعاصم الجحدري 

 ن أيضاً أنكذلك أوضح فيها مجيء هذان ،  )3(تأتي بمعنى نعم "إن"كما بي

رأيت  :يقولون : حيث قال الفراء ، ن على لغة الحارث بن كعب بااللف قد تكو

  .ومررت بالزيدان ، الزيدان 

 لف في يفعالن وإلى غير هذافي قولك هذان باأللف حاس شبهت األوقال النّ   

سألني :قال ف:سألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه اآلية : وقال . من الوجوه 

هذا في موضع : قال ه لما كان يول عندي أنّالق: ا فقلت إسماعيل بن اسحاق عنه

ن ال يغير لها ية يجب أوكانت التثن، الرفع والنصب والخفض على حال واحدة 

وقد تكلَّم النحويون في ، ما أحسن هذا : الواحد ُأجريت التثنية مجرى الواحد فقال 

هذان لهما  إن"المعنى : وقال أبو إسحاق . الالم ينوى بها التقديم : ذلك فقالوا 

  :ثم حذف المبتدأ و ذكر قول الشاعر " ساحران

                     أم ليسِالح لعوز شَجربةه  

الالم  نى خالف حول الالم فمنهم من يقول إنها زائدة بينما يرى البعض أوقد جر 

  .)4(بتداءالم اال

علقَتْ العامل في ولهذا  ،بتداء الصدرية لالم اال:  )5(ولقد قال ابن هشام

  .علمت لزيد منطلق 

                                                 
  .304ص/مغني اللبيب.الّنحاس لشاعر ما ونسبه ابن هشام لرؤبة أو لعنترة بن عروس أو ليزيد بن ضّبةلم ينسبه  -  1
  .63:سورة طه آية -  2
  ويقلن شيبا قد عالك وقد آبرت فقلت إّنه                      :         ومنه  -  3
  .32,30ص/3ج/إعراب القرآن/الّنحاس -  4
  .304ص/مغني اللبيب -  5
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  :أما قول الشاعر 

                البيت ...لعجوز شهربة الحليسِ أم  

وليس لها  ، وز شهربةلهي عج :بتداء والتقديروقيل لال ،فقيل الالم زائدة 

  . المزحلقة أو المزحلَقة إن ألنّها فيها مؤخرة ولهذا تسمى الصدرية في باب

 وهي الداخلة على ، الالم الزائدة:في موضع آخريؤكد زيادتها فيقول ونجده 

  .وقيل األصل لهي عجوز شهربة ،خبر المبتدأ 

كما  ،)إن هذان لساحران(حول هذه اآلية  مفيداً كالماً )1(ولقد أورد ابن يعيش

هنا بمعنى " نإ"قال الكوفيون  : خبر اإلبتداء قائال تعرض أيضا لدخول الالم على

أصلهم وقراءة  وهوحسن على ،ما هذان إلّا ساحران :إلّا والتقدير النفي والالم بمعنى

لغة بني  أن تكون علىفأمثل األقوال فيها كما  ؛)إن هذان لساحران:(الجماعة 

  . الحارث كما ذكرت 

والالم مزيدة فيه  ،إنّه هذان لساحران  :وقال أبو إسحاق الهاء مرادة والتقدير

ن دخولها في الخبر حيث كانت الجملة مفسرة لذلك المضمر فكأنّها في وحس، للتأكيد

إن :وقال قوم  ،الحكم بعد أن فدخلت الالم مع الهاء للتأكيد كما تدخل مع عدمها 

والالم مزيدة للتأكيد وكان محلها أن ، نعم هذان لساحران ههنا بمعنى نعم واالمعنى

، وإن كانت بمعنى نعم "إن"بر لوجود لفظ تكون في االسم إالَّ أنهم أخروها إلى الخ

  :م إلى الخبر نحو قوله نوا قد أخروا الم التأكيد من االسوِإذا كا

  جــوز شهــربةالحلــيس لع مأ                 

ود لفظها أجدر ن يؤخروها مع وجى المبتدأ فأللكثرة دخولها عل) أن(على توهم 

وأبو الحسن ، ومحمد بن يزيد ، مثنى لى هذا الوجه ذهب أبوعبيدة معمر بن الوإ

  .بن سليمان األخفش  علي

                                                 
توزيع /83ص/1ج/المجّلد األّول/"هـ643" توفي،على شرح موّفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش الّنحوي/المفّصل/خشريالزم -  1

  .القاهرة/مكتبة المتنبئ 
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أن هذه الالم حقها أن تدخل على أول الكالم ألن لها  :) 1(وقد ذكر األشموني

معنى واحد للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين ب "إن"و، لكن كانت للتأكيد . الصدر

  .فزحلقوا الالم إلى الخبر 

هذان لساحران " قراءة  وقد ذكر عبد اهللا الطيب  أن فع أنسب لهذا المقام ؛ " إنبالر

  . )2(وهو مقام خطاب يتتطّلب تفخيما ؛ وهو على لغة خثعم وبعض قبائل العرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .431ص/1ج/حاشية الّصبان -  1
  .تفسير سورة طه /برنامج دراسات في القرآن الكريم -  2
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الرفع 1(على الحكاية( :  

إيراد اللفظ المسموع على هيئته : وإصطالحاً ، المماثلة : في اللغة  الحكايةُ     

أو إيراد صفته نحو أيا لمن قال ، إذا قيل رأيتُ زيداً ، من غير تغيير كمن زيداَ 

  .رأيت زيداً 

  استفهامية وهي معربة : المحكي بها : وأي.  

أيهم أشد علي الرحمن  ثم لننزعن من كُلِّ شيعة:(ومما جاء على ذلك قوله تعالى

   )2()عتياً

أن هذه اآلية مشكلة في اإلعراب ألن القراء كلّهم يقرءون  :)3(ذكر النّحاس

لقد ،" لننزعن" "أيهم" القارئ فقد قرأ بالنّصب ؛أوقع علىبالرفع إلّا هارون " أيهم"

من  "عنلننز"عنده  والمعنى ،إنّه مرفوع على الحكاية :إسحاق قول الخليل أورد أبو 

  :الرحمن عتياً وأنشد الخليل من أجل عتوه أيهم أشد علىكل شيعة الذي يقال 

     رومحوال م رِجنزٍل                    فأبيتُ ال حبم ن الفَتاةأبيتُ م 4(ولَقد(  

  .ال هو حرج وال محروم :أي فأبيت بمنزلة الذي يقال له

وقد قال   ،ها خالفت أخواتها في الحذف الضم ألنّ مبني على )5(هعند سيبوي" وأيهم"

من النحويين إلّا وقد خطّأ سيبويه في ذلك ألنّه  اًماعلمت أن أحد :النّحاس في ذلك 

  .وهي منفردة ؛ ألنّها تضاف فكيف يبنيها وهي مضافة " أيا"أعرب 

  .بتداءاال على"  أيهم"فرفع  التي تلغيبمنزلة األفعال " لنَنََزعن" : وقد قال يونس

                                                 
نحو قوله :فالملفوظ، حكاية ملفوظ وحكاية مكتوب:فضربان:فأّما حكاية الجملة، حكاية جملة وحكاية مفرد:الحكايةعلي نوعين -  1

  :وقوله). وقالوا الحمدهللا:(تعالي
  سمعُت الّناس ينتجعون غيثا                      فقلت لصيدح انتجعي بالال

حكاية : ويجوز حكايتها علي المعني فتقول، ؛ وهي مّطردة"صلي اهللا عليه وسّلم"قرأت علي فّصه محّمد رسول اهللا:والمكتوب نحو قوله 
وقد قيل له :وضرب بغير أداة آقول العرب، ضرب بأداة االستفهام وُيسمي االستثبات بأي أو بمن : واّما حكاية المفرد فضربان. زيد قائم

  . هاتان ثمرتان
 .69:سورة مريم آية -  2
  .17ص/3ج/إعراب القرآن -  3
  9تقّدم في الّصفحة رقم -  4
  .84,83ص/2ج/الكتاب -  5
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واقعة " لننزعن" بأن : قول الكسائي :منها  وقد أورد النّحاس أقوالً ُأخرى

 م يقع لننزعن علىول ،وأكلتُ من الطعام  ، كما تقول لبستُ الثياب على المعنى

  .فينصبها "أيهم"

بن شُقير إن كما قال أبوبكر  ، ثم لننزعن بالنّداء معنىوال : وقال الفراء

  .الشرط والمجازاة فلذلك لم يعمل فيها ما قبلها في أيهم معنى :بعض الكوفيين يقول

أيهم متعلّق بشيعة  :سمعتُ علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد  :وقال أيضا

  .فهو مرفوع لهذا

حديثه عن  وقد أورد سيبويه هذا الشاهد ونسبه لألخطل وذلك في معرض

د قول كما أور ، )2( )كلّا إنّها لظى(و )1()هذا بعلي شيخٌ:( تعدد الخبر كقوله تعالى

كان عبد اهللا ال  :ولو جاز ذلك لجاز  "أنا"إضمار  ليس على أن البيت  :الخليل وهو 

فأبيت ال حرج وال محروم  :تقدير لكنّه على،إضمار هو  وال صالح علىمسلم 

  :الربيع األسديويقويه قول 

  )3(حينِ أن كانتْ عقَيٌل وشَائظاً              وكَانتْ كالب خامرِي ُأم عامرِ على

  .كانت كالب التي يقال لها خامري ُأم عامر :فإنّما أراد 

وال  فأبيتُ ال حرج :كأنّه قال ، النّفي  وقد زعم بعضهم أن رفعه على

كان يتكلم به قبل ذلك لما  كأنّه حكايةٌ :وقد قال الخليل  ،بالمكان الذي أنا به  محروم

  .)4(وهذا ماأورده صاحب الخزانة،  للفظا فكأنّه حكى ذلك على ،

 كان وجه الكالم نصبهما على: ن قالحي أما األعلم فقد زاد المسألة تفصيال

 الحكاية وال يجوز رفعه حمال على ىووجه رفعهما عند الخليل الحمُل عل ،الحال 

تقدير ال هو قائم وال هو  على ،كما اليجوز كان زيد القائم وال قاعد ،مبتدأ مضمر

                                                 
 .72:سورة هود آية -  1
 15:سورة المعارج آية  -  2
  .آنية الّضبع:وأمُّ عامر ، وشائظ جمع وشظ ووشيظ وهم الّدخالء في القوم -  3
  .139ص/6ج/البغدادّي -  4
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ووافق الزجاج  ، الحكاية فلذلك حمله على ،ألنّه ليس موضع تبعيض وال قطع ،قاعد

  . )1(الخليل فيما ذهب إليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .483ص/1ج/الّنكت-  1
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  : بقول الشاعرللفاعل تشهد النّحاس وقد اس

  )1(ضارع لخصومة                وأشعث ممن طوحته الطوائحليبك يزيد      

يوم ينْفَخُ في الصورِ عاِلم الغَيبِ والشَّهادة وله الملك ... ( : وذلك عند قوله تعالى

()2(  

والثاني  ،أن يكون بدالً من يوم  : يوم ينفخ في الصور فيه ثالثة أوجه :حيث قال 

وله الملك يوم  :والجواب الثالث ،قوله الحقُّ يوم ينفخ في الصور : أن يكون التقدير

  .ينْفَخُ في الصور 

 وعلى ،إضمار مبتدأ ويكون على ،أن يكون نعتا للذي  :عالم الغيب والشهادة"كذلك 

يكون بدال من الهاء التي في له )  عاِلمِ الغيب والشهادة ( : قراءة الحسن واألعمش

 ؛ أي ينفخ فيه عالم الغيب أن يكون محموال على المعنى :ث لرفع الثالووجواب ا

  . وجل اهللا عز نفخ فيه بأمر اهللا كان منسوبا إلىألنّه إذا كان ال

  : )3(وذكر النّحاس أن سيبويه أنشد هذا البيت

  البيت   ... يدِليبك يز                          

" ضارع" الفعل المسند إلى :عندما قال مع صاحب الخزانة هوقد اتفق رأي

بالبناء للمفعول ويزيد رواية ليبك  وهذا على أي ليبكيه ضارع ؛ ،حذف جوازاً 

  . نائب فاعل

هذا فال حذف  عل ففاعله ضارع ويزيد مفعوله فعلىوأما روايته بالبناء للفا

الرواية األ ، وهذه الرواية هي الثابتة عند العسكري ، حينئذ  غلطا ولىوقد عد .  

لجواز أن يكون  ،أيضا ية األولىالروا م بعضهم أنّه ال حذف في البيت علىوزع

  . وضارع نائب فاعل يزيد منادى

عند سورة البروج وهوقوله  )4(وقد أورد النّحاس هذا الشاهد في موضع آخر

  : تعالى
                                                 

  نسب البيت للحارث بن ُنهيك -  1
  .73:سورة األنعام آية -  2
  .16ص/2ج/إعراب القرآن -  3
  .120ص/5ج/إعراب القرآن -  4
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) قُتل أصحاب أجازالنحويين  : حيث قال )1() األخدود:  

)  قُتل أصحاب األخدودذاتُ الوقود النّار   (  

وكذلك زين لكثيرٍ من المشركين قتُل  ( :كما قرأ أبو عبد الرحمن السلمي " بالرفع"

  . )2() أوالدهم شركاُؤهم

 :وذلك أنّه يجوز  )3(قد ذكره سيبويه ، و دقيقحأن هذا باب من النّ وقد ذكر

رب زيدعمرو ألنّك إذا قلت ض ضرب زيد،  والتقدير  ،له ضاربا دّل علي أن

  :وأنشد سيبويه  ،ضربه عمرو وكذا قُتل أصحاب األخدود قتلتهم النّار 

   . البيت ...ارع لخصومة ليبك يزيد ض        

كما كان في القَدم أنّها  ، لما قال ليبك يزيد : ونسبه للحارث بن نُهيك وأضاف قائال

  :مسالمة وهوقوله 

  واُألفعوان والشجاع والشجعما                   قد سالم الحيات منه القدما       

اللفظ  في باب ما يحمل على المعنى وحمله على )4(ذا الشاهد أورده المبردوه

ستغناء اللفظ حمل على المعنى إال بعد اال يجوز أن ي يءأن الش:ال أجود حيث ق

ذلك حيث قال لما قال قَتُْل  دليال على)  ...ينذلك زوك ( : وأورد آية األنعام

 ،ه علم لهذا التزين مزينا ألنّ ؛ اؤهم على المعنىفقال شرك،أوالدهم تم الكالم 

  : زينه شركاؤهم ومثل ذلك قول الشاعر فالمعنى

  .البيت  ... ليبك يزيد ضارع                          

كما أورد أيضا أن األصمعي روي  ،إليه  وقد وافق النّحاس المبرد فيما ذهب

 ي البيت لجواز أن يكون يزيد منادىوزعم أنّه ال حذف ف ،البيت بالبناء للفاعل 

  .وضارع نائب الفاعل 

                                                 
 .4:آية -  1
 .137:سورة األنعام آية  - 2
  288ص/1ج/الكتاب -  3
  .281ص/3ج/المقتضب -  4
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الفاعل ورافعه مضمر  ءقد يجي :فقد أورد قول سيبويه وهو )1(أما ابن يعيش

يسبح له فيها  ( : ومنه قوله عز وجّل ،زيد بإضمار فعل :من فعل فتقول :يقال

  .فيمن قرأها مفتوحة الباء أي يسبح له رجال  )2() ... بالغُدو واآلصاِل رِجاٌل

في  ( : وذلك عند قوله تعالى )3(وقد أورد النّحاس هذا الشاهد مرةً ثالثة

)  ...بيوت أذن اهللا أن تُرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجال

ح له يسب ... ( بيعامر اليحصالشاهد السابق دليال على قراءة عبداهللا بن  حيث أورد

  : وأنشد ،عن الحسن وقد ذكر سيبويه مثُل هذا وكذلك يروى)  ...فيها

  البيت  ... رع لخصومةليبك يزيد ضا                  

؛ دّل  يسبح :قال ألنّه لما  إضمار هذا الفعل ؛ يسبح له فيها رجاٌل على : التقديرو

يد ضرب ز :  ولما قلت ،ضرب زيد عمرو:  هذا تقول على أن ثم مسبحين وعلى

  . أن له ضاربا دّل على

 يسبحه رجال ويبكيه ضارع :افق النّحاس في ذلك وأضاف يو )4(وابن هشام

 ) يوعظ في المسجد(  : واليجوز في نحو ،وهو قياسي وفقا للجرمي وابن جني  ،

  . إلحتماله للمفعوليه بخالف يوعظ في المسجد رجاُل زيد

 ذلك ما ذُكر له النّحاس وابن هشام وأدلّته علىفقد أورد ما قا )5(أما األشموني

؟  ؟ ومن يوحي من يسبح:  كأنّه قيل ، األسماء المذكورة رفع بالفاعلية : إلّا أنّه قال

، ويبكيه ضارع ، ويوحي اُهللا  ، يسبح رجاٌل : فقيل ،؟  ومن زين ؟ ومن يبكيه

  .  من تقدير هذه المرفوعات أخبار مبتدآت محذوفة وهذا أولى، وزينه شركاؤهم

  

  

  

                                                 
  .80ص/1ج/المفّصل  -  1
 .36:سورة الّنور آية -  2
  3ج/إعراب القرآن-  3
  .دار الفكر/ الفاخوري. تحقيق ح / 85ص/2ج/أوضح المسالك إلي ألفّية ابن مالك -  4
  .46ص/2ج/الّصبانحاشية  -  5
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االستئناف على الرفع :  
يأيها النّبي حسبك اُهللا  ( : من شواهده على هذا ما أورده عند قول اهللا تعالى

  . )1() ومن اتَّبعك من المؤمنين

ين في ذلك وللنحوي ، في موضع رفع)  ومن اتبعك (يجوز أن يكون  :فقد قال 

 ،اسم اهللا عز وجّل  منها ما عليه على بن سليمان هو أن يكون عطفا على : أقوال

  . ) بناء قيلةَيكفينيه اُهللا وأ ( : ومثله قول النّبي صلي اهللا عليه وسلّم

 مؤمنين كذلك علىومن اتبعك من ال : لتقديرأن يكون ا : والقول الثاني

  : بتداء وأخبر كما قال الفرزدقاال

     مانٍ يابز ضوع      عدي لَم روانلَّفُ       ن مجتاً أو محساِل إلّا م2(ِمن الم(  

ك وحسبك من اتبع :عنى ضمارٍ بمإ أن يكون على : وهو والقول الثالث أحسنها   

  .ضمار ومن كفى وهكذا الحديث على إ، من المؤمنين 

أن  م نهىاهللا عليه وسلّ ن النّبي صلىأ : في القول األول )3(وقد ذكر النّحاس

والقول الثاني فالشاعر مضطر فيه إذ كانت القصيدة  ،قال ما شاء اهللا وشئت ي

  . مرفوعة

فكأنّه قال أو  ، االستئناف على رفع مجلف على )4(ن األنباريوالشاهد عند اب

  . وهذا كثير في كالمهممجلفٌ كذلك 

إن الذين ءامنوا والذين هادوا والنّصاري  ( : وقد ذكره أيضا عند قوله تعالى

في هذه اآلية تقديم وتأخير والتقدير : إنّا نقول  : حيث قال الكوفيون،  ) نيوالصابئ

 إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن باهللا واليوم اآلخر فال خوفٌ عليهم وال : فيها

  : كما قال الشاعر،  والصابئون والنّصاري كذلك،  هم يحزنون

  إلّا مسحتا أو مجلّفُ  من الماِل     وان لم يدع           وعض زمان يابن مر   
                                                 

  64:سورة األنفال آية -  1
والمجرف الذي أخذ ، الذي ال يدع شيئا إّلا أخذه: والمسحت، والبيت في الديوان على رواية أو مجّرُف ،  556ص/2ج/ديوان الفرزدق -  2

  .ما دون الجميع
  .104ص/2ج/إعراب القرآن -  3
فّلما وصل البيت الُمستشهد ، هذه القصيدة لعبد اهللا بن اسحاق الحضرمّي  روي ابن األنباري أّن الفرزدق أنشد،187ص/1ج/اإلنصاف -  4

  .علينا أن نقول وعليكم أن تتأّولوا، فقال الفرزدق علي ما يسؤوك وينؤوك" أومجّلُف"به قال عبداهللا عالم رفعت 



      

76 
 

رف المراد  ، تجوز المخالفة في اإلعرابأنّه :  )1(وقد ذكر البغداديإذا ع، 

  . متخالفان نصبا ورفعاوهما  ، "مسحتا" معطوف على" فمجلَّ"فإن قوله 

اإلعراب في  واتعب أهَل ، رفع الفرزدق آخر البيت ضرورةً : قال ابن قتيبة

  . يرتضى ءوأكثروا ولم يأتوا فيه بشي ، فقالوا ، طلب الحيلة

بعده  احمل مجلفو، بمعنى التّرك  نصب مسحتا بيدع : في اإليضاح وقال أبو علي

  . على المعنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  144ص/5ج/خزانة األدب-  1



      

77 
 

  : فيجوز رفع ما بعدها " ليس "بمعنى  "ال"وقد تأتي 

آلم ذلك الكتاب  ( : س اختالف النحويين حول قوله تعالىوفي ذلك بين النّحا

  . )1() ال ريب فيه

  "ال"وأن ،فنصبوا بها  نعند البصريين مضارعة إل" ال"ألن  "ريب"حيث قال نصب 

يرا شيئا نيت مع النّكرة فصب " من" فيها معنىنكرة ألنّها جواب نكرة في  اال تعمل إلّ

فلّما  ،قام رجل  :تقدمها أخبارها فتقول سبيل النكرة أن ت :وقال الكسائي  ،واحدا 

سبيل ياء  :اء وقال الفر، تأخر الخبر في التبرئة نصبوا ولم ينونوا ألنّه نصب ناقص

 فلما جئت بها بغير معنى ، مررت بال واحد وال اثنين : تقول ،غير  أن تأتي بمعنى

،  وصوفقمت الصفة مقام المها ولم تنون لئال يتوهم أنّك أنصبت ب" وليس" و "غير"

فلما حذفت الناصب حذفت التنوين ،  ال أجد ريباً : إنّما نصبت ألن المعنى : وقيل

  : ليس وأنشد سيبويه معنىتجعل ال ب)  ب فيهال ري ( :ويجوز ،

         نمراحسٍ لَا بقَي ا                          فأنا بنهرانين نع 2صد   

أن  :أحدهما :  ذا عملت كانت على وجهينإ "ال" ناعلم أ:  )3(علمقال األو

هذا  عمالها علىرتها وأردت إن كروإ،  ن كان مفردابني معه إوتُتنصب ما بعدها 

وال ، ات وتنصب أخبارها ما بعدها من النّكرأن ترفع :  والوجه الثاني .وجه جاز ال

" على  وتكون محمولة ،فصل بينها وبين ما عملت فيه ي وال ، فى النكرة الّتعمل إ

ذا فيها لم ولما جاز ه ،  رفع االسم ونصب الخبر وليس هذا بالكثير فيها في" ليس 

ل بينها حاليها وهو نصب االسم ورفع الخبر فلم يفص يخرج عن حكمها في أقوى

قول  )4(هذا المذهب جعل سيبويه وعلى ، وبين ما عملت فيه ولم تعمل إالّ في نكرة

  : مالك بن سعد

  .البيت  ...من صد عن نيرانها                      

) وخبرها محذوف كما يحذف وهي ناصبة " ال"اسم )  فبراح.  
                                                 

  2,1: سورة البقرة آية 1
  البيت لسعد بن مالك -  2
  .606ص/1ج/النُّكت-  3
  .296ص/2ج/الكتاب-  4



      

78 
 

  . بمنزلة ليس ، وليس ذلك باألكثر ،وقد جعلت  : وقال

فجعلُها :  هذا البيت ونسبه لسعد بن مالك حيث قال )1(ذكر ابن السراج وقد

إذا :يعني ،  جاوز بها الحينفي هذا الموضع في الرفع وال ي" ال"أي " ليس"بمنزلة 

فلم يجاوز بها أيضا وأنّها ال تعمل إالّ في الحين "  بليس" رفعت مابعدها تشبيهاً

  . رفعت أو نصبت

  . إنّها التعمل في القياس شيئا : يروقال األخفش الصغ

 ،بتها بغير تنوين نكرة نص إذا وقعت على "ال"ن إ : فقد قال )2(أما المبرد

ال يجوز أن يكون هذا النّفي إالّ عاما وقول )  ال ريب فيه ( : ن قوله تعالىوإ

  : الشاعر

  .البيت  .... صدعن نيرانهامن                       

وال نكرة دون معرفة إذا كان  ،ال تخلص لمعرفة دون نكرة " ال"أن  حمله على

وال رجل في ،ال زيد في الدار وال عمرو :التكرير والبناء أغلب فمثال التكرير 

  :الدار وال امرأة ومن ذلك 

  البيت ...من صد عن نيرانها                      

 وذلك قولك، ال تعمل في معرفة " ال"فإن كانت معرفة لم تكن إالّ رفعا ألن : ال زيد

  أزيد في الدار؟ : واب قولكإنّما هو ج في الدار ؛

ومن المرفوعات  :الهذا البيت في باب المرفوعات حيث ق )3(وقد ذكر ابن هشام   

ال رجَل أفضُل من :"التي لنفي الجنس نحو "ال"ذلك خبر وك ،ليس  اسم ما حمل على

وتميم ال  ،ويكثر حذفه إن علم  ،ويجب تنكيره كاالسم وتأخيره ولو ظرفا  ،"زيد

تذكره حينئذ ،  معرفة فيجب  علىداخلة  : تكون نافية وهي نوعان "ال"وأضاف أن

فترفع االسم  ،عاملة عمل ليس:نكرة وهي ضربان  داخلة على؛ و اهمالها وتكرارها

  تنصب االسم وترفع الخبر " إن"ل وعاملة عم ،قليلوتنصب الخبر وهو 

                                                 
  .مؤوسسة الّرسالة/عبد الحسين الفتلّي:ت/96ص/1ج/أصول الّنحو/"هـ316"أبو بكر محّمد بن سهل الّسراج الّنحوي البغدادّي ُتوفي -  1
  .358,357ص/4ج/المقتضب - 2
  .بيروت، دار المعارف/محّمد خير طعمة:ت/181ص/شذور الّذهب في معرفة آالم العرب -  3
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 ي الجنس على سبيل التنصيص ال علىوهي التي ُأريد بها نف" مذهب البصريين"

  .               سبيل االحتمال

ما دارمن خالف حول االسم المفرد النكرة المنفي  )1(وقد أورد ابن األنباري

  ).ال رجَل في الدار:(وفهو عند الكوفيين معرب منصوب بها نح ،بال 

الأجد رجالً  :وتقدير كالم االكوفيين  ،الفتح  إلى أنّه مبني على وذهب البصريون

  .المعني ال أجد ريبا نالنّحاس عندما قال إنّما نُصبت ألوهذا ما أشار إليه  في الدار؛

  .الكوفيون بال عن العامل  ففي هذه الحالة اكتفى

ال :(الفتح ألن األصل في قولك  أنّه مبني علىحتجاج البصريين على أما ا

" ال"من اللفظ وركبت مع " من"ال من رجٍل في الدار؛ فلما حذفت ) رجل في الدار

  .الفتح ألنّه أخفّ الحركات وبنيت على نى الحرف فوجب أن تُبنىتضمن مع

ى ليس تكون بمعنى غير فلما جاءت بمعن "ال"ن وذكر ابن األنباري قول من قال إ

  .غير  نصبوا بها ليخرجوها من معنى

أن ينصب بها؟ ليس ينبغي  إذا كانت بمعنىِلم وعقّب ابن األنباري بقوله 

  :ليس قال الشاعر  فإنّهم يرفعون بها إذا كانت بمعنى القياس ؛ وهالّ رفعوا بها على

  البيت ...من صد عن نيرانها                       

  .النّحاسوهذا ماذهب إليه 

في الشبه " ما"حمكها حكم " سبلي" المشبهه" ال"أن  :)2(وقد ذكر ابن يعيش

أن يكون  :والثاني ،نكرة  أن تدخل على : أحدها : عمال ولها شرائط ثالثواإل

ويجوز أن  .أن ال يفصل بينها وبين االسم بغيره :والثالث ،االسم مقدما علي الخبر

 ،ويجوز حذف الخبر وتقديره ال براح لي ،  النّفيتدخل الباء في خبرها لتأكيد 

  .ويجوز أن يكون رفع براح باالبتداء وحذف الخبر وهو رأي المبرد 

                                                 
  .367ص/1ج/صافاإلن -  1
  .109ص/1ج/المفّصل -  2



      

80 
 

 ،بليس في كثرة العمل " ال"الشجري حين قال بمساواة رد األشموني قول ابن  

ذلك إن قيل  والغالب خبر ال محذوفا حتى ،وليس كذلك بل عملها عمل ليس قليل 

  :كقوله الزم

   البيت...صدعن نيرانهامن                 
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  المبحث الثاني                       

  شواهد األسماء المنصوبة                  
  سم ال النافية للجنسا |1

  

  المفعول له |2

  

  المنصوب بفقدان الباء |3

  

  الحال |4

  

  ما نصب على المصدر/ 5

  

  النداء /6

   

  صب على المدح والتعظيممانُ /7

  

  التمييز /9

  

  ستثناءاال/ 10

  

  ماوقع عليه عمل اسم الفاعل /11
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أولى على ضربين  األسماء المنصوبة تنقسم قسمة أن )1(بن السراجذكر ا 

  .الرافع بالمرفوع نيبعد أن يستغ رهكل اسم تذك :هو العام الكثير: فالضرب األول

، بعد مضاف أو فيه نون ظاهرة أومضمرة لفائدة تذكرهكل اسم : الضرب اآلخرو

  .وقدتما باإلضافة والنون

الحج :(قوله تعالىل هباأعر الباب ما ورد عند هذا النحاس في ومن شواهد

 )2()الحج فيوال جداَل  والفسوق أشْهر معلُوماتٌ فَمن فَرض فيهِن الحج فال رفثَ

موضع ) نم(موضع  وقال إن، للتبرئة" ال"على أن عنده محمولة  بفرواية النص

  .فال يكن فيه رفث وخبر المبتدأ محمول على المعنى أي،  شرط رفع باالبتداء وهي

 )الحج فال رفثٌ والفسوق والجداٌل في:()3(وقد أورد قراءة يزيد بن القعقاع

المعنى : عمرووقال أبو  ،بتداءئت رفعت باالوإن ش" ليس"بمعنى " ال"ث أنه جعل حي

معناه  وقطعه من األول ألن) وال جداَل فى الحج(فال يكن فيه رفثٌ إالَّ أنَّه نصب 

) فال رفثَّ وال فسوقٌ(الحجة ويجوز زال الشَّك فى أن الحج فى ذي عنده أنه قد

  :يعطفه على الموضع وأنشد النحويون

           والخُلَّه اليوم بقُاتَّ           النَسالخَر ععِ ساق4(على الر(  

فال رفثَ وال فسوقاً والجداالً فى الحج عطفاً على ماكان يجب : ويجوز فى الكالم

  ".ال"فى 

  :)6(هذه المسألة وهو قول الشاعر في آخر )5(أورد شاهداًكما 

            هوابن روانثُل موابناً م را        فَال َأبتأزارتَدى و دجو بالمِإذا ه  

                                                 
  159ص/1ج/اإلصول في الّنحو/ابن الّسراج 1-

  .197: سورة البقرة آية -  2
 /ابن الجزري،أخذ القراءة عن الّصحابة ؛ لم يكن بالمدينة أقرأبالّسنة منه ، ّتابعي جليل ،أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني -  3

 . بيروت، دار الكتب العلمّية/منشورات محّمد علي بيضون/ضبطه أنس مهره/طيبة الّنشر في القراءات العشر
وأصل هذا الشعر أّن النعمان بن المنذر بعث جيشا إلى ، نسب ألنس بن العّباس بن مرداس ؛وذآر ابن هشام أّنه رجل من بني سليم  -  4

  :فقال شاعرهم،على غطفان فاستجاشوا على بني سليم بالّرحم التي آانت بينهم فمّر الجيش ، بني سليم فهزمته بنو سليم 
  . البيت...ال نسب اليوم وال خّلة                                 

  .205ص/مغني اللبيب
  .101ص/1ج/الّنحاس -  5
ابن هشام فقد نسبه لواحد من بني عبد مناة ابن اّما ، أّن البيت من الخمسين التي ال يعرف قائلها،120ص/1ج/ذآر الفّراء في معانيه -  6

وآالهما آان ممّدحا قال .  600ص/1ج/الّنكت/لم يعرف قائله:وقال األعلم ، وفي شرح شواهد الكّشاف للفرزدق، آنانة لم يذآر اسمه
  : اآلخر

  لعقائل آوثراوأنت آثير يابن مروان طّيُب                              وآان أبوك ابن ا               
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ذلك  بقة على النصب فيقراءة اآلية السا وذكر، )1(الفراء رد هذا الشاهدوأ

ونصب " الفسوق"و" الرفث"اء إالَّ مجاهداً فإنه رفع عند كل القر على التبرئة

ومن رفع بعضاً ، فمن نصب أتبع آخر الكالم أوله، وكل ذلك جائز". الجدال"

  .بعضاَ فألن التبرئه فيها وجهان الرفع بالنون والنصب بحذف النون ونصب

العرب إذا  ألن، ولو نصب الفسوق والجدال بالنون لجاز ذلك فى غير القرآن

إن ، كان فيه وجهان" بال"عطفوا عليها فإذا ، رئه فنصبوها لم تنصب بنونبدأت بالتب

 في" ال"بالنون؛ ألن  ةالنيمعلَّقة يجوز حذفها فنصبت على هذه " ال"شئت جعلت 

فتنصب بال نون  ولم تكن معلَّقة، بتداء كانت كصاحبتهامعنى صلة وإن نويت بها اال

  :وذكر البيت السابق

  .البيت... فال أب وابناً مثل                         

ستغراق الجنس على سبيل اال نفي" بال"ه إذا قُصد أنّ: )2(يوقد ذكر األشمون

لفظاً ) من(على سبيل التنصيص يستلزم وجود م ألن قصد االستغراق اختص باالس

القصد عمٌل فيما عند ذلك " ال"إلّا باألسماء النّكرات فوجب لوال يليق ذلك ، أو معنى

المنوية؛ ) من(أنَّه بـ يعتقديليها؛ وذلك العمل إما نصب وِإما جر؛ فلم يكن جراً لئال 

يعتقد أنه  بعض األحيان ولم يكن رفعاً لئال يفحكم الموجودة لظهورها  فِإنها في

لمشابهتها ِإياها فى " أن"بـ" ال"ذلك الحاقاً لـفي  ين النصب؛ وألنفتع، باالبتداء

إذا ) إن( مساوٍ للفظ" ال"ثبات ولفظ لتأكيد اإل" إن"و، لتأكيد النفى" ال"التوكيد؛ فإن

العمل وقد أشار  ناسبتها حملت عليها في ن؛ فلماتضمن متحرك بعد ساك خُففت؛ في

  :إلى عملها بقول ابن مالك

         كرة       مفردة جاءتك أو مكررةن عمل إن اجعل لال في             

فردة على سبيل الوجوب ومع وهو مع الم) باهللا ال حوَل وال قوةَ إلَّا( :نحووذلك 

  .على سبيل الجواز المكررة

                                                 
  .120ص/2ج/معاني القرآن -  1
  .40ص/2ج/حاشية الّصبان -  2
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 فقد يجوز فتح األول ونصب الثانيإذا تكررت " ال"حكم  )1(ذكر ابن هشامو

  :وذلك مثل

  .وم والخُلةًالنسب الي                  

 .كما ذكر أنها أضعف الوجوه حتى خصه يونُس وجماعة بالضرورة كتنوين المنادى

فِإن . االسم منتصب بالعطف وأن كدةزائدة مؤ" ال"على تقدير وهو عند غيرهم

  : الرفع والنصب كقوله في الثاني وجب فتح األول وجاز" ال"عطفت ولم تكرر

  ال أب وابناً مثُل مروان وابنهف                     

  .بالفتح فشاذٌ ) ال رجَل وامرأةَ (وأما حكاية األخفش ، ) ابن(ويجوز 

ا التنوين ألن الواو قد لَّاليجوز في االبن إ أنّه :عندما ذكر )2(فهذا مثل قول األعلم

  : فصلت بينه وبين األب فال يبنى معه وأنشد 

  ال نسب اليوم وال خلّةً                          

 ه عطفها على المنصوب بال وجعل ال الثانية توكيداً ويجوز ألنّ "خلة"ن وقد نو

  .رفعها على الموضع 

سماً واحداً إذا كانت إلى جنب جعل وما تعمل فيه اإنّما تُ" ال" نإ: )3(سيبويه وقال

كذلك لم يستقم هذا ألنّه مشبه به ) خمسةَ من عشر(فكما ال يجوز أن تفصل ، سم اال

  :فإذا فارقه جرى على األصل وأنشد 

  البيت ... ب وابناً مثلفال أ                       

  :عر كما ذكر أن يونس خرج قول الشا

  البيت ... ب وال خلّةال نس                        

  على االضطرار 

م ذا عندك أإ: بجواب لقوله  نه ليسال يكون الرفع في هذا الموضع أل:  وقال أيضا

  .ذا وليس ذا في الموضع على معنى ليس 

                                                 
  .316ص/1ج/أوضح المسالك -  1
  .600ص/1ج/الّنكت -  2
  .2/284ج/الكتاب -  3
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فال  فمن فرض فيهن الحج( :حول قوله مفيداً كالماً )1(وقد أورد القرطبي

 على )رفوث فال( :قرأ ابن مسعود  :حين قال  )رفثَ والفسوقَ والجداَل في الحج 

موجوداً نفيه مشروعاً ال) فالرفث:(المراد بقوله  الجمع وقد ذكر ابن العربي أن .  

وقرئا بالنّصب بغير بالرفع والتنوين فيهما ؛ ) الفسوقٌفال رفثٌ و:( ءكما قري

 ،وهذا يقوي قراءة النصب فيما قبله  )والجداَل( في الفتح وأجمعوا على ،تنوين

نظام  الفسوق والجدال وليكون الكالم علىالمقصود النفي العام من الرفث و وألن

  .خبرهما جميعاً) في الحج: (وقوله  .واحد مع ال 

والخبر محذوف تقديره  ،ليس فارتفع االسم بعدها بمعنى "ال" ة الرفع أن ءووجه قرا

وهو خبر ،رفثٌ والفسوقٌ في الحج دّل عليه في الحج الثاني الظاهر فليس :

  "الجدال"

 ءأي شي ،الرفع بمعنى فال يكونن رفثٌ والفسوق  :أبو عمرو بن العالء  وقال

  .وال جداَل :يخرج من الحج ثم ابتدأ النفي فقال 

يكون في الحج لمُ يحسن أن  وإنّما ،وقرأ جعفر بن القعقاع بالرفع في الثالثة 

خبر ليس منصوب وخبر الجدال مرفوع  ألن،خبر عن الجميع مع اختالف القراءة 

، ل وهو في موضع رفع باالمقطو) الجدال(ألنبتداء واليعمل عامالن ع من األو

  :الموضع وأنشد النحويون  تعطفه على) فال رفثَ والفسوقَ(جوزفي اسم واحد وي

                       البيت ... اليوم والخلّةَ النسب  

ما  اللفظ على عطفاً على )في الحج والجداالً فالرفثَ والفسوقاً:(ويجوز في الكالم 

  ." ال"كان يجب في 

) والجداٌل(وقال أبو رجاء العطاردي فال رفثَ والفسوقَ بالنّصب فيهما 

  : بالرفع والتنوين وأنشد األخفش

دكُهذا وجغَم الصبِ ارعينه                         الأم كان ذَ لي إناك والأب  

                                                 
  .407ص/2ج/الجامع ألحكام القرطبي -  1
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 النفي فلما اختلفا في المعنى) الالجد( النهي ومعنى) فال رفث والفسوق(نى وقيل مع

  . خولف بينهما في اللفظ

  ":ال"تعلقان بباب تمسألتين  )1(بن هشامذكر ا

   وكان النعتُ والمنعوتُ  أن اسمها إذا كان مفرداً، ونُعتَ بمفرد،: المسألة األولىف

  : ، نحولَينمتص

النصب على : ه، أحدها؛ جاز لك في النعت ثالثة أوج"الَ رجَل ظَرِيفاً في الدارِ"

: ني فلم يظهر فيه إعراب؛ فتقوله به في موضع نصب بال، ولكنّ؛ فإنّ"ال"محلِّ اسم 

 همامع اسمها، فإنّ "ال"محل  اةمراع الرفع على: والثاني،  "الَ رجَل ظَرِيفاً في الدارِ"

ما ، وإنّ برفع ظريف "الَ رجَل ظريفٌ في الدارِ": في موضع رفع باالبتداء؛ فتقول

مع قد صارت بالتركيب  "ال" في موضع رفع باالبتداء؛ ألن "رجل"مع  "ال"كانت 

. بتداءاالسم المصدر به المخبر عنه حقه أن يرتفع باال أنكالشيء الواحد، و» رجل«

ووجه  ، ا عن القياسوهو أبعده "الَ رجَل ظَرِيفَ في الدارِ": ؛ فتقول الفتح: والثالث

بعده هو أن فَتْحه على التركيب، وهم ال يركبون ثالثة أشياء ويجعلونها شيئاً واحداً، 

بعد  "ال"فته أوالً ثم أدخلوا عليهما ف وصصودروا تركيب الموووجه جوازه أنهم ق

  . "الَ خَمسةَ عشَر عنْدنَا": را كاالسم الواحد، ونظيره قولكأن صا

 "إالَّ بِاللَّه حوَل والَ قُوةَ الَ": واسمها إذا تَكَررا نحو "ال"أن : المسألة الثانية

: ه يجوز في االسم األول وجهانةُ أوجه، وذلك ألنّجاز لك في جملة التركيب خمس

صب، الفتح، والرفع، والن: الفتح، والرفع؛ فإن فتحته جاز لك في الثاني ثالثة أوجه

  :اُل الرفع قوُل الشاعر، ومث )2()الَّ لَغْو فيها والَ تَْأثيم(: حِ قولُه تعالىمثاُل الفت

  هنيبِع غَارالص كُمرمذَا لَعِلي                    ه الَ ُأم - ذَاك كَان إن-  الَ َأبو       

   :ثاُل النصب قوُل اآلخروم

   سع الْخَرقُ علَى الراقـعِاتَّ     الَ نَسب الْيوم والَ خُلَّةً                  

  
                                                 

  .الفكردار /محّمد ُمحي الدين عبد الحميد: ت/51,50/ص/شذور الذهب في معرفة آالم العرب/ابن هشام  -  1
 .23:سورة الّطورآية -  2
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 متَ االسفَعا األوَلوإن رهجوالرف: نِجاز لك في االسم الثاني و ،؛ فاألول الفتحع

  : كقوله في هذا البيت

  وما فَاهوا بِه َأبداً مقيم              فَالَ لَغْو والَ تَأثيم فيها          

وال يجوز لك . في قراءة من رفعهما )1()الَّ بيع فيه والَ خُلَّةٌ (: كقوله تعالى: والثاني

  . إذا رفعت األول أن تنصب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 254:سورة البقرة آية -  1
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  : )2(بقول الشاعر )1(كما استشهد النّحاس

وأغفر ريمِالكَ عوراء خَاداروُأعرِ                     هتَ لئيمِالّ مِعن شتْ ضكر3(ام(  

 توالم رذَح قواعالص نم مهِم في آذانهعابِأص ونعلُجي..:(.وذلك  عند قوله تعالى

()4(  

ه موقوع له أي هو منصوب ألنّ:قال سيبويه  ،حذار: ويقال )حذر الموت:(فقال 

  .مفعول من أجله وحقيقته أنّه مصدر 

لتنكير في المفعول له من اشترط ا أنّه يرد على: )5(صاحب الخزانة وذكر

  هذا البيت 

  .مفعول له وهو معرفة) خارهاد:(فإن قوله 

إن المصدر المفعول له إنّما هو السبب الذي له :في ذلك  )6(وقول الشنتمري

كرجل قال  ،وهو جواب لقائلِ لم فعلت كذا وكذا ؟ فقال لكذا وكذا  ،يقع ما قبله

  .البتغاء الرزق :فيقول  لم خرجت من منزلك ؟:ِلرجل 

هذا الشاهد في باب ماينصب من المصادر ألنّه عذر  )7(وقد أورد سيبويه

لوقوع األمر فانتصب ألنّه موقوع له وألنّه تفسير لما قبله لم كان ؟ وذلك قولك 

  :خار فالن وقال حاتم الطائي وفعلت ذاك مخافة فالن واد ،فعلت ذاك حذار الشّر 

وأغفر عيمِالكرِ وراء خَاده                       ار رِوأعض عكَتَ يمِلِئالّ مِتْشَ نرا م  

  : )8(وقال الحارث بن هشام

  دسفْم ومٍي ابِقَعم بِهلَ طمعاً                        فيهم ةُبهم واألحنْع فصفحتُ

   
                                                 

  .34ص/1ج/إعراب القرآن -  1
شاعر جّيد الشعر ؛ وحيث ما نزل ُعرف ، هو حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن الحشرج من طئ وأّمه عنبة بنت عفيف من طئ آان جوادًا  - 2

  .174ص/1ج/الشعر والشعراء/وإذا ُسئل وهب، وإذا أغنم أنهب ، منزله 
  دار مكتبة الهالل/وأصفح من/72:ورد في ديوانه ص -  3
  .19:سورة البقرة آية -  4
  122ص/3ج/البغدادي -  5
  .397ص/1ج/الّنكت -  6
  .367ص/1ج/الكتاب -  7
  :من أبيات قالها معتذرا من فراره يوم بدر وقتل أخوه أبوجهل ولم يأخذ بثأره ؛ قاله ردا على حّسان عندما عّيره بقوله -  8
  إن آنت آاذبة الذي حدثتني                   فنجوت منجي الحارث بن هشام                      

     



      

89 
 

  :)1(وقال العجاج

  يركب كلَّ عاقر جمهور                           مخافة وزعل المحبور  

  بوروالهول من تهول الق                       

 المفعول له ؛ يضا أن نصب االدخار والتكرم علىأ :)2(وقد ذكر األعلم

فيضارع ، الفعل المذكور قبله  من معنى يكون المصدر واليجوز مثل هذا حتى

فإن كان المصدر لغيراألول لم يجز حذف ،د لفعله كقولك قصدتك ابتغاء الخير المؤكّ

زيد فيك  قصدتك لرغبة :لفعله كقولك ألنّه ال يشبه المصدر المؤكد، حرف الجر

،الراغب غير القاصد  ألن.  

ادخاره أي ادخره و، طلق فجعلهما من باب المفعول الم :)3(أما المبرد

كرم فأخرجه ما إنّما أراد التوكذلك تكر،وأضافه إليه كما تقول ادخاراً له ،ادخاراً

   مخرج اتكرم تكرما

وهو يشمل التعريف  ،أنّهم يرخصون التعريف مع النّصب :وذكر ابن هشام 

  .بأل والتعريف باإلضافة 

وقد جمعهما  "لهالمفعول "أنّه يكون معرفة ونكرة  :)4(ذلك على ابن يعيشزاد و

  :العجاج في قوله 

  الرجز...عاقر جمهور  يركب كّل                       

من زعم أن هذه المصادر التي هي المفعول له نحو ضربته تأديباً  وذلك رداً على

وأتيته ركضا وهومذهب  ،من قبيل المصادر التي ال تكون حاال نحو قتلته صبرا 

كما استشهد ببيتي الحارث بن هشام ،أبي عمرو الجرمي والرياشي فهوعندهم نكرة 

  .وحاتم الطائي 
                                                 

ُيكّني أبا الّشعثاء ؛ وهي ابنته العجاج لقب له لشعر قاله والبيت في صفة ثور ، هو عبد اهللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن ُآتيف بن تميم -  1
رواية /230ص/ديوانه/ الّنشاط  :والزعل ، المتراآب المجتمع : الجمهور ، الرمال العقيم الذي ال ينبت  والعاقر من، وحشي شّبه به بعيره 
  .  مكتبة دار الشروق/عزة حسين:ت/عبد الملك بن قريب 

  .396ص/1ج/الّنكت -  2
مصطفى البابي ، أحمد محّمد شاآر: ت/171ص/1ج/الكامل في اللغة واألدب والّنحو والتصريف/أبو العّباس يحيى بن يزيد المبّرد -  3

  .م1943دار الّنشر ، الحلبي 
  : رواية البيت عنده .54ص/2ج/المفّصل  -  4

  والهول من تهّول الهبور                          
  جمع هبر وهو المطمئن من األرض ألّنها مكمن الصائد: والهبور
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  .ن بابنا هذا يكون معرفة ونكرة أخطأ الرياشي أقبح الخطأ أل:وقال أبو العباس   
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استدل به عند قوله اء  شاهداً لما نصب بفقدان الب )1(كذلك وقد أورد النّحاس

 آلولَ بر وَلقُيفَ تُوالم مكُدأح يأتأن ي ِلبن قَم ماكُقنَزا روا من مقنفوأ:( تعالى

  )2() ينالحالص نن موأكُ قَدفأص يبٍرِقَ ٍلأج ي إلينتَرأخّ

وقرأ الحسن  ،ما بعد الفاء حيث ذكر أن العطف على موضع الفاء ال على

حكي أن  وقد ،ما بعد الفاء  بالنّصب عطفا على) وأكون(و عمرو وابن محيصن وأب

 ،أنّه مخالف للسواد الذي قامت به الحجة  ذاك في قراءة ُأبي وابن مسعود إال

   :واستدل بقول الشاعر 

     )3(يدادوالالح باِلفلسنا بالجِ                            حجِسفأ نا بشرمعاوي إنّ      

  :بن عمر للشاهد وهو وقد ذكر النّحاس تأويل عيسى

  فلسنا بالجبال والبالحديدا                               

ة لمن قال  ،فقد الباء نُصب  افلمبجبان والبخيالوليس زيد ،  بقائم  ليس زيد :حج 

 ،نتصب اء ال موضع بجبان ألنّه في موضع نصب ولوال الب بحمل بخيال على

لجر فال شاهد فيها وقد جاء وأما رواية ا ،موضع الجبال فنصبه  فحمل الحديد على

  : بعده

  لودن خُم كا واللَنَنا                         وليس لَكْلإذا ه بالخلود عمأتطْ     

 البيت مستشهدا به على جواز حمل المعطوف على )4(وقد أورد سيبويه

وما زيد بأخيك  ،وذلك ليس زيد بجبان والبخيال  :موضع الباء وماعملت فيه قائالً

وليس ينقض  ،ألنّك تريد أن تشرك بين الخبرين  ،والوجه فيه الجر ،وال صاحبك  

و ليكون حالهما في الباء سواء فإن يكن آخره على أوله أ ، المعنى اجراءه عليه

وا هذا جحر منه وقد حملهم القرب على أن جر لحالهما في غير الباء مع قربه 

  :راء ومما جاء في الشعر على اإلجمعناه ونحوه فكيف ما يصح ، ضبٍ خربٍ 

  إننا بشر فاسجح معاوي                        
                                                 

  288ص/4ج/إعراب القرآن -  1
 .10:سورة المنافقون آية -  2
  .2/67ج/أرفق وسّهل: واسجح،وورد في معاني القرآن من غير عزو ، البيت لعقبة األسدي في الكتاب أو لُعقيبة وآذلك في الخزانة -  3
  .67ص/1ج/الكتاب -  4
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إن من زعم النصب : فقد خالف سيبويه في ذلك بدليل قوله  )1(بن هشامأما ا

نحو قام القوم وكذلك اختلف في : (... لذا نجده يقول ، فقد ذهب مذهب سيبويه 

لقوله ب سيبويه وأنه مذه، ه على التوهم نّوالصواب أ" بالنصب) "غير زيد وعمراً 

  . "ا زيداً إلَّ"في موضع " غير زيد "ألن  

  :ومعناه فشبهوه بقولهم 

  فلسنا بالجبال وال الحديدا                       

ه يراه أنّ، نشاده هذا البيت هنا وقد استنبط من ضعف فهمه من إ:  واستطرد قائالً

ع األعلم عن دافهم شبهوه به ولقد نَّإ: ولو أراد ذلك لم يقل ، المحل  عطفاً على

وإن هذا تهم فيما نقله روايةً عن العرب إن سيبويه غير م: سيبويه عندما قال 

 ألن، استشهد به على جواز حمل المعطوف على موضع الباء وما عملت فيه 

ولسنا الجبال واحد ولقد ردت على سيبويه رواية البيت ، المعنى لسنا بالجبال 

جرورة معروفة وبعده ما يدلُّ على ذلك وهو قوله ألن البيت من قصيدة م ،بالنصب 

 :  

           نَأكلتم ارضرزتُا فجفَ               وها  ممن قائمٍ ْله أو من حصيد   

ويجوز أن يكون البيت  ،وسيبويه غير متهم فيما نقله عن العرب :  يضاً كما قال أ

لغته فقبله منه  أنشده رده إلىأويكون الذي  ،من قصيدة منصوبة غير هذه المعروفة 

  . )2(حتجاج بلغة المنشد ال بقول الشاعرفيكون اال ،سيبويه 

موضع بالجبال ألن  على نصب الحديد حمال إلى )3(وذهب ابن األنباري

بالخفض فقد ) الحديد(ومن زعم الرواية وال  ،موضعها النّصب بأنّها خبر ليس 

  :أخطأ ألن البيت الذي بعده 

  والترموا بها الغرض البعيدا          عليكم        أديروها بني حربٍ            

واحدة المنصوب في قصيدة المخفوض اليكون مع الروي والروي.  

                                                 
  .621ص/مغني اللبيب-  1
  .46ص/1ج/الّنكت-  2
  332ص/1ج/اإلنصاف -  3
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  .وبذلك تكون الحجة لسيبويه كما قال األعلم 
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نُ البيت الذي الحال   ا ما جاء منصوبا علىأمسب لكثيوهو )1(ةرعز:  

  لُلخ هكأنَّ يلوح                  لُلطَ اًشَوحم لميةَ                

 )3(حيث نقل النّحاس )2()دأح اًوفْكُ هلَ نكُي ملَو:( عند قوله تعالى ذكر ذلك  

  .اسم يكن ) أحد(خبر يكن و)كفوا(أرآء النحاة التي تتمثل في كون 

ومن  ،أن تنكير ذي الحال قبيح إال إذا قدمت عليه  )4(وأورد الزمخشري

  .حقها أن تكون نكرة وذو الحال معرفة 

فعلته (و) جاءوا قضهم بقضيضهم (و) مررت به وحده (و) أرسلها العراك (وأما

، ماالتعريف فيه   نية وضعها في موضع فمصادر قد تُكّلم بها على) وطاقتكجهدك 

 وجاهدا ، وقاطبةً ،ومنفردا  ، معتركا وعنى ،شفاها في موضع  كما وضع فاه إلى

 ،مررت به الجماء الغفير :ومن األسماء المحذو بها حذو هذه المصادر قولهم  ،

  :بقول الشاعر  واستدّل ،وتنكير ذي الحال قبيح إال إذا قدمت عليه 

  لمية موحشا طلل                          

أنّه في األصل صفة  حاال على "كفوا" فقد جوز أن يكون )5(أما ابن هشام

  :الحال كقوله  النكرة إذا تقدم عليها انتصب علىأن نعت  : ذلك وزاد على ،ألحد 

  لمية موحشا طلل                        

كما قال  ،هذا فالخبر الجار والمجرور  وعلى ،لمية طلل موحش  :أصله  : ثم قال

ويقع نكرة بمسوغ كأن يتقدم عليه الحال  ،صاحب الحال التعريف  وأصل  :أيضا 

  .طلل  موحشاً لمية : في الدار رجالً وقوله : نحو

                                                 
ولرّبما سمته أّمه بذلك لضآلة جسمه ودمامته ؛ وهو خزاعي العم والخال وُآّني ، ألّنه آان شديد القصر ، اشتهر بذلك االسم تحقيرا له  - 1

يقول أبو الفرج إّن ابن سالم جعله في الطبقة األولي من فحول شعراء اإلسالم ؛ وقرن ، "هـ100"وتوفي سنة"هـ40"ولد سنة، بأبي صخر 
  بيروت  ، دار صادر/ديوانه /أّما ابن سالم فجعله في الطبقة الثانية مع الّبعيث والقّطامي وذي الّرمة ،ألخطل والفرزدق والّراعيبه جرير وا

وذآر ابن خالويه ، "ُآفوا"وقراءة حمزة " لم يكن له آفاٌء أحد"أورد الّنحاس أّن سليمان بن علي الهاشمّي قرأ، 4:سورة اإلخالص آية -  2
، وذآر أّن هذه القراءة ال تتعارض واآلية ، وبضم الكاف وإسكان الفاء ، أّنه ُقرئ بضم الكاف والفاء والهمز وطرحه،25ص/في الحّجة

  :وأورد شاهدا علي ذلك وهو بيت الّنابغة
  ال تقذفّني برآٍن ال آفاَء لُه              وإْن تأّثفَك األعداءُ بالّرفِد                                    

  .26ص/ديوانه
  .195ص/5ج/إعراب القرآن -  3
  لعّزة موحشًا َطلُل : وقد ذآر الزمخشري أّن رواية البيت هي،62ص/2ج/المفّصل -  4
  .196ص/مغني اللبيب -  5
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فإن صاحب  ، وصوته قارئاً ، قولك أعجبني وجه زيد مبتسماً إن : وقال أيضا

  : أما قوله ، ر والحال منصوبة بالفعلالحال معمول للمضاف أولجار مقد

  لمية موحشاً طلل                               

 أن  هذا القول به إشاره إلى"االبتداء النكرة وهو عنده مرفوع ب،  فالحال عند سيبويه

والناصب  ،ألخفش والكوفيون وليس فاعالً كما يقول ا "أيضاً من المبتدأ تأتي الحال

  .ق به الظرف ستقرارالذي تعلّالللحال ا

حاس أن محمد بن يزيد غلّط سيبويه في اختياره أن يكون كما أورد النّ

ه لوكان خطأه بالآلية ألنّإن في الدار زيداً جالسا ف :تار الظرف خبرا إذا قُدم ألنّه يخ

أن يقدم  أن سيبويه قد أجاز على، أنه خبر يكنعلي " كفواً"الخبر لم ينصب " له"

  : نشدالظرف واليكون خبراً وأ

  مادام فيهِن فصيٌل حيا                   

من  اًآخر ما علمت أن أحد قوٌل" كفوا"قصيدة منصوبة وفي نصب وال: ثم قال 

صاحب الحال كما  منصوباً على أنّه نعت متقدم على النحويين ذكره ؛ وهو أن يكون

  :جاءني مسرعاً رجُل كما قال :  تقول

  لميةَ موحشاً طلُل                            

وصفٌ له بالوحدانية " أحد:"في كشّافه أن قوله تعالى )1(وقد ذكر الزمخشري

لم يكن له :" وقوله، ا محتاجاً إليه وصفٌ بأنّه ليس إلَّ" الصمد"ونفي الشركاء وقوله 

تقرير لذلك ؛ فإن قلت الكالم العربي الفصيح أن يؤخّر الظرف الذي هو " كفوا أحد

فما باله مقدما في أفصح ، ذلك في كتابه  سيبويه علىو غير مستقر ؛ وقد نص لغ

ن ذات الباري سبحانه هذا الكالم إنّما سيق لنفي المكافاة ع: كالم وأعربه ؟ قلت

وأعناه  ءفكان لذلك أهم شي، و هذا الظّرف مصبه ومركزه ه وهذا المعنى، وتعالى 

  .وأحقّه بالتقدم وأحراه

  
                                                 

مكتبة  /298ص/4ج/وعيون األقاويل في وجوه التنزيل، الكّشاف عن حقائق التنزيل /"538"قاسم محمود بن عمر الخوارزمي أبو ال -  1
  .ومطبعة مصطفي البابي الحلبي بمصر
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  :)1(قول الحطيئة ؛ هذا يتمثّل فيوقد تقع الجملة في موضع الحال  

        ىتَم تأتتَ هشُعو إلي ضارِنَ وءجِتَ            هخَ ديارٍنَ ر نْعدا خَهير موقد  

ِهللا مافي السموات وما في األرضِ  ( عند قوله تعالى شاهداالنّحاس  حيث أورده 

 ءشآي نم عذِّبيء وشآن يمِلرَفغْيفَوإن تُبدوا ما في أنْفُسكُم أو تُخْفُوه يحاسبكُم بِه اُهللا 

   )2()قدير  ءواُهللا على كُلِّ شيٍ

 على باس واألعرج وهي عند البصريينذكر أن هذه القراءة مروية عن ابن عف

  . "أن"إضمار 

يحاسبكم به اهللا فيغفر لمن (الحسن ويزيد بن القعقاع وابن محيصن  وقرأ

يشاء ويعذِّب من يشاء (  لف  ،قطعه من االوروي عن طلحة بن مصرو) كميحاسب

ِل به اهللا يغفرموأجود من  :وقال النّحاس في ذلك  ،البدل  اء علىبغير ف)  ن يشاء

   )3(ثمّ ذكر قول الحطيئة ،يكون في موضوع الحال  فع حتىبال فاء الر الجزم لو كان

كثير ونافع والكسائي وأبي في تلك اآلية قراءة ابن  )4(ولقد أورد القرطبي

عامر  وقرأ ابن ،الجواب  بالجزم عطفا على) فيغفرويعذِّب( :وهي مزة ؛عمرو وح

  .عذِّبفهو يغفر و ي: القطع أي وعاصم بالرفع فيهما على

وي عن ابن عباس وأبي العالية واألعرج وعاصم الجحدري بالنّصب ور

اللفظ أجود  والعطف على ، لي إضمار أن وحقيقته أنّه عطف على المعنىفيهما ع

  :للمشاكلة فقد قال الشاعر 

  قِلعك بِجبيتكلّم في                منك كالماً مايعِ ومتى        

                                                 
لقصره  ولّقب بذلك، نسبًة البنته، آنيته أبو ُمليكة ، هو جرول بن أوس بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن غالبة بن ُقَطْيعة بن عبس -  1

وآان متدافعا بين القبائل ينتمي إلي ، وقيل ألّنه محطّو الرجل أي ال أخمص فيها ، وقال ثعلب ُلّقب بالحطيئة لدمامته ، وقربه من األرض 
وهذا البيت مدح به بغيض بن عامربن شّماس بن ألي بن جعفر أنف ،هذه وإذا غضب ينتمي إلي ُأخري

  نعمان أمين طه"ت/الّسكيت والسجستاني شرحه ابن/161,42,41ص/ديوانه/الّناقة
  .284:سورة البقرة آية -  2
  .140ص/3ج/إعراب القرآن -  3
  .223ص/3ج/الجامع ألحكام القرآن -  4



      

97 
 

 وذكر ابن عطية أنفي قراءة ابن مصرعاد وخلَّ ،ف قرأبها الج، وي أنها كذلك ور

البدل من يحاسبكم وهي تفسير  هي على :قال ابن جنّيو، في مصحف ابن مسعود 

  .المحاسبة 

 هذا الشاهد في معرض حديثه عن رابط الجملة الحالية )1(وقد ذكر ابن يعيش

بما سمية حاال فيلزم األتيان بالواوفيها أو أن تأتي إذا وقعت الجملة اال:عندما قال ،

سمية من كما ذكر أن سيبويه ال يرى خلو الجملة اال ، يعلّق الجملة الثانية باألولى

الفعل قد يقع حاال إذا كان في معناه وكان  إن :وقال أيضا  . وقعت حاال الواو إذا

ل قا و ،أي ضاحكا  ، جاء زيد يضحك :المراد به الحال المصاحبة للفعل تقول 

وجآء أهل (ومثله  ،أي ماشية  )2()استحياء  وجاءته إحداهما تمشي على:(تعالى

 أي جآءوا مستبشرين وهذا من الوضوح بمنزلة وهوكثير )3()المدينة يستبشرون

  .)4()ليهوجاءه قومه يهرعون إ(ومنه ،شائع 

  :وقال الشاعر

  ضوء ناره و إلىتأته تعش متى                       

  لمضارع واسم الفاعل من المناسبة لما بين الفعل ا ؛والحاجة للواو ، عاشيا:والمراد 

 ،أن جملة تعشو جاءت حاال بعد صريح الشرط وهو تأته  : 5ذكر البغداديو

تأته عاشيا أي في  مير المخاطب في الشرط والمعني متىوصاحب الحال الض

وإن " ، "إن تأتني تسألني ُأعطك " : مثل ذلك بعض األمثلة وأضاف على ، الظالم

 ، ذلكسائال يكن  إن تأتني :وذلك ألنك أردت أن تقول  ، "تسألني تمشي أمش معك

  : ومما جاء مرتفعا قول الحطيئة

  ضوء ناره متى تأته تعشو إلى                    

                                                 
  .69ص/2ج/شرح ابن يعيش/ المفّصل -  1
 25:سورة القصص آية -  2
 .67:سورة الحجرآية -  3
 .78:سورة هود آية -  4
  .90ص/9ج/خزانة األدب -  5
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بينهما رتفع بين الجزمين وينجزم ماي" : هذا الشاهد في باب )1(أورد سيبويه    

 ،وفيه رفع تعشو لوقوعه موقع الحال  ؛ ومما جاء مرتفعا قول الحطيئة :فقال  "

  .    تأته عاشيا  متى والمعنى

أنّه يحسن وقوعه في موضع الحال إن كان الفعل  )2(ذكر ابن الشجريو

جاء  :أن يكون الفعل حاضرا كقولك  فبذلكُ يشترط لوقوع المصدر حاال ،حاضرا 

  :ومنه قول الحطيئة  ، زيد يسرع

  البيت  ...     ضوء ناره       ى تأته تعشو إلىمت      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .86ص/3ج/الكتاب 1-
  .مكتبة الخانجي/محّمد محمود الّطناحي:ت/12ص/3ج/أمالي أبن الّشجري-  2
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  : فهو قول األعشى درالمص أما مانُصب على

  )1(رِاخالفَ ةَمقَلْع نم حانبس                     هرخْي فَنءاا جلم وُلأقُ       

: فقال )2() ونركُشْا يمع اِهللا بحنس( : تعالىحيث أورده عند إعرابه لقوله 

أنّه مصدر مشتق من سبحته أي نزهته وبرأته مما يقول  على "سبحان"نصبت 

 :فإن جعلته نكرة صرفته فقلت ،وهو إذا أفردته يكون معرفة ونكرة  ،المشركون 

   )3(.سبحانا

بإضمار الفعل ذكر سيبويه هذا الشاهد في باب المصادر التي نُصبت و

لكنّها مصادر وضعت موضعا واحدا ال تتصرف في الكالم  .المتروك إظهاره 

وعمرك اهللا  ،ومعاذ اهللا  ،سبحان اهللا  :تصرف غيرها من المصادر وذلك قولك 

فخُزل الفعل ههنا ألنّه بدل  ،استرزق استرزاقاو ،هذا ُأسبح تسبيحا  فنُصب على.

  .من اللفظ 

ُبرئ  أ:براءة اهللا من السوء كأنّه يقول  :أن سبحان اهللا كقولك  وزعم أبو الخطّاب

  :براءة اهللا من السوء وزعم أن مثله قول الشاعر 

  البيت ...أقول لما جاءني                          

ألنّه صار عندهم معرفةً  ن في سبحان اهللا أن ترك التنوي )4(وزعم سيبويه

تريد  ،سالما  :مثله قولك  وزعم أبو الخطّاب أن ، وانتصابه كانتصاب الحمد هللا

  .تسلُّما منك 

وهو  ،قولهم سبحان اهللا تأويله براءة اهللا من السوء  :فقد قال  )5(أما المبرد

وتقديره  ، اهللا عزوجّل نما حده اإلضافة إلىوليس منه فعل فّإ ،في موضع المصدر 

                                                 
  أقول لّما جاءني فجُره              سبحان من علقمة الفاجر:          برواية، 90ص/ديوانه -  1

وأسلم علقمة وآفر عامر ، ونفره  وآان األعشي قد فّضل عامرا عليه، يقول هذا لعلقمة بن عالثة العامرّي في منافرته لعامر بن الّطفيل 
  :وفيه.وقيل إّنه آان ُينهي عن رواية هذا الّشعر ، الذي هلك وأصابته غّدة في يوٍم عاصف في بيت سلولّية

  علقم لست إلي عامر                                   الّناقص األوتار والواتر                                    
  .22:آيةسورة الحشر  -  2
  .268ص/4ج/إعراب القرآن/الّنحاس -  3
  .322ص/1ج/الكتاب -  4
  .218ص/3ج/المقتضب -  5
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ألنّه ،مضاف إليه من سبحان لم ينصرف فإن حذفت ال إذا مثلته فعال تسبيحا هللا ؛

  :ليكون معرفة بالمضاف إليه وإنّما قوله  ،معرفة إنّما نكّرته باإلضافة 

   )1(سبحانه ثم سبحانا نعوذ به                       

  :ولو لم يضطر لكان كقول اآلخر ،إنّما نون مضطرا 

  سبحان من علقمة الفاخر                      

  فهذا في موضع براءةً منه 

وإذا قُطع  ،أكثر ما يستعمل مضافا ) سبحان(أن  )2(وقد ذكر صاحب الخزانة

أو  "لفظا"ريفه إما باإلضافة كسبحان اهللا فتع وهذا ما أشار إليه المبرد ؛ جاء منونا

  :تقديرا كقوله 

  سبحان من علقمة الفاخر                       

  :يل وذلك مثل وأما بالالم فهو قل

  سبحانك اللهم ذا السبحان                       

المفعولية المطلقة كسائر  ونصب على ،وإذا قُطع عن اإلضافة في الشعر نون 

ر في الشعر كّإما منفسبحان عنده إما معرف باإلضافة أوباأللف والالم و ،المصادر 

  .وال علمية ،

فيه األلف والنون زائدتين إلى أنّه ل )3(وذهب ابن الشجري صرف ألنم ي

  :فإن نكرته صرفته كما قال ُأمية  ،وأنّه علم للتسبيح ،

   سبحانه ثم سبحانا نعوذ به                           

العلمية باأللف والنّون الزائدتين؛  وانضم إلى، ا صار علما للتسبيح أنّه لم: وأضاف

قطعوه عن اإلضافة ونونوه ألنّهم وقد ، فوجب ترك صرفه ، تنزل منزلة عثمان 

  .نّكروه 

                                                 
وجالس ، قائله ُأمّية بن عبد اهللا بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن عنزة بن قيس بن هوازن من شعراء الّطائف أدرك اإلسالم ولم يسلم  1-

  سّبح الجودّي والجمدوقبلنا : وعجز البيت، الّنصاري اليهود قبل ذلك
  . بيروت،دار صادر /مكتبة الحياة/37ص/ديوانه/ 
  .234ص/7ج/البغدادي -  2
  سبحانه ثّم سبحانا يعود له:     رواية البيت عنده، 107ص/2ج/أمالي ابن الشجري -  3
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  .في بيت األعشي متعلِّقة بسبحان كأنّه قال البراءة من علقمة "من"و
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  :عنده قول ذي الرمة شواهد النداءومن 

   )1(رطْالقَ كاِئعرجبِ اًهلّنْم اَلز الَلي           وي علي البِم ي يا دارملَسأيا  األَ    

  :وقول اآلخر 

   )2(ارِج نم انِعمعلي س الحينوالص                   موامِ كلِّهواألقْ نةَ اِهللاعيا لَ   

في  بءالخَ الذي يخرج دوا ِهللاسجألّا ي:(شهد بهذين البيتين عند قوله تعالىاست 

3(.).. واألرضِ السموات(  

هي قراءة أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة وقرأ ) ألّا يسجدوا هللا(إن :عندما قال

  ).هللاسجدوا ا أال يا:(يد وطلحة والكسائي الزهري وأبوجعفر وأبوعبد الرحمن وحم

ئال يسجدوا ل المعنى :قال األخفش .في موضع نصب  "أن"ففي القراءة األولي 

بدل من  "أن"إن :يسجدوا وقال علي بن سليمان  فصدهم أن ال :وعند الكسائي،

  .البدل من السبيل  وقيل موضعها خفض على ،أعمالهم في موضع نصب 

  . )4(أال يا هؤال اسجدوا ثم ذكر البيتين السابقين :والقراءة الثانية بمعنى

 )5(وإن كان مفعوال في الحقيقة فهو اليحسن حذفه عند ابن يعيش والمنادى

الفعل العامل فيه  وذلك ألن ، ا حسن حذف المفعول فيما تقدمفإن حذفه ال يحسن كم

من الجملة المحذوفة يدلُّ  ادىوفاعله قد حذفا وناب حرف النداء عنهما وبقي المن

د فإن وقع بع ،ملة المحذوفة شئ أنّه هو المدعو فإذا حذفته لم يبق من الج على

المدعو ساغ حذفه ومن ذلك قولهم يا بؤس لزيد  حرف النداء جملة أو أمر يدل على

  :والمراد يا قوم بؤس لزيد ومنه البيت 

  البيت...            يالعنة اهللا واألقوام كلهم          

  ).هللا سجدواا أاليا:(كذلك قوله تعالي 

                                                 
  :طرفة بن العبد البكرّي وُفّضل عليه قول،الجرعاء المنبسط من الّرمل، عني بتصحيحه آريل هنري /عالم الكتب/206ص/ديوانه -  1

  فسقي ديارك غير مفسدها                      صوب الغمام وديمة تهمي                           
  .وذلك لما فيه من احتراز معجب

  24ص/2ج/والمفّصل، 174ص/1ج/آذلك ورد من غبر نسبه في همع الهوامع ، 219ص/2ج/لم ينسبه الّنحاس وال سيبويه في آتابه -  2
  .25:سورة الّنمل آية -  3
  .141ص/3ج/إعراب القرآن -  4
  .40ص/2ج/المفّصل -  5
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  :بروايةوقد أورده في موضع آخر 

  .والصالحون        ...عنة اهللايال                           

أو أن يكون ، إذ كان فعال في المعنى اهللا تعالىاسم  وذلك يكون محموال على

حذف المضاف  أي ولعنة الصالحين ثم، الذي هو لعنة اهللا  معطوفا على المبتدإ

  "ل القريةواسأإ"حد  وأعرب المضاف إليه على

حين ) أاليسجدوا:(عند توضيح قوله تعالى )1(ذكر الشاهد ابن خالويه وقد

" ال"حرفاً ناصباً للفعل و فالحجة لمن شدد أنه جعله. قرأ بالتشديد والتخفيفي: قال

 ةُجوالح. يسجدوا وزين لهم الشيطان ألّا: اهواسقط النون عالمة للنصب ومعن، للنفى

تنبيه واستفتاح " أال"فيقال " أال"أنه جعله تنبيهاً واستفتاحاً للكالم فقال : لمن خفَّف

  :وكقول الشنفرى ،)2()أال إن عاداً كفروا ربهم: (وتحقيق كقوله تعالى

  ها إذا تولّتجيرانَ تْدعا ووم        فاستقلّتْ عمرو أجمعتْ مأال أ        

فأمرهم حينئذ ، النداء من المنادى إلقباله عليه وحضورهتزأ بحرف فاج ثم نادى بعده

  .بالسجود

  :ال ياهؤالء اسجدوا هللا والعرب تفعل ذلك كثيراً في كالمها قال الشاعرأ:وتلخيصه

  .البيت...يادارمى على البلى سلميأال يا أ                 

تقع هال في الكالم  وإنما) دونهلَّا يسج(ياهذه اسلمى ودليله في قراءة عبداهللا:أراد

  .السجود على؛ يحضهم  يضاًتحض

باب ما تكون فيه الالم مكسورةً ألنه مدعو له وذلك  في )3(وقد أورده سيبويه

ياويٌل لك : ذلك قول أبي عمرو وعلى" ياللْماء"و" ياللعجب "قول بعض العرب

حيوياو  ألن االسم الذى بعدها  وقد كسروها .له إنساناً ثم جعل الويَل هلك كأنَّه نب

فاالم المفتوحةُ أضافت النداء إلى . فصار بمنزلة إذا قلت هذا لزيد، غير منادى

                                                 
ومن آسر آان ، والفتح أآثر وآالها قياس فمن فتح آان آقحطان ومروان، وذآر أّن سمعان روي بكسر السين وفتحها،169ص/الحّجة -  1

  آعمران وحّطان
 60:سورة هود آية  -  2
  220,219ص/2ج/الكتاب  -  3



      

104 
 

لى مابعده ألنه سبب المدعو الالم المكسورة أضافت المدعو االمنادى المخاطب و

يدلَّ على ومم الالم المكسورة مابعدها غير مدعو قوله أن:  

  اهللا واألقوامِ كلّهِم يالَعنَةَ                            

  . لعنةلفيا لغير اّ

مرفوعة "  لعنة "ذلك بأن لفظة  وزاد على سيبويه فقد وافق )1(مألعلأما ا

ف المدعو لداللة حرف النداء عليه والمعنى ياقوم لعنة والشاهد فيه حذ،  باالبتداء

  .اهللا على سمعان ولذلك رفع اللعنة ولو أوقع النداء عليها لنصبها 

 بادالع لىع سرةًياح(  : ما قاله الفراء عند قوله تعالى )2(اسحوقد تناول النَّ

مايأتيهم مانُإلَّا كَ وٍلن رسوا به يزِسته3() ءون( .  

ال يجوزفيه إال  منصوب ألنه نداء نكرة"  حسرةًاي "حيث يقول النحاس 

ها لورفعت النكرة ختيار النصب وأنّاال اء أنروزعم الف ،النصب عند البصريين

 يامهم :ستشهد بأشياء منها أنه سمع من العربلكان صواباً وا الموصولة بالصفة

  :بأمرنا ال تهتم وأنشد

  )4(تغييرا لىها البِِدار غير يا                       

ه يرفع النكرة المحضة ويرفع في هذا بطالن باب النداء أو أكثر ألنّ: في ذلك فقال

في  ويرفع ماهو ،ف التنوين متوسطاًفي طوله ويحذ ماهو في مرتبة المضاف

أجازه  عن العرب فال يشبه ما ا ماحكاهفأم. ذلك المعنى مفعول بغير علة أوجبت

ها المهتم ال أيي: والمعنى، التقديم والتأخير على،  مهتم بأمرنا التهتم يا:ن التقديرأل

أى ياهؤالء غير هذه  ؛ل المخاطبةوثم ح، ها الدارأيي: دير البيتوتق، تهتم بأمرنا

  .)5()ك وجرين بهمحتى إذا كنتم في الفل:(قال عزوجل كما، الدار البلى

                                                 
  .374ص/1ج/الّنكت -  1
  .264ص/3ج/إعراب القرآن -  2
  .30:سورة يس آية -  3
  :لألحوص األنصاري بإختالف الّرواية ، 20ص/2ج/ونسبه سيبويه، 376ص/2ج/ذآر بال نسبة في معاني القرآن -  4

  ورا يا داُر حّسَرها الِبلي تْحِسيرا                   َوَسَفْت عليها الريُح بعَدك َم                 
  ، القِدم: البلي، وأخفي أثرها ،غّيرها: حّسرها

  .22:سورة يونس آية -  5
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  :)1(الخرنق قوله استشهد بكما أنّ

       )2(زرجسم العداة وآفة ال   قومي الذين هم            اليبعدن             

  والطيبون معاقد األزرترك               النازلـين بكل مع             

واْ والموفون بِعهدهم إذا عاهد...:(توضيح قوله تعالى استشهد به عند

ابِرِين3(...)والص(.  

" الصابرين"و" من"اً عطفاً علىرفع" الموفون"يكون و: حيث يقول فيه خمسة أقوال

وهم الموفون مدحاً ، رفعاً بمعنى" الموفون"ويكون ، الصابرين المدح أى وأعني على

وهم  رفعاً على" الموفون"ويكون ، لقربىا ذوي عطفاً على" الصابرين"مضمرين ولل

طْعن وهذه ثالثة أجوبة الم" وقال"صابرين ال بمعنى وأعني" الصابرين"الموفون و

  :كالم العرب وأنشد سيبويه فيها من جهة اإلعراب موجودة في

  اليبعدن قومي الذين هم                      

  .ويجوز نصبها، وإن شئت رفعتها جميعاً، ينبالنازلون والطي: إن شئت قلت

اً نسق" الصابرين"و" من" نسقاً على" الموفون"جوز أن يكون وي: قال الكسائي

  .القربى علي ذوي

ا نصبت والصابرين وهذا القول خطأ وغلط بين ألنك إذ: وقال النحاس   

من قبل أن تتم الصلة وفرقت بين " من"القربى دخل في صلة  ذوي ونسقتُه على

  .الصلة والموصول بالمعطوف

" آمن"الذى في المضمر  عطفاً على" الموفون"أن يكون و: مسوالجواب الخا

  ".القربى ذوي" عطفاً على" الصابرين"و

                                                 
شاعرة جاهلية وهي أخت طرفة بن العبد ألّمه رثت بهذه األبيات زوجها ، للخرنق بنت بدر بن هّفان من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة   -  1

وآان بشر غزا بني أسد بن ، حّسان وشراحبيل ومن قتل معه من قومه وابنها علقمة بن بشر وأخويه، بشر بن عمرو بن َمرثد الصَُّعبي 
  :فتقدمتهم بنو أسد علي عقبة ُيقال لها قالب فُسمي ذلك اليوم بها وهو جبل في ديار بني أسد وبعده، خزيمة هو وعمر بن عبد اهللا بن األشل 

  م                         لغكا من التأييه والزجر  قوٌم إذا َرآبوا َسِمعت له                                         
وصفتهم بالشجاعة  والّنجدة ، فإن آانت من الغنم فهي َجَزرة، جمع جذور واألصل بضمتين وهي الّناقة التي ُتتحر :الجزر ، العّلة : اآلفة-  2

مطبوعات مرآز تحقيق التراث /مطبعة دار الكتب/سين نّصارح: ت/29ص/ديوانها،وبالكرم والِعفَّة ، وأّنهم يقتلون أعداءهم آما يقتل السُّم 
 . 47ص/5ج/خزانة األدب/البغدادي،م 1969ونشره 

 .177:سورة البقرة آية - 3
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يكونان : قال أبوجعفر "والموفين والصابرين"وفي قراءة عبداهللا : قال الكسائي

  .)1(المدح القربى وعلى منسوقين على ذوي

ي باب ماينصب فيه االسم ألنه السبيل له إلى أن هذا البيت ف )2(ذكر سيبويهو

  .يكون صفة

على االبتداء؛ ، جالن الصالحانراك وأحب أبوك الأخ اصنع ماسر: فأنت تقول

  :المدح والتعظيم كقول الخرنق ونصبه على

  .البيت.. .بعدن قومي الذين همالي                         

  .الملوإن كان ليس فيه األلف وا، نصب الحالواليكون نصب هذا ك

..) ء والضراءوالصابرين في البأسا:( ولو رفع الصابرين من قوله تعالى :كما قال

االبتداء كان جيداً كما  ول الكالم ولو ابتدأته فرفعته علىأ لكان جيداً وذلك على

  ).المؤتون الزكاة:( ابتدأت في قوله

كان ، فإن كففت النون جررت: )3(وقد قال في موضع آخر من الكتاب

وإن شئت نصبت  هؤالء الضاربو زيد: فيه ألف والم كما قلتالمعمول فيه نكرة أو 

  :قول من قال على

  الحافظو عورةَ العشيرة                         

كما يجوز قطع النكرة ، يجوز قطع نعت المعرفة بالواو: )4(يوقال البغداد

  .بها

بجعله خبر مبتدإ ، دح والتعظيمنعت مقطوع بالواو من قومي للم، والطيبون: فقولها

، ه مرفوع كالمنعوت وهو قوميما حكم بالقطع مع أنّوإنّ أى هم الطيبون، محذوف

ح ونحوهما أعني أو أمد: بجعله منصوباً بفعل محذوف تقديره، لقطع النازلين قبله

  .لم تعد إليه ءوالعرب إذا رجعت عن شي

                                                 
  .91ص/1ج/إعراب القرآن -  1
  62,57ص/1ج/الكتاب -  2
  .186ص/1ج/المصدر الّسابق -  3
  .41ص/5ج/الخزانة-  4
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ن تابع لقومي عرابي النازليقال ابن األ: حين قال قول ابن السكيت كما ذكر

  .ه قال ال يبعد اُهللا قوميكأنّ، اه النَّصبالمعنى ألن معن على

ومن ، بين النازلون بكلِّ معترك والطي: وزعم يونس أن من العرب من يقول

إلَّا أن هذا شتم لهم ، فنصبه كنصب الطيبين، الطاعنون والقائلين: العرب من يقول

وإن ، وإن شئت أجريت هذا كلَّه على االسم األول، مدح وتعظيم وذم كما أن الطيبين

  .شئت ابتدأته

قيمين فقال بعضهم هو نسق لف الناس في ِإعراب الماخت: في هذا قال الزجاج

 الصالة أى يؤمنون بالنبيين ليك وبالمقيمينيؤمنون بماأنزل إ: المعنىف ،على ما 

  .المقيمين الصالة

ون خُاسالر نِلك:( عرابه لقوله تعالىهذا الشـاهد عند إ )1(كذلك أورد النَّحاس

فويؤمنون في موضع ، بتداءالرفع با: قول سيبويه وهو ىمستنداً عل )2(.....)مِلْي الع

  .ؤمنونمال أي.الخبر 

فسيبويه : قوالأ والمقيمين الصالة في نصبه. بالضميررفع : والكوفيون يقولون 

  :وأعني المقيمين ومن ذلك أي، ينصب على المدح

  )3(أطاعت أمر غاويها،  نميراًإال      كلَّ قومٍ أطاعوا أمر مرشدهم              

ـَا يظْعنوا أحداً                  نخلِّي   الظَّاعنين ولم دار نهاوالقـائلون لـم  

  :وأورد كذلك

  ـبيتال...الذين هم         اليبعدن قومي              

  الـبيت...ازلـين بكـل معترك        الن             

  .والقائلون رفعاً على إضمار مبتدأ، فنصب سيبويه الظاعنين على إضمار فعل

اه ذا تكررت النعوت لواحد فإن تعين مسمإ( : )4(فذكر أنّه ابن هشامأما 

  .)ذلك كقول الخرنقبدونها جاز اتباعها وقطعها والجمع بينهما شرط تقديم المتَّبع و
                                                 

  250ص/1ج/إعراب القرآن - 1
 .162:آيةسورة الّنساء  -  2
  .209ص/1ج/وعند سيبويه البن خّياط العكلي، 42ص/5ج/نسبه صاحب الخزانة البن حّماط العكلي -  3
  .11ص/3ج/أوضح المسالك -  4
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  .الواحد وعها وجب اتباعها كلها منزلة الشيءا بمجملّوإن لم يعرف إ
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  : شواهد التمييز 
وهو رفع االبهام في جملة أو مفرد بالنصب على ؛ التبيين والتفسير : قال لهي

  :أحد محتمالته فمثاله

ن مو(، )3()والًقَ ن أحسنوم(،)2()اًيونَع ا األرضرنَجوفَ(، )1()شيباً الرأس اشتعَل(

قُأصد ماِهللا ن حومنوان ، اً راقود خالً ورطل زيت :له في المفردومثا. )4()يثاًد

  .عسالً

  :في هذا الباب قول الشاعر فمن شواهدالنّحاس

                     ومفسـاً بنَ اكـان5(الفـراق تطـيب(  

 )6(...)فإن طبن لَكُم عنْ شٍئ منْه نَفْساً:( ....جلَّ وعز حيث استدل به عند قوله 

هم ه مخاطبة لألولياء ألنّوزعم الفراء أنّ ،في ذلك ـ مخاطبة لألزواج ـ : حيث قال

طابت به  فلم يبح لهم إلَّا ما، واليعطون المرأة منه شيئاً ، كانوا يأخذون الصداق 

  .ل أولى ألنه لم يجر لألولياء ذكرقول األوال وعند النّحاس، نفس المرأة 

 وال يجوز سيبوبه وال الكوفيون أن، منصوبة على البيان " نفساً"كما ذكر أن 

وأجاز المازني وأبوالعباس أن يتقدم إذا كان العامل فعالً ، يتقدم ماكان على البيان 

  .وأنشد البيت السابق

وماكان " إنَّما الرواية : سحاق يقول وسمعت أبا ا: وقد عقَّب على ذلك قائالً 

  ".نفسي

  :قول ابن مالك  )7(يوقد شرح األشمون

  وعامل التمييز قدم مطلقاً                        

                                                 
 4:سورة مريم آية -  1
 14:سورة القمرآية -  2
 .33:سورة فّصلت آية -  3
 .87:سورة الّنساء آية -  4
وصدر هذا البيت . 200ص/1ج/ولقيس بن الملّوح العامري في إعراب الّنحاس ، نو وألعشى همدا،نسب هذا البيت للمخّبل السعدي -  5
  أتهجر ليلى بالفراق حبيبها:   هو

 4:سورة الّنساء آية  -  6
  .200ص/2ج/حاشية الصّبان -  7
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، أكثر البصريين والكوفيين و، ولو فعالً متصرفاً وفقاً لسيبويه والفَّراء : حيث قال 

ول  ألنرف كونه فاعالً في األصل وقد حالغالب في التمييز المنصوب بفعل متص

ير عما كان يستحقه من وجوب فال يغ، اِإلسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة 

  .جماعل باألصل ؛ أما غير المتصرف فباإللما فيه من اإلخال، التأخير 

  :وأما قوله 

  ف نزراً سبقاً  والفعل ذو التصري                    

  :بالتمييز قليل ومن ذلك  ف مسبوقرئ عامل التمييز الذى هو فعل متصفمج 

  راًاهلمنى       وداعى المنون ينادي جأنفساً تطيب بنيل ا             

  :       وقوله 

  وماكان نفساً بالفراق تطيب                          

  :  وقوله 

  األمال      وما ارعويت وشيباً رأسي اشتعال ضيعتُ حزمي في إبعادي  

أي طابت  )ساًفْنَ هنْم شيء نم عكُلَ نبط فإن:( أن قوله تعالى )1(ذكر الفراءو

كما  قل الفعل من األنفس إليهن فخرجت النفس مفسرة ؛فنُ . أنفسهن لكم عن شيء

ل لصاحب الوجه حوفلما  ،والفعل في األصل للوجه  ، "أنت حسن وجها:"قالوا 

ومثله ضاق  خرج مفسرا لموقع الفعل ولذلك وحد النفس ولو جمعت كان صوابا ؛

 اقَم وضهِبِ وسىء:(وقال  )2()ناًيي عربي وقَرِلي واشْكُفَ(: ومنه أيضا ،به ذراعي 

  .)3()اًعرم ذَهِبِ

تفقأتُ  : تقدم عامل التمييز لتصرف الفعل فتقول )4(دكذلك وقد ذكر المبر

وهذا اليجيزه سيبويه ألنه يراه كقولك  ،وإن شئت قدمت فقلت شحما تفقأتُ  ،شحماً

) عشرين درهما(وليس هذا بمنزلة ذلك ؛ألن  ، وهذا أفرههم عبداً ،عشرون درهما 

  :أجاز ذلك وأنشد المازني كما ذكر أن ،لم يؤخذ من الفعل  إنّما عمل في الدرهم ما
                                                 

  .256ص/1ج/معاني القرآن -  1
  26سورة مريم آية  -  2
  .77:سورة هود آية -  3
  .36ص/3ج/المقتضب -  4
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  وما كان نفسا بالفراق تطيب                             

ي هذه إنّما منع سيبويه تقدم التمييز ف:المبرد قائال  وقد رد ابن ولّاد على

وهو في  ،اللفظ لفظ المفعول  أن : غير معناه وذلك ألن بعضها جاء على،المسألة 

للوجه فلما كان  ىفالحسن في المعن ،فاعل ألنك إذا قلت زيد حسن وجها  المعنى

  .ولم يمنع سيبويه من إجازة ذلك في الشعر ،غير لفظه لم يجز تصرفه  معناه على

 لتقديم التمييز علىأيضا موقف سيبويه ـ الرافض ـ  وقد ذكر ابن يعيش

لي سمنا  :ولم يجز ،طاب زيد  نفساً فأجاز ،ق أبو العباس بين النوعين وفر ،عامله 

  :وأنشد قول الشاعر  ازنيمنوان وزعم أنّه رأي الم

  نفسا بالفراق تطيب   وماكان                        

  .وما كاد تطيب نفسا  :ومن احتج بذلك البيت أراد 

  :الرواية  نال حجة في ذلك لقلته وشذوذه مع أوقال ابن يعيش 

  نفسي بالفراق تطيب  وما كان                       

  .اجهكذا قال أبو إسحاق الزج

في جواز تقديم التمييز وذلك إذا  : )1(ابن األنباري ه ذكر وفي المسألة خالف

واختلف الكوفيون في جواز تقديم التمييز  :كان العامل فيه فعال متصرفا حيث قال 

، وتفقأ الكيس شحما  ،نحو تصبب زيد عرقا  ،إذا كان العامل فيه فعال متصرفا 

وأبو العباس  ،ذلك أبو عثمان المازني  علىووافقهم  ،جوازه  بعضهم إلىفذهب 

ماجاء في ذلك  و دليلهم على. أنّه ال يجوز  برد من البصريين وذهب أكثرهم إلىالم

  :النّقل وهو 

  أتهجر ليلي بالفراق حبيبها                  وماكان نفسا بالفراق تطيب      

  .العامل وهو تطيب  سا على التمييز وقدمه علىفنصب نف

هذا العامل فعل متصرف فجاز تقديم معموله عليه كسائر األفعال  ما القياس فألنوأ

  .المتصرفة 

                                                 
  .228ص/2ج/مسائل الخالفاإلنصاف في  - 1
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  :   وقد ذكر ابن األنباري عدم صحة رواية البيت ورد عليهم قائال 

  : إن الرواية الصحيحة هي 

  وماكان نفسي بالفراق تطيب                    

ني أع:بفعل مقدر كأنّه قال نصبت ن نفسا فإ : بذلكولئن سلّمنا  ،وذلك ال صحة فيه 

طريق الشذوذ  جاء في الشعر على ا ذكرتموه فإنّماولو قدرنا م ،التمييز نفسا ال على

  .فال يكون فيه حجة

وذلك ألنّه ، العامل فيه  إنّه ال يجوز تقديمه على: ن قالواواحتج البصريون بأ

أن " وتفقأ الكيس شحما"، " زيد عرقا تصبب:"فإذا قلت،  هو الفاعل في المعنى

  .والمتفقئ هو الشّحم، المتصبب هو العرق 

جاء  راكباً: العامل فيها نحو نا الحال حيث ال يجوز تقديمها علىكالم وال يلزم على

ومع هذا يجوز تقديمه الستيفاء الفعل فاعله ،  فاعل في المعنى" راكبا"فإن ، زيد

ل العرق والشحم فلم يكونا بمنزلة المفعو: هو ي المعنىالف التمييز ألن الفاعل فبخ

فلم يجز تقديمه كما جاز تقديم ، من هذا الوجه ألن الفعل استوفى فاعله لفظا ال معنى

  .الفاعل

فتارةً يكون  ،تمييز الجملة ما ينتصب عن تمام الكالم : )1(وقد قال السيوطي

 ، )واشتعَل الرأس شيباً( :وقوله تعالى، طاب زيد نفسا :منقوال من فاعل نحو

  .واشتعل شيب الرأس ،واألصل طابت نفس زيد 

فيها من فعل وشبهه بوجود ما أصل العمل له  كما ذكر أن ناصب الجملة ما

  .      وهذا ماعليه سيبويه والمازني وغيرهما كما ذكرتُ،

ز السيوطي توسابن عصفور ،ط التمييز بين الفعل ومرفوعهوقد جو منع وذكر أن

أن الناصب له ليس هو الفعل فال يقال نفسا طاب زيد  بناء على ،الفعل  تقديمه على

  :وأنشد ،واختاره ابن مالك لكون الفعل متصرفا  ،وماورد من ذلك فضرورة  ،

  وماكان نفسا بالفراق تطيب                      

                                                 
  .69ص/4ج/همع الهوامع -  1
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وال  ،ال الفعل ها ؛والعامل عند ابن عصفور هو نفس الجملة التي انتصب عن تمام

  .  مجراه االسم الذي جرى
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ورده عند إعرابه لقوله في مجال التمييز وهو ما أ آخر شاهد )1(حاسوللنّ

حيث ذكر أن فيها  )2()ياًناً جبطَر كيلَع طْاقستُ ةلَخْالنّ عِبِجِذْ كي إليزوه(: تعالى 

بالتاء ) تساقط(المدينة وأبو عمرو وعاصم والكسائي قرأ أهل : ستّ قراءات 

وقرأ البراء ، بالتاء وتخفيف السين ) تَساقط(وقرأ أالعمش وحمزة ، وتشديد السين 

والقراءتان ) تُسقط(بن األجدع  وقرأ مسروق، بالياء والتشديد ) قطيسا(بن عازب 

  ).نُساقط(و ) تُساقط(الباقيتان 

والثانية على الحذف ، ها تتساقط ٌأدغمت التاء في السين فالقراءة اُألولى أصل    

والثالثة على اإلدغام وال يجوز معها الحذف ونَصب رطبٍ في هذه القراءات ، 

  :الثالث على البيان كما قال 

           ولكنّ     سويةً تموتُ فلو أنها نفس3(ساأنفُ ساقطُتُ ها نفس(   

. وكذا الخامسة ، أنه منصوب بهزي وحكى أبو إسحاق عن أبي العباس 

  .نُساقط نحن عليك رطباً جنياً: ومن قرأ نساقط أراد 

ا تقدمه العامل هذا الشاهد أعرب النّحاس فيه أنفساً على التمييز وهذا مم

  .وجاء ذلك على مذهب سيبويه وابن عصفور 

على العامل النّحاس جوز تقدم  نأ هذا الشاهد وقد اتضح من خالل دراسة

رفاً فال متص "العامل"لى تصرف الفعل فاذا كان الفعل إ التمييز فكأنَّما يشير بهذا 

  .بأس في تقدم التمييز أو تأخره 

  

  

  

  

  
                                                 

  .9ص/3ج/إعراب القرآن -  1
 25:سورة مريم آية -  2
  :قال هذا وهو يتوّجع من  مرض ألّم به في الرُّوم ومن هذا قوله،99ص/ديوانه/البيت المرئ القيس -  3

  آأّني ُأنادي أو ُأآّلم أخرسا  أّلما على الّربع القديم بعسعسا                                          
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ما ذكره عند إعرابه آليتي الليل  االستثناءا ما جاء منصوباً على وأم

  .والنساء

: أن ذلك حاسالنّ فذكر )1()لىاألعه رب هاء وجغَتبإلَّا ا(: قال تعالى في سورة الليل 

وأجاز  ،ولم يذكر البصريون غير هذا ، ناء ليس من األول منصوب ألنه إستث

 "إال ابتغاء وجه ربه"وأجاز  ،الفراء أن يكون التقدير ما ينفق إلّا ابتغاء وجه ربه

   .ابتغاء وجه ربه  وما ألحد عنده من نعمة تجزي إال بالرفع ألن المعنى

  :وهو بعيد وإن كان النحويون قد أجازوا  ، ولم يقرأ بهذا :قال النّحاس ف

وإالّ العيس إلّا اليعافير                           ليس بها أنيس 2(وبلدة(     

   )3(وأنشد بعضهم للنابغة

  أحد من عِبجواباً وما بالر تْعي      ها صيالً كي ُأسائلَوقفت بها أ

نُها إلّا أواريألياً ما ُأبي        الجلد كالحوضِِ بالمظلومة والنُّؤي  

صب ألن اآلخر ليس من ما يختار فيه النَّ:   )4(سيبويه في باب هوقد ذكر

جاءوا به ، ما فيها أحد إالّ حماراً: وذلك قولك ، وهو لغة أهل الحجاز  ،نوع األول 

ه من نوعه ر كأنّل فيصيمن األووكرهوا أن يبدلوا اآلخر ، على معنى ولكن حماراً 

  .رهمدوعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في ال، فحمل على معنى ولكن 

ه ذكر لكنّ، أرادوا ليس فيها إالّ حمار ، ال أحد فيها إالّ حمار: أما بنو تميم فيقولون 

. إالّ حمار ليس فيها: ه قال فكأنّ .أبدل توكيداً ألن يعلم أن ليس فيها آدمي ثم اًأحد

  :وإن شئت جعلته إنساناً أى انزلته منزلة العاقل ادعاء ومجازاً ومن ذلك قوله 

  
                                                 

  25:سورة الليل آية -  1
فعمد إلي إبل نحره ،صاحب الضّرتين اللتين ضربتاه وخنقتاه ،عامر بن الحارث شاعر ُنميري من بني ضّبة :البيت لجران العود وهو -  2

  :وهو جلد مابين اللبَِّة إلي اللحيين وقال لهما، وسلخ جرانه 
  خذا حذرا يا حنينتّي فإّنني              رأيت جران العود قد آاد ُيصلح                            
  .817ص/2ج/الخزانة/البغدادي، الطبعة الثانية/16ص/4ج/األعالم/خير الدين الزرآّلي

  :األبيات من معّلقته، زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع -  3
  يادار مّية بالعلياء فالّسند                    أغوت وطال عليها سالف األمد                     

محبس الخيل :واألوارّي ، ُأصيالًال وهوتصغير ُأصالن جمع ُأصل :ووردت في ديوانه، وقفت فيها أصيالنا :ويروي عن األصمعي 
 /ديوانه.والجلد األرض الغليظة، أرض ُحفر فيها الحوض لغير إقامة :والمظلومة ،حاجز من تراب ليدفع الماء :والّنؤي، واحدها آريُّ

  .  بيروت، دارصادر/2/ص
  .319ص/2ج/الكتاب -  4
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  البيت...س بها أنيسوبلدة لي                 

  .وهو في كال المعنيين إذا لم تنصب بدل . جعلها أنيساً

ه رب وجه إال ابتغاء :(نصب االبتغاء أي قوله تعالى و: )1(وقد قال الفراء

نصب من جهتين )  األعلى :إال ابتغاء وجه ربه  ة إنفاقهمن أن تجعل فيها ني ،

أكلبا  مافي الدار أحد إال :اختالف ما قبل إلّا ومابعدها والعرب تقول واآلخر على

  :خر الكالم أوله قال الشاعريتبعون آ ،وهي لغة ألهل الحجاز  ، وأحمرة

            ليس بها أنيس لْدةبإلّا               و   وإلّا العيس اليعافير  

من ) من(؛ألنك لو ألقيت  لم يكن خطأ )2(رافع) إال ابتغاء وجه ربه(فرفع ولو رفع 

 اتباع المعنى فيكون الرفع على ،اء إال ابتغ ماألحد عنده نعمةٌ تجزى :النعمة لقلت 

  .ماأتاني من أحد إلّا أبوك  :كما تقول ، 

وهو قول بني تميم وتفسير وقد يجوز الرفع  :رإليه المبرد بقولهوهذا ما أشا

ما جاءني من رجل إلّا حمار فكأنك  :أنّك إذا قلت  :أحدهما  :وجهين  رفعه على

قلت ماجاءني إلّا حمار.  

التمثيل كما  الرجال علىمن يقوم مقام من جاءني  أن تجعل الحمار :والوجه اآلخر

  .ك الضربوتحيتُ، ك السيف عتاب:تقول 

مالهم به من علم إلّا و:(ن ويقرأو) وجه ربه إلّا ابتغاء:(وبنوتميم تقرأ هذه اآلية 

وهو القياس  ،والوجه النصب  :ثُم قال ،علمهم نيجعلون اتباع الظ )3()ناتباع الظ

  :الالزم كما قال

  البيت ...وبلدة ليس بها أنيس                   

  

  

  
                                                 

  273ص/3ج/معاني القرآن -  1
، وذآر المبّرد إّلا ابتغاُء من الّشواذ، وهي لغة بني تميم، قرأ ابن وّثاب بالرفع علي البدل في موضع نعمة  -  2

 .414,413ص/4ج/المقتضب
 157:سورة الّنساء آية -  3
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حين استشهد به عند قوله  خرىبيت جران العود مرةً ُأ )1(النّحاسولقد أورد 

لما آمنُوا كَشَفْنَا عنْهم  سونُي ا إلّا قومهإيمانُ آهعفَنَمنت فَيةٌ ءاقر تْانَال كَلوفَ( :تعالى

  )2()............عذَاب الخزِيِ

األول أي لكن قوم نَصبتَ ألنّه استثناء ليس من ) إلّا قوم يونس:(حيث قال 

  :هكذا قال الكسائي واألخفش والفراء وأنشد سيبويه .يونس 

من كان أسرع فَي تَفلَفَ                  ق فالجٍرةٌونَب جرتْب موأغَ اًعد3(ت(   

   تبنه المتلواِئصن في غُعتُم                  كالغُذي    ضيالّ  ةَراشنَإلّا  كَ

  :بالرفع وأنشد) إلّا قوم يونس( ويجوز

                  البيت ............ نيس ليس بها أ وبلدة  

والجهة اُألخرى ، أن يكون األول توكيداً : ورفعه عند سيبويه من جهتين إحداهما 

ومن أحسن ما قيل في الرفع ما قاله أبو اسحاق . أن يجعل اليعافير والعيس أنيسها 

ا ُأعرب االسم الذي بعدها بإعراب نى غير قوم يونس فلما جاء بإلّيكون المع: وهو 

  :كما قال  )4(غير

          أخوه إال الفرقدان     وكل أخٍ مفارقه أبيك 5(لعمر(   

لو كان فيهما آلهة إال اهللا : (عند قوله تعالىكذلك وقد استشهد بالبيت السابق 

  )6()لفسدتا

موضع غير  ا فيفلما جعلت إلّ) غير اهللا(والكسائي حيث قال والتقدير عند سيبويه 

  :ُأعرب االسم الذي بعدها بإعراب غيركما قال

  لعمرأبيك إلّا الفرقدان                              

   .كان معنا رجٌل إلّا زيد لهلكنا لو:سيبويه  وحكى
                                                 

  .158ص/2ج/إعراب القرآن -  1
  .98:سورة يونس آية -  2
: وفالج هو ، 362ص/6ج/أو لعنز بن معاوية بن آاسر المازني آما في خزانة األدب،328ص/2ج/البيتان لعنز بن دجاجة في الكتاب -  3

ألّنه لم يرض "ناشرة"فدعا الشاعر عليهم مستثنيا منهم رجال ُيدعي،ي مازن أساء إليه بعض بن، فالج بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم 
، الّنماء واإلرتفاع: والغلواء ، وأغّدت صارت فيها الُغّدة وهي آالذبحة تعتري البعير ، واللبون ذوات اّللبن ، عن إساءة بني مازن لفالج

  المنّمي والمغّذي    : والمتنّبت 
  .48ص/3ج/إعراب القرآن/الّنحاس -  4
  101ص/ومغني اّللبيب، 421ص/3ج/البيت لعمرو بن معدي آرب أولحضرمي بن عامر آما في الكتاب -  5
  22:سورة األنبياء آية -  6
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اهللا  ةٌ سوىلو كان فيهما آله: والمعنىإلّا هنا في موضع سوى  )1(وقال الفراء

  .فسد التدبيرهان للو كان فيهما إال:  قال غيره و، لفسد أهلُها 

  :الواو كقول اآلخر لالستثناء المنقطع أم تكون بمعنى واختُلف حول إلّا ؛أهي

  مفارقه أخوه               لعمر أبيك إلّا الفرقدانأخٍ  وكلُّ          

 "المستثنى"فالبصريون يحتجون بأن إلّا ال تكون إلّا لالستثناء المقتضي إخراج الثاني 

الواو التي للجمع المقتضي إدخال الثاني في  ال بمعنى" المستثنى منه"من حكم األول

  :اآلخر واستدلّوا بقوله حكم األول فال يكون أحدهما بمعنى

   البيت...ا أنيسوبلدة ليس به                            

  :وخرجوا شاهد الكوفيين 

  لكن الفرقدان فإنّهما ال يفترقان: وكّل أخٍ مفارقه أخوه ؛ بإرادة      

الذي يحمله شاهدهم  استشهادهم  بأن تكون إلّا بمعنى الواو  اليتأتّى مع المعنى فإن

 كداللة على ؛ بينما جئ بالفرقدين أن كل أخ يفارقه أخوه والفرقدان: ألنّه سيكون، 

    . )2(عدم افتراقهما

ما قام أحد إلّا :"ستثناء المنقطع يجب نصبه فتقولأن اال )3(وقد ذكر األشموني

م به علم إلّا ماله(تميم وعليه قراءة السبعة  وهي لغة جميع العرب سوى ،" حماراً

 الظاتباعإلّا حمارٍ:"يزون كما ذكرأن بنو تميم يج) ن مامررتُ بأحد".  

وقد ذكر أن قراءة الرفع لبني تيميم  ،المنقطع  بن يعيش من األستثناءواآليتان عند ا

  .واستدل ببيتي جران العود والنابغة

  :أما قول الشاعر

  .البيت...خ مفارقهوكل أ                           

 ة جعلها "إلّا"فإناإلستثناء  ونصب الفرقدين على ،أداة استثناء  صفة لكل مع صح

  .كما هو الشّرط في وصفية إلّا وهذا ماذكره البغدادي

                                                 
  .200ص/2ج/معاني القرآن -  1
  .217ص/1ج/اإلنصاف في مسائل الخالف/ابن األنبارّي -  2
  .147ص/2ج/حاشية الصّبان -  3
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فإن مابعد إلّا مطابق لما قبلها  مخصص ؛ههنا  )1(والوصف عند ابن هشام

وإلّا  ، استثنائية "إلّا"ين متفارقان وليست كلَّ أخوين غير هذين الكوكب : ألن المعنى

ام موجب كما هو الظاهر مع كونه إلّا الفرقدين بالنّصب ألنّه بعد كالم ت :لقال 

  .كما نصب الشاعر في هذا البيت  لمستغرق وهو كلُّ أخٍ ؛

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .101ص/مغني اللبيب -  1



      

120 
 

  :إعمال اسم الفاعل
وأحذرهم أن  ...:(ذلك يتمثل في إعرابه لقوله تعالى في )1(ما ذكره النّحاس

قول  يجب أن يكون هذا على حيث قال الهاء والميم في موضع نصب ؛ ،)2()يفتنوك

  :حذر وذلك قول سيبويه وأنشد :من قال

         )3(حذر ُأموراً التَضير وآمن                      ماليس منْجِيه من األقدارِ      

 :وذلك في سورة النبِإ عند قوله تعالى )4(كما ذكرالشاهد في موضع آخر 

   .)5()لبثين فيها أحقابا(

، وعمرو وعاصم ونافع  بي جعفر وشيبةأ ه القراءة قراءةحيث ذكر أن هذ

 ،بغير ألف )لبثين( : اب واألعمش وحمزةويحي بن وثّ والكسائي وقرأ علقمة

عترض في هذه وقد اُ" وحذر، فَرِح "علي وزن به  لمن حذف فإنّه أتى والحجةُ

  :ا وإن كان سيبويه قد أجازه وأنشدهو حذر زيد :اليجوز ، هي لحن :القراءة فقيل

  البيت...ر وآمنحذر أموراً ال تضي                      

  :وقد أنشد الفراء

        لها وكُلُوم بجٍ              بسراته نَدحمادةَ سضٌل عمٌل عحس6(أو م(  

يه عندما قال بتعدي فعيل وفَعل سيبوخالفوا النحويين  أن )7(ذكر األعلمو   

من قبل  ،حذر أم عمراً والرحيم بكراً زيد :ال يقال:فقالوا وجريهما مجري  األفعال

سيبويه  واحتجالفعل  يبينان للذات ال ألن يجريا مجرى سمانوفعيالً هما ا أن فعالً

  :بأبيات منها ما ذكره الفراءتعديهما  على

  جٍحمس ادةَضع ٌلمع مسحٌل وأ                       

                                                 
  .271ص/1ج/القرآنإعراب  - 1
  49:سورة المائدة آية -  2
، 20ص/13ج/األغاني /عاش في العصر العّباسي ،شاعر مكثر من أهل البصرة ، البيت لالحقي وهوإّبان بن عبد الحميد -  3

  .458ص/3ج/الخزانة
  .82ص/5ج/إعراب القرآن/الّنحاس -  4
 .23:سورة الّنبإ آية -  5
الفحل من :وعند الفّراء،العير:والمسحل، القوائم :والعضادة ، "مسحل عنٍق"أو  :ورد برواية، بيروت،دارصادر /54ص/ديوان لبيد -  6

  األتان الطويلة: الّسمحج، الحمر
  .246ص/1ج/الّنكت -  7



      

121 
 

مذهب  ه قال علىكأنّ الظرف؛ على "عضادة"فقال النحويون انتصب 

تان على تقدير الزم في أ تانٍ أو ناحيةًرةً أأتان أو يس يمنةً الزم أوحمار: النحويين 

  .ناحية أتان 

شنج في معنى الزم العضادة وهي القوائم وهي ال تكون  :وقال المحتج لسيبويه 

  . )1(ه قال الزم قوائم سمحجظرفاً كأنّ

الشاعر ا قول وأم:  

  ...حذر أمور ال تضير                

عن أبي عثمان المازني عن الالحقي أنه قال  وروى، وا هذا البيت فالنحويون رد :

يضا البن ويروى أ، فعملتُ له هذا البيت  سألني سيبويه عن شاهد في تعدي حذر

  ع المقفّ

  :يضاً بقول ساعدة كما استشهد أ

  )2(موهناً عمٌل حتى شآها كليٌل                      

رد بيتي ابن أو: عن عمل اسم الفاعل  )3(وفي معرض حديث األشموني

  :4مالك

  فعال أو مفعال أو فعول                    في كثرة عن فاعل بديل      

  فيستحق ماله من عمل                       وفي فعيل قّل ذا وفعل      

وقال فيها كثيراً ما يحول اسم الفاعل إلى هذه األمثلة لقصد المبالغة والتكثير   

  ."وأما العسَل فأنا شراب: "عمل قبل التحويل وحكى سيبويه  فيستحق ما كان له من

  :كما ذكر أن هذا العمل قليل في فعول وفَعل وأنشد 

  لها قديد جِحاش الكرملين      أتاني أنَّهم مزِقون عرضي         

                                                 
  قالت سليمي لست بالحادي المّدل                   مالك التلزم أعضاد اإلبل : وقد قال الشاعر -  1

 ابن عم لسليمي مشمعل              طّباخ ساعات الكرى زاد الكسلرّب :          في أبيات منها
  .198ص/1ج/ديوان الهذليين -  2
  247ص/1ج/حاشية الّصبان -  3
  .152ص/2ج/ابن عقيل -  4
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أنشده سيبويه والقدح فيه وضع الحاسدين وذكر : ق على بيت الالحقي قائالً كما علّ

   :أن سيبويه استدل بقول لبيد

  .أو مسحل شنج عضادة                  

  .وقد ذكر ابن عقيل أن الالحقي كان ال يوثق به 

أكثر النحويين على رده  "فَعل"أن كل ماذُكر في :  فهو على )1(المبردأما 

  .فنحو فَرِق وبطر وحذر "فَعل"ل النحويين بمنزلته فما كان على في قو" لفعي"و

ذو حذر : ر أى أنَّه لما تنتقل إليه الهيئة تقول فالن حذ: والحجة في أن هذا اليعمل 

" فَعل"حذر فـ كقولك ماكان ذو بطر ولقد بطر وماكان ذو حذَر فقد. وفالن بطر ، 

كقولك رجل طيب وطبيب  في معنى" فعيل"و" فَعل"وكذلك يقع " . فعيل"مضارعة لـ

  . )2(لومذل ومذي، 

ه خولف في ذلك ى فعل وفعيل وأنّعدكما ذكر كذلك احتجاج سيبويه في ت

إلى أن هذا  دوأشار المبر. لما اليتعدى كبطر وأشر وكريم ولئيم  ما بناءانألنه

  .البيت موضوع محدث

في موضع آخر من سورة براءة عند قوله  بيت الالحقي )3(وقد ذكر النحاس   

  . )4(...)ورة تنزل عليهم س أن قونِنافالم حذرِي: (تعالى 

ل في موضع نصب أى من أن تنز) ورةٌم سليهِأن تُنزل ع(حيث قال إن جملة  

) من(أن يكون في موضع خفض على حذف  ويجوز على قول سيبويه، عليهم 

ذرتُ ح: ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنها مفعولة ألن سيبويه أجاز ،

  :زيداً وأنشد 

  .البيت... ذر ُأموراً التضير ح                      

 ء في الهيئة فالألن حذراً شي) على ماذكرت(سيبويه  وقد غلَّط أبوالعباس

: قول سمعت محمد بن يزيد ي: بن سليمان قال  حدثنا علي: وقال النحاس ، يتعدى 
                                                 

  116ص/2ج/المقتضب -  1
 الضِجر والَقِلق:الَمِذل -  2
  126ص/2ج/إعراب القرآن -  3
 .64:سورة براءة آية -  4
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أتعرفُ :  ل ليسيبويه فقا قال لي الالحقى لقيني: قال   حدثنى أبوعثمان المازني

  :اً ولم أكن أحفظ في ذلكفي ِإعمال فَعل شيئ

  حذر أموراً التضير وآمن                          
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  المبحث الثالث                                

  

  األسماء المخفوضة                          

  
  

  

  ماُأضيف إلى معرفة \1

   

  لى ياء المتكلَّمماأضيف إ \2

  

  تمييز كم الخبرية \3
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  األسماء المخفوضة                         
وذلك يرجع إلى أن  ؛ مقارنةً بالمباحث اُألخرى مادة هذا المبحث قليلةٌ

  .ها تحت عنوان هذا المبحثشواهد فقط يمكن وضع ةأباجعفر النَّحاس قد أورد ثالث

اسم مجرور : قسمين أن األسماء المجرورة تنقسم إلى: )1(ذكر بن السراج وقد

  .أو مجرور بإضافة اسم مثله إليه، بحرف

جعل سيبويه في : ِحيث قال  عن سيبويه في باب الجر )2(األعلموهذا ماذكره    

وجعل المجرور بحرف جرٍّ أو إضافة اسم إليه كلَّه مضافا  ،كلِّ اسم مضاف إليه 

  .إليه 

 وال ظرف ؛ حرف ليس باسمبدخول  :أحدهما  :إن الجر يكون بشيئين :ثم قال 

   .اسم  واآلخر بإضافة اسم إلى

  :ي باب المجرورات قول الشاعرهد النّحاس فاشو ومن

            م بيار في النَّساء كغَرِثْل         ةير طالقتُها بتَّعقد م ضاءي3(ب(  

حيث  )5()راً مـثْلَـنَاِإلَّا بشمانَراك : (شاهداً عند إعرابه لقوله تعالى  )4(أورده الذي

قول أبي محجن  ذكرالتنوين ثم مضاف إلى معرفة وهو نكرة يقدر فيه  "مثلنا: "قال

وقد ، داً وجز فيها النحاس إيجازاً شديع من المواضع التى ي؛ فهذا موض الثقفي

  .أشرت إلى ذلك في الفصل األول

 ؤساء ؛ أي هم مليئونرالمأل ال.) ..المألفقال (ق في تلك اآلية اسحإقال أبو و

مضاف إلى  "مثلنا"نصب على الحال و "مثلنا"أى آدمياً ) مانراك إلَّا بشراً(بما يقولون 

  :معرفة وهو نكرة يقدر فيه التنوين كما قال الشاعر 

  يرةٌغَر ساءفي النِّ كليارب مثْ                               

                                                 
  .408ص/1ج/األصول في الّنحو -  1
  432,431ص/1ج/الّنكت -  2
شاعر مخضرم . عبد اهللا بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن ُعقدة بن عنز بن عوف من ثقيف:البيت ألبي محجن الثقفّي وهو  -  3
وذآر ، وآان من المعاقرين للخمر نفاه سّيدنا عمر بن الخّطاب إلي جزيرة حضوضي ، وفارس شجاع معدود في أولي البأس والّنجدة ،

   405ص/8ج/صاحب الخزانة أّنه صاحب سماٍع بالروايات
  .166ص/2ج/الّنحاس -  4
  .27:سورة هود آية -  5
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وتحذف التنوين ، أن كلَّ مضاف تريده معنى التنوين :  )1(وقد ذكر المبرد

؛ ألن المعنى معنى التنوين ؛ فلذلك تقول  للمعاقبة منه ـ فهو باق على نكرته

  .مررت برجل حسنِ الوجه ألن معناه حسن وجهه 

وشبهك وغيرك ألنك تريد هو ، نحو مثْلك ، ال تختص  وكذلك هذه المضافات التي

  .ونَحوٍ منك ، نحوٍ لك ، مثل لك 

وريقع عناها أن الشيفم، ألنها ال تختص شَيئاً ،  تدخل على نكرة )2(ب ء

  :من ذلك ولكنه قليل ف

  يرةيارب مثلك في النساء غر                      

أن كل اسم معرفة يتعرف به ماُأضيف إليه  : في ذلك )3(مخشريزال أورد

معارف  إبهامها فهي نكرات وإن ُأضيفت إلىإضافة معنوية إلّا أسماء توغّلت في 

مررت برجل غيرك  :وشبه ولذلك وصفت بها النّكرات فقيل ، غير مثل :وهي 

  :ودخل عليها رب فقال الشاعر، وشبهك ، ومثلك 

   في النّساء غريرة يارب مثلك                     

  ) غير المغضوب عليهم: (له تعالى ايرة المضاف إليه كقوألَّا إذا شُهر المضاف بمغ

، هذه األسماء ال تخص واحداً بعينه  أن: وقد أضاف ابن يعيش على ذلك 

وِإنما نكرهن معانيهن ؛ وذلك ألن هذه ، فهى نكرات وإن كن مضافات ِإلى معرفة 

  .حصر مغايرتها ومماثلتها لم تتعرف األسماء لما لم تن

اف إلى معرفة وكان للنكرة صفة فإذا كان أن كل مض:  )4(وقد ذكر سيبويه

  .بمنزلة النكرة المفردة ،  أو وصفاً أوخبر مبتدٍإ وفاًموص

  : وقد قال أبو محجن الثقفي

                                                 
  .289ص/4ج/المقتضب - 1
  :قال جذيمة األبرش يفتخربأّنه يصعد الجبل بنفسه ليستطلع أعداءه،قد تدخل عليها التاء فتقول رّبت وقد تدخل عليها ما فتقول ُرّبما  -  2

  ُرّبما أوفيت من علم                      ترفعن ثوبي شماالت                 
ضم الّراء وفتحها وآالهما مع :وفيُ رّب ست عشرة لغة، 2:الحجرآية، )ربما يود الذين آفروا لو آانوا مسلمين:(وقد تخفف قال تعالي

والّضم والفتح مع اسكان الباء " فهذه اثنتا عشرة"حّرآة ومع التجّرد منهما واألوجه األربعة مع تاء التأنيث ساآنة أو م، التشديد والتخفيف 
 .  وانفردت ُرّب بوجوب تصديرها ووجوب تنكيرها.وضّم الحرفين مع التشديد والتخفيف

  .125ص/2ج/المفّصل -  3
  رس مستقبل الّريح صائمَظِللنا بمستّن الحرور آأّننا                 لدي ف:واستدّل بقول جرير،225ص/1ج/الكتاب -  4
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  يارب مثلك في النساء غريرة                       

حذف منه  ه كالذياته كأنّبعدها ألَّا نكرة ؛ فالمثل وأخوا فرب ال يقع م

" كمائة وعشرين" مثيٌل فهيوهذه ت، األوابد  وقيد، ذلك في قوله مثٌِْل زيداً التنوين و

  .يريد أنَّك أردت معنى التنوين، واحد وهواإلضافة  يءفلزمها ش

ثل وغير ُأضيف إلى معرفة مباإلضافة ون مما يتعرف أ )1(وقد ذكرالحريري

  : ثُم ذكر وسوى

  يارب غيرك في النِّساء غريرةٌ                         

حيث أدخل  لثقفي؛معرفة قول أبي محجن ا ا يكون نعتا للنكرة وهو مضاف إلىومم

ومررتُ برجل رجل  ، مثل ألنها نكرة ومنه مررتُ برجٍل رجل صدق رب على

ءومررتُ برجٍل صالحٍ  :كأنّك قلت ،س،2(ومررتُ برجٍل فاسد( .  

ذلك  التفيد المضاف تعريفا والدليل علىوقد ذكر ابن هشام أن هذه اإلضافة 

)  ثاني عطْفهِ ( ووقوعه حاال في نحو ) الكعبة بالغَ هدياً (: وصف النّكرة به نحو 

  : وقوله

   )3(فأتت به حوش الفؤاد مبطنا                    

  :قولهودخول رب عليه في 

                   كميطلُب كان غابطنا لو ب4(يار(  

  .)5(وقد ذكر في المغني نظير رب في إفادة التكثير كم الخبرية

  

  

  
                                                 

  .فائز فارس:ت/71ص/ملحة األعراب" 516:ت"أبو محّمد القاسم بن علي الحريرّي البصرّي  -  1
  .432ص/1ج/النُّكت/األعلم -  2
شاعر جاهلي أدرك اإلسالم وأسلم أآثر شعره في .من نظم عامر بن الُحليس المعروف بأبي آبير الهذلي من بني سهل بن هذيل  -  3

  ُسُهدا إذا مانام ليُل الهوجِل: وعجز البيت،68ص/3ج/أوضح المسالك،الحماسة 
  قيل ذلك في تأّبط شّرا"المفازة البعيدة ال علم بها:الهوجل، القليل الّنوم :السُّّهد، الضامر:والمبّطن ،اي حديده:حوش الفؤاد 

  .بيروت، دار صادر/492ص/ديوان جرير -  4
  عُت ما بانا                              وقّطعوا من حبال الوصل أقرانابان الخليُط ولو طّو: من قصيدة مطلعها

، )ياُرّب آاسية في الدنيا عاريٍة يوم القيامة:(فاألّول آقوله عليه الّسالم ، وللتقليل قليال، للتكثير آثيرا :وذآر أّن رّب،181ص/المغني-  5
  وذي ولد لم يلدُه أبوان  أال ُرّب مولود وليس له أٌب             :والثاني آقوله
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  : قول أبي ذؤيب الهذلي باب اإلضافةفي  )1(ومن شواهده

  )2(جنَْبٍ مصرعسبقُوا هوي وأعنَقُوا ِلهواهم                   فتُخُرموا ولكلِّ     

 نمفَ ديي هنم مكُينّّأتا يفإم يعاًما جهوا منْطُبِا اهنَلْقُ:( وذلك عند إعرابه لقوله تعالى

  )3()ونزنُحي مم وال ههِليع فٌوال خَفَ ايده عبِتَ

) فمن تبع هدي(وابن أبي إسحاق  حيث قال قرأ عاصم الجحدري وعيسى

  .عصي ثُم أنشد البيت السابق هدي و:هذه لغة هذيل يقولون  : فقال أبوزيد

الاالعلّة في هذا عند الخليل وسيبويه أن سبيل ياء  وذكر أنكسر ماقبلها ضافة أن ي

أورد  وقد فلما لم يجز أن تتحرك األلف جعل قبلها ياءاً عوضا من التغيير ؛

  . )4(القرطبي مثل ذلك

أو  كسر آخره لمناسبة الياء الّا مثنىالمضاف للياء ي:فقد قال  )5(أما السيوطي

الصحيح فيسكّن  ومعتال ال يجري مجرى ،حده وما حمل عليهما  مجموعا على

ثالثة ثُم تدغم والياء من ال ،فهواأللف من األول واألخير والواو من الثاني  ،آخره 

كسر ما قبلها وي ،بعد قلبها ياء ) الواو(التي في آخر الكلمة و الياءء اإلضافة في يا

يديا للمجانسة نحو زإن كان ضم ، يديوز، لميسوم يوتسلم األلف فال ، وقاض

وقلبها ياء في المقصور  ،ومحياي  ،المقصور كعصاي و ،كزيداي  تقلب في المثنى

  : قال أبو حيان هو كقولهلغة هذيل وغيرهم كما 

                          وأعنقوا لهواهم  سبقوا هوي  

  )يا بشراي(وقرأ أبو الحسن 

المي ياء المتكلّم يجب كسر آخره كغ إلىفقوله إن المضاف  6أما ابن هشام

) والمجموع والمثنى ،نقوص والمقصورالم( كما ذكر أن،سكانها ويجوز فتح الياء وإ
                                                 

  48ص/1ج/إعراب القرآن/الّنحاس -  1
قال هذا عندما هلك له خمسة بنين في عام واحد أصابهم الّطاعون وفي رواية آان له سبعة بنين شربوا من لبن شربت منه حّية يقول   -  2

  :في مطلها
  أمن المنون وريبها تتوّجع                   والدهُر ليس بمعتٍب من يجزُع                       

  .م2002القاهرة /مطبعة دار الكتب والوثائق/الطبعة الثالثة/2ص/ديوان الهذليين
  .38:سورة البقرة آية -  3
  .328ص/1ج/الجامع ألحكام القرآن -  4
  .297ص/4ج/همع الهوامع -  5
  .150ص/3ج/أوضح المسالك -  6
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وندر إسكانها بعد األلف ومن ،السكون في آخرها والياء معها واجبة الفتح واجب 

) هي عصايِ(وكسرها بعدها في قراءة األعمش والحسن  ، )محياي(ذلك قراءة نافع 

وهو مطرد في لغة بني يربوع في الياء من المضاف إليه وجمع المذكر السالم 

  )بمصرخي إنِّي(وعليه قراءة حمزة

  .مذهب هذيل في المقصور واستدّل بقول أبي محجن  :كما ذكر

) عصاي( :المرفوع فتقول جعل كالمثنىالمقصور ي أن )1(عقيلوعند ابن 

وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء  ،وهذا هو المشهور في لغة العرب ،)فَتاي(و

  :ثم ذكر ) عصي(المتكلّم وتفتح ياء المتكلِّم فتقول 

                              يوالبيت ...سبقوا ه  

حكمه "؛ ياء المتكلِّم  م فيما ُأضيف إلىمذهب ابن هشا )2(وقد ذهب ابن يعيش    

ماقبلها أو  متحركاً أو ياء إلّا إذا كان آخره الفاً "ودلوي ،غالمي " :وذلك نحو "الكسر

طلحة رضي اهللا عنه في حديث :وأضاف ،ذيل في ذلك وذكر مذهب ه ،واو 

):علىفوض عوا اللّج قفي (وياء اإلضافة مفتوحة إلّا  ،يجعلونها إذا لم تكن للتثنيه ياء

  .و غريب وه) محياي ومماتي(جاء عن نافع  ما

 قوله تعالىل هوذلك عند إعراب هذا الشاهد مرةً ُأخرى )3(وقد أورد النّحاس

  )4()قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين :(

قراءة أهل المدينة  فأوضح أن)باسكان الياء في اإلدراج؛ )5()محياي جزه وهذا لم ي

من النحويين إلّا ي ونس ألنّه جمع بين ساكنينأحد، وإنّما أجازه ألن  قبله الفاً والمد

وإنّما منع النحويون  ،" ربان زيداًأض :"ونسوأجاز ي ،الذي فيها يقوم مقام الحركة 

وأراد  ذلك ألنّه جمع بين ساكنين وليس في الثاني إدغام ومن قرأ بقراءة أهل المدينة

فيكون غير الحن عند جميع النحويين  ؛) محياي( أن يسلم من اللّحن وقف على

                                                 
  .90ص/3ج/ألفية بن مالك -  1
  .31ص/3ج/المفّصل -  2
  43ص/2ج/إعراب القرآن -  3
 .162:سورة األنعام آية -  4
وقال في موضع آخر قال فتحها جميع القّراء ماعدا نافع " محياي"أّن نافع وأبو جعفر قرءا بالفتح في : ذآر صاحب الفرقان المبين -  5

 . المملكة اُألردنّية . المكتبة الوطنية/أصول القراءات المتواترة /محّمد بن عبد اهللا بن عبده.وأبو جعفر بخالف عن األزرق 
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باإلدغام وهذا وجه جيد  )ومحي ومماتي( ابن أبي إسحاق وعاصم الجحدري وقرأ،

لف كسر صير لما كانت الياء يغير ما قبلها بالكسر ولم يجز في األ ،في العربية 

  :الياء وأنشد أهل اللغة  تغييرها قلبها إلى

                   يوالبيت ...وأعنقوا لهواهم سبقوا ه  
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  : مييز كم الخبريةت

  :         في ذلك البيت الذي نُسب ألنس بن زنيم وهو  )1(أورد النّحاس

       مقرف ال                وكريمٍ كم بجودلُبخُ ناَل العقَ هد وضعه  

  )2(..).آية بينة نم ماهءاتينَ مكَ ي إسرائَلنب ْلس:(وذلك عندما أعرب قوله تعالى

ألف  فلّما تحركت السين لم تحتج إلىزة بتخفيف الهم )سل بني إسرائل(حيث قال 

  .الوصل 

ويجوز أن يكون في  ، أما كم في موضع نصب ألنّها مفعول ثانٍ آلتيناهم

بمنزلة الحروف لما وقع فيها معنى  وهي اسم ألنّها ،إضمار عائد  موضع رفع على

  .ستفهام اال

إن حذفتها  إذا فرقت بين كم وبين االسم كان االختيار أن تأتي بمن ف) من آية(و

  .ويجوز الخفض في الخبر نصبت في االستفهام والخبر

به لسورة األنبياء عند قوله عراوقد أورده في موضع آخر وذلك عند إ

  .)3()المةًظَ انتْكَ ةيرقَ نا منَصمقَ مكَ:(تعالى

كم  لو حذفت من لجازألن) من قرية(و ،كم في موضع نصب بقصمنا  :حيث قال 

ا أن أحدهم:فتخفض وفيه تقديران ) كم قرية قد دخلتها:(والعرب تقول ،ههنا للخبر 

يقول بإضمار من فإذا فرقت جاز الخفض  والفراء ،تكون كم بمنزلة ثالثة من العدد 

  : وأنشد النحويون )4(والنّصب

  البيت ...مقرف نال العال كم بجود            

  .جاء القرآن وبها ،وأجود اللغات فيه أذا فرقت أن تأتي بمن 

رة الزخرف عندما أعرب سو  الشاهد  هذا الذي أورد فيه  )5(ضع الثالثأما المو

  . )6()بي في األوليننَ نا مسلنَأر مكَ:(حيث وقف عند قوله تعالى
                                                 

  .106ص/1ج/إعراب القرآن - 1
 .211:سورة البقرة آية - 2
  11:سورة األنبياء آية - 3
  47ص/3ج/إعراب القرآن-  4
  66ص/4ج/المصدر السابق -  5
 6:سورة الزخرف آية - 6
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في الخبرفكم هنا أيضا في موضع نصب وهي عقيبة ر فمن العرب من يحذف، ب "

نوينصب ومنهم من يخفض وإن حذف " م"نكما قال الشاعر  "م:  

  البيت ...مقرف نال العال كم بجود              

  .كما ذكر أيضا أن أفصح اللغات إذا فصلت أن تأتي بمن 

  صل بين كم الخبرية إذا فُ:فقال  هذا الشاهد تناوال جيدا ؛ )1(ولقد تناول ابن األنباري

  وتمييزها فهل يبقي التمييز مجرورا ؟

أنّه إذا فصل بين كم في  بقول الكوفيين الذين ذهبوا إلى لكفقد أجاب عن ذ

نحو كم عندك رجٍل ؟  ،الخبر وبين االسم بالظرف وحرف الجر كان مخفوضا 

يجب أن و، أنّه ال يجوز فيه الجر  ن إلىوذهب البصريو،وكم في الدار غالمٍ ؟ ،

  .يكون منصوبا 

النّقل والقياس ؛ودليل النّقل يكون مخفوضا بدليل :واحتج الكوفيون بأن قالوا

  :قول الشاعر 

                         كم بجود العال  ناَل مقرف  

  .فخفض مقرف مع الفصل  

فض االسم بعد كم في الخبر بتقدير خ وأما القياس فألن"نألنّك إذا قلت ، " م

وكم  ، كم من رجٍل أكرمت ؟: كم رجٍل أكرمت؟ وكم امرأة أهنت؟ كان التقدير فيه

وهذا التقدير مع وجود  يقتضي هذا التقدير ؛ بدليل أن المعنى ن امرأة أهنت؟ ؛م

فكما ينبغي أن يكون االسم  ،الفصل بالظرف وحرف الجركما هو مع عدمه 

  .مع عدم الفصل فكذلك مع وجوده مخفوضا

  ).كم تركوا من جنات وعيون:(وقد تأتي مع الفعل قال تعالى

نّها في هذه الحالة بمنزلة عدد ينصب ما بعده ال يجوز أن يقال إو :ا قالوا أيضا كم

  .لكان ينبغي أن ال يجوز الفصل بينها وبين معمولها كثالثين ونحوه ؛

                                                 
  305,304,303ص/1ج/األنصاف -  1
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   ا البصريون فاحتجوا بأن قالوا أم:ألن كم هي العاملة  إنّه ال يجوز فيه الجر

وإذا فصل بينهما بظرف أو  ،ما بعده  لجر ألنّها بمنزلة عدد مضاف إلىفيما بعدها ا

ألن الفصل بين الجار والمجرور بالظرف وحرف الجر  حرف جرٍّ بطلت اإلضافة ؛

وإنّما عدل  ،المتناع الفصل بينهما  )1(النصب فعدل إلى ،في اختيار الكالم  يجوزال

ولم يمتنع النصب بالفصل  ،النصب ألن كم تكون بمنزلة عدد ينصب ما بعده  إلى

 ،الفصل بين الناصب والمنصوب له نظير في كالم العرب  ألن الجر ؛كما امتنع 

  .بخالف الفصل بين الجار والمجرور 

" يالرواية الصحيحة للبيت ه نإ: أجاب ابن األنباري عن ذلك بقوله وقد 

  .وهذا شاذٌ في الشعر فال يكون فيه حجة ، االبتداء وما بعدها خبر  على" مقرفٌ

والتقدير مع وجود الفعل كما هو مع " من"حفض االسم بعد كم بتقدير إن  :أما قولهم 

كما هي بمنزلة ، ما بعده  يه كم ألنّها بمنزلة عدد يضاف إلىقلنا بل العامل ف.عدمه 

  .رب فيخفض االسم بعدها 

ينبغي أن ال يجوز الفصل لكان ، وأنّها لوكانت بمنزلة عدد ينصب ما بعده 

كم ومميزها جوازا حسنا دون  بين وإنّما جاز الفصل ،بينهما وبين معمولهما 

  .الثالثين ألن كم منعت بعض ما لثالثين من تصرف فجعل هذا عوضا مما منعته 

القليل منه والكثير  كم كناية عن العدد المبهم تقع على:  )2(وقال ابن يعيش

    . )3(والوسط ؛ ولها موضعان االستفهام والخبر

                                                 
  :وذلك مثل قول الشاعر   - 1

  آم نالني منهم فضال على عدم                   إذ ال أآاد من االقتار أحتمُل 
ُعمير بن شيم من قصيدة يمدح فيها عبد الواحد بن الحارث بن : والبيت من آالم القّطامي، أّن آم بمنزلة اسم يتصّرف : وذلك عند سيبويه
  :دينة في عهد مروان األموي مطلعهاالحكم والي الم

  أّنا محّيوك فاسلم أّيها الطلُل                      وإن بليت وإن طالت بك الطيل
  :وقال اآلخر

  تؤم سنانا وآم دوَنه               من األرض محدودبا غاُرها 
ن األرض وجعله محدودبا لما يتصل به من اآلآام المطمئن م: الغار، تقصد : تؤم،من آالم زهير بن أبي سلمي المزني ؛ يصف ناقته 

  .307ص/1ج/اإلنصاف..ومتون األرض
  .129ص/4ج/المفّصل -  2
من أحكام  ءواصلها االستفهام وهو يكون بالمبهم لَيشرح ماُيسأل عنه ؛ وليس األصل  في األخبار االبهام ولذلك آان في الخبرّية شي -  3

، بكم مررت :منها دخول حرف الّجر عليها تقول :ستفهامية ؛ والذي يدلُّ  على آونها اسمية أموراالستفهام وهوأّن لها صدر الكالم آاال
ويعود إليها الضمير ، ويبدل منها االسم نحو آم دينارا لك ، آم غالما عندك :صاحب آم أنت؟ ويخبر عنها نحو:وُيضاف إليها فتقول 

  .     129ص/4ج/؟ المفّصلآم رجال ضربت: وتكون مفعوله نحو، آم رجال جاءك :نحو
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كما قال في  .ورب حرف فضارعتها كم في الخبر ، موقع رب  وتقع في الخبر    

  :مسألة الفصل إنّه يجوز النّصب عند الفصل ؛ وقد جاء الجر في الشعر ومن ذلك

  كم في بني سعد بن بكر سيد              ضخم الدسيعة ماجد نفّاع          

  : وذلك نحو

    كم بجود مقرف نال العلى                        

تمييز كم الخبرية مجرور بإضافتها فهو : أن إلى )1(وقد ذهب صاحب الهمع

  .في ذلك يوافق النّحاس الذي ذهب مذهب أهل الكوفة

وأفصح ، إلفراد أكثر من الجمع ؛ وا)2(كما ذكر أن تمييز كم يكون مفردا وجمعا

العكبري ووافقه أبو علي وابن  زعم بعضهم أن تمييزها بالجمع شاذ وعليه حتى

3(هشام الخضراوي( .   

رأيه من جواز الفصل بين  جر بمن مضمرة عليه يونس بناء علىكما ذكر أن ال

وقد ذكر الحريري في ، نحو ما ذكرت  فين وهذا ما ذهب إليه الفراء علىالمتضاي

  :ملحة اإلعراب

  واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا               معظّما لقدره مكثّرا             

  وكم إماء ملكت وأعبد                   تقول كم ماٍل أفادته يدي           

ن كم هنا إ )األولينكم أرسلنا من نبي في ( :في قوله تعالى  :4وقال القرطبي   

   )5()كم تركوا من جنّات وعيون ( :  رار كذلك قولهخبرية والمراد بها تكثير الم

  

  

  
                                                 

  .81ص/4ج/السيوطي -  1
  آم عّمٍة لك يا جريُر وخالٍة                فدعاَء قد حلبت علّي عشاري:          وذلك مثل -  2
  .آأن المفاصل قد زالت عن مواضعها ، أو داٌء ، َعَوٌج وميل في المفاصل خلقة : الفدُع  
  .وقال الفراء العشار ُلقَُّح اإلبل ، ما مضى عن حملها عشرة أشهر : الناقة العشراء  

 آم ملوٍك باد مُلُكُهم                                  ونعيٍم ُسوقة بادوا:                  وقوله
له آتب حسنه في النحو ، وعن الشلوبيين ، نحوّي أندلسي أخذ عن ابن خروف ، أبو عبد اهللا محّمد بن يحي بن هشام الخضراوّي-  3

  .169ص/مغني اللبيب. والتصريف والبالغة
  63ص/1ج/الجامع ألحكام القرآن-  4
 25:سورة الدخان آية -  5
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  األسماء المبنية                         
  :أسماء اإلشارة 

       شار بها إهي األسماء التي يى وفيها من أجل ذلك معنى الفعل لى المسم

ما كانت مبنية لتضمنها وإنّ المبهم ؛ ولذلك كانت عاملة في األحوال وهي ضرب من

ما هي إلفادة المعاني إنّمعنى حروف اإلشارة ، وذلك أن اإلشارة معنى والموضوع 

ن لإلشارة حرفاً تضمنه هذا االسم وإالحروف فلما استفيد من هذه األسماء علم أن 

  .ني من وكم ونحوها ني كما بق به فبطلم ين

ك تشير به إلى ما بالمضمر ألنّ ني اسم اإلشارة لشبههما بوقال قوم إنّ      

مسمياتها ، ماء موضوعة للزوم االسم ، واألس ال عنه ذلكبحضرتك فإذا غاب ز

ضع له صار بمنزلة المضمر فلما وجب بناء المضر ولما كان هذا غير الزم لما و

  . )1(وجب بناء المبهم 

جمع فيه أسماء اإلشارة فأردت أن يكون ذلك مدخالً لما  قوالً  )2(أورد الزمخشري 

  .ذكره النحاس 

في الرفع وذين في النصب والجر ذا لمذكر ولمثناه ذان : ( وذلك عندما قال    

  .)3(يجيء ذان فيهما في بعض اللغات

                                                 
 126/ 3ابن يعيش ـ المفصل ـ ج 1-
  126ص/3ج/نفسه  2-
ت ذان ، ومررت بذان ، وليس ذلك بما يختص المراد بذلك أن يكون في حال الرفع والنصب والجر باأللف فتقول جاءني ذان ، ورأي 3-

  : بأسماء اإلشارة بل يكون في جميع أسماء المثناه ، وهي لغة لبني الحارث وبطون من ربيعة فمن ذلك قوله 
  دعته الى هابي التراب عقيم     تزود منا بين اذناه طعنة 

   مساغًا لناباه الشجاع لصممًا  فأطرق إطراق الشجاع لو يرى : وقال اآلخر 
وهذه اللغة قد عزاها الرواة لكنانة وبني الجرث بن آعب وبني الهجيم وبطون من ربيعة وبكر بن وائل وزيد وخثعم وهمدان وعذرة 

  ) .ال وتران في ليلة ( وقوله صلى اهللا عليه وسلم ) إن هذان لساحران :( وخرج عليها قوله تعالى 
  ا واهللا فالنا أخذى فالن    إن لسلمى عندنا ديونا :     وأنشدوا 

  ومنخرين أشبها ظبيانا               أعرف منها األنق والعينانا     
  :  نسبت هذه األبيات لرجل من بني ضبة ، وأنشد آخر 

  قد بلغا من المجد غايتاها    إن أباها وأبا أباها      
له بوجه قريب أو بعيد يتضمن معناه آأين وأمسى  هو الذي سكون آخره وحرآته ال بعامل وسبب بنائه مناسبته ماال تمكن: االسم المبني 

أو شبهه آالمبهمات أو وقوعه موقعة آنزال أو مشاآلته للواقع موقعه آفجار وفساق أو وقوعه موقع ما أشبهه آالمنادى أو إضافته إليه 
اعة من األنصار                          وقول أبي قيس بن رف. فيمن قرأها بالفتح ) وهذا يوم ال ينطقون) (من عذاب يومئٍذ(آقوله عز وجل 

   حمامٌة في غضون ذات أوقال  لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت 
أنه بني غيرًا على الفتح الضافتها الى غير متمكن فالمبني من األسماء هو : فالشاهد فيه  3/129/المفصل ج ابن يعيش،بي النجم وهوأل

  80ص/3/فعال ، والمراد بالتمكن في األسماء تعاقب التعريف والتنكير ، المفصل جالخارج من التمكن الى شبه الحروف واأل
:أما ما ورد من معاني اإلشارة فهو 
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لوصل وتا ، وتي ، وته وذه ، با )1()نإن هذان لساحرا: ( ومنه قوله تعالى 

وحدها  وتين ، ولم يثن من لغاته إال تا انت وبالسكون وذي للمؤنث ولمثناه

لعقل وغيرهم ، وهذا ما أولو اك لولمجمعها جميعاً أوالء بالقصر والمد مستوياً في ذ

والَ تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم ِإن السمع : (إعرابه لقوله تعالى  دحاس عنالنّ ذكره

أؤلئك في غير الناس :حيث قال  )2() والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولِئك كَان عنْه مسُؤوالً

أولئك كما قال: فلك أن تقول فيه  وهو متراخ ليهإكل ما يشار  ألن :  

   )3(ماألياّ ولئكُأ دعب شَيوالع      وى اللِّ زلةنْم غير ذُم المنازَل             

  : )4(كولقد وافق بذلك قول ابن مال

  ى البعد انطقاوالمد أولى ، ولذ     لجمع مطلقهاأشر  وبأولي            

أولي" فأفاد بذلك أن "ولكن األكثر . لى العقالء وغيرهم ؛خالفاً للزجاجها إشار بي

  . ومن ورودها في غير العاقل ، استعمالها في العاقل 

  والعيش بعد أولئك األيام                             

ر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك ألنها عب:في ذلك  )5(يقول القرطبي       

هذه اآلية مسئولة ، فهي في حالة من يعقل ، وحكى  حواس لها إدراك وجعلها في

ر عالزجاج أن العرب تعبنشدا يعقل وعما ال يعقل بأولئك ، وأم هو واإلمام الطبري   

  .اللوى منزلة بعد المنازَل مذُ                           

في نجوم ) رأيتهم(ما قال إنّ) ي ساجدينم ِلهرأيتُ: ( وقال سيبويه في قوله تعالى    

  . ر عنها بكناية من يعقل عب ؛ا وصفها بالسجود وهو فعل من يعقله لمألنّ

                                                                                                                                              
. اإلشارة تتعرف بشيئين بالعين وبالقلب : اإليماء إلى الحاضر بجارحة أو ما يقوم مقام الجارحة فيتعرف بذلك ، فلذلك قال النحويون 

  . 126ص/3مفصل ج
 63: طه  آيةسورة  -  1
 36:سورة اإلسراء آية -  2
  :البيت لجرير من قصيدة يهجو بها  الفزردق يقول في مطلعها  -  3

  وأخو الهموم يروُم آلَّ ُمراِم     َسَرِت الُهموُم فبْتَن َغيَر ِنياِم              
  الشاهد...            ذم المنازل بعد منزلة الّلوي     :    وبعده

مطبعة /طبعه محّمد اسماعيل الّصاوي/257,256ص/1ج/"هـ209"الفرزدق وجرير ألبي ُعبيدة معمر بن المثّني توفيالّنقائض بين 
  .م1935الصاوي

  113,112ص/1ج/الفية بن مالك  -  4
  .260ص/10ج/الجامع ألحكام القرآن -  5
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المد وهي لغة أهل الحجاز ، وهي : فيها لغتان) أولئك(بن عقيل أن وقد ذكر ا

  . الواردة في القرآن العزيز ، والقصر هي لغة بني تميم 

جمع عاقالً كان اللى شار به إي "أوالء" :أنفهو على  )1(احب الخزانةصأما   

ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد : (تعالى  هلنها قومام وفأشير به هنا إلى األي عاقلأوغير

  ). كُلُّ ُأولِئك كَان عنْه مسُؤوالً

  :الرواية الصحيحة في البيت هي  نذكر ابن هشام وابن عطية أ

  .األقوامِ أولئك بعد والعيشَ                         

 ءاألقوام عقال فهذه رواية النقائض ، وعلى ذلك ال يكون البيت شاهداً ألن  .  

  .لغير العاقل قليل  "أوالء"أن مجيء : وقد ذكر ابن هشام 

اد هالستشعنده كافية ل)  ُأولِئك كَان عنْه مسُؤوالً ( . . .أما ابن عقيل فإن اآلية   

الء ، خالفاً للقرطبي الذي قلى الجميع من غير العاإلشارة بأوالء إبها على جواز 

  . جعلها في حالة من يعقل 

ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولِئك كَان (في  )2(وقد ذكر ابن جرير الطبري     

من أنه سمع عضاء عما قال صاحبها فإن معناه إن اهللا سائل هذه األ) عنْه مسُؤوالً

أو أبصر أو علم تشهد عليه جوارحه عند ذلك بالحق وقال أولئك ولم يقل تلك كما 

  :قال الشاعر 

               المنازَلذُم 3(بعد أولئك األيام والعيشَ    اللوى  بعد منزلة(  

                                                 
  430ص/5ج/البغدادّي -  1
  . 64ص/ 15ج / مجلد السابع / جامع البيان  -  2
ودونه الفتح للتخفيف وهو لغة بني أسد ، األرجح فيه آسر الميم الذي هو واجب إذا ُفّك اإلدغام على لغة الحجاز " ُذّم:"هشام  بنايقول  -  3
التنبيه ، وتكون لما  اسم يشار به الى الجمع ويدخل عليها حرف: ء ذآر ابن منظور أن أولى وُأال ،والّضم ضعيف ووجهه إرادة االتباع ، 

ذات :  وأما ألو فجمع ال واحد له من لفظة ، واحده ذو وذوات لإلناث واحدتها:  يعقل ، والتصغير ألّيا وألياء ، قال الجوهري يعقل ، ولما ال
فكذلك واحده ذا للمذآر وذه للمؤنث ، يمد ويقصر ، فإن قصرته آتبته بالياء ، وإن مددته بنيته على الكسر ، ويستوي فيه :  ، وأما أولي

وتصغير المبهم ال يغير أوله وتدخل عليه هاء التنبيه ، تقول هؤالء قومك ، ورأيت هؤالء ) يمد ويقصر (ث وتصغيره ُأليَا المذآر والمؤن
ومن قال أالك فواحده ذاك ، وأالك : ألئك وأالك ، قال الكسائي : فينون ويكسر الهمزة وهي لغة عقيل ، وتدخل عليه الكاف للخطاب تقول 

  قوب مثل أولئك ، وأنشد يع
وهل يعظ الضليل اال أاللكا  أال لك قومي لم يكونوا أشابًة                      

   

ال في عبدل ، وربُّما قالوا أولئك في غير العقالء وذآر قول م لم تزد إوالالم فيه زائدة زيادة ، وال يقال هؤالء لك ، وزعم سيبويه أن الال
  . جرير 

  "أولى"لسان العرب مادة 
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ما قيل أولئك ألن أولئك وهؤالء للجمع القليل الذي يقع للتذكير والتأنيث وهذه وإنّ

  .  للجمع الكثير فالتذكير للقليل من باب أن كان التذكير في األسماء قبل التأنيثوتلك 
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  قول االعشى  )1(عنده ومن شواهد أسماء اإلشارة

   )2(ة بمثالونعاالً محذ ــت    كلّاً أعطيـ هؤالء ثم هؤالء              

   )3() َأنبُِئوني بَِأسماء هُؤالء ِإن كُنتُم صادقين(... حيث استشهد به عند قوله تعالى 

ه مبني بأسماء مخفوض بالباء وهؤالء في موضع خفض باالضافة إال أنّ: حيث قال 

  .تقاء الساكنين على الكسر الل

ت الهمزة وفيه  وجوه إذا مددته وإن شئت خفف: فقال  وذكر وجوه القراءات      

، وهي  قراءة  ه وذلك عند الخليل وسيبويه، وهو أجود الوجوة وحققت األولى الثاني

وإن شئت حققتهما ) هؤالء إن(ت األولى وحققت الثانية فقلت نافع ، وإن شئت حفف

هؤالء (ت األولى فقلت وإن شئت حققتهما وإن شئت خفف) إن هؤالء : (جميعاً فقلت 

وتميم وبعض بني أسد وهو مذهب أبي عمر بن العالء في الهمزتين إن اتفقتا ) إن 

  . ذكر قول األعشى  ثم) وال إنها(فعلى لغتهم ) هؤالء(يقصرون  وقيس

  .فيحذف األلف والهمزة) هؤال:(ومن العرب من يقول 

بالقصر وهؤالء بحذف ألف ) اواله(بالمد و) هاوالء(أن  )4(وقد ذكر ابن يعيش    

ثم  هلفالواحدة فخففوه بحذف أار كالكلمة ه لكثرة استعماله صالتي للتنبيه كأنّ" اه"

   :ذكر

  بنعال ةت نعاالً محذوـي          عطأهاؤالئك   ثم  هؤال               

فإما األلف التي بعد ) هؤالء(حذف الهمزة التي في آخره : والشاهد في هذا البيت 

 دان أو تكون باقية فال يكون فيههاء للتنبيه فيحتمل أن تكون محذوفة فيكون فيه شاه

  . ا ما ذكرت لّإ

  

                                                 
  44ص/1ج/إعراب القرآنالّنحاس -  1
  :من قصيدة مطلعها، 162:ديوانه ص -  2

  ما بكاء الكبير باألطالل                           وسؤالي فهل تُرّد سؤالي              
 وُرّب حّي سقيتهم جرع المو                     ت وحّي سقيتهم بسجال              

 31:سورة البقرة آية  -  3
 136ص/ 3ج/  المفصل -  4
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        هؤالء وأوالء : "تقول في الجمع الحاضر : في هذا الباب  )1(دوما قاله المبر

هاَأنتُم هُؤلَاء (قصر والمد أجود ، نحو قوله عز وجل مد جميعاً ويي "والوهؤالء ، وأ

بِيِل اللَّهي سقُوا فِلتُنف نوع(وكقوله تعالى  )2(. . . ) تُد :هونن دنَا اتَّخَذُوا ممُؤلَاء قَوه 

  . )3(. . . ) آلهه

، هذه :"نحو، المجرد من الكاف  على تدخل التنبيه "ها" أن )4(ذكراألشمونيو      

هذاك ، وهاذانك وهاتانك : (وعلى المصاحب لها وحدها ، نحو  ..........."وهذه

  . )5(ولكن هذا الثاني قليل) وهؤالئك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 278/  4ج/ المقتضب  -  1
  38:سورة محّمد آية -  2
  15:سورة الكهف آية -  3
 153ص/1ج/حاشية الصّبان - 4
  : منه قوله طرفه  -  5

  وال أهل هذاك الطراف المدد    رأيت بني غبراءال ينكرونني 
البيت : أهل األرض ألن الغبراء أسمها ، الطراف اللصوص ، وقيل الفقراء ، وقيل الصعاليك ، وقيل األضياف وقيل : أراد ببني غبراء 

 من األدم
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  : )1(رومن شواهده في هذا الباب قول زهي

    هنالك إن يخْتَسالماَل الوب سَأ     بلوا خْيوإن ييسيرعطو ولوا يغلوا واإن يي   

من " هنالك: "دما قال على زيادة الالم من هنالك وذلك عن )2(شاهداً هحيث أورد      

نصب أي في ذلك الوقت  ف في موضعظر )3()بلو كل نفسهنالك ت(: قوله تعالى 

والالم زائدة كسرت اللتقاء الساكنين والكاف للخطاب ال موضع لها ) بلو كل نفست(

  .وأورد قول زهير السابق 

فية ، ويجر بمن وإلى ، شار للمكان بهنا الزم الظره يأنّ )4(وقد ذكر السيوطي       

قد يشار بهناك ، وهنت و ذا ، لكن ال تتصرف كافة ويقال هنَهلحقه لواحق وت

ك للمكان ، وهنالك للزمان ، وقيل الكاف هنا: وهنا لزمان ، وقال المفضل  وهنالك

  مع الالم في البعد 

أي في ذلك  )5()هنالك ابتلي المؤمنون: ( وما به إشارة لزمان قوله تعالى    

  . انالزم

) هنا( استخدموا إذا أشاروا إلى القريب من األمكنة: ه أنّ )6(وقد ذكر ابن يعيش      

وتلحق كاف "  دؤهاوهو ار "الكسر هكي فيوقد ح) اهنّ(وإلى البعيد من األمكنة 

  . قال هنالك كما يقال ذلك وي "اوهنّ نابه"الخطاب وحرف التنبيه 

ذكرت(وفيها ثالث لغات لى ما حضر من  المكان ا إلّشار بها إفهذه األسماء ال ي (

  . "انه"وأفصحها 

إنا ههنا اذهب أنت وربك فقاتال : ( يه حرف التنبيه قوله تعالى ومما دخل عل

، فإن  دلى مكان بعيد متباعشارة الى مكان قريب وهناك إشارة إ، فهنا إ )7()قاعدون

                                                 
: أن يعطى الرجل البعير أو الناقة ويجتز وبرها وينتفع بها ثم يردها ، يقال منه : ، االخبال  62البيت لزهير بن أبي سلمى ديوانه ص  -  1

أستعار منه ، وهو مثل : واستخبل الرجال إبًال وغنمًا فأخيله  ومن أخبلت الرجل أخبله إخباًال. . . أخلبت الرجال البعير أو الناقلة ليرآبها 
 مادة خبل/ لسان العرب / األآفاء إال أنه في األآفاء ينتفع بولدها وأوردبيت زهير السابق 

 146ص / 2ج  /اعراب القرآن  -  2
 30: سورة يونس آية  - 3
  : ذا الكاف للمتوسط والالم للبعيد وأورد بن عقيل وقد ذآر أيضًا أن المجرد للقريب و 258ص/ 1همع الهوامع ج  -  4

 داني المكان وبه الكاف ِصال  وبهنا أوههنا  أشر إلى                    
 11:سورة األحزاب آية - 5
 127ص 3ج/ المفصل  -  6
 .24:سورة المائدة آية -  7
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هنالك الوالية هللا : ( كما قال تعالى ) هنالك(أرادوا زيادة البعد جاءوا بالالم فقالوا 

  .  )1()الحق

النحاس عندما قال بزيادة الالم في هنالك مع الكاف فهي  )2(وقد وافق األشموني   

   :لغة الحجاز ، كا ذكر أن هنا تستخدم للزمان ومنه

   تأجنّ نوار تْذي كانَوبدا الّ      تا حنّنّه والتَ اروت نَحنّ       

  .ولم ينسبه األشموني لشاعر ما

) هنالك تبلو كل نفس: (أن هنالك ظرف وذلك عند قوله تعالى  على 3الزجاجو   

بلى ، وهو منصوب بتبلو إال أنه غير متمكن ، والالم في ذلك الوقت تُ: والمعنى 

زائدة ، واألصل هنالك وكسرت الالم لسكونها وسكون األلف والكاف للمخاطبة 

  . ومثل هنالك قول زهير 

  البيت ... بلو المال هنالك وإن يستخ                    

                                                 
 44:سورة الكهف آية  -  1
  .155ص/1ج/حاشية الصّبان -  2
  .17ص/3ج/وإعرابهمعاني القرآن  -  3
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   -: الضمائر شواهد 
  : الكناية ، وهو قسمان  سمىالضمير ي نأ )1(ذكر السيوطي

  .  حاألص ا في غير ضرورة فيلّالً ، وال تلو إوال يقع أ: متصل  

ونون اإلناث ، وواو ،لمخاطبة كسر فتح لمخاطب ، وتُضم لمتكلم،  وتُوهو تاء تُ

ربعة عالمات ضمير و قيل األ.ء المخاطبة  وهي مرفوعة لف لغير متكلم ، ويا،وأ

لخطاب ، وهاء لغائب  وكافٌ. و مشارك ، لرفع ونصب وجر م ، أمستكن ونا لمعظّ

  .م منصوبة ومجرورةلّ، وياء المتك

  .و المكني" ةالكناي:" و الكوفين يقولون ،للبصرين "  الضمير " أي  ير بهوالتعب

نت وأ،هو:" المظهر في قولك  ماجرى مجرىابن يعيش وهو  ما ذكره :و المنفصل 

  .غير ذلك   ىو إل"

تصل مكان الضمير الم ءمجي شاهداً استدل به على )2(حاسورد النّألقد      

 الْقُدوس الْملك هو ِإلَّا ِإلَه لَا الَّذي اللَّه هو:( عرابه لقوله تعالىإالمنفصل وذلك عند 

لَامالس نْؤمالْم نميهالْم زِيزالْع اربالْج رتَكَبالْم انحبس ا اللَّهمع شْرِكُونحيث قال  )3()ي

الهاء في موضع نصب  نأ اه علىلّاه و أجاز الكوفيون إيا إلّإ: و من نصب قال : 

  :نشدوا و أ

   )4(ارياك دلّنا إراوِجا يلّأا    نَارتَج تنْا كُذا مي إاِلبنُا مفَ              

عد إال ضمير منفصل الختالفه ، و أنشد وهذا خطأ عند البصريين ال يقع ب: قال ف

  : بن يزيد محمد 

   ارجاورنا سواك ديا يلّأ                                 

                                                 
  194ص /  1ه / همع الهوامع  -  1

  .267ص/4ج/إعراب القرآن -  2
  22:سورة الحشر آية  -  3
ودّيور آقّيام وقّيوم وهو فيعال ، يقال مافي الدّيار دّيار ، أّن دّيار من األسماء المستعملة في الّنفي العام :ذآر البغدادي قول الزمخشري -  4

رّب ال تذر على :(والدّيار بمعني أحد قال تعالي،278ص/5ج/الخزانة،أصله دايوار ففعل به ما فعل بأصل سّيد  ،أو من الدار ، من الّدور 
شرح شواهد /السيوطي، ولم يخلو آتاب نحو من هذا البيت واهللا أعلم بقائله.26:سورة نوح آية،)األرض من الكافرين دّيارا

  . منشورات دار ومكتبة الحياة،  844ص/2ج/المغني



      

145 
 

ا لّإ" ا لّإ" ال يقع بعد و  "الضمير المتصل " بتدأ به أيه ال ينّأ: ذكر السيوطي و   

  : في ضرورة كقولة 

   ارالك ديأال يجاورنا إ                             

  نباري   ال في االختيار ، ومنهم ابن األوأجاز جماعة وقوعة بعد إ

" كياء " الإ" فتتح به الكالم و ال يقع بعد الضمير المتصل ال ي نوعند ابن هشام أ

  : ا قوله ويائه وأم" يه سنل" وها " أكرمك " و كاف " ابني 

   ارالك دين ال يجاورنا إأ  ا    كنت جارتنذا ما وما علينا إ           

  . هذا ما ذكره السيوطي  فضرورة ؛ و

     إ: فقال  )1(ا البغداديأمال شاذ ، و القياس وقوع الضمير المتصل بعد إ ن

ه ما استحق النصب النّإنّ و؛ "أال يجاورنا إال إياك ": وقوعه بعدها منفصال نحو 

  . ر ياّمنه وهو د ثناء مقدم على المستثنىاست

نحو ه ليس على الصحيح ألنّ على "الّإل"ه معمول ألنّ ما استحق الفصلنّوإ   

 اتصاله بغير عامله ، ثم  حصتفاق فال يباه معمول للفعل ؛ النّ "ك ياّا إلّمالقيت إ:"

شرح  ابن مالك في كما ذكر أيضا قول،  واحد ننس غ ليجريا  علىالمفر مل عليهح

بيت ليس بضرورة لتمكن الشاعر ما في  ال  نزعم ابن مالك أ:  ، حيث قالالتسهيل

  : ن يقول من أ

                          لنا خ ال يكون ٌلأن و ال جار   

ما نّضرورة ؛ و إفي الوجود تح هذا الباب لم يبق ذا  فُإ: ق البغدادي قائال وعلّ   

وهذا تعليق .النثر  تى في الشعر على خالف ما عليهعبارة عما أ: الضرورة هي 

  .حسن ومالحظة جيدة منه

  : رواية البيت عند البصريين هي  نكما ذكر أ

  ر اشاك دياّال يجاورنا ح نأ                           

                                                 
  278ص/5ج/الخزانة -  1
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وذكر أن الضمير المتصل ال يقع ، الشذوذ  هذا البيت على )1(وحمل ابن عقيل   

  :ذلك قوله منوماجاء ، بعد إلّا في االختيار

   علي فَما ِلي عوض إلّاه نَاصر                تْغَب ئةف نم شِرالع برب أعوذُ         

ا عند لّالمنفصل أ المتصل أخصر لم يسوغوا تركه إلى نألو:  )2(يقول الزمخشري  

ا ما شذ من لّإ"  اكيو ال ضربت إ، نت و ال هوضرب أ:" ر الوصول فال تقولعذُّت

  : )3(قول بعض اللصوص

  انا يإ ما نقتُلنّيوم قري إ         ا كانِّ                     

  : وقول حميد األرقط

  اكا يإ ليك حتي بلغتإ                         

نا أ الّوما قطر الفارس إ" الذاهبين نحن  نإ"، و "نتو الكريم أ ،هو ضرب ": وتقول 

   -: لب ثع ا ما أنشدهلّإ" نت وجاء عبد اهللا وأ، )4("

  البيت ....... ذا ماكنت جارتنا ومانبا لي إ                      

) سواك (رد بلفظ رده المبحاس وأوهذا البيت في الكافي للنّ نأ:  )5(وذكر السيوطي  

  . ن و الشاهد فال ضرورة إذ

ثبت في ا مفي اإلعراب وإنّ عن ضمير يخالفهنيابة ضمير نأ:  )6(ابن هشام وعند   

منفصال  عنهكون المنوب : المتصل بثالثة شروط و النيابة في  ؛المنفصل 

   . عراب وكون ذلك ضرورةقهما في اإلوتواف

                                                 
  .79,78ص/1ج/ألفّية ابن مالك -  1
  101ص /  3ج /  المفصل  -  2
و اسمه حرثان بن الحارث بن محرث و ) بفتح العين (نسب لبعض اللصوص تبعا لسيبويه و نسبه ابن يعيش لذي اإلصبع العدواني  -  3

وهو شاعر من شعراء الجاهلية و آان معدودا من الحكماء وقد ُعّمر  قيل إبن الحارث ، و إّنما قيل له ذو اإلصبع ألّن أفعى نهشت إصبعه ،
  :دهرا طويال وبعد ذلك  البيت قوله

  يري يرفل برد يسين من أبراد نجرانا                                
  إذا يسرح ضانا مائه اتبعها ضانا                                  

  430ص /   1السيوطي ج  –شرح شواهد المغني  –ال وقيل بن محارب العدواني آذلك و قيل اسمه حرثان بن السمؤ
  والقطر مثل القتر، صرعه على أحد جانبيه -  4
  . 855ص /  2ج / شرح شواهد المغني / جالل الدين السيوطي  -  5
  أال يجاورنا االك ديار:         وعلية خرج أبو  الفتح  -  6
  عُملنا         مّنا برآض الجياد في السدفنحن بغرس الودي ا:      وقوله  
قال ابن  -: الشاهد فيه . صغار النخل ، السدف جمع سدفة آظلم جمع ظلمة وزنا و معنى : ؛ و الودي  170ينسب لقيس بن الخطيم ديوانة  

وهذا البيت .ضافة أفعل بمن ؛مرفوع مؤآد للضمير في اعلم وهو نائب عن نحن ليتخلص بذلك من الجمع بين ا" نا " اّدعي أّن : هشام 
  577ص / مغني اللبيب . اشكل على أبي علي حتي جعلة من تخليط األعراب 
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   :قول طرفة بن العبد شواهد باب المضمراتومن 

  )1(ىافتدوفديك منها أال ليتني أ                     

( حيث يقول  )2()الْقَدرِ لَيلَة في َأنزلْنَاه ِإنَّا:(ورده عندما أعرب قوله تعالىأ      

سكنت الالم التصالها بالضمير لف في موضع رفع بالفعل ، وُأو األ النون) نزلناه أ

فت الواو ع نصب ، وحذالحركات و الهاء في موض والي فيهالمرفوع اتباعاً لما تت

حدهما ، قيل الجتماع حرفي المد و اللين فحذف ألف ، وبعدها لسكونها وسكون األ

رف المعنى ه قد عنّلم يتقدم له ذكر في هذه السورة أل نن وإء كناية عن القرآو الها

، مر معلوم المض واإلضمار هنا أرفع شأناً من اإلظهار في باب البيان فكأن

  . ذكر وال تنويه مكشوف ال يحتاج إلى

 بمنزلةن القرآ نل السورة وذلك ألوز الكناية في أل العلماء حول جواثم ذكر قو 

  .غير ذلك لىالسماء الدنيا و إ الى نزل جملةً هسورة واحدة و النّ

   وقول ثالث بين نَّاِإ:(وهو حسن لْنَاهي َأنزف لَةرِ لَييدل على اإلنزال و المنزل  )الْقَد

  . )3(بالكذ على كذب يدلُّب كان شراً له ، الن ذَََمن كَ: النحويون  ، كما حكى

م ذكر جواز اإلضمار مع عدم تقد على هذا البيت  4نباريوقد أورد ابن األ    

 ذكْرِ عن الْخَيرِ حب َأحببتُ ِإنِّي فَقَاَل(  :كما قال تعالى المظهر لداللة الحال عليه

 هلالشمس وإن لم يجر لها ذكر ، وكذلك قو يعني،  )5()بِالْحجابِ تَوارتْ حتَّى ربي

  :يعني األرض وكما قال الشاعر ،  )6()فَانٍ علَيها من كُلُّ:( تعالى

   ياليتني أفديك منها وافتدي                      

                                                 
  مثلها أمضي إذا قال صحبي على: وصدر البيت  42ديوانه ص البيت لطرفة ابن العبد  - 1
 165ص /  5ج  /إعراب القرآن/ الّنحاس ، " 1"ية سورة القدر آ -  2
 412ص /  2ج / الكتاب / سيبويه  -  3
  96ص /  1ج / اإلنصاف في مسائل الخالف  -  4
  32:سورة ص آية -  5

   26:سورة الرحمن آية  6- 
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فألن يجوز هاهنا اإلضمار قبل . لداللة الحال لم يجر لها ذكر ؛  نة وإيعني الفال

؛ ثم إن كان هذا  لىالذكر لشرطية التفسير وداللة اللفظ ، كان ذلك من طريق األو

  .ه جائز نّجميع النحويين أ بين خالفوال ) كوفيين عند ال( ي أال يجوز ممتنعاً فينبغ
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  - : الظروف 
   :ف وذلك عندما قاليف الظرتعربيتا في  )1(كلماذكر ابن 

  أزمنا  كثْباطراد كهنا ام" في"ضمنا           و مكانأ قتٌو فُالظر         

   -:  )3(انهمد في هذا الباب قول أعشى )2(ومن شواهد النحاس

  هم مورُِأ ُلج الناس لهىحين أ على

                                   ريق المال ندل الثعالب فندالً ز  

 معه آمنُواْ والَّذين صاِلحا نَجينَا َأمرنَا جاء فَلَما :(الذي ذكره عندما أعرب قوله تعالى

ةمحنَّا بِرم نميِ وزخ ِئذموي ِإن كبر وه زِيز الْقَوِي4()الْع( .  

دغم الياء أ)  يومئذ يِزومن خ(  أبا عمرو قرأ نحيث ذكر أوجه القراءات وأ       

ساكنان و  ه يلتقيال يجوز اإلدغام ألنَّو، ف وكسر الميم من يومئذ في الياء و أضا

ن ف التنوين و أضاف و من نوذح) يومئذ  خزي(  ال يجوز كسر الزاي ، ومن قرأ

فله ) ومئذ ي يِزومن خ( ه ظرف ومن حذف التنوين و نصب فقال نّأ نصب على

ظرف الزمان ليس اإلعراب  نه مبني ألنّفتقدير سيبويه أ: ن عند النحويين تقديرا

األعشي السابق و أنشد قول، نيفيه متمكنا فلما أضيف إلي غير معرب ب.  

  .  "عشر بمنزله خمسةَ" إذا "و  "يوم " جعل : وقال أبو حاتم  

مثله وهو الفعل فلم  ضاف إلىال يما  أضيف إلى  "حين"أن : )5(وقد ذكر ابن منظور

  .يوفر حظه من اإلعراب 

  
                                                 

  مطبعة محمد علي صبيح/  23ص /  2ج / ألفية ابن مالك  - 1
  175ص / 2ج / إعراب القران  -  2
شرح أبيات  /السيرافي، في الخزانة لالعشى مصبح عبد الرحمن  بن مالك عبد اهللا ، وقد نسبه السيرافي لألحوص وهو  اسمه أبو -  3

   246ص /  1ج / سيبويه 
  :ظرف مبني آما قال القّطامي ) حين ( عندما ذآر أّن ) خشن ( ذآر البيت ابن منظور في مادة 

  اذا آبَّد الّنجم السماَء بشتوة  علي حين هرَّ الكلب و الثلج خاشف  
الندل النقل : نقل الشئ واحتجاُنُه ، وعند الجوهري : الندل : حين الهي ، حيث قال علي : و الخشف الثلج ، لكن ما نحن يصدده هو 

يريد : واالختالس ، وندل الشئ ندًال نقلة من موضع الي آخر ، قاله يصف رآبا ويمدح قوم دارين بالجود ، زريق قبيلة ، ندل الثعالب 
شاعر يصف لصوصا ياتون من دارين فيسرقون  ويملون حقائبهم ثم هذا ال: السرعة و العرب تقول أآسب من ثعلب ؛ وقال ابن بري 
  ـ:يفرغونها و يعودون الى دارين ، وقيل يصف تجارًا وبعده

  يمرون بالدهنا خفافًا عيابهم                ويخرجن من دارين بجر الحقائب
  66:سورة هود آية -  4
  "  ندل " و " خشف " لسان العرب مادة  -  5
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   -:  )1(ومن ذلك أيضا قول النابغة

  (2)عوازِ بيو الشَّ حصا تَلمأ تُلْقُو             باالص على بشيالم حينِ عاتبتُ على

 ينفَع يوم هذَا اللّه قَاَل :(عند إعرابه لقوله تعالى )3(حاسالذي استشهد به النّ    

ينقادالص مقُهدص منَّاتٌ لَهرِي جن تَجا مهتتَح اراَألنْه ينا خَاِلديها فدَأب يضر اللّه 

منْهواْ عضرو نْهع ذَِلك زالْفَو يمظ4()الْع(   

 :ن آخرااء و الخبر ، وفيها وجهان االبتد هذه القراءة على: حيث قال       

 يوماً واتَّقُواْ(: بالتنوين ويحذف فيه مثل ) م هقُدص قينادالص عفَنْي هذا يوم( حدهما أ

 هم والَ شَفَاعةٌ تَنفَعها والَ عدٌل منْها يقْبُل والَ شَيئاً نَّفْسٍ عن نَفْس تَجزِي الَّ

ونرنص5()ي(  

كر عن ابن يزيد وذُ .بنصب يوم ) هم صدقُ ادقينالص ينفع هذا يوم: (خر والوجه اآل

هي :  ريه نصب خبر االبتداء ، وقال إبراهيم بن السالقراءة ال تجوز ألنَّ هذه نأ

يوم القيامة  هيوم ينفع الصادقين صدقهم أي قال قال اهللا هذا لعيسى: جائزة بمعنى 

  . ياء تقع يوم القيامة التقدير قال اهللا جل وعز هذه األش: وقال غيره 

اء وقال الكسائي و الفر :ه مضاف إلى غير اسم النصب ألنّ هاهنا على "يوم "ني ب

  :نشد الكسائي يومئذ وأ كما تقول مضى

  البيت ...... حين عاتبت المشيب  على                   

                                                 
  . دار الفكر / شكري فيصل : ت / صنعه ابن السّكيت  44ص / غة ديوان الناب - 1
البيت من قصيدة يمدح فيها النعمان بن المنذر وهو آخر ملوك الحيرة ، ثم ُولّي بعده إياس بن قبيصة الطائي ثمانية أشهر واضطرب  -2

  : أما مطلع القصيدة فيقول فيه . بن األزد  ملك فارس وضعفوا ثم حل السالم ، وأول من ملك الحيرة مالك بن فهم بن عمرو بن دوس
  عفا حسم من فرتنا فالفوارع                                    فجنبا أريك فالّتالُع الّدوافُع               

ر ابن وذآ. آفُّ النفس عن هواها ،و الوازع الحابس العسكر الموآل بالصفوف : والوزع )" وزع" جاء في لسان العرب في مادة 
أي الهمني ، ) ربّ أوزعني أْن أشُكَر نعمَتك : ( أن أوزعت بمعني أمرت وأغريت و منه قوله تعالى  136األنباري في األضداد ص 

  .وذآر بيت النابغة 
  290ص/1ج/إعراب القرآن-3
 119:سورة المائدة آيه  -4
  123: سورة البقرة آية  -5
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ذا إ) اء والكسائي الفر( ز البصريون ما قااله ال يجي: حاس في ذلك وقد ذكر النّ

فإ؛ فعل مضارع ف إلى ت الظرفْأضداً وذلك عندما ذكر ن كان ماضيا كان جي :-   

  الناس  لهىحين أ على                            

  .المصدر الفعل بمعنى الفعل ظروف الزمان الن ضاف إلىما جاز أن يوإنّ

 مضافة إلىاألسماء ال نإ: عندما قال  )1(ابن عقيل هحاس ما ذكرالنّ قول ويوافق   

ليها مايضاف إ: ، و الثاني  الجملة لزوماً لىضاف إماي: حدهما أ: جملة نوعين 

جملة  لىاإلعراب و البناء سواء ُأضيف إ ضاف إليها جوازاً يجوز فيهاً ؛ فما يجواز

فعلية صأ رت بماضٍدو جملة فعلية صهذا "نحو رت بمضارع ، أو جملة اسمية ، د

   ."و يوم بكر قائم ويوم يقوم عمرو ، أ يوم جاء زيد 

جملة فعلية  ، لكن المختار فيما ُأضيف إلى وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي

صرت بماضٍد قوله عرابوي بالبناء و اإلالبناء وقد ر:   

  الصبا   على حين عاتبت المشيب على                    

وقع قبل فعل معرب ، أو قبل  اإلعراب ؛ وما النون على البناء وكسرها على فتحب

 ينفع وهذا يومُ: ( عراب ويجوز البناء وقد قرئ في السبعة اإل مبتدٍإ ، فالمختار فيه

  .البناء  عراب و بالفتح علىاإل بالرفع على) الصادقين صدقهم 

 رت بمضارع أو دة فعلية صلي جمله ال يجوز فيما ُأضيف إنّومذهب البصريين أ  

جملة فعلية  لىإضيف ا فيما ُألّجملة اسمية إال اإلعراب و ال يجوز البناء إ إلى

صـ: ه ورد فيحاس وأالنّ ذلك ما ذكره ضٍ ورت بماد  

  البيت ...... الناس  لهىحين أ على                      

فة ينبغي ضااإل نأل يصحفعال مما ال ضافة لألاإل نأ:  )2(وذكر ابن يعيش    

لى تخصيص على حسب خصوص من إبهام إ بهاتعريف المضاف واخراجه

من  خصأ ال تكون إلّا نكرات ، وال يكون شيءليه في نفسه واألفعال المضاف إ

 هم أضافوا أسماء الزمان إلىنّأ شيء فامتنعت اإلضافة إليها لعدم جدواها ، إال
                                                 

  22 ،12، 19ص /  3ج / الفية ابن مالك  -  1
 16ص /  3ج / المفصل  -  2
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 )1() ينمالَالع برِل ساالنّ ميقو ومي(  :د ، وقال تعالىيقوم زي هذا يوم: فعال فقالوااأل

  ، وقال الشاعر 

لىع ين حاتَعتُب المشيعلى ب باالص              والشيب وازع وقلتُ ألما تصح.  

 الفعل المسمى تنزيال له منزلة ما وقعت إلى الفعل نفسهنّاإلضافة إ: وقال قوم 

ي تسمع بالمعد: ( قولهم : مصدراً  وقد يقع الفعل موقع المصدر في مواضع نحو 

اء:(و كقوله تعالي ، )2()ن تراه من أ خيروسو هِملَيع متَهَأَأنذَر َأم لَم مهرالَ تُنذ 

نُونْؤمـ:قول الشاعر هومن ،)3()ي   

                        4(لهوأ فقلتُ فقالوا ما تشاء(   

  : حاس عندما قال النّ )5(بن مالككذلك وقد وافق ا 

  يا نفعل ب لونا متواختر ب     ا  ذ قد ُأجريكإ وابن وأعرب ما            

فذلك مماألصل وأ زاً ، وأما اإلعراب فعلىالجملة جوا ضاف إلىا يا البناء فحمالً م

فإن كان الظرف المبهم مستقبل المعنى لم  و األرجح فهو األصح نيان بذ وإإ على

يعامل معاملة إذ ؛ بل يعامل معاملة إذا فال يضاف إلى الجملة االسمية ؛ بل إلى 

  :البناء للتناسب كقوله  ؛مبني والمختار فيما تاله فعٌل ،الفعلية

   المشيب عاتبتُ حينِ على                     

  . ماضيةٌ مبهمةٌ وزمان ظروفٌ ،ووقت  ، ذاو إ ،حين  نإ: وقال 

عندما تحدث ابن هشام عن النوع   )6(الذهب يت في شذوروقد جاء هذا الب   

مالم ( عني بالمبهم أ: ات وهو الزمن المبهم المضاف لجملة فقالدس من المبنياالس

و الزمان ؛ فهذا  ،و الساعة  ،و الوقت  ،وذلك نحو الحين ) وقت معين  يدل على

                                                 
  6: سورة المطففين آية -  1
، وهو تصغير رجل منسوب إلي معد يضرب مثال لمن خبُرُه خيٌر من مرآته )  ن تراهمن أ خيٌر ديِّيعتسمع بالُم(وقيل فية أن تسمع  -  2

 "معد"لسان العرب مادة /ويضرب للرجل الذي له صيٌت وذآر فإدا رأيته ازدريت مرآته 
  6آية :سورة البقرة-  3
  16ص/3ج/المفّصل/ورد من غير عزو -  4
  315ص/2ج/حاشية الّصبان-  5
  .76ص/ابن هشام-  6
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جملة ، ويجوز لك فيه البناء و ال لىة إتضافأسماء الزمان تجوز إع من النو

  .عراب بالخفص علي اإل"  حين"علي روىيلي غير ذلك مما ذكر ، وقد اإلعراب وإ

وأضافه فضال في الكالم " على"ه جعل نّصب حين ألما نُنّإ:  )1(قال ابن منظور     

  .إعرابها إلي جملة فتركت الجملة على

عراب المبني ، ويجوز إ ها اكتسبت البناء من إضافتها إلىنّأ:  )2(البغداديوذكر 

ورد قراءة نافع و الزمخشري أ نزومها لإلضافة ، وقد ذكر أحين بالجر لعدم ل

  .)ي يومئذ زخ نوم: ( الكسائي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 "خشف"مادة /لسان العرب 1- 

  .550ص/6ج/خزانة األدب -  2
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 من الَْأمر ِللَّه سنين بِضعِ في(:ية الروم حاس آفقد تناول النّ بالظروفيتعلق وفيما    

  )1()الْمْؤمنُون يفْرح ويومِئذ بعد ومن قَبُل

  .اء فيما اختارهالفر ءافض آلرارال لهذه اآلية  تبين منهجه دراسته 

الكسائي عن بعض بني  ، وحكى" دعومن ب ٍلبمن  قَ": قال ي: ه نّأ )2(حاسذكر النّف 

و الثاني مضموم بال  "ن منو"  ل مخفوضواأل)  و من بعد قبٍل نم هللا االمر( سد أ

مخفوضين بغير تنوين وهذا الموضع  " و من بعد من قبِل :"الفراء  وحكى. تنوين 

كما قال )  و من بعد من قبِل :"ه يجوز نّزعم أ: ه لط فيه النحاس  الفراء بقوغلّ

   :)3(الشاعر

    )4(ارةزالجنهد  سابحٍ داهةَو باللةَ أع إلّا                   

   :  )5(وكما قال

        يا مأكفكفه عارضاً ىرأ ن            بين ذراعي وجباأل هةسد   

  .المضاف ضعيف فالعطف على، ذراعي  األسد وجبهته فاألصل أن يقال بين 

، فيكون مثل  و من بعد قبِل مر منألن هللا اليس في القرآ ن ألنّهو الغلط بي: ثم قال 

  .) سداأل بين ذراعي وحبهة: ( قوله 

، وربعِ بنصف: ، وال يجوز  همِالدر وربعِ ه بنصفخذتُأ: ك تقول نّأال تري أ 

ورجَل وتقول قطع اهللا يد زيد ، أ ، على ورجَل وال يجوز يدهذا ليس بكثير في  ن

 قاس عليهن يثير و الفصيح ، وال يجوز أالك علىل كتاب اهللا ما يحمنّكالم العرب وإ

ما ال يشبهه  .  

                                                 
 4:سورة الروم آية  -  1
 179 – 178ص / 3ج / إعراب القرآن  -  2
بقول 100ديوانة ص ،من قصيدٍة استهّلها بالغزل /لبيت لألعشي من قصيدة ُيخاطب بهاشيبان ابن شهاب الجحدري وذلك في الفخر  -  3

  :فيها
 يا جارتي ماآنت جاره                  بانت لتحزّنا عفاره                             

الفرس الي يدحو األرض بيدية في : أّول جري الفرس و السابح : ، و البداهة  بضم العين بقية جري الفرس  وبقية آل شئ: العاللة -  4
الرأس و اليدان و الرجالن ، وهذا في األصل فيما يذبح ، وسميث بذلك الن الجزار : المرتفع ، و الُجزارة بضم الجيم : العدو ، و النهد 

داهة اول آل شئ و ما ُيفجأ منه و جاء في وصف الرسول صلي اهللا ، و الب/  173ص /  1ج / خزانة االدب ، ياخذها في مقابلة ذبحها
  ) من راه بديهًة هابة : ( علية وسلم

وقد ذآر صاحب الخزانة أن الذارعيين و الجبهة من منازل القمر الثمانية و العشرين ، ) سبقت ترجمتة (  215الفرزدق ديوانة ص  - 5
ع األسد المقبوضة وهما آوآبان نيران بينهما آواآب صغيرة يقال لها االظفار آانها في ذرا:فالزراعان أربعة آواآب ، قال أبو اسحاق 

 319ص /  2ج / البغدادي   –مواضع مخالب االسد 
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وأنت تريد اإلضافة ، فهذا  "و من بعد من قبٍل"ه يجوز نّأ" اءالفر"ه زعم نّكما أ      

لباب كلّه ألل نقضن نت ضافة وإرادتها ، فإذا خفضت وأعدم اإللما كان فيه نّم إالض

  .تريدها تناقض الكالم

 و المعنى: ق ااسح أبو قال. ان تهما نكرنّأ على " و من بعد من قبِل "ما يجوز نّوإ 

هنّ، و منها أ رٍخّو من متأ مٍمن متقدمن قبُل ه شب من عِل: بقولهم  و من بعد   

   - : نشد وأ

   )1(عُل نا مهْئجَِأ تحتُ نم تات نإ                   

ذلك و "من عل"من باب " من قبل و من بعد "وليس :  حاس  بقولهالنّ عليه وقد رد

  . ما ضارع من األسماء ولم يسكنوا من المتمكن : نسبة لقول سيبويه 

عل ا المتمكن الذي جفام "من عٍل": هم يقولون نّحركوه أل)  من عُل( فالمضارع  

من "بين ، وسيبويه قد فصل  حكمويا" وُلأ" بهذا بدُأأ:ة غير المتمكن فقولهم بمنزل

   -: بيات السابقة وكذلك اء فجمع بينهما وأنشد األثم جاء الفر" أول" و بين " عُل

   )2(وُلأ ةُو المنيدعتَ أينا على     ُلجرِي وإني ألوما أد فو اِهللا          

  . خلط في الباب ف

         قبُل "حاس ماجاء في ح النّوقد وض البصريين يه و مذهب سيبو على " وبعد

ما المضاف إليه منه فذها قد كانتا حنّعربا ألن اليأ امسبيله نإ: وذلك عندما قال 

، ا من حركةليخْها فلم ينُمعرفتين من غير جهة التعريف فزال تمكُّ واإلضافة فصارتا

الجر  عرابين فاختير لهما الضم ألنّه قد يلحقهما بحق اإلا قد كانتا معربتمهنّأل

: بن يزيد قال داس محمبا العبأ نا ألّوالنصب فاعطيتا غير تينك الحركتين فضمتا، إ

  . عطيتا ما هو غاية الحركاتلما كانتا غايتين ُأ

بالرفع ) ومن بعد من قبُل هللا االمر(ذكر قراءة  فإنّه: اء في ذلكرا قول الفمأ     

وهما . محالةشيء ال  ضافة إلىاإل راد بهماهما في المعني ينّ، ألبغير تنوين

                                                 
 لم ينسب هذا البيت لشاعر ما -  1
/ ف / ت /  289ص/معجم الشعراء  /البيت لمعن بن أوس المزني رضيع عبد اهللا  بن الزبير ، أبو عبد اهللا محمد بن عمران المرزباني -  2

  .  دار الجيل/ آرنكو 
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ما سقط وذكر  علىالرفع دليٌل  مخفوضتان فهذا ما أخذه عليه النحاس ثم ذكر أن

  : قول الشاعر

  ها من عل إن تات من تحت أجئ                 

ومن  هللا االمر من قبِل قلت: ظهرته ن نويت أن تظهره أو أوذلك إذا جعلته غاية، فإ

1("قبل وبعد"ليه المخفوض الذي أسندت إ ك أظهرتنّ، كأبعد(  .  

  : لولو لم يرد ضمير اإلضافة لرفع فقا

   ُلوأ ةُنا تغدو المنييأ على                          

  .  ه غايةنّأل" أول"رفعت ف

نت في النصب ضافة فخفضت في الخفض ونواإل نت وفيهما معنىطلقتهما فنوولو أ

  :  شعارهامع ذلك من العرب وجاء في أس ، وقد والرفع لكان صواباً

   )2(يمِمالح بالماء أغص كادأ بالً               وكنت ق لي الشراب وساغَ      

يتك وكذلك قولهفرأ جئتك من قبٍل: ن وكذلك تقولفنو  :  

رٍّكَم رٍّفَم بٍلقُم معاً  دبرٍم    كجلمود حطّ رٍخْصالسيُل ه 3(ِلمن ع(   

  :  لمصعب بن عقيل: ومنه

    ونحن ُأ قتلنا األسدشنوءة  سد            مرالذة خ على فما شربوا بعد     

 ورجَل قطع اهللا الغداة يد: ثروان العكلي يقول ذلك عندما ذكر قول أبي وزاد على

  . من قاله

شتريت ا: ن، مثل اليد والرجل، فال تجيزنهذا في الشيئين يصطحبا ما يجوزنّوإ 

و غأ دارالم شبههوما أ زيد  .  

  
                                                 

 319/320/321/ ص 2معاني القرآن ج -  1
ُنسب لعبد اهللا بن يعرب بن معاوية بن عبادة البكاء بن عامر آان له ثار فادرآه ونسبه أبو عبيدة ليزيد الصعق من أبيات يذآر فيها  - 2

بدل " الماء الفرات:"منهم، وآان قبل ذلك قد أغار عليهم وفي البيت روايٌة أخرى وهيانتقامه من الربيع بن زياد و العبسي وأخذ ثاره 
  . الحميم ومن يثبت الرواية االخيرة يفسر الحميم بالبارد وإن آان المشهور فيها الحار فهو من األضداد،

  " عل"وقد قال عبد اهللا الطيب في إعراب 
  تطلُّ على آفاِق عْصِرِك مْن َعِل    وأنت سخٌي أريحٌي ُمحّسٌد             

 :من معلقته ) ترجم(البيت المرئي  القيس  -  3
  ِبِسْقِط اّللوي بين الدَّخوِل َفَحومِل   قفانبك من ذآري  حبيب ومنزل 

  .م 1939 - هـ 1358تأليف حسن السندوبي ، الطبعة االولي  125/133ديوانه ص 
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من قبل  المعنى  : )1(فقال) ومن بعد من قبُل(وقد ذكر القرطبي قراءة من قرأ       

 "قبُل وبعد"كل شيء و  ، وقيل من قبل كل شيء ومن بعد هذه الغلبة ومن بعدها

نيا علىظرفان ب متضمنين ما ليهما وصارا هما تعرفا بحذف ما ُأضيف إنّم ألالض

حاس ن النّبها الحروف في التضمين، كما ذكر أسماء فأشا تعريف األحذف فخالف

  .   ذلك ما هو يوافقه علىاء كأنّرأنكر ما عليه الف

  .)3(ب مضافاًعرني مفرداً وي، يب"قبل"ضد  "بعد" نأ:  )2(وقد ذكر ابن منظور      

يكونان ظرفين إذا ُأضيفا، وهما اسمان " قبُل"نقيض  "بعد":  الجوهري وعند

،  الضم بنيتهما علىحذفت المضاف إليه ـ للعلم به ـ  ، فمتى لهما االضافةصوأ

ها موقع الفاعل وال موقع هما ال يصلح وقوعنّلذلك كان الضم ال يدخلها إعرباً أل

شياء أي من قبل األ) ومن بعد من قبُل مرهللا األ: ( خبر وقوله تعالىوال ال المبتدإ

هما نّم ألالض نيا علىولكن ب" وهذا ما ذكره الفراء"ها، أصلهما هنا الخفض وبعد

  .  غايتان

  فهو لم ينكر أ: ةلفراء في هذه المسألمذهب اا سبق يتضح وممن "قبُل وبعد" 

ورد بعد آلية الروم ذكر قراءة الرفع، ثم أه عندما بدأ شرحه نّن بدليل أظرفان مبنيا

الفراء  نأ عض أشعار العرب الفصحاء، وال ننسىوقد استدل ببك ما يجوز فيهما ذل

من نحاة الكوفة  عدي ل النحو، وله ماله في ذلك كمافي مجا صاحب قدم ثابتة

. قدميناأل

                                                 
 7ص /14ج  /الجامع الحكام القرآن -  1
 "بعد"مادة / العرب  لسان -  2
  :وأنشد ابن عقيل في ذلك -  3

  غيرًا، إن عدمت ما  –بناًء  –واضُمْم 
  له ُأضيف، ناويًا ما ُعِدما      

  قبُل، آغيُر، بُعد، حسُب، أّوُل 
  ودوُن والجهات أيضًا، َوَعُل     

  وأعربوا نصبًا إذا ما ُنكرا
  قبًال، وما من بعده قد ُذآرا     

  71ص /2ج/ ألفية ابن مالك
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  : )2(فهو قول يزيد بن مفرغ الموصولفي باب   )1(حاسورده النّأ ا الذيمأ

    عدس مالعبإ اد عليكارةٌم            نجوت طليقُ وهذا تحملين    

   )3(...)مكُفسنْأ لونقتُتَ تم هؤالءنْأ مثُ( :عرابه لقوله تعالىحيث أورده عند إ

  .  هؤالءيا: التقدير:  قال القتبي" هؤالء تقتلون أنفسكم:"قال ف

، وقال أبو  هذا أقبل:  قول سيبويه وال يجوز عنده هذا خطأ على: حاسقال النّ

،  لوننتم الذين تقتين وتقتلون داخل في الصلة أي ثم أالذ بمعنى "هؤالء"ق اسحإ

وإن كان قد  الذي بمعنى" هذا" نأخطأ من قال إ:  وسمعت علي بن سليمان يقول

  :  نشدُأ

               البيت. ..مارة اد عليك إعدس مالعب  

  .  هذا بطالن المعاني نفإ: اف المبرد قائالًوأض

يجوز أن يكون :  الذي وذلك عندما قال معنىجيء هذا بحاس مجاز النّوقد أ     

ز ، وال يجو فعولهم:  "نفسكموأ"،  نتمخبر أ" وتقتلون"التقدير واهللا أعلم أعني هؤالء 

  . ن يتصل المفعول في مثل هذاالخليل وسيبوية أ

 نىد من معرهي المشار بها ج ن أصل ذا الموصولةأ:  )4(ولقد ذكر السيوطي

  .  )5(واستعمل موصوالًشارة اإل

                                                 
  65ص/1ج/إعراب القرآن -  1
  : يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرّي، يخاطب بها بغله وبعده -  2

  تالَحَم في درٍب عليِك مضيُق     طليق الذي ُنجي من الحبس بعدما
  لكلِّ اناس خطبُة وحريق     َذِري وتناسي مالقيِت فإّنه

   42ص /6ج/خزانة 
شدة الوطء علي األرض والكدح أيًضا، وعدس الرجل : العْدُس بسكون الدال: حيث قال" عدس"مادة / لسان/ أوردابن منظورهذا البيت 

يْعِدُس عْدسًا وعدسانًا وعدوسًا ذهب في االرض، وعدس وحدس زجر للبغال، والعامة تقول َعْد، وقد جعل يزيد بن مفرغ البغلة نفسها 
  : عدسًا وقال فيها

  ٍد لطروُق لكلِّ آريم ماج  فإن تطرقي باب األمير فإنني 
  ومثلي بشكر المنعمين خليُق   ساشكر ما أوليت من حسن نعمة

عبّاد ين زياد ين أبي سفيان وآان معاوية قد وّلاه سجستان واستصحب يزيد بن مفرغ معه ، وآان عبّاد طويل اللحية فهبت ريح : وعّباد هذا
  فنفشتها فقال بن مفرغ 

  فُنعِلَفها خيوَل المسلمينا   أال ليت اّللحي آانت حشيشًا 
خرة؛ فلذلك فأخذه ُعبيد اهللا بن زياد فحبسه وعّذبه َبألوان العذاب ولما علم عباد بهذا أرسل إليه من يفك حبسه، فأرآبوه بغلة وألبسوه ثيابًا فا

 .أنشد ما سبق
 .85:سورة البقرة آية -  3
 590ص  1ج/همع الهوامع -  4
أن تكون بعد : فتصير اسمًا واحدًا والثاني" ما"حداهما أن تكون غير ملغاة والمراد بذلك أن ُتّرآب مع أ: ذا ُتستعمل موصولة بشرطين - 5

  .215سورة البقرة آية ) يسألونك ماذا ينفقون: (آقوله تعالي" من"أو " بما"استفهام 
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، فخالف قوم" من"ا بعد موأ" ما"خالف في جعلها موصولة بعد بو حيان وال وقال أ

 د إلىوإنما صارت بالر" ما"تخص من يعقل فليس فيها إبهام كما في  "من" نأل

 إلى اإلبهام وجذبتها إلى خرجت ذا من التخصيصاالستفهام في غاية اإلبهام، فُأ

م يتقد الكوفيون وقوع ذا موصولة وأنجاز لتخصيصها وأ" من"كذلك  معناها وليس

  : عليها استفهام كقوله

  نجوت وهذا تحملين طليق                       

  .ثان وخبرأ اٌلتحملين ح نجيب بأوُأ 

 جوا عليهرستعمل موصوالت وخن تُأسماء اإلشارة كلها يجوز أ نوعن الكوفيين أ

،  يمينك حال من اإلشارة نوُأجيب بأ،  )1()لك بيمينك ياموسيوما ت: (قوله تعالى

هاَأنتُم هُؤالء حاججتُم فيما لَكُم بِه علم فَلم (:  يضاً قوله تعالىجوا عليه أروخ

ونلَمالَ تَع َأنتُمو لَمعي اللّهو لْمع لَكُم بِه سا لَييمف ونآجحاججتم الذين:  أي  )2()تُح  .  

" من وما"ذا  فإن لم يتقدم على:  عندما قالان با حيأ )3(شمونيوقد وافق األ     

  :  جازه الكوفيون تمسكا بقولهاالستفهاميتان لم يجز أن تكون موصولة وأ

  البيت ... مارة عدس مالعباد عليك إ                

  حال  "وتحملين" جملة اسمية" طليق" نأ ج علىروخُ

لهم ا في قولّالذي ؛ إ بمعنى لم نثبت ذا :قال سيبويه نأ:  )4(وعن الزمخشري    

  :نشدوا ثبته الكوفيون وأوقد أ" ماذا"

  البيت .... عدس مالعباد عليك                 

ماذا "في أن  سيبويهكما ذكر أي والذي تحملينه طليق وهذا شاذ عند البصريين 

  نوجوابه حس أي شيء الذي صنعته :يكون المعنىن أ:  أحدهما:  وجهين" صنعت

  .بالرفع 

  :  نشد للبيدوأ
                                                 

 79: سورة طه آية 1-
 66: سورة آل عمران آية -  2
  .74ص/1ج/حاشية الّصبان -  3
  .23ص/4ج/المفّصل-  4
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  ُلاطوب الٌلم ضي أضقْيفَ نحبأ            ماذا يحاوُل المرء سأالنِا تألَ    

صنعت  أي شئ:  ه قيلكما هو بمنزلة اسم واحد كأنَّ " اماذ"ن يكون أ:  والثاني

بالرفع  )1()اذَا ينفقُون قُِل الْعفْوميسألونك  و( : ريء قوله تعالىوجوابه بالنصب وقُ

  . والنصب 

من الموصوالت موصوالت عامة في المفرد والمذكر  نأ )2(وذكر ابن هشام      

فَمن يعلَم َأنَّما ُأنزَِل ِإلَيك من ربك (َ : صل وضعها لمن يعقل نحو؛وأ" من"وهي 

  . )3()ِإنَّما يتَذَكَّر ُأولُواْ اَأللْبابِالْحقُّ كَمن هو َأعمى 

  . )4()اقب اِهللا دنْا عمو دفَنْم يكُدنْا عم(:  قوله تعالىلما ال يعقل، نحو" ما"و

شموني فيها ، وذكر ما اشترطه األ "جاءني ذو قام" : ، يقولون في لغة طيء" ذو"و 

   )5()الُواْ َأساطير اَألوِلينَأنزَل ربكُم قَ وِإذَا قيَل لَهم ماذَا(: واستدل بقوله

  : و كقولهأي ما الذي أنزل ربكم أ

   هالَذا قَ نم: قاَليتها ِللْقُ دقَ    ريبةغَ لوكي المتأت يدةصوقَ

  :  ، واستدلوا بقوله ط خالف فيه الكوفيون؛ فلم يشترطوهوهذا الشر

  نجوت وهذا تحملين طليق                 

ويسألونك : (اء عند تفسيره لقوله اهللا تعالى الفر نأ:  )6(وقد ذكر صاحب الخزانة

ذاك؟  العرب قد تذهب بهذا وذا معني الذي فيقولون من ذا يقول:  قال) ماذا ينفقون

   : نشدوامن الذي يقول وأ في معنى

   البيت ...عدس مالعباد عليك امارة                

ي هذا البيت حيث استدلوا به مذهب البغداديين ف لىوقد أشار أبو علي الفارسي إ

  . ذا بمنزلة الذي؛ والنحاس صاحب مدرسة بغدادية نأ على

                                                 
 219:سورة البقرة آية  - 1
 80،  79ص / سذور الذهب -  2
 19:سورة الّرعد آية   -  3
 .96:سورة الّنحل آية-  4
 ..)واذا قيل لهم( 24سورة النحل آية  -  5
  41ص/ 6ج  /البغدادي  -  6
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يدعو لَمن ضره (: بري ذلك البيت عند قول اهللا تعالى وقد ذكر ابن جرير الط    

  . )1()ولَبِْئس الْعشيرَأقْرب من نَّفْعه لَبِْئس الْمولَى 

ذلك في تأويل  ذلك في موضع نصب بوقوع يدعو عليه، ويكون نإ: حيث قال

قرب من ن ضره أمهو الضالل البعيد يدعو، ويكون ل الذي الذي، ويكون المعنى

على معنى وما التي " وما تلك بيمينك يا موسي: " لهنفعه مستأنفاً، وهذا مثل قو

   : ومثله قول الشاعر   )2(بيمينك يا موسى

  البيت  ...مارة عدس مالعباد وعليك إ             

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  13:سورة الحج آية  -  1
  417، 416ص / 3ج /الجامع لتأويل القرآن  -  2
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  المبحث الخامس                               

  

  شواهد األفعال                                
  

 شواهد الفعل المضارع)   1

  

  .مرفوعه / أ

  

  .منصوبة / ب

  

  .ه مجزوم/ ج

  

 )جملة الشرط  ما جاء على تأويل الشرط ، ( مر فعل األشواهد ) 2 
 
  . األفعال النا قصة /أ  

  

  .ةأفعال المقارب /ب
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  مبحث األفعال                             

  

  - :المضارعشواهد الفعل 

ه صحة دخول قد بزمان ومن خصائص  ران حدثقتمادّل على ا الفعُل    

لجوازم ولحقوق المتصل البارز من الضمائر وتاء التأنيث وحرفي االستقبال وا

قد فعل وقد يفعل وسوف يفعل وسيفعل ولم يفعل وفعلت : ساكنة ، نحو قولك 

  .  )1(وفعلت وافعليويفعلن ، 

فهو ما يعقب في صدره الهمزة والنون والتاء والياء وتسمى : المضارع  اأم

ويشترك فيه الحاضر والمستقبل ، وقد ،  "أنيت"في قولك ؛ تُجمع األربعالزوائد 

  . )2(ربالرفع والنصب والجزم مكان الج فأعربع االسم رضا

   -: أوالًوسوف أدرس  

   -: شواهد المضارع المرفوع  

وقد هنا  )3(حاسالنّ وردهأوالذي  .زم اصب والجاده من النويكون ذلك نسبة لتجر

  : )4(بثينةقول جميل  على القطع واالستئناف هو جاء مرفوعاً

   . )5(قُطنْيالقواء فَ بعالر سأْلتَ مألَ               

 ءآم اءمالس نم َلنزَأ اَهللا أن رتَ مألَ( :هداً حين أعرب قول اهللا تعالى أورد ه شا

  .   )6() يربِخَ يفٌطلَ اَهللا إن ةًرضخْم ضاألر حبِصتُفَ

المعنى : ، الذي قال فتصبح ليس بجواب وإنما هو خبر عند الخليل : حيث قال 

   : كما قال  انتبه أنزل من السماء ماءاً فكان كذاو كذا: 

                                                 
  .2ص/ 7ج/ المفصل / ابن يعيش  1-
  .6ص/ نفسه  2-

  .74ص/3ج/إعراب القرآن - 3
 ) ترجم (البيت لجميل بن معمر الُعذري  4-
  :وهو صدر بيت عجزه  5-

  وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق                      
شرح يوسف / 121ديوان العذريين، ص. سبب هذا القول أن أهل بثينة وجميل فاجأهما في خلوة  ، وبقيت تناشده حتى انصرف عنها فكانت أبياته تلك  

  م1992الطبعة األولى / بيروت / دار الجيل / عيد 
  :قال عمارة: نبات فيه أن السملق األرض المستوية ، وقيل القفر الذي ال " : سملق"ورد في لسان العرب مادة  

  .يرمي بهن سملق عن سملق                                     
 .63:سورة الحّج آية -6
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   ألم تسأل الربع القواء فينطق                        

اهللا تبارك  نعلم أا: كما تقول في الكالم ر  ، خب" ألم تر :   )1(الفراء وقال

  . مخضرةً األرض ينزل من السماء ماء فتصبح وتعالى

فيكون ) النحاس ماذكرههذا ( عند القرطبي ليس بجواب   "فتصبح " 

  .ستدل بالبيت السابقوا هوسيبويوبا وقد ذكر قول الخليل منص

  على فعالر "ما تأتينا فتحدثنا "يجوز في :  فقد قال )2(أما الزمخشري   

م هلَ نؤذَال يو(  : يره قوله تعالىونظ، فما تحدثنا االشتراك كأنك قلت ما تأتينا 

   : ومثلها ماتأتينا فأنت تجهل أمرنَ : ك قلت االبتداء كأنّ وعلى )3() رونذتَعيفَ

  البيت  ...ألم تسأل الربع                         

م كُرس ملَعي وفي األرضِ مواتفي الس اُهللا هوو: ( قوله تعالى  جاء مستأنفاًوما

وجهاهللا في " أو هو خبر ثالث ، ويجوز أن يكون ، أي هو يعلم سركم ، ) كم ر

  .عد خبر خبراً ب "السموات 

كل حال ق على خر ولكن جعله ينطل األول سبب اآللم يجع : )4(هقال سيبوي 

ممن يحدثك على  اك أي فأنفُأحدثُ ينتيا ينطق كما تقول أفهو مم: ه قال ، كأنّ

 ووا لَدو: ( د كقوله تعالى والرفع جي "لو تأتيه فتحدثه ود: "كل حال ، وتقول

  " فيدهنوا"وفي بعض المصاحف   )5() وننُدهيفَ نهدتُ

آء مالس نم زَلأنْ اَهللا أنرتَ مألَ(   :ه سأل يونس عن قوله تعالى أنّ )6(ذكركما    

اهللا أنزل من  أتسمع أن: هذا واجب وهو تنبيه ، كأنك قلت : ، فقال .) ..ء مآ

ما خالف الواجب النفي ألنك تنقض النفي إذا ، وإنّ االسماء ماء فكان كذاو كذ

  .ر المعنى غينصبت وتُ

                                                 
  :، وقد قال أيضًا ولو جعلته استفهاما وجعلت الفاء شرطًا لنصبت ، آما قال األخر  229ص /  2ج/ معاني القرآن  1-

 .ا ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل حيث سار 
  36ص  7المفصل ج  2-
  36سورة المرسالت االية  3-
 .  37ص/ 3ج/ الكتاب  4-
   9  : سورة القلم أية رقم 5-
 . 40ص/ 3ج/ الكتاب  6-
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ألنه يحسن النصب والحال  "أال تسأل الربع " روى البيت أن ي هفيمنع سيبوي   

  .معناه فإنك إن سألته ينطق  نهذا أل

هذا الكالم  مجاز: قول سيبويه السابق وأضاف قائالً  )1(أورد الزجاج كما   

  )2(ةًاهللا ينزل من السماء ماءاً ، فتصبح األرض مخضر: ه قال مجاز الخبر كأنّ

   : وأنشدوا 

  ... )3(سأل الربع القواء ألم ت              

  ق أي فهو مما ينط

  .الموضع أفاد النّحاس من الزجاجففي هذا 

" بعد فاء السببية في  نصبي ماهذا البيت عندما ذكر  )4(السيوطي وأورد

دخلت  نأما مؤالً بأ) عليهم فيموتوا  غضىالي: ( كان محضاً نحو  اًسواء "النفي 

ويجوز في المؤول الجزم ."ألم تأتنا فتحدثنا  : "أداة االستفهام التقديرية نحوعليه 

  : والرفع أيضاً كقوله 

  ...ألم تسأل الربع القواء                  

ما بعد فاء السببية قد يبقى على رفعه قليالً وهو  أن )5(:البغدادي  وهو عند  

  . ذكر قول النحاس في ذلك مستأنف ، وقد

 ستئناف والقطع على الشاهد فيه رفع ينطق على اال: فقد قال  )6(معلا األأم

، ق ، وإيجاب ذلك له ، ولو أمكنه النصب على الجواب لكان أحسن معنى فهو ينط

  .ورفعه على تقدير فهو ينطق على كل حال ثم استدرك ذلك 

  : )1(أيضا قول النابغةومن ذلك 

                                                 
 .   436ص / 3ج/ معاني القرآن و إعرابه  1-

/ الكالم وال معنى له  فهو على معنى ذات مخضرة مثل مبقلة ذات بقل ، ومشبعة ذات شبع ، فهو على معنى يجوز مخضرة يفتح الميم وتشديد الراء الن مفعلة ليست في) مخضرة ( ذآر الزجاج أن من قرأ  2-

  . 43ص / 3ج/ معاني 

  . الفكر دار / 137ص/ 17ج/ ومثل هذا ماذآره اإلمام الطبري في جامعة  3-

 .  122ص /  4ج/  عهمع الهوا م 4-

  . 524ص /  8ج/ خزانة األدب  5-

  .715ص/2ج/الّنكت- 6

قال ذلك في مدح أبي قابوس النُّعمان بن المنذر ، يوجَّه الخطاب فيها إلى عصام حاجب النعُّمان ، وعصام هذا لم يرث السيادة ، البيتان للنابغة الذبياني -1
ُعصاما وعلمته الكر  نفس عصام سّودت: ولكنه صار سيدًا بنفسه وهو الذي ُينسب إليه آل من أدرك المجد العن أب فيقال ُعصامي وهو الذي قيل فيه 

  واالقداما 
  ألم أقسم عليك لتخبرني    أمحمول على النعش الُهمام :     يقول فيها " 231"ص/وأبيات النابغة  في ديوانه
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  رامالح رهوالشّ اسِالنَّ يعبِك             رلهي وسبوقابأ كلهي نفإ

أخذُْنَو بعده ابِنَبذ عشٍي               الظَّ أجبرِه ليس له ـنَسام  

م كُيبأيد اُهللا مهبذّعم يوهلُتقَ (: قوله تعالى ما أعرب عند أورد النّحاس ماسبق 

زِخْويهم ونْيصكُرم عهِليشْم ويف صدقَ ورمٍو مؤمنين)(وذْيهغَ بم هِوبِلُقُ ظَي

وتُياُهللا وب لَعى من شَيواُهللا اء عليم حك1()يم( .  

  والتقدير بمعنى المجازاة موهو جزجوابه " اهللا ميعذبه"، أمر" اتلوهمق" :حين قال

 مٍقو صدور ويخزهم وينصركم عليهم ويشف بأيديكم" إن تقاتلوهم يعذبهم اهللا :أي

، ويجوز فيه الرفع على القطع من  عطفه كلُّ" يذهب غيظ قلوبهم"و "مؤمنين

والكوفيون  ، وهو محمول على المعنى ، أن إضمار على النصبويجوز  لاألو

 ن وإ ونأخذرفعت  شئتن إ: قالو النابغةذكر قول يقولون على الصرف ثم

  .)2(ت نصبتهشئ

  .إعادتهحاس وذلك يغنى عن في ذلك هونفسه قول النّ )3(القرطبيوقول 

قوله  يتمثّل في الجواب بالواو بعد الشرط والجزاءفانتصاب  )4(البغداديأما 

إن في ذلك آليات ِلكِل  هرِهعلى ظَ دواكر نلْلَظْيفَ يحالر نِكسي شَْأي إن:(تعالى

   . )صبارٍ شَكُورٍ

 انَاتيءافي  لونادجي ينذالّ ملَعيو( )يرِثكَ نع فُعوا ويبسكَا مبِ نهقَوبِويأ:(ثم قال

الَمهم من م5()يصٍح( .  

  .النابغةاستأنفه ومثله قول  ارفع" ويعلم"ومن قرأ 

على  "نصبا"وروى  ،جزما بالعطف على جواب الشرط" ونأخذْ" : وىوقد ر

   .على االستناف  أيضا "رفعا" يالجواب ورو

 -: )1(ذلكفي وقد قال ابن مالك 
                                                                                                                                              

 فإني ال ألومك في دخول    ولكن ما وراءك ياعصــــام                                                                   
  ".14،15"براءة ،أية سورة  -1
 . 111ص/ 2ج/ إعراب القران / النحاس  - 2
 . 87ص  7ج/ الجامع ألحكام   -3
 .  510، ص  7ج/ خزانة األدب  -4
 "35,34,33:"سورة الشوري اآليات - 5
  .   376ص  / 2شرح ابن عقيل ،ج -1
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  ن مقتَرن     بالفَا أو الواو بتثليث قَي إن زاالج دعبن م والفعُل  

مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه " أي إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع   

 وإن: ( رئ بالثالثة قوله تعالى الجزم ، الرفع ، النصب ، وقد قُ: ثالثة أوجه 

 "يغفر"زم بج..) . اءشَن يمِل رفغْيفَ اُهللا هبِكم باسحوه يفُخْم أو تُكُسفُي أنْا فم ادوبتُ

   : قولهورفعه ونصبه وكذلك روى بالثالثة 

      فإن يهو قَلك أبابوس يهلالنّ ك     ربيعاس والشهر الحرام   

   امـليس له سن رِهالظّ أجب       عيشٍ ذ بعده بذنابِونأخُ      
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   :قد ذكر في الباب نفسه قول رؤبة )1(هكما أنّ

                يريد أن يعربه فيعجم2( ه(  

م هلَ نيبيِل هموقَ انِلسا بِإلّ وٍلسن را منَلْسأر ومآ: ( وذلك عند قوله تعالى   

 )3() يمكالح زيزالع وهو ءآشَن يي مدهوي ءآشَن يم اُهللا لُّضيفَ

مستأنف ،  "يضلُّ اهللا من يشاء ف "ب بالم كي ، صنُ " ن لهمليبي : "حيث قال 

 رقنُو مكُلَ نبيِلنُ : (وعند أكثر النحويين ال يجوز عطفه على ما قبله ، ونظيره 

في األرامِح آشَا نَمى إلى ءسم4()أجٍل م(   

 السابق  نشد قول رؤبةأثم :  

على أن يكون  "اهللا من يشاء  ضلُّيف "النصب في يجوز : وقال أبو إسحق 

  )5()ناً زاً وحودم عهلَ ونكُيِل( مثل 

 خراآلوانقطاع  "أن"الفعل في  هذا الشاهد في باب اشتراك )6( أورد سيبويهو

  ثم ، والفاء ، والواو ، : رك شفالحروف التي تُ ؛" أن"عمل فيه الذي  األولمن 

  .  ينأن تأتيني ثم تحدث أريد: وذلك قولك 

قال عزوجل ،شرك على هذا المثال ويجوز الرفع في جميع هذه الحروف التي تُ

 ) :اكَمِل انرٍشَب أن ْؤيتياُهللا ه الكتاب كْوالحم النُّوبثُ ةَوم كُ اسِلنِّل وَلقُيونوا عاً ادب

  )7() اِهللا ونِن دي مِل

ت ما أردكلَّ: قال ه ولكنّني ، لن يرد الشتيمة، فتشتمتيني أريد أن تأ: وتقول 

  :  ، قال رؤبة"أن"إتيانك شتمتني فمن ثم انقطع من 

                                                 
  .228ص/2ج/الّنحاس -  1

وقبل البيت .  م  1980/  2دار أالفاق ط / مراجعة دار أحياء التراث العربي/ صححه وليم بن الورد/مجموع أشعار العرب / 186ص /ديوانه  2-
  الشعُر َصْعٌب وطويٌل ُسلمْه                                                             :المستشهد به 

  إذ ارتقي فيه الذي ال يعلمــْه                                                                             
  زّلت به إلى الحضيِض قدُمـْه                                                                           

  ربه فيعجمـُــــــــْه يريد أن يع                                                                          
  والشعر ال يستطبعه من يظلُمْه                                                                        

  ص /7ج/لمفصَّالوقد ُنسب هذا إلى الحطيبة في المفصل عندما حضره الموت فقال له قومه أو ص فقال تلك األبيات 
  ". 4: "سورة إبراهيم، اآلية  -3
   53ص /  3اهللا تعالى ذآره قال ذلك ليبين لهم أمر البعث وليس ذآره ليقر في األرحام جاء ذلك في الكتاب  ج يصح نصب نقر ألنَّ: وقد قال السيرافي  -4

 ". 5:"وذلك في سورة الحج أية
 "  . 8:" سورة القصص آية  -5

 .  1ص/  3ج/ الكتاب  6-
  .79سورة آل عمرآن آية  - 7
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                      يريد أن يعربه فيعجمه     

  فإذا هو يعجمه أي 

إنك إذا :  فيه قالف جوازم الفعل المضارعفي باب  )1(الزمخشري وهو عند    

  : عطفت فعالً على الجواب المجزوم فلك فيه وجهان 

في الجواب  "األول"مع " الثاني"بالعطف على المجزوم على اشتراك الجزم 

  : والرفع على القطع واالستئناف كما قال 

                         يريد أن يعربه فيه عجم  

ي ا فبدو متُ وإن: ( أي فهو يعجمه على كل حال ، ومثله قوله تعالى    

 رئ رفعاًقُ،  )من يشاء بويعذّ لمن يشاء فيغفر كم به اُهللااسبحي خفوهم أو تُكُسأنفُ

والواو من حروف العطف ذلك بين الفاء  م ، وال فرق فيوجزماً على ما تقد.  

خر من وانقطاع  اآل "أن"الفعل بعد : هذا البيت في باب  )2(دروقد أورد المب

على الحرف لم يكن  جراءاِإلمن  لباألوردت وذلك إذا أردت بالثاني ماأ: ول األ

كان مقطوعاً مستأنفاً  لاألوعليه ، فإن كان الثاني خارجاً عن معنى  إال منسوقاً

  : ة وكقول رؤب "يعنِّ دفتقع تأتينيإن ": وذلك مثل 

  يريد أن يعربه فيعجمه                       

  . فإذا هو هذه حاله ، فعلى هذا يجرىفإذا هو يعجمه، أي : أي 

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .   55ص / 7ج/ شرح ابن يعيش /لالمفص  -1
  33ص / 2ج/ المقتضب  -2
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  -: شواهد المضارع المنصوب 

  : نواصب الفعل المضارع 

    نصب بعوامل لفظية وهيي  :"ربعه تنصب ، هذه األ "، إذن، ولن، وكي  أن

ختصاصها ما عملت الإنَّ األربعةفهذه  ؛ معها" أن"فبإضمارومعداها  بأنفسهاالفعل 

  . )2(لالسم ةالناصب الثقيلةة بأن الخفيف "أن" )1(بالفعل ، وأما عمل النصب خاصةً فلشبه 

بمعنى   ،ووأ، والالم ، حتى  :نصب بأن مضمرة بعد خمسة أحرف وهيوي

لنفي واالستفهام األمر والنهي ، وا "والفاء من جواب األشياء الستة ، وواو الجمع  ،إلى

  . )3("والتمني والعرض

ها حروف فهذه الحروف ليست هي الناصبة عند سيبويه وذلك من قبيل أنّ

فلذلك  في أحدهما لفال يعم واألفعال األسماءوحروف العطف تدخل على  ؛عطف

ح نصب الفعل ر أن بعدها ليصوجب أن يقد .  

اء إلى أن النصب في رالناصبة بأنفسها ، والفها هي أنّ وذهب الجرمي إلى

  . بل هي منتصبة على الخالف  )1(هذه األفعال البهذه الحروف

بأنفسها لكانت  كأن،  ناصبةها لو كانت بأنّ لجرميارد قول مبال أبطلوقد 

  . أن تدخل عليها حروف العطف  فيجوز
                                                 

 .   15ص / 7ج/شرح ابن يعيش / المفصل  1-
نهما ، وأما لك يستقبحون الجمع بيفهما مثالن وآذ:   فأما  اللفظ  من جهة اللفظ والمعنى:  وجهين  نوالمشابهة م 2-

المشددة وما بعدها من االسم  "أن " المصدر ، آما أن الفعل في تأويل وما بعدها من  "أن"المعنى فمن قبل أن 
 . 15ص/  7ج/ مفصل    - ناصبه للفعل علت هذه انت المشددة ناصبه لالسم ُجفكما آوالخبر بمنزلة اسم واحد ،

  : ن مضمر في جواب األمرثال ما جاء منصوبًا بأم 3-
  فقلت أدعي وأدعو                                  

التفتروا على اهللا (: وقوله .  81:سورة طه اآلية ) يحلَّ عليُكم َغضبي وا فيه فالَتطغ: ( قوله تعالى : ي ثال النهوم
  .   61:طه، اآلية ) ذبًا فيسحتكم بعذاب آ

  هم  ًا إلّىمن قوم فأذآرهم          إال يزيدهم حبب حوما أصا                   : مثال النهي 
   "بالد تميم"إلى بالده  يرة ، قد أتى اليمن فحّند بن ُعمالبيت لزياد بن حمل بن سع

   واإلخاُء بيني وبينكم المودُة          جارآم ويكوَن  ُكألم أ: أما االستفهام فهو قوله  
  ) فوزًا عظيمًا   ياليتني آنت معهم  فأفوَز: ( قوله تعالى ومثال التمني 

  أي في الماء  أال تقع الماء فتسبَح: مع العرض وقد ُس هاخروآ
  : حضيض وهو آقول الشاعر توآذلك ال

  .نيه يف آاَد وجٍد خمدي ناَرفُت      يا سلمى على دنٍف  نلوال تعوجي
ه يمتنع إظهار أن مع هذه األحرف إال  الالم إذا آانت الم آي فإن  اإلظهار جائز معها ، ذهب الزمخشري إلى أّن -1
  ) .بلغوا قد ُأ نليعلم أ( م اإلظهار والنصب على إضمار أن ا المؤآدة فال يجوز معها إال التزافأّم
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رة مقد" أن "إن ولم قلتم : وهو قوله  اًاالً مفيدسؤ )1(بن يعيشأأورد  وفي هذا

رة بعد إذن ، ولن، ولم تكن مقد "لواو ، أو ، الفاء ، حتى والالم ا"بعد هذه الحروف 

   ؟وكي

وتُحدث فيها  األفعالفي أحد وجهيها تلتزم  "، إذن ، ولن ، وكي إن" إن:قيل 

اها ، لمشاركتها إيملت عليها وعملت عملها حمها الفعل فوفي لز نمعاني فصارت كأ

د الفعل فإذا وج  األفعالال تعمل في  األسماءفأما الالم وحتى فهما حرفا جر وعوامل 

  .بعدها منصوباً كان بغيرهما 

   :   )4(فهو قول المغيرة )3(على إضمار أن)2(وما ورد منصوباً 

       سأترك لي ِلزِنْمني تَبوألحقُ      يمٍم بالحفأ ازِجتَساريح  

  

 إن هرِهلى ظَد ا عاكور نلْلَظْيفَ يحالر نِكسشأ يي إن: (  وعز وذلك عند قول اهللا جّل

ِلي ذَفك آليلِّكُِل ات صورٍكُشَ ارٍب( )أو قَوبِيهبِ نكَا مساوب ويفُع عكَ نيرٍث) ( ويلَعم 

  )1()يصٍحن مم مها لَم انَاتيءاي ف لونادجي ذينالّ

                                                 
 .  18ص  / 7ج /شرح ابن يعيش/المفصل  -1
كون  ناقص بعد الالم إن سبقت ب: أحدها : ع  نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبًا في خمسة مواضُي -2

النساء آية ) اهللا ليغفر لهم لم يكن : ( وقوله تعالى  ،"40:"العنكبوت اآلية) ن اهللا ليظلمهم وما آا( ماضي منفي نحو 
ذا البيت الذي لم هوآ" يني  حقي ك أو تقضأللزمّن: "، والثاني بعد أو أذا َصُلح في موضعها حتى نحو " 137:"

  :  ُينسب
   ا لصابُرفما انقادت  اآلمال إّل         نىألستسهلّن الّصعب أو أدرك الم                      

  .ا ــها أو تستقيمآعوَب آسرُت          ومــــــــــــإذا غمزت قناة ق وآنُت     :أو إال آقوله  
، من شعراء الدولة األموية آانت في لسانه عجمة فلّقب باألعجم  ليملزياد األعجم وهو زياد بن سليمان أو ُس :البيت 

  .اًء يداريه الّناس ويخافون نقمتهوآان هّج،  عاصر المهّلب بن أبي صفرة وله فيه مدائح ومراٍث
   "9:"الحجرات اآلية) تبغي حتى تفئ  فقاتلو التي(بعد حتى إن آان الفعل مستقبًال نحو  :والثالث 

) اليقضى عليم فيموتوا  : (بعد فاء السببية وواو المعية ، مسبوقين بنفي أو طلب محضين نحو : والرابع والخامس  
  . "73:" اآلية النساء ) ليتني آنت معهم فأفوز يا: ( ، وقوله   " 36:"فاطر

  "  88 – 85 -81 "ص /  4ج/ أوضح / ابن هشام ".81:"طه اآلية ) يه فيحل عليكم غضبي ال تتطغوا ف: ( وقوله 
ما ًال على األصح وهي أم الماضي خالفًا البن طاهر وترفع اهوهي الموصولة ب" عن " ويقال  من النواصب أْن -3

 .بدليل االتفاق عليها الباب 
اسمه المغيرة بن يزيد بن حبناء بن عمرو بن ربيعة بن أسد بن عوف بن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن حنظله بن مالك بن مناة ، وحبناء  - 4

ه حبناء وهو شاعر إسالمي من شعراء الدولة األموية ، وأبو،  لقب غلب على أبيه واسمه جبير بن عمرو ولقب بذلك لحبن آان أصابه 
شاعر وأخوه صخر شاعر آان يهاجيه ، وقد هاجى زياد فأآثر آل واحد منهما على صاحبه ، وأفحش ولم يغلب أحد منهما صاحبه آانا 

  .  459:ص / 13ج/ األغاني .  امتكافئين في مهاجماتهم
  .   35 – 34 -33: سورة الشورى اآليات  - 1
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عطف ، وكذا ) فيظللن ( شرط ومجازاة )  يحسكن الري يشأ إن: ( حيث قال 

  .) ويعف ( أو يوبقهن وكذا ( 

الكالم معطوف  نأل أيضاً عطفٌ) ويعلم الذين يجادلون ( وعند سيبويه 

)  من يشاء بويعذِّ لمن يشاء كم به اهللا فيغفريحاسب(  :بعضه على بعض ، ومثله

  -: وكذلك قوله النابغة 

فإن يهلك أبو قابوس يهلك         النّاس والشهر الحرام ربيع  

  اب عيش         أجب الظهر ليس له سنـامونمسك بعده بذن

الرفع عند سيبويه أجود ،  أن الّعلى العطف ، ويجوز رفعه ونصبه إ" نمسك"فجزم 

  . نيالمدنيوهي قراءة 

صب عنده بعيد ، النّوعلى أنه مقطوع مما قبله مرفوع ، ) الذين  ويعلم(  :وقوله

سيبويه في البعد بقول  وهي قراءة الكوفيين ، والصحيحة قراءة أبي عمرو ، وشبهه

 - :الشاعر 

  يم مساترك منزلي لبني ت                           

أمثل ألنه شرط وهو غير واجب  اآليةالنصب في :  )1(وقد قال النحاس

  : نشد وأ

     ومن رِتَغْيب عقَ نومه اليْلز يرارِى        مصأقْ عامٍو مجراً ومسابــح   

     تُوفَدنْن مه اِلالصحات وإن سْئي          كُين ما أسالنّ اءار فكَ أسِي ركَباب  

  وشبهه بقوله  ، و رفع لكان أحسن  واختار أبو عبيدة النصبول"  دفنوتُ "فنصب 

  )2() ابرينالص ملَعم ويكُنْدوا ماهجاهللا الذين  لمِعا يولم(  :وعز جّل

صب به النّ فاألولىجواب لما فيه النفي  " ويعلم"  نتبهان ألش يالووهما ال يتجانسان 

  . ليس بجواب فيجب نصبه )  لونادجي ينم الذلَعوي: ( وقوله تعالى  ،

 بالرفع ، والباقون " يعلم"وابن عامر على  أن نافعا )1(ذكر القرطبيو

: (  )2(قوله في سورة التوبة، كبالنصب ، فالرفع على االستئناف بعد الشرط والجزاء 
                                                 

 .  58  -  57:ص /  4ج / إعراب القران  - 1
  .   142: سورة أل عمران آية - 2
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ونظيرة في . رفعاً) اء شَي نلى مع اُهللا توبيو: ( ثم قال ) م هِليم عكُرنصوي مهويخْزِ

  .  محذوفه خبر ابتداء ، وينطلق عبد اهللا ، أو على أنّ "كأت تأتي إن": الكالم 

 علمكم وينْوا ماهدج الذين علم اِهللاا يولم: ( والنصب على الصرف كقوله تعالى 

الصن يهلك فإ:" نابغة صرف من حال الجزم إلى حال النصب كقول ال)  ابرين"   

، ك تصنع أصنع مثله وأكرمام: قبلها جزماً ، تقول  نأل "أن " إضمارصب على نّوال

وإن بالجزمك شئت قلت وأكرم .  

على أن ينصب في الواجب والنصب فجاز  ارضطراال ذلك على )3(المبرد وخرج    

يكون أن : تريد فتكرمني  تأتيني إن: إلى االسم المعنى فيقول  باألولأن يذهب  ضمارا

  الشعر للضرورة وذلك مثل  وز فيما يج، فهذا اليجوز في الكالم وإنّ مكرامنك إتيان فإ

   ا ريحتَأسفَ جازِبالح لحقُوأ                      

معانيها ،  اختلفت الفاء في جميع أماكنها عاطفة وإن نأ: )4( األعلموقد ذكر 

  .وجهين مختلفين  بإعرابٍ واحد على وقد يتناول العامل الشيئين

،  متأوٌل واألخر عطفٌ ظاهرعطف : وجهين أحدهما  والعطف بالفاء على

  " .ثم"ويجوز مكان ذلك  ،معناه  ل الثاني في إعراب األول وفيدخأن تُ: فالظاهر 

ل المحمول على المعنى فهو أن يكون ما قبل الفاء غير تأوموأما العطف ال 

خرجت إلى التغير وإضمار شرطاً على وجوه مختلفة ُأقاً بعد الفاء موجب ويكون معلّ

  : وأنشد مستشهداً على ذلك بقوله ، أن لتدل على تلك الوجوه 

  يم مسأترك منزلي لبني ت                      

  :كما أنشد 

            انِ فَنَسير  اقُانَيمليى قَدماً فَسيحا      إلى ستَسا ريح  

 " الستريحا"الرواية  :ورة ، وقد قيلالواجب ضر في "أن" بإضمار  "استريحا"صب فن

   .فال شاهد في ذلك 
                                                                                                                                              

 .   34ص /  16ج/ الجامع ألحكام القران  - 1
  .14:آية - 2
 . 23ص  / 2ج/ المقتضب  - 3
 .  715،  714، 707ص  / 2ج/ النكت  - 4
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ما في الواجب وإنّ صبتن الالفاء  نالرفع ألجه في هذا وال: )1(خروقد قال في موقع آ

في المعنى فلم يمكن عطفه عليه في  لاألوتنصب في غير الواجب إذا خالف الثاني 

  . اللفظ 

    في الواجب في اضطرار الشعر ، يجوزالنصب : فالقول عنده  )2(ا سيبويهأم

  )3(وهذا ما أورده البغدادي.في االضطرار من حيث انتصب في غير الواجب ونصبه 

غيره فضارع  وجوب ألنّه إنّما يجب به الشيء عند الزجاجقليال  فالنّصب أقوى

  . وهذا قول جميع البصريين ، االستفهام وما أشبهه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  152ص /  2ج/الّتكت - 1
 .   39ص/  3ج/ الكتاب  -  2
  .522ص/8ج/خزانة األدب  -  3
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ا جاء منصوباً على اومم1(ربعد الفاء قول الشاع ضمار أن( :  

  ا ريحتَسنَفَ ليمانيحاً    إلى سسقاً فَنَرى عيس ياناقُ               

ا نَبر كيلبِس نوا علّضيا ِلنَبر:(.د عند قول اهللا جل وعز هذا الشاه )2(أورد النحاس 

  )3() يماألِل ابذَروا العى يتّوا حنُؤمال يفَ مهِوبِلُلى قُع ددوأشْ مهِاِلولى أمع سماطْ

وهو أن : الفائدة  تفسيراً جيداً ، رأيت أن أذكره لما فيه من اآليةهذه ر فسف

هو مذهب و ؛ يل فيهاق ما حالم كي وأص) ك لَيلوا عن سبِضينا ِلرب: ( عز وجل قوله 

   . مى الم العاقبة ه لهذا وسكأنّل أمرهم على هذا كان ا آلمه الخليل وسيبويه أنّ

وقد زعم قوم في الحياة  الًاوأمو زينةًعون تيت فرك آربنا إنّ :المعنى أن

، )4() الوضتَ لكم أن اُهللا نبيي: ( كما قال  ،"ال"ن ال يضلوا عن سبيلك وحذف نيا ألالد

مع " ال" تحذفالعرب ال أن  الجواب حسن ؛ إلّاوظاهر هذا ، "التضلّوا أن" :والمعنى

ربنا (   :وقوله تعالى ) أن تضلوا : ( ه صاحب هذا الجواب بقوله عز وجل موف. أن

  .)واؤمنُال يهم فوبِلُعلى قُ شددم واهِعلى أمواِل سمأطْ

كيف دعا عليهم وحكم الرسل صلى اهللا : قال هذا من المشكل ي: أيضا  قال  

عاقبهم على : معنى اطمس على أموالهم  أن: إيمان قومهم ؟ فالجواب  استدعاءعليهم  

ذهابه عن صورته إ معنى تطميس الشيء: ل أبو إسحاق قا. كفرهم بإهالك أموالهم 

  . لهم  ، قيل معناه غمهم عقوبةً "واشدد على قلوبهم"

  :  فهو موضع الشاهد فقد قال فيه) ال يؤمنوا ف: ( وقوله تعالى

  ".ليضلوا:"هو معطوف على قوله بدعاء على قول محمد بن يزيد فليست 

                                                 
الشيباني، أما ابن األعرابي فذآر أن اسمه الُفضيل بن قدامه بن الحارث بن عبيد اهللا بن الحارث بن المفضل وذلك عند أبي عمرو :اسمه - 1

 عبدة بن الحارث بن اليأس  ؛من رّجاز اإلسالم الفحول المتقدمين وفى الطبقة األولى منهم، وقيل آان أبلغ في الّنص من العجاج، وعن أبى
  :ال أبو النجمما زالت الشعراء تغلب حتى ق: عبيدة قال

و  آان إذا أنشد .وقاتم األعماق خاوى المخترقن : وقال رؤبه" قد جبر الدين اإلله فجبر:"، وقال العجاج "الوهوب المجزل الحمد هللا" 
  .طبعة دار الثقافة /157ص/  10ج /األغاني.وحش بثيابه، وآان من أحسن الناس إنشادًا وأسرعهم بديهة

  -: ن هذا هو ابن عبد الملك  وقال بعد ذلك وسليما، 82وجد في ديوانه ص: 
  قبا أطاعت راعيًا مشيحــــًا               ال منفشًا رعيًا وال مريحًا       
  يرعى سحاب العهد والفتوحا             آأّن تحتى مختلفًا قروحــًا      

 .  156ص /2ج/إعراب القران  - 2
 . 88:سورة يونس آية - 3
 .  176: يةسورة النساء آ - 4
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لكسائي وأبو عبيدة هو دعاء فهو في موضع جزم عندهما ، وأجاز وقال ا 

  -: اء راء أن يكون جواباً وأنشد الفراألخفش والف

  ايحترِسفنَ ليمانإلى س      سيحاً   دماً فَسيرى قَ اقُيانَ               

  .ه منصوب هذا حذفت النون ألنّ فعلى

  ب وكانت هيالفاء إذا كانت متضمنة معنى التسب أن: )1(ذكر السيوطيو

ال نعلم خالفاً ؛  أضرب زيداً فيستقيم: جواباً ألحد أمور أحدها األمر نحو  اخولهومد

م معلّ" ابةسيقل عن العالء بن ا ما نُإلّكما قال أبو حيان ،  لألمرمن نصب الفعل جواباً 

  : نشد  عن العرب وأ هبثوابته كان ال يجيز ذلك وهو محجوج إنّ: ، قالوا "اء رالف

  .البيت .........يرى قدماً س ياناقُ           

  : ه من النصب في الشعر فيكون مثل قولسيابة على أنّاوله بن إال أن يتأ

  سأترك منزلي لبني تيم           

، " ايؤمنو" ع ف أهل العربية في موضاختال  إلىفقد أشار  )2(أما ابن جرير

جواب األمر بالفاء هالنّ بالبصرة هو نص فقال بعض نحوي  ،أو يكون دعاء 

هو جزم : خر وقال آ" ليضلوا " ه نصب  عطفاً علىوقد حكى أنّ، عصو  عليهم  إذ

  : )3(وذلك مثل قول الشاعرمنوا فال آعلى الدعاء من موسى عليهم بمعنى 

  وال تَلْقني إال وأنْفك راغم   فال ينبسط من بين عينيك ما انزوى      

. ال يؤمنوا فاللهم : ه قال هو دعاء كأنّ: يقول  وكان بعض نحوي الكوفة

فتجعل فال، األمرلة خرجت على لفظ اه الن المسأوإن شئت جعلتها جواباً لمسئلته إي 

  : يؤمنوا في موقع نصب على الجواب ويكون كقول الشاعر 

  البيت ........ياناق سيرى قدماً فسيحاً         

                                                 
  .  111ص /  4ج/ مع اهمع الهو - 1
   110ص / 11ج / جامع البيان  - 2
  لم ينسب لقائل ما -  3
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  شرط ، والصواب من القول في ذلكليس ب هألنّقال وليس الجواب بسهل في الدعاء 

ما قبله دعاء  نألذلك ما وإنّ)  امنوفال آ( ه في موضع جزم على الدعاء بمعنى أنّ

  . )مهِوبِلُعلى قُ دم وأشدطمس على أموالهِنا ارب( له وذلك قو

كما أوضح ابن جرير أن هذه الالم الم كي ومعنى الكالم ربنّا  أعطيتهم ما أعطيتهم 

  . كي يضلّوا ثم دعا عليهم

وما أشبهها بتأويل " ليكون لهم عدوا وحزنا"و" ليضلّوا"هذه الالمات في قوله : وقيل 

في معنى الم والم الخفض ،  تجعل الم كي في معنى الم الخفضوالعرب ، الخفض 

سيحلفون  باهللا لكم إذا انقلبتم  إليهم لتعرضوا : ( قال تعالى،  كي لتقارب المعنى

  : )2(أي إلعراضكم ولم يحلفوا إلعراضهم وقال الشاعر،  )1()عنهم

       الم و             ولكنأهالً ِلتسم تَكُن وتَ ولَممس صابع قد يضي   

والصواب عند . وما كنت أهال للفعل وال يقال لتفعل إال قليال وهذا منه :  وإنّما يقال

  . الطبري أنّها الم كي

 ْلهفَ: ( يستدل على قراءة أبي إسحاق بقوله تعالى  )3(ونجده في موضع أخر

  )4(...)  ُلما نعنّكُ يالذ ريغَ فنعمَل ردأو نُ وا لنآفعشْفي ءآفعشُ نا ملنَ

   :)5(بالنصب ، استدل بقول امرئ القيس)  ردأو ن( وذلك عندما قرأ 

  ا عذرنُفَ وتَكاً أو نملْم اوُلحنُ        ما ك إنّينُع كبال تَ هلَ لتُقُفَ       

إسحاق هو عطف على  أبو، وقال  أوهل نرد: والمعنى : اء رقال الف     

المعنى أي هل يشفع لنا أحد أو نرد .   

 أونرد( جمع عليها والقراءة الم. رفعهما جميعاً ب) عمُلفن أونرد(وقرأ الحسن    

  ) .  فنعمَل

                                                 
 95: سورة التوبة آية -  1
 لم ُينسب -  2

 . 56ص /  2ج/ إعراب القرآن  / النحاس  3-
 .  53سورة األعراف آية  - 4
البيت من قصيدة مشتملة على جمل من يواقيت الفصاحة ، وجواهر البالغة قالها لّما دخل بالد الروم مستجيرًا ،  72ديوانه ص   - 5

  :  بقيصرها ألّن أباه  آان قد ُولى بني أسد فظلمهم قال فيها  
   اَسَما بك شوٌق َبعَد ماآان أقَصَرا   وحّلت ُسلْيمي َبْطَن قوٍّ فعرعر          
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ي ستعمل فأصلها العطف حيث كانت تُ "أو"  أن )1(ذكر ابن يعيش وفي ذلك

، ثم م فعل منصوب بناصب من الحروف تقدأن ي: النصب على وجهيين أحدهما 

لي  مير كي يهبدحت األم: عطف بسائر الحروف وذلك نحو و كما ييعطف عليه بأ

  .  ني على دابةديناراً ، أو يحملَ

وذلك  "ا أن إلّ "خالف ما بعدها ما قبلها ويكون معناها ي أن: خر الوجه اآل

  -: مثل قول امرئ القيس 

  .البيت .. .فقلت له ال تبك عينك                

   " نحاول"يكون معطوفاً على   أن:  فلو رفع لجاز على تقديران ؛ أحدهما 

  .أو نحن نموت فنعذر: ه قال أو يكون مستأنفاً كأنَّ

أو  مهنَلواتقَتُ ديدشَ ولي بأسٍُأ ومٍى قَإلَ نوعدتُس: ( ومن ذلك قوله تعالى  

يسلمواألبالرفع على االشتراك بين الثاني )  ونأو على االستئناف   لو.  

أو يسلموا بحذف النون للنصب على   )2(في بعض المصاحف جد وقد و

  .الوجه الثاني 

 نموت"ز سيبويه الرفع في قوله وقد جو" تُ إما أنخر ، ل واآلشرك بين األو

مقطوعاً من األول ، يعني أو نحن ممن يموت  يكون مبتدًأ وعلى أن.  

هنا  "أو"قول صاحب التكميل حيث قال يحتمل أن يكون  )3(وقد ذكر البغدادي 

فبالعطف على رواية ) فنعذرا( إلى أن نموت ، وأما قوله  للغاية أي نحاول الملك

  . وأما على رواية الرفع فخفي، النصب 

ه نصبه الكرماني في شرح ووجالفاء للسببية وبعدها أن  أبيات الموشح بأن

  .نفي بال ) نموت ( النفي الضمني بتأويل مضمرة في جواب 

وى وقال ابن السيد في شرح أبيات الجمل ور"بكسر الزاي أي نبلغ  "رافنعذ

  . العذر
                                                 

 .  21ص /  7ج/  المفضل  1-
 . 28ص/  2ج /   بالمقتض.  ذآر المبرد أن ذلك في مصحف أبي  - 2
  .  55ص /  8ج/ خزانة األدب   - 3
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  " المجزوم " شواهد الفعل المضارع 
  -: الجازمة للمضارع على قسمين  األدواتتنقسم          

  )2(والثاني مايجزم فعلين  )1(ما يجزم فعالً واحداً: أحدهما 

: خمسة وهي عوامل الجزم حروف وأسماء ، فالحروف  ذكر ابن يعيش أنو

وهي األصول في عمل الجزم ، ) وال في النهي ، والم األمر ، ا ، ولم ، ولم نإ( 

  .باألفعال دون األسماء ما عملت الختصاصها وإنّ

  ا األوأمسماء فأحد اسماً فيها معنى  عشر"إن "على وهي  .نيتولذلك ب

ى أنَّ: ( والظروف ) من ، ما ، مهما، أي ( سماء أسماء ، وظروف ، فاأل: ضربين 

فعال ا من األفجميعها تجزم ما بعده) وإذ ما ، وإذا ما ، أين، متى ، حيثما ، 

  ) . إن( ما عملت لتضمنها معنى وإنّ .) إن( جزمالمستقبلة ، كما ت

   ما وذلك عند األمرالم : األدواتمن   )1(تناوله أبو جعفر النحاس ا الذيفأم

 وهفاكتب ىسمم ٍلإلى أج نٍيم بدداينتُوا إذا تَنُمها الّذين آييأ: ( قوله تعالى أعرب

تُكْولي2(.) .. ب(   

                                                 
الدالة على النهي ، نحو قوله " ال"و) لْيقِض علينا ربُّك ( أو على الدعاء نحو ) لَيُقم َزيٌد : ( الالم الدالة على األمر ، نحو : وذلك نحو  - 1
وهما للنفي ويختصان بالمضارع و يقلبان معناه إلى " لما" و" لم"و)  ارّبنا ال ُتؤا ِخْذَن: ( ، أو الدعاء نحو ) الَتحزْن إّن اَهللا َمعَنا : ( عالى ت

 ) .لم يقم زيد ، ولما يقم عمرو ( المضي نحو 
: ، وما نحو ) من يعمل سوءًا يجزبه : ( ، ومن نحو ) وه ُيَحاسبُكم به اهللا وإْن ُتبدو ا َما في أنُفِسُكم أو ُتخُف:  (  نحو  "  إْن " وذلك مثل  -  2

أّياما تدعو ا : ( نحو " أي"و) وقالوا مهما تأتنا من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين : ( ومهما نحو ) وما تفعلوا من خيٍر يعلمه اهللا ( 
  ) .فله األسماء الحسنى 

  متى تأته تعشو إلى ضوء ناره    : آقوله الحطيئة: ومتى  
  تجد خيَر ناٍر عندها خير موقد                                                     

  أيّان ُنؤمنك َتأمن غْيَرنا وإذا     لم ُتدرِك األْمِن ِمنّا لم َتَزْل َحِذرا : آقوله " أيان"و
  : آقوله " : أينما" وآذلك. 

  َصْعدٌة  نابتٌة في حائٍر     أينما الريُح ُتمّيلَها َتِمْل                               
وذآر .  635ص/ 2قتيبة عندما جعله أخًا لعميرة بن ُجعل ،آما في الشعر والشعراء  ج نوقدأخطأ اب.البيت لكعب بن ُجعيل بن قمير 

طل ذلك وهوالذي أطلق على األخ.اعر تغلب وآان ال يأتي قومًا منهم إال أآرموه إّن آعب بن ُجعيل آان ش: األصفهاني أن يعقوب قال 
  . دار الثقافة    279ص /  18األغاني  ج. اللقب 

  " حيثما تستقم يقدر لك اهللا نجاحًا في غابر األزمان:"نحو قولك " حيثما"و
  ا اليحاوُل خليلّى أّنى تأتياني تأتيا   أخًا غيَر ما يرضيُكم: نحو قوله " أّنى"و

 . لم ينس هذا البيت 
 .  136ص/  1ج / إعراب القرآن  - 1
 .  282سورة البقرة آية  - 2
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ل واألو ئبغا يالثان نفي الثاني وحذفها من األول أل الالم  أثبت: حيث قال 

وهو أجود ، "استعمالهم ذلك كثرةل "في المخاطب حذفت الالم للمخاطبين ، فإن شئت 

  . األصلوإن شئت أثبتها على  "وهذا مذهب الكوفيين " 

 ه البد من الالم في الفعل إذا أمرته ، ا الغائب فزعم محمد بن يزيد أنّفأم

  : نشدوا فها وأحذيبويه والكوفيون س وأجاز

فْتَ محمدنَ دسٍفْنَ ك كلُّفس            إذا متَ من قومٍ  تَفْاخ1(اال ب(  

 أن: ك وهو حيث ذكر قول سيبويه في ذل )2(أورد هذا البيت األعلم الشنتمري

 تج بالقول السابق حيث أرادحوا، عماله مضمراً الجازم قد يجوز حذفه في الشعر وا

  .فد نفسك لت

حروف الجزم ال تجزم إال  شواهد أخرى ، وذكر أن )3(كما أورد سيبويه 

 الجر ال كما أن، ا في هذه األفعال المضارعة لألسماء ون الجزم إلّكاألفعال ، والي

األسماء فليس لالسم في  يكون إال في األسماء ، والجزم في األفعال نظير الجر في

لم يضمروا الجار وقد  مفمن ثّ . في الجر نصيبوليس للفعل ، ب يالجزم نص

  . كالم بعضهم او القسم في وو ربضمر تشبيهاً له بُأ

يجوز أن : ه قال ، وذكر عن المازني أنّينكر هذا البيت  )1(دلمبروكان ا 

ه حذف الياء كما حذفوا من دوامي ر ولكنّاعر أراد تفد نفسك على الخبيكون الش

   . )2(األيد

                                                 
والتبال هو الهالك ، آما ُنسب لحسان بن ثابت رضي اهللا عنه  ولألعشى ، اهللا عليه وسّلم ذا البيت ألبي طالب عم الرسول صلىُنسب ه - 1

  : ومنه  قول حّسان
 .  ضجيع ببارد بّساِمدة              تسقي التبلت فؤادك في المنام خري

  1/664/ج/الّنكت -  2
  :قول متمم بن نويرة : وما أورده من شواهد  9ص/  3ج/ الكتاب  - 3

  على مثل  أصحاب البعوضة       لكِ الويل ُحرَّ الوجه أوَيْبِك َمْن َبَكى           
  :وقوله ُأحيحة بن الُجالح  
 .الُعال فليصطنعه       صنيعه وَيْجَهْد آلَّ َجْهِد  فمن نال                
  .  132ص /  2المقتضب ج - 1
  وِطرت بُمْنُصلي في يعمالت        دوامي األيِد  يخبطن السريحا  : هذا جزء من بيت تمامه  - 2

. دمين من شدة السير ووطئها الحجارة :  سيور نعال اإلبل ، دوامي األيد  : النوق السراع ، والسريح : السيف ، اليعمالت : والمنصل     
                                              . 47ص /  1ج/ محمد علي الريح ، دار الفكر : ت" 995  -  385" شرح أبيات سيبويه ، ألبي محمد يوسف ابن آبي سعيد السيرافي 
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ضمار هذه الالم والنحويون يجيزون إ" ضرورة " بيت شهد بهذا الستُاه أنّ و

، عال ال تضمر للشاعر إذا اضطر وال أرى ذلك على ما قالوا  الن عوامل األف

  . األفعال نظير الخفض في األسماء  الجزم في نوأضعفها الجازمة أل

ى حالها في الكسر الالم مكسورة إذا ابتدئت فإذا كان قبلها فاء أو واو فهي عل ذههو

  . ويجوز إسكانها وهو أكثر على األلسن 

ِفارتدا على  غبا نَنَّا كُك مِلذَ( وأجود من هذا االستشهاد قراءة من قرأ 

  .وعليه رسم المصحف  )1()ثارهما آ

ه جاء في ضرورة الشعر ه من شواهد سيبويه على أنّأنّ )2(وقد ذكر البغدادي

   .يا محمد لتفد نفسك  : غير الفاعل المخاطب والتقدير  حذف الم األمر في فعل

ضمر وحرف الجر ال ي،الجازم أضعف من الجار  نهذه أقبح الضرورة ألو

في بالكسرة منها وهذا أسهل في  ، واكتُ ه ضرورةًنه مرفوع حذفت الم، وقد قيل إ

  .الضرورة وأقرب 

إنما سماه إضماراً في هذا البيت حذف الالم بأن : واحتج الزجاج لسيبويه   

  . ألنه بمنزلته 

د أجازه هذا الذي منعه المبر: وقال  وحذهذا  ال نيفي المغ )1(ذا ابن هشاموح      

وا يمقوا يمنُآ الذين يعبادِل ْلقُ: ( وجعل منه  ؛م قل الكالم بشرط تقد الكسائي في

أي ليقيموا )2() الةَالص.   

  

  

  

  

  
                                                 

 . 64سورة الكهف آية  - 1
 .  12ص/ 19ج/  خزانة األدب 2-
 . 298ص /مغنى اللبيب  1-
  ". 31"سورة إبراهيم آية   2-
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 الفراء راءقد يقف موقف المتحقق من أقوال وآ حاسالنّ ذكرت سالفاً أنقد       

 دعن بوم ُلقب نم األمر ِهللا( على مثل ما ذكرت في مسالة  "غلط" ها وقد يصفها بأنّ

 وذلك عند إعرابه لسورة طه  )2(خرفي موضع آ" غلط" ه ، فقد وصف قوله بأنّ)1() 

ي يقاً فرِم طَهلَ بضرِي فاادبعبِ رِأس وسى أنا إلى منَحيد أوقَولَ: ( عند قوله تعالى 

البرِح يبفْخَاً ال تَس د3() ىشَخْكاً وال تَر(  

لكسائي اتلك القراءة قراءة أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم و حيث ذكر أن

وال ( بعده  نة األولى أبين ألوالقراء،) كاً رد ال تخفْ( وقرأ األعمش وحمزة 

  .مجمع عليه بال جزم )  ىتخش

يكون في موضع الحال ، وفي موضع : تقديرات  ةفالقراءة األولى فيها ثالث 

  . ل ، ومقطوعة من األو "فيه"لطريق على حذف  لنعتا

واآلخر الجزم ، أحدهما الجزم على النهي :  والقراءة الثانية فيها تقديران 

فللنحويين " ال تخف" إذا جزمتَوال تخشى  اوهو فأضرب ، فأم "األمر"على الجواب 

  : يران فيه تقد

: ( يكون مقطوعاً من األول مثل  أن: وهو الذي ال يجوز غيره : أحدهما 

وكُلُّوِيم  ثُ األدبارم نْال يصر4() ون( .  

به الجزم نوى ي" وال تخشى " أن يكون : وهو  –اء رذكره الف –خر والتقدير اآل

  : )1(ه كقول الشاعرأنَّت فيه الياء ، وزعم وتثب

     هجتَو زبثُ انمعتذرا                ئتَجِ م من سب زبم تَلَ انهو ولم تَجعِد  

              

  

  

                                                 
  .  4:سورة الروم آية   - 1
 . 36ص/  3ج/ إعراب القرآن   -  2
  : . 77سورة طه آية  - 3
  . 111سورة  آل عمران  آية   - 4
قال ذلك عندما جاءه الفرزدق ، أحد القّراء السبعة هو زّبان بن العالء بن عمار بن العريان األمام أبو عمرو التميمي المازني البصري  - 1

  .    216ص /  4معتذرا  إليه من هجو بلغه  معجم  األدباء ج
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  : )1(وكذلك قول قيس بن زهير

  .   ادزي يبن ونلب تْا القَمبِى     منْتَ باءواألنْ يكأتي مألَ                     

هذا من أقبح الغلط أن يحمل كتاب اهللا على  إن: في ذلك  )2(حاسل النّوقا

الواو  نشيئاً ، أل اآليةالذي جاء به من الشعر ال يشبه من  وإنشذوذ من الشعر ، 

أن  ضطرُأتتحركان واأللف ال تتحرك ، فللشاعر إذا  هماألنّ لأللفوالياء مخالفتان 

  . يقدرهما متحركتين ثم يحذف الحركة للجزم ، وهذا محال في األلف 

إذا رويا بحذف الواو والياء كانا  هماألنّليس للبيتين اضطرار يوجب هذا و

 )4(والثاني منقوصاً، )3(مطوياً لاألوويسمى الخليل  والوافروزناً صحيحاً من البسيط 

   : حاس قول قيس بن زهير، كذلك وقد ذكر النَّ

   ىنباء تنمألم يأتيك واأل              

موضحاً به  )6() هسفْنَ حشُ وقَي نمو: ( عند قوله تعالى  )5(خرفي موضع آ

جزم بالشرط فلذلك حذف )  هنفس حشُ وقَن يوم: ( مذهب الكوفيين حيث قال 

األلف منه ، وال يجوز إثباتها عند البصريين  إذا كان شرطاً ويجوز عند الكوفيين 

  : الشاعروشبهه بقول 

   ىنباء تنمألم يأتيك واأل          

  

  

  

                                                 
وهو أمير عبس وداهيتها وأحد السادة القادة  اشتهرت وقائعه في حروبه ) 631-ه 10( هو من آالم لقيس بن زهير بن جزيمة العبسى  - 1

: الربيع بن زياد العبسي  قد أخذ منه درعًا ، فعرض قيس المِّ الربيع فأراد أن يرتهنها بالدرع ، فقالت مع بني فزاره وذبيان ، وُيروى أّن 
أين عذب عنك عقلك ياقيس  أترى بني زياد  مصالحيك وأم الربيع هي فاطمة بنت الخرشب من بني أنمار ، ثم عدل عنها  واستاق إبًال 

 .   67ص  /  1ج/   أوضح المسالك. لبني زياد استوفى بها حقه 
 .  37ص / 3ج/ إعراب القران   - 2
 " .  مستفعلن" هو حذف الرابع الساآن من : الطي  - 3
 .النقص هو حذف السابع الساآن  - 4

   36ص / 3ح/ إعراب القران  5-
 4: سورة الحشر آية  - 6
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من العرب من يشبه الواو والياء باأللف  لقربهما منهما  نأ )1(بن يعيشاولقد ذكر 

  )2(فيسكنهما في حال النصب ، ويستوي لفظ المرفوع والمنصوب

 أ د من الضرورات المستحسنةوذلك عند المبرحالة الجزم فتسقطان ا في م

  :  وقد ثبتتا في قوله سقوط الحركة

                 من ان لَهجو زبتَ مهو ولَجتَ معِد  

                  : وقوله

   )3(ىمنْتَ اءبنواأل لم يأتيكأ                         

  . )إنّه من يتقي ويصبر( : عن ابن كثير وفي بعض الروايات

لم ": بداً إال في حال الجزم فإنها تسقط سقوطها نحوفتثبت ساكنة أأما األلف 

  :  وقد اثبتها من قال . "يخش ولم يدع

                    لَ كأنقَ رىتَ ملي أبسيراً يمان4(اًي(   

  :  ونحو

       أنْ امال انْ سساه آخر يشَعي ت  ما الح بالمعزرِ اءعي سابِر   

هما قد نزلتا نّالواو والياء تسقطان في الجزم أل نأ:  ذلك وقد زاد ابن يعيش على  

 "ا اثبتوهامبفحذفوها للجزم ورللرفع  ةًكان سكونها عالملة الضمة، من حيث منز

  . "كما سبق

                                                 
 .111ص /  10ج/ المفّصل   - 1
  أبى اهللا أن أسمو بأم وال أب : فمن ذلك قول عامر بن الطفيل  - 2

  وإّنى وإْن آنُت ابن سّيد عامٍر             وفارَسها الَمْشهور في آلِّ َمْوِآِب : وذلك عندما قال 
  فما سّودتتي  عامٌر َعن ورائٍة              أبى اهللا أنْ أسمَو بأمٍّ وال أِب                      

  .دار صادر بيروت /  13انه صديو
  :فأليت ال أرثى  وهي قصيده التي أعدها ليمدح بها النبي صلى اهللا عليه وسّلم وقال فيها : ومن ذلك أيضا قول األعشى 

  أَلم َتْغتمض عيناك ليلَة أرمدا            وبّت آما بات السقيُم ُمَسّهدا               
  ق النساِء وإّنما           َتِناسيُت ِقبَل الَيوِم ُخلَة ُمهِدِدا وَما َذاَك ِمن ِعْش             

  حّتى تزوَر ُمحّمــدا  َآالَلٍة             وال ِمن خًف فآليُت ال أْرِثى لِها ِمن:    وقال 
  ا َمَتى َما ُتَناِخى ِعْنَد بَاِب ابِن َهاِشم           ُتريحى وَتْلِقى ِمْن َفواِضلِه يد           

 . 55فلّما علم بها رجال قريش صّدوه ، ديوانه ص 
 .ِت زيد ثم ذآر أن الباء في قوله زهير ضرورة: في اللسان مادة أتي أّن بعض العرب يقول في األمر من أتي جاء - 3
  . آالب تميم واليمن أسرته َتْيم الّرباب  –هذا لعبد يغوث بن وقاص الحارثي قالها عندما ُأسر يوم الكالب  - 4

  :و صدر هذا البيت 
  .وتضحك مني شيخة عبشميه                                       

قتيل، : المأسور ُنقل من فعول إلي فعيل آما تقول مقتول: األسير، وشيخٌة عبشمّيٌة، تقول شيٌخ عبشميٌّ،  وعبشمّية نسبة إلي عبد شمس 
 . القاهرة/ مطبعة دار المعارف / أحمد محمد شاآر :ت/317ص / 1ذبيح المفضليات ج : مذبوح
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ها واسكن الواو كما قدر في الرفع ضمة منوية فحذف:  هنّثبات أفوجه اإل 

  .  ي الياء أسهل منه في الواووهو ف ، يفعل في الصحيح

تكون من هنا موصولة  نيجوز أ) من يتقي ويصبر(ابن كثير  كما ذكر قراءة

، ولذلك  الشرط ففيها معنىالذي  وإن كانت بمعنى "نم" ه جزمه ألننّا أالشرطاً، إلّ

  . فجزم ىالمعن رها إذا كان صلتها فعالً فعطف علىتدخل الفاء في خب

  . )1()فأصدق وأكن من الصالحين: (كما قال تعالي

 "تيكيأ" الضمة قبلها والياء في حدث عن  إشباعاً "يهجو"وبعضهم يجعل الواو في 

  .نباري ن األاب ليهاً حدث عن الكسر وهذا ما ذهب إإشباع

   .عند الضرورة  اللغة وبين أنّها تستعمل وقد ضعف األعلم هذه

ه قد تحذف في من األفعال حرف علّ مةالما كان :  بو علي الفارسيوقال أ

والجمع وفعل المؤنثة  التثنيةحذف النون في تُ، كما  موضع الجزم في االختيار

ما لم تحذف في الشعر فالمخاطبة، وربر الشاعر في الواو والياء الحركةقد  .  

ه جواب األمر والتقدير نّأ على) ال تخفْ(قراءة حمزة  2يوقد ذكر القرطب

وال :  تقدير مستانف على" وال تخشى" "ريقاً في البحر ال تخفلهم طإن تضرب "

و أ) فأضلونا السبيال: (همجزوماً واأللف مشبعة من فتحة كقولو يكون أ أنت تخشى

  :  قول الشاعر حد يكون على

                     ترى لم كأن ا يمانيا قبلي أسير  

  . اءتقدير حذف حركة الصحيح وهذا مذهب الفر على

نه رفض ستدل بما هو شاذ ثم أي نحاس قد رفض أيمكن القول بأن النّفبذلك    

، فهو بهذا ذهب مذهباً لم  أوضحتهامذهب الضرورة في البيتين السابقين للعلة التي 

سبق يكل ما أ إليه ألنه يسلم بمذهب الضرورة أو يأتي ببعض صاحب ا نجدوردته إم

  .  وقفني لدراسة هذين الشاهدينفهذا ما أالنّص ت التي قد تخدم التقديرا

                                                 
 "10"سورة المنافقون آية   - 1
  228ص /11ج/ الجامع الحكام القرآن  -  2



      

186 
 

  : الشرط والجزاء قول الجعفي في باب أيضاً )1(ومن شواهده

       ى تَتَملْا تَنَأتمنَبِ ما في دجِتَ    ناارِيحطب داً جز2(جاًناراً تأجالً و(    

وِإذْ نَجينَاكُم من آِل فرعون يسومونَكُم سوء ( :حيث أورد شاهداً عند قوله تعالى 

نَاءكُمَأب ونحذَبذَابِ ي(فقد ذكر أن  )3()الْعنَاءكُمَأب ونحذَبذَابِ يالْع ءوس ونَكُمومسفي ) ي

  . ر واوموضع آخر بغي

فيكون التذبيح ) مكُونَحذبم ويكُونَبعذّي: (نى اء بمعرأما التي بواو فهي عند الف 

نل ويجوز عند غيره أغير العذاب األو و ذا كان بغير الوال ، وإيكون بعض األو

  . هفهو تبيين لألول وبدل من

نجزم ما يرتفع بين الجزمين وي"وذلك في باب  هذا الشاهد أورده سيبويهو

  :أن سيبويه أورد في ذلك قو زهير : وما يمكن أن يضاف هنا "بينهما

     ومن ال يْلز يتَسفْاس نَالنّ ُلحمسه     غْوال ينها يوماً مهرِن الد ي4(أمِس(       

  : سأل الخليل عن قوله وقد 

                          ى تَتَملْا تَنَأتالبيت ...  مم  

ل ، ونظيره في األسماء مررت برجل عبداهللا ، فأراد تلمم بدل من الفعل األو: قال 

ول باالسم اآلخر ومثل ذلك ما أنشده ر االسم األس، يفسر األتيان بااللمام كما ف نأ

  : وهو قوله  بني أسد بي عمر لبعضعن أاألصمعي 

  فلواوا ال يحدرغأو ي      وا جبنُوا أو يلُخَبي نإ          

            وا عليك ميغد5( واـكأنهم لم يفعلـــــــــين جلر(     

  . فقوله يغدوا بدل من ال يحفلوا

   
                                                 

  228ص/2ج/إعراب القرآن -  1
: البيت لُعبيد اهللا بن الحر الجعفي ، شهد القادسية مع خالية زهير ومرثد ابني قيس بن مشجعة ، آان شجاعًا ال يعطي األمراءطاعة  -  2

 . 156ص 12ج/األدب خزانة 
 . 6:سورة إبراهيم آية   -  3
نسخة مصورة عن طبعة دار ، صنعة اإلمام أبي العّباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني/ 32ديوانه ص /البيت لزهير بن أبي سلمى - 4

  . 85ص/  3ج: الكتاب  ،م 1964م الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 1944الكتب 
قرأت هذه القصيدة على أبي عمر منذ أربعين سنة و لم : الديوان أن هذا البيت زاده أبوزيد ، حيث أورد قول  المازني وهو وقد ذآر شارح 

  ) .يعني أبا يزيد(أسمع هذا البيت إال منك 
  . 91ج/9ج/خزانة . ذآر البغدادي أن هذا البيت ال يعرف قائلة ، آذلك البيت وإن يبخلوا فهو من الشوارد التي ال أرباب لها  -  5
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من يفْعْل ذَِلك : (َالجزم على البدل منه قوله تعالى  أن : )1(وأورد المبرد        

  .  )2()يضاعفْ لَه الْعذَاب يلْقَ َأثَاما

لقي اآلثام هو تضعيف العذاب وكقولك  ألن :تأتني ُأ إنعطحسن إُأ كليك ألن 

  : حسان ، وقال الشاعرإ طيةُالع

  البيت . . . . متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا                 

  :وقال آخر 

         إن أ اُهللا علىتُ نبكُ ؤخذْتُ      عا ايعاً جئ طاِئو تَأ هاًر  

بتأويل المبايعة) تؤخذ أو تجي: ( قوله  ألن  .  

دخول الفعل المضارع بين الشرط والجزاء يكون  أن )3(والشاهد عند الزمخشري

خر  يدخل بين المجزومين وتكون أحدهما مرفوع ال غير ، واآل: على ضربين 

اً رفع ا ما يكوناً بين الجزم على البدل من األول وبين الرفع على الحال ، فأممخير

يكون بدالً معنى الفعل فال  الفعل الداخل بين المجزومين ليس في يكون ال غير كأن

  :وقوله الحطئية  ؛إن تأتنا تسألنا نعطك:منه وذلك مثل 

      نَارِه وءشُو إلى ضتَع هتَى تَأتم      دوقم ا خيرهنْدنارٍ ع خير تَجِد  

تيان ، ولورفع على ن االلمام ضرب من اإله جزم ألنه بدل من قوله تأتنا ألفإنّ

  . بيت الحال لجاز لوال انكسار وزن ال

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 62ص:  7ج/ المقتضب  - 1
 . 68:سورة الفرقان آية  -  2
 . 53ص/7ج/شرح ابن يعيش /المفصل   -  3
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  : جملة الشرط

  : )1(نحاء كما ذكر ابن مالكلجملة الشّرط أربعة أ

  تلفيهما ـ أو متخالفين    وما ضيين أو مضارعين         

: نحاء ن الشرط والجزاء جملتين فعليتين يكونان على أربعة أكا إن: فهذا يعني 

أن يكون الفعالن ما ضيين نحو : ل منها فاألو ) :ويكونان ) قام زيد قام عمرو إن

  . )2()ِإن َأحسنتُم َأحسنتُم ِلَأنفُسكُم: (في محل جزم ، ومنه قوله تعالى 

ِإن تُبدواْ ما في َأنفُسكُم َأو تُخْفُوه : (قوله تعالى  هومنوالثاني أن يكونا مضارعين 

اللّه كُم بِهباسح3()ي( .  

) عمرو يقم إن قام زيد : (ي مضارعاً نحو ضياً والثانما يكون األول نأ: والثالث 

ن كَان يرِيد الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها نُوفِّ ِإلَيهِم َأعمالَهم فيها وهم م: (َومنه قوله تعالى 

  "وهذا موضع الشاهد . " )4()ال يبخَسون فيها

 ا الرابع أم :والثاني ماضياً ، وهو قليل ومنه قوله  ن األول مضارعاًويك أن :  

    )5(ريدة والوقلْح نيابجكالشَّ    ه نْم تَنْكُ ءمن يكدني بسي        

ل ماضياً والثاني وما يختص بموضع الشاهد فهو الضرب الثالث وهو أن يكون األو

يرِيد الْحياةَ ن كَان م: (َعرابه لقوله تعالى عند إ )6(ذكره النحاس مضارعاً وذلك ما

  .    )ال يبخسون الدنْيا وزِينَتَها نُوفِّ ِإلَيهِم َأعمالَهم فيها وهم فيها

                                                 
  . 371 – 370ص/  2ج/ ألفية بن مالك  -  1
  . 7:سورة اإلسراء آية   -  2
  . 284:سورة البقرة آية   -  3
  . 15:سورة هود آية   - 4
  :  ن أخته ويعدد محاسنه ومطلعهاالبيت البي ُزبيد الطائي ، يرثي اب -  5

  وضالٌل تأميُل الُخلوِد    إّن طوِل الَحياِة غيَر ُسُعوِد                                      
إن : (وقول عائشة رضي اهللا عنها ) من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه : (ومن الضرب الرابع أيضًا قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  ). أبابكر رحل أسيف متى يقم مقامك رق
مالك الى أن ذلك سائغ في  ذآر ابن عقيل أن مجيئ الشرط مضارعًا وجوابه ماضيًا ، يختص بالضرورة الشعرية وذهب الفرَّاء وتبعه ابن

  .الكالم وهو الراجح وعليه األدلة التي ذآرت من المنثور والمنظوم 
  توضيح البيت 

  .وما يعترض في الحلق آالعظم الوريد وهو الودج وقيل بجنبه : يكدني الكيد من باب باع ـ الشجا
 . 373، 372ص/  2الفية بن مالك ج

  . 136ص :  2ج/ إعراب القرآن     -  6
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ليهم فاألول من اللفظ وف ِإفي موضع جزم بالشرط ، وجوابه ن) نمن كا: (فقد قال 

  : الماضي والثاني مستقبل وذلك كقول زهير 

                      من هاب أسباب نَلْنَالمنايا ي1(ه(       

  .اء والزجاج فرلا هوعلي،  )2(وهذا ما ذكره القرطبي      

             هنا زائدة ولهذا جزم الجواب ،  "كان "وزاد القرطبي على ذلك أن

ل في اللفظ الماضي والثاني األو "من يكن يريد": والتقدير عند الفراء والزجاج 

  .زهير  قولذلك كمستقبل و

ْل ِإن الْموتَ ق: (ُفي ذلك من أين يجمع بين قوله تعالى  )3(وقد قال ابن جني     

يكُملَاقم فَِإنَّه نْهم ونري تَف(وبين  )4()الَّذلِّينصٌل لِّلْميفَو  هِملَاتن صع مه ينالَّذ

وناهفإنما ) فإنه مالقيكم : ( سبحانه اء في قوله والتقاءهما من قبل أن اللف  )5()س

إن : الشرط أي  "أن"بمعنى ) الذي تفرون منه: (قوله  لت في الصفة التي هىدخ

أياهم على وجه  انه وتعالى هربهم منه سبباً للقيهفررتم منه القاكم ، فجعل سبح

  : المبالغة حتى كان هذا مسبب عن هذا ، قال زهير 

  .. .ه نمنايا ينلمن هاب أسباب ال                

الَّذين  فَويٌل لِّلْمصلِّين: (هو مفاد من الصفة ال الموصوف وكذلك قولهما فمن الشرط 

وناهس هِملَاتن صع مإنما استحقوا الويل لسهوتهم عن الصالة ال الصالة نفسها ) ه

والسهو مفاد من الصفة ال الموصوف فقد ترى اجتماع صفتين في أن المستحق من 

وليس في نفس  "الصفة"المعنى إنما هو لما فيهما من الفعل الذي هو الفرار 

  الموصوفين الذين هما الموت والمصلون ؟

                                                 
مراقيها فقال : اعتالق قرابة وسباب السماء : أورد ابن منظور في مادة سبب حيث سبب حيث قال السبب ،30ديوانه ص، من معلقته - 1

  .من هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم والواحد سبب ، وقيل أسباب السماء نواحيها : زهير 
  . 13ص/ 9الجامع الحكام القرآن ج - 2
القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب  /الطبعة الثالثة  /محمد علي النجار / ، ت 324ص 3ج) هـ392(الموصلي بن جني  عثمان  -  3

 .م 1986
  . 8:سورة الجمعة آية  -  4
  ) .4،5(سورة الماعون آية  -  5
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بي في الحجة شيئاً من انتزاع أ(تابي ي لم أودع كوقد قال أبو علي في ذلك إن

  ) .ْل ِإن الْموتَ الَّذي تَفرون منْه فَِإنَّه ملَاقيكُمق(ُأي ) العباس غير هذا الموضع 

  : وقول زهير

   من هاب أسباب المنايا ينلنه                      

 . وكان يستحسن الجمع بينهما 
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  :  )تاويل الشرط ما جاء على: ( شواهد فعل األمر 

وقَاَل الَّذين كَفَروا ِللَّذين آمنُوا (: عرابه لقوله عز وجلعند إ)1(حاسالنّ وردأ

في تأويل  )3(أمر) ولْنَحمْل خَطَاياكُم: ( حيث قال )2()نَا ولْنَحمْل خَطَاياكُم اتَّبِعوا سبِيلَ

  : عشىنا حملنا خطاياكم وذكر قول األشرط وجزاء أي إن تتبعوا سلبيل

   )4(يانِاعد ينادي نأ لصوت فقلت أدعي وأدعو إن أندى                 

  : هذا البيت  )5(ورد الزمخشريولقد أ

  البيت ...دعوا فقلت ادعي وأ                  

الْحقَّ وَأنتُم  والَ تَلْبِسواْ الْحقَّ بِالْباطِل وتَكْتُمواْ( :عرابه لقوله عز وجل وذلك عند إ

ونلَم6()تَع( .   

  :  منصوباً ومجزوماً كقوله) يكون وتكتموا: (حيث قال

  ...دعوافقلت أدعي وأ                

  دخلت الالم وإن أردت األمر أ

لما امتنع عطف الثاني إلى األول نصب باضمار :  هنّأ )7(وقد ذكر ابن يعيش

  . مر بحذف الالماأل ا أن تدعي وأدعو ويروي وادع علىليكن منّ:  ن، والمعنىأ

  . مرحاس حيث قصد في ذلك األليه النّوذلك هو الصواب ويخدم ما ذهب إ

  . لتدعي وألدع:  ه قالكأنّ:  عند ما قال  )8(ذلك التأويل األعلم وعلى

                                                 
  169ص /3ج / إعراب القرآن  -  1
 .12:سورة العنكبوت آية -  2
األمر هو الذي علي طريقة المضارع للفاعل المخاطب ال يخالف بصيغة صيغته إال أن تنزع الزائد فتقول في ذآر الزمخشري أن  -  3

 58ص /7ج/المفّصل.اضرب : دحرج، إن سكن أوله زدت لئال يتبتدئ بالساآن همزة وصل فتقول في تضرب: ضع وفي تدحرج: تضع
ممدود ؛ الدعاء بأرفع الصوت، وقد ناديته نداءًا، وفالن : النداء: حيث قال) يمادة ند(لم يوجد في ديوان االعشي وجد في لسان العرب  - 4

ونسبه األصمعي لدثار بن شيبان وآذلك ابن عقيل وهو أحد بني النمر بن قاسط من آلمة عدة ابياتها ،أندي صوت من فالت أي أبعد مذهبًا 
  : ونسب في الكتاب لالعشي وليس من شعره وقبلهثالثة عشر بيتًا رواها ابن الشجري في اثناء مختار شعر الحطيئة 

  سيدرُآنا بنو القرم الهجان      تقوُل حليتي لما اشتكينا                            
  سراج الليل للشمس الحصان   سيدرآنا بنو القر بن بدر                             

   353، 352ص / 2ج/ ألفية بن مالك 
  37ص / 7ج / المفضل  -5
  42سورة البقرة آية  -  6
 35ص / 7ج/ مفضل  -7
  .695ص/1ج/الّنكت -  8



      

192 
 

ية ما ينصب بعد واو المع الشذور على ابن هشام هذا البيت فيورد أ كما   

  . )1(وذلك في االمر

ه نّوورد في تخريج البيت أ) ل المضارعالفع(وقد ذكره سيبويه في باب المنصوبات 

  .  )2(الم االمر أي وألدع على) وادع(يروي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  401، 400ص / شذور الذهب 1
  45ص /  3ج/ الكتاب 2
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  : )1( ةَر عزثييضاً قول كُأ ومما جاء على تأويل الشرط

  حسني ال ملومة أسيئي بنا أو أ       

  ن تقلت لدينا وال مقلية إ                 

كُم كُنتُم قَوما قُْل َأنفقُواْ طَوعا َأو كَرها لَّن يتَقَبَل منكُم ِإنَّ(: وذلك عند قوله تعالى

ينق2( )فَاس( .  

ومعناه  مرفي موضع الحال ولفظ انفقوا لفظ أ ذلك مصدر نإ )3(: حيث قال

 ، والمعنى إن أسأت أو احسنت فنحن لك على ما تعرفين، ومعنى الشرط والمجازاة

م يقبل لَ من اهللا عز وجل ِلإن انفقتم طائعين أو مكرهين فلن يقبل منكم، ثم بي: اآلية

  . )4()تُهم ِإالَّ َأنَّهم كَفَرواْ بِاللّه وبِرسوِله وما منَعهم َأن تُقْبَل منْهم نَفَقَا( : منهم فقال

رها بالضم، هذا لفظ أمر إن شئت قلت كُ  : )5(وقد ذكر ذلك الزجاج فقال

كرهين لن يتقبل منكم، ومثل هذا و ماء والمعنى انفقوا طائعين أط والجزرومعناه الش

  . رثيفي الشعر قول كُ

  .  عهدها ا أنّها إن أساءت أو أحسنت فهو علىهملولكن أعساءة فلم يأمرها باإل   

،  غفر اهللا لزيد:  هو كقولك: قلنا: األمر ن قال قائل كيف كان الخبر في معنىفا

  .ارحم زيداً  م، فمعناه الله ورحم اهللا زيداً

  

  

  

  

                                                 
  : ورد ذلك البيت في االغاني وهو صوت قال فيه -1

  قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت   خليلي هذا رسم عزة فاعقال 
  ...... اسيئي بنا او احسني 
 لعزة من اعراضنا ما استحلت   ء مخامرهنيئًا مرئيًا غير دا

 " .53"سورة التوبة آية  -2
 .ص / 2ج  / إعراب القرآن/ النحاس  -3
 " .54"سورة التوبة آية  -4
 . 13ص / 3ج / معاني القرآن وإعرابه -5
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َأنفقُواْ : (ج قوله تعالى ذلك حيث خر الطبري إلى )1(شار ابن جريروقد أ

مر ومعناه الخبر والعرب تفعل ذلك في األماكن التي األ مخرج) َأو كَرهاطَوعا 

) استغفر لهم أوال تستغفر:(يحسن فيها أن التي تأتي بمعنى الجزاء كما قال جّل ثناؤه

  :فهو في لفظ األمر ومعناه الخبر ومنه قول الشاعر

  أسئي بنا أو أحسني                         

  .أو كرها ومنه انفقوا طوعا 

وجرين :(هذا البيت في موضع آخر عند إعرابه لسورة يونس )2(وقد أورد الزجاج

  . )3()بريحٍ طيبة بهم

وبعد ذلك إخبار عن غائب ألن من أقام الغائب ، ابتداء الكالم خطاب :  حيث قال

  : وقد قال الشاعر، مقام من يخاطبه جاز أن يرده إلى الغائب

  أسيئي بنا أو أحسني                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  106ص /  10ج / جامع البيان  -  1
  .2/453ج/إعراب القرآن  -  2
   22:سورة يونس آية -  3
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  : )1(شواهد األفعال  النّاقصة

؛ فقليال ما يذكر أخواتها  )2(انحصرت شواهد النّحاس في هذا الباب حول كان

وماكَان صالتُهم عنْد البيت (:فمن تلك المواضع ما ذكره عند إعرابه لقوله تعالى، 

  . )3()إلّا مكَاء وتَصديةً

: قال أبو حاتم عن هارون . خبر " إلّا مكاء "و، اسم كان " صالتهم"يقول حيث 

قال ، ) عند البيت إلّا مكاءاً وتصديةٌوما كان صالتَهم ( : بلغني أن األعمش قرأ

أنّه شاذٌ بعيد ألنّه جعل اسم كان نكرة وخبرها  أجاز سيبويه مثل هذا على النّحاس

  : معرفة وأنشد

    كَان كْرانأس راكتَسم طْنِ الشّامِ أما           تَميماً بِبجإذ ه راغَة4(ابن الم(  

  :وأنشد أيضا 

         ال تُ فإنّكبالي بعد حظََأ                ٍلوبكان ي ُأمك أم حم5(ار(   

  : فر وأبين من هذا وإن كان قد وصل النّكرة قولهوقال أبو أع

   )6(وال يك موقفٌ منْك الوداعا                 

                                                 
؛ يدخلن دخول أفعال القلوب على المبتدأ ، مادام، ءما فتي، ما انفّك، مازال، ليس،بات ، ظّل ،أضحي ، أمسى ، أصبح آان صار : هي - 1

وقتل آالم ، ونقصانهّن من حيث أّن نحو ضرب ، ويسمي المرفوع اسما والمنصوب خبرا، وينصبن الخبر ، والخبر إّلا أنهّن يرفعن المبتدأ
آذلك تسمي أفعال عبارة ؛ فكونها أفعاال لتصرُّفها بالماضي والمضارع . ء مالم يأخذن المرفوع لم يكّن آالما وهؤال، متي ما ُأخذ مرفوعه 

واّما أفعال عبارة ، فالّناقصة تدلُّ على زمان فقط ، وآونها ناقصة فألّن الفعل الحقيقي يدلُّ على معنى وزمان ، واألمر والنهي والفاعل 
 . ألّن الفعل الحقيقي مادّل على حدث ،  فهي أفعال لفظية ال حقيقية

ظّل  ومن ذلك ، أضحي، أصبح،آان : وتامة بمعنى وقع ومنها ما يحتمل معنى صار مثل ، ناقصة آما ذآرت :  آان على أربعة أوجه  -  2
وآان الشأنية آقول العجير  58: الّنحل آية ) ظّل وجهه مسوّدا: ( وآذلك ، 103: آل عمران آية ) فأصبحتم بنعمته إخوانا: (قوله تعالى 

  إذا متُّ آان الّناس نصفان شامٌت                       وآخر مثٍن بالذي آنُت أصنُع:           السلوليُّ 
أّن قريشا آانت تطوف بالبيت ُعراًة يصفقون ويصفرون فكان ذلك : ذآر القرطبي قول ابن عّباس في هذه  اآلية . 35:سورة األنفال آية -  3

  :التصفيق ومنه قول عنترة: والتصدية، الّصفير : والمكاء ، عبادًة في ظّنهم 
  وحليل غانية ترآت مجدأل             تمكو فريصته آشدق األعلم                            

  الموضع الذي يرعد من اإلنسان والدابة عند الخوف : فالفريصة 
 ًا لُهم َضْجعٌة                      مكاءًا لدي البيِت بالتصديِة  وظّلوا جميع:  ومنه قول عمروبن اإلطنابة 

ونسبها إلي أّنها راعية ، وأراد بابن المراغة جرير بن الخطفي وآان الفرزدق قد لّقب أّمه بالمراغة ، البت للفرزدق لم أجده في ديوانه  -  4
فلم يعتد الفرزدق برهط جرير في تميم ، ههنا بني دارم من مالك بن حنظلة  وأراد  بتميم، والمراغة األتان التي تمتنع عن الفحول ، حمير 

  .احتقارا لهم 
، خداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة وهو  من شعراء قيس المجيدين  في الجاهلّية  شهد ُحنينا مع المشرآين  -  5

  . 645ص/2ج/الشعر والشعراء. ني نفس الشعر إّنه أشعر في عظم الشعر يع:وآان أبو عمرو بن العالء يقول 
وجاء ذلك لبيت ، من القطم وهو شهوة اللحم والّنكاح، وهذا اللقب مأخوذ من الّصقر ، البيت  للُقّطامي واسمه ُعمير بن ُشييم التغلبي -  6

  :قاله
  يصكهّن جانبا فجانبا                      صك القطامي القطا القواربا                

  " .صريع غواٍن راقهّن ورقنه:"آما ُلّقب بصريع الغواني 
، وآانوا بنو أسد قد أحاطو به في نواحي الجزيرة  وأسروه يوم الخابور ، وهذا من  مطلع قصيدة يمدح فيها زفر بن الحارث الكالبّي 

  : وأرادوا قتله فحال ُزفر بينه وبينهم  وحماه ومنعه وآساه فمدحه بهذه القصيدة 
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  :وكذا قول حسان بن ثابت    

    سٌل وماءها عاجزم كُونرأسٍ              ي تين بم بِيئةس 1(كأن(  

  . مزاجاً لها: التقدير :  وإن كان علي بن سليمان قد قال

أن حال االسم والخبر مثلها في باب االبتداء من أن  )2(وذكر الزمخشري  

وبيت ، والذي عليه بيت القُطّامي ، كون المعرفة اسما والنّكرة خبرا ؛ حد الكالم 

ويجيئان معرفتين ، لباس ن القلب الذي يشجع عليه أمن اإلل حسان  موالكتاب وق

  .المبردوهذا ما أشار إليه . والخبر مفردا وجملة ، ونكرتين 

، بأنّه خبر يكون وهو معرفة نصب المزاج على والشاهد عند ابن يعيش   

ورفع العسل والماء بأنّه اسمها وهو نكرة وضمير النّكرة ال يفيد المخاطب أكثر مما 

وإن كان المضمر معرفة من حيث يعلم المخاطب أنّه عائد إلى ، يفيده ظاهرها 

  . المذكور

  :وقد روى المازني 

  عسالً وماء يكون مزاجها                           

رفع المزاج على أنّه اسم يكون  وهو معرفة وعسالً الخبر وهو نكرة على شرط 

  "ومازجه ماء: "مرفوعا حمالً على المعنى فصار التقدير " وماء" ،الباب 

، أكان سكران ابن المراغة : )3(أما قول الفرزدق فتقديره عند ابن منظور  

  .ذف الفعل الرافع وفسره بالثاني فح

                                                                                                                                              
  قفي قبل التفّرق ياضباعا            وال يُك موقٌف منك الوداعا                     
  أآفرا بعد رّد الموت عّني           وبعد عطائك المائة الّرتاعا:            وفيها

  : وقد مدح زفر في قصيدته الدالّية إذ يقول 
 القّطاميُّ قوًال غير إفناد                   من مبلغ زفر القيسّي مدحته           من                   

وهجا أبا سفيان من أجل هجائه الّنبيُّ صلى اهللا ، قالها قبل فتح مّكة مدح بها الّنبيُّ صلى اهللا عليه وسّلم ، البيت من قصيدة مشهورة  -  1
  : يقول فيها، عليه وسّلم 
  إلى عذراء منزلها خالُء     عفت ذات األصابع فالجواء                              

  ونشربها فتترآنا ملوآًا                        وُأسدا ما ُينهنهنا اللقــاُء:         ومنها
  اشتراها وال ُيقال ذلك إّلا في الخمر خاصًة : سبأ الخمر يسبؤها َسبًا وِسَباًء": مادة سبأ"وجاء في لسان العرب 

واشتقاقها ، والسالفة من الخمر ما جرى من غير اعتصار ، وسالفٍة من بيت رأٍس : ُرويت عنده .93ص/7ج/شرح ابن يعيش/المفّصل-  2
ووصفها بالمزاج ألّنها شامّية إن لم ُتمزج ، وقيل رأس اسم خّمار معروف بجودة الخمر ، وبيت رأٍس موضع بالشام ، من سلف إذ تقّدم 

  . قتلت
 " .سكر"لسان العرب مادة - 3
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فالذي تُشغل به كان " رة ومعرفةنك" إذا وقع في هذا الباب :  )1(وعند سيبويه

يه اللبس وهو النّكرة وال يبدأ بما يكون ف، ثم تذكر الخبر باألعرف ءتبتدي، المعرفة 

  .ثم استدّل باألبيات السابقة ، ؛ وقد يجوز في الشعر وفي ضعف الكالم 

،  ورفع اآلخر على القطع واالبتداء ،أكثر في بيت الفرزدق" سكران"ونصب 

أكان سكران : كأنّه قال ، يريد أن سكران خبر كان مضمرة تفسيرها هذه المظهرة 

أم : ويرفع متساكر على أنّه خبر ابتداء مضمر كأنّه قال . ابن المراغة كان سكران 

 هو متساكر.  

والخبر ، فيجعلون االسم نكرة ، شعراء يضطرون أن ال )2(وعند المبرد

واحد  ءوإنّما حملهم على ذلك معرفتهم أن االسم والخبر يرجعان إلى شي، معرفة 

  : فمن ذلك قول حسان بن ثابت

             ها عسل وماءيكون مزاج  

  : وقول الفرزدق

  أسكران كان ابن المراغة             

  : وقول خداش

  أظبي كان أمك أم حمار           

أنا :"الخبر وذلك مثل قولك لكان موضع آخر ال يحتاج فيه إلى كما ذكر أن

 )3()إلّا أن تَكون تجارةٌ حاضرةٌ(:  وقوله تعالى، أي مذ خُلق" أعرفه مذ كان زيد

  . فيمن رفع

ان نكرة أنّه جعل اسم ك:  )5(فقد ذكر ابن يعيش )4(أما قول خداش بن زهير

ألفعال الحقيقية وفي األفعال الحقيقية يجوز أن يكون اوالخبر معرفة ألنّها مشبهه ب

   الفاعل نكرة والمفعول معرفة فُأجريت هذه األفعال مجراها في ذلك عند االضطرار

                                                 
  .47ص/1ج/الكتاب - 1
  .95,92ص/4ج/المقتضب - 2
 .282:سورة البقرة آية -  3
  أال من مبلغ حّسان عّني        أسحٌر آان ِطبُّك أم جنون :مثله قول أبي القيس بن األسلت - 4

 .أُسحرت فكان ذلك سبب هجائك أم ُجننت يتوعده بالمقارضة  : يقول له: آان بينه وبين حّسان بن ثابت مهاجاة ، العّلة : الّطب 
  .95ص/7ج/شرح بن يعيش/المفّصل/الزمخشري -  5
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يعرف ضعيف ألنّهما لعينٍ واحدة فإذا عرف أحدهما  : وذلك عند سيبويه

  .اآلخر ألنّه هو في المعنى 

اسم كان ههنا :وقال ، االستشهاد بهذا البيت  ورد أبو العباس على سيبويه 

وأمك الخبر فحصل ، والمضمرات كُلّها معارف ، مضمر في كان يعود إلى الظبي

  .أن االسم والخبر معرفتان 

 فرفع الموقف وهو نكرة ونصب الوداع وهو معرفة : كذلك بيت القطّامي ،

والنّكرة إذا وصفت ، لجار والمجرور الذي هو منك وحسن ذلك وصف الموقف با

  .   قربت من المعرفة
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 مةُأ م خيرتُنْكُ (:عند إعرابه لقوله تعالى )1(فقد قال بها النّحاس زيادة كانأما 

  .)2() اسِللنَّ تْجُأخرِ

  :تكون زائدة أي أنتم خير أمة وأنشدكنتم أن : وذلك عند زعمه 

  )3(رامِوا كا كانُنَلَ يرانٍمٍ               وجِوقَ ديار إذا رأيتُ فكيفَ       

منطلقاً  "كان" إن زيداً  :أنّك تقول : زائدة ألنّه ذكر  )4(فكان عند المبرد

وكان وما عملت فيه في موضع " كان "وجعلت ضميره في ، نصبت زيداً بأن 

: أن تجعل : أحدهما : وإن شئت رفعت منطلقا فيكون رفعه على وجهين " إن"خبر

ولدت فاطمة بنت الخشرب الكلمة ": مؤكدة للكالم ؛ نحو قول العرب زائدة " كان"

  : على إلغاء كان ومثله قول الفرزدق "من بني عبس لم يوجد كان مثلهم

  يران لنا كانوا كرامِوج                

في قول النحويين وهو " جيران لنا كرام"على و" كان "وتأويل هذا سقوط 

فتقديره " لنا" "كان"وذلك أن خبر ، على خالف ما قالوا من إلغاء كان  عندي

إنّما كان ) ياًبِص دهي المف انكَ نم لّمكَف نُيكَ( : وجيران كرام كانوا لنا وقوله تعالى

     . ههنا للتوكيد

على  رلغواً فتقول م "كان " دخل في الكالم العرب تُ أن )5(رابن منظو وعند

  .ا قول الفرزدق زيد ، وأم كان زيد ؛ يريدون مر على

  وجيران لنا كانوا كرام                    

ديره اس إن تقوقال أبو العب، زعم سيبويه إن كان هنا زائدة : قال ابن سيدة 

قد عملت هاهنا في كان  نوجيران كرام كانوا لنا ، وهذا عند ابن سيدة أسوغ أل

  . سيبويه من أنها زائدة  لما ذهب إليه وضوع لنا ، فال معنىع الضمير وفي مموض

                                                 
  .175ص/1ج/إعراب القرآن -  1
 . 110: سورة آل عمران آية  -  2
  :يقول في مطلعها، البيت للفرزدق من قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك وقيل ُسليمان -  3

  هل أنتم عائجون لنا لعّنا                         نرى العرصات أو أثر الخيام           
  .دار الكتب العلمّية/شرحه األستاذ علي فاعور/597ص/ديوانه

  .4/117,116/المقتضب -  4
  " .آون"مادة /لسان العرب -  5
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كان بمعنى  ءعلى مجيبقول مقّاس العائذي  استشهد  )1(وفي موضع آخر

  . )2()رةسية إلى مرظنَفَ ةرو عسذُ انوإن كَ:(وقع وذلك عند قوله تعالى

كان بمعنى وقع على قول سيبويه ؛ فهذا أحسن ما قيل فيه ألنّه يكون : حيث قال 

وإن كان ذو عسرة : أي ، ويجوز أن يكون خبر كان محذوفا ، عاماً لجميع النّاس 

  . في الدين 

 فتقدير هذا عند) وإن كان ذا عسرة( : ودوفي مصحف عبد اهللا بن مسع  

فالّذي تُعاملون به :  أي) فنَظرةٌ إلى ميسرة( ذا عسرة ن كان المعامُلإ:  النّحاس

  .  )فَنَظرةٌ إلى ميسرة( : وقرأ الحسن وأبو رجاء العطاردي، نظرةٌ 

، كان عبد اهللا أخاك : وذلك مثل ، أن كان تقع لما مضى  )3(وعند سيبويه

؛ فكان ال وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى ، أن تخبر عن األخوة  دتَفإنّما أر

  . وليس، وصار ، ومادام ، يستغنى فيها عن الخبر كذلك يكون 

قد : أي، كان عبد اهللا  :لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول و

كما يكون .  ثبت:  وقد دام فالن أي،  وقع: أي ، وقد كان األمر ، خُلق عبد اهللا 

فأما ليس ،  استيقظوا وناموا:  ومرة بمنزلة قولك، بمنزلة كان أمسى وأصبح مرةً 

  . فلم تتصرف تصرف الفعل اآلخر،فإنّه ال يكون فيها ذلك 

  : وقع قول مقّاس العائذي فما جاء بمعنى

   إذا كان يوم ذو كواكب أشنعا              

  : )4(وقال اآلخر

  كان يوماً ذا كواكب أشنعابني أسد هل تعلمون بالءنا           إذا 

  األرجوان المضلّعاكأنّما         كساها السالح  إذا كانت الحو الطِّوال      

                                                 
  .134ص/1ج/إعراب القرآن/الّنحاس -  1
 .280:سورة البقرة آية -  2
  .45ص/1ج/لكتابا -  3
وآذلك عند ، " وذا، يوم"رواية البيت عنده بنصب . 47ص/1ج/السيرافيُّ/ُنسب البيت لعمرو بن شأس في شرح أبيات سيبويه  -  4

  .167ص/الكّشاف/الزمخشريُّ 
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أشنعا ويرفع :وبعض العرب يقول ، وهو اليوم أضمر لعلم المخاطب بما يعني 

   .إذا وقع يوم ذو كواكب أشنعا: كأنّه قال ، ماقبله 

وهذا ماذكره ، وحدث ، ووجد، ى وقعوارتفع ذو بكان التّامة التي بمعن  

1(القرطبي( .  

، فالخبر متروك، مرفوع بكان " ذو عسرة" : فأوضح أن )2(أما ابن جرير  

ولو وجهت كان في هذا ، وإنّما صلُح ذلك أن النّكرات تُضمر لها العرب أخبارها 

؛ ولم يكن  صحيحالكان وجها ،  الموضع إلى أنّها بمعنى الفعل المكتفي بنفسه التّام

  . بها حينئذ حاجة إلى الخبر

  : )3(وفي ذلك يقول ابن مالك  

  وذو تمامٍ مابرفعٍ يكتفي                      

،  ما يكون تاماً وناقصاً:  أحدهما :أن هذه األفعال انقسمت إلى قسمين : فمعناه

  .إلّا ناقصا  يكونما ال :والثاني 

بل يحتاج معه إلى  ماال يكتفي بمرفوعه صقوالنّا، بمرفوعه لتّام ما يكتفي والمراد با

إن : أي )وإن كان ذو عسرة فَنَظرةٌ إلى ميسرة:(ومثال التّام قوله تعالى، منصوب 

، )4()خَاِلدين فيها مادامت السمواتُ واألرض:(وجد ذو عسرة وقوله تعالى

  . )5()تُصبِحون فَسبحان اِهللا حين تُمسون وحين:(وقوله

  

  

  

  

                                                 
  .3/373ج/الجامع ألحكام القرآن -  1
  .73,72ص/3ج/جامع البيان -  2
وزال التي ، ءأّن آّل هذه األفعال أي آان وأخواتها يجوز أن تستعمل تاّمة إّلا فتىوقد ذآر أيضا ، 258ص/1ج/الفية ابن مالك -  3

  . 40ص/قطر الّندى/"ليس"وأضاف ابن هشام ، مضارعها يزال ال يزول 
 .108: سورة هود آية -  4
 .17:سورة الّروم آية -  5
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  : )2(قول النابغة في باب كان وأخواتها )1(كرما ذُو

  دحأ نم امِواألقْ ني مشوما ُأحا                    

 وآتَتْ متَّكًَأ لَهن وَأعتَدتْ ِإلَيهِن َأرسلَتْ بِمكْرِهن سمعتْ فَلَما:( وذلك عند قوله تعالى

 وقُلْن َأيديهن وقَطَّعن َأكْبرنَه رَأينَه فَلَما علَيهِن اخْرج وقَالَت سكِّينًا منْهن واحدة كُلَّ

  . )3()كَرِيم ملَك ِإالَّ هذَا ِإن بشَرا هذَا ما ِللّه حاشَ

ومن حذفها ثبات األلف  ، وهو األصل ، با" وقلن حاشا هللا : " حيث قال

 احاشاك ، و حاشالك ، و حشَ: "دها عوضاً ، وفيها لغات أربع جعل الالم التي بع

: سمعت علي بن سليمان يقول : حاس وحاشا زيداً ، قال النّ قال حشا زيدوي "لك 

سمعت محاشا : ها فعل بقولهم ه قد صح أنّألنّ النصب أولى: د بن يزيد يقول حم

استشهد بالقول السابقف ال يحذف مو الحر لزيد نه ، ثم .  

وأضاف أن حاشا فعل و ال فاعل له وأ: قال:اء الفرحاشا : قولك األصل  ن

؛ وخفضوا بها ، وهذا فاسد ، ألالالم لكثرة االستعمال  ذفتْلزيد فحالفعل ال يخلوا  ن

  .من فاعل 

وذهب أبو العبويه سيب ذلكها تكون حرف جر ، كما ذكرأنّ د إلىاس المبر

: لذلك بأشياء منها  جواحت، "النحاس  وهذا ما ذهب إليه"  ينصب ما بعدهوتكون فعال

  : حاشي ثم ذكر وُأ، حاشيتُ : قوله يتصرف فتنّأ

   حدمن أ حاشي من األقوامِوما ُأ                    

حاشا :الم الجر فتقول  ه يدخل علىنّلتصرف من خصائص األفعال ؛ ومنها أو ا

رف جر لم يدخل على مثله ؛ ومنها ولو كان ح) حاشا هللا (  : ه تعالىلومنه قولزيد 

  )هللا  حاشَ( اء إال أبا عمرو رالقُ وقد قرأت،   )لزيد  حاشَ( ه يدخله الحذف نحو نّأ

                                                 
  201ص/  2ج /إعراب النحاس  - 1

  : أّما صدر البيت المستشهد به فهو.يادارميَّة  :، البيت من قصيدته  13ديوان النابغة ص  -  2
  وال أري فاعًال في الناس يشبهه                  

  يقصد النعمان  
  " 31"سورة يوسف آية  -  3
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، وفي  ، ويد في األسماء نحو أخٍذلك ما وليس القياس في الحروف الحذف إنّ

   . كيلم : األفعال نحو 

 :أبو عثمان المازني عن أبي زيد قال تخفض بها و تنصب ، وحكى و العرب

   ،فنصب بحاشا)  حاشا الشيطان سمع ي و لمنِل غفرألهم الّ(  :سمعت أعرابياً يقول

 هحاشا فعل أنّ نأ الدليل على: في مسائله قوله )1(وما أورده ابن االنباري

ه يدخله الحذف نّوأ ،ذهب الكوفيين م ف و استدل بقول النابغة و ذلك علىيتصر

  .) هللا  حاشَ( ومثله

ه حرف نّالدليل على أنّه ليس بفعل و أ: ا ن قالووا بأاحتجفن ا البصريوموأ

ولو كان فعال كما ، ) ا حاشي زيداً م:( قال علية ؛ فال ي "ما"ه ال يجوز دخول أنّ

ماحاشي زيداً (  :قالزعموا لجاز أن ي (فساد ما ذهبوا  على ذلك دّل ا لم يقولوافلم

  . إليه 

   :قول النابغةرد ابن األنباري ذلك بأن  وقد

  من أحداألقوام  ُأحاشي منوما                   

 بسمل ، وهلل ، وحمدل ، : قال  من لفظ حاشا و ليس متصرفا منه كما "ُأحاشي"أن

  .  ل ، وحوقلوسبح

  .كانت ال تتصرف فكذلك هاهنا  و إنهذه األفعال من هذه األلفاظ نيت ما بفك

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
  278ص /1/ج/اإلنصاف في مسائل الخالف -  1
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   -: أفعال المقاربة 
وهو  )2(قرب الخبر لداللة علىما وضع ل : )1(أنواع هذا الباب ثالثةُ أفعاُل

  )3(رجائة وهو ثالثة ضع للداللة علىوما و ،)  وكرب، أوشك و، كاد  : (ثالثة 

، ومنه  وهو كثير )4(الشروع فيه على ع لداللةي ، وما وضر، واخلوق ، وح عسى

  . ق ، وجهل ، وغلق ، وأخذ ف، وطَ أنشأ

إلّ "كان"عمل  ويعملنا أن ن جملة ، وشذ مجيئه مفرداً يجب أن يكو خبرهن

  .)5(ىاد وعسبعد ك

 6(بن خشرم حاس في هذا قول هدبةا ما ذكره النّأم(  :  

         عىس الذي أمسيتُ الهم فيه             كُونيه فَوراءرج قريب   

 الَْأرضِ في تُفْسدوا َأن تَولَّيتُم ِإن عسيتُم فَهْل( :قوله تعالى عند اهداًحيث ذكره ش

    . )7()َأرحامكُم وتُقَطِّعوا

                                                 
 216،  215/  1ج / أوضح المسالك /  ابن هشام  -  1
هند : آرب القلب من جواه يذوب  حين قال الوشاة : وقول الشاعر ،35: النور آية ) يضئ يكاد زيتها : ( ومن ذلك قوله تعالى  -  2

ابن هشام . غضوب و البيت لكحلبة اليربوعي واسمه ُهبيره بن عبد مناف بن عرين بن ثعلب بن يربوع ، أحد فرسان بني تميم وسادتها 
 . 356الشذور ص 

  " .8: "اإلسراء آية ) مكم عسى ربكم أن يرح: ( ومن ذلك قوله تعالى -  3
  : ، فمثال األول )هب ، هلهل ، وطفق ( ذآر ابن هشام في الشذور أّن منها   - 4

  هببُت الوُم الّنفس في طاعِة الهوى                   فلّج آأّني آنُت باللوم مغريًا                
  . 252ص / ولم ُينسب هذا البيت لشاعر ما 

  وطئنا ديار المعتدين فهلهلت   نفوسهم قبل األماته تزهُق: و مثال الثاني 
  وذآرأن هذا الفعل من اغرب األفعال ، آذلك لم ينسب 

ص ) فطفق مسحًا : ( ، وقوله" 22:"األعراف آية) وطفقا يخصفان :( فقد وقعت في التنزيل موضعين هما " طفق"هو : أّما الثالث 
  " 33:"آية

أّن قوما زعموا أّن نفيها اثبات للخبر ، واثباتها نفي له وشاع ذلك على األلسنة حتى قال بعضهم  : يوطي أما ما يختص بكاد فقد ذآر الس
  : ملغزًا فيها 

  أنحويُّ هذا العصر ماهي لفظٌة     جرت في لَساَني ُجْرُهم وَثُموِد                                
  معروٍف الجحد    وإن اثببت قامت مقام جحـــود اذا استعملت في                                
  . 482ص /  1ج /، همع الهوامع " 71"البقرة ) فذبحوها وماآادوا يفعلون  : (واستدل لذلك بقوله تعالى 

  ثابت ابن جابر بن سفيان : وذلك مثل قوله تابط شرًا واسمه  -  5
  فر فأبت الى فهم وما آدت ائبا      وآم مثلها  فارقتها وهي تص

  243 – 242ص /  1ج / أوضح المسالك/ ابن هشام )  . عسي الغوير أبؤسا :(وقول الزباء 
  هدبة بن خشرم بن آرز بن أبي حّية الكاهن بن عبد اهللا بن ذبيان بن الحارث ، شاعر عذري فصيح : البيت لهدبة ابن خشرم واسمه  - 6

  : والبيت من قصيدة قالها وهو في الحبس مطلعها . يئةمتقدم ، من بادية الحجاز وآان شاعرًا راويًة يروي للحط
  َطِربت وأنت أحيانًا طروُب     وآيف وقد تعّلاك المشيُب                                    
  يجد النأي ذآرك في فؤادي    إذا ذهلت عن الناي القلوب                                    

  يؤرقني اآتئاب بني بمير      فقلبي من آآبته آئيــــــــب                                     
/  24ج (/ األغاني . وأم هدبة شاعرة وهي حيه  بنت أبي بكر بن أبي حّية ، آان هدبة في عهد سعيد بن العاص التقى جميل بن معمر  

  . 8491ص 
  . 22: آية " صّلى اهللا عليه وسّلم"سورة محّمد  -  7
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ربكم "لجاز " عسيتم"عليها ، وقال أبو اسحق لو جاز  هذه القراءة  مجمع يسع "

  . فهي عنده ال تجوز البتة 

ما  أي توالكم الناس على " وليتمإن تُ"ه قرأ نّروى عن علي بن أبي طالب أوي

سم فاعله لم ي .  

فأن في موضع نصب خبر عسيتم ، وهذه  )فسدوا في األرضت أن:(أما قوله

   : وذكر )1(ن من الخبرفصيحة ومن العرب من يحذف ألغة 

                   عىس البيت ........ الذي  الهم  

عند ابن هشام فعل مطلقاً ، ال حرف مطلقا خالفا البن سراج  عسىلفظ و

 نكم أرب ىسع: (  قوله تعالى ومنه )3(نفيها أن تقترن بأالغالب  نوأ،  )2(وثعلب

يرح4()م كُم(  .  

وما(  : فعالن  هما كاد و كرب ومثاله" أن"ح تجرد خبره من وما يترج 

  . )5()ون علُفْا يادوكَ

وإذا ، سٍي فهو عسع: عرابي حكى ابن األ: لغة  ر السين من عسىكسأضاف أن و

اتصل بها ضمير فع نحو الر :عستُي وع ،سين وع ،سينا ، وعسم ، جاز فيها تُي

ضمير النصب  مع اوأم و الفتح أكثر وأشهر وقُرئ بالوجهين في السبع ؛ .الكسر 

  .فليس إال الفتح 

( الفتح في جمعت علىاء غير نافع أفأورد أن القر )6(ابن جرير الطبريأما 

يتمعس(.  

                                                 
  .124ص/3ج/عراب القرآنإ/الّنحاس -  1
أن : خالفا لسيبويه ؛ وتستعمل على أوجه منها . يا أبتا عّلك أو عساآا : وال حين يتصل بها الضمير المنصوب آقوله ، فهي فعل مطلقا  -  2

مال من فاعلها وأّن والفعل بدل اشت، أو قاصر بمنزلة قُرب ، أو هي فعل متعٍد بمنزلة قارب معنى وعمال ، عسى زيٌد أن يقوم : ُيقال
وعسى ، عسى زيٌد يقوم :أو أن يأتي بعدها المضارع المجّرد أو المقرون بالسين مثل، " الجمهور"وأّنها فعٌل ناقص ، " مذهب الكوفيين"

  .وعسى زيٌد قائما ؛ وذآر بيت هدبة، زيٌد سيقوم 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهوخيٌر لكم وعسى أن :(تعالى وقد اجتمعتا في قوله، الّترجي في المحبوب واإلشفاق في المكروه : ومن معانيها

  .200ص/مغني اللبيب.216:سورة البقرة آية) ُتحّبوا شيئا وهوشٌر لكم
 لما في أن من الطمع و االشفاق وهما معنيان يقتضيان االستقبال وأن مؤذنة باالستقبال    - 3
  48: سورة اإلسراء آية -  4
  71: سورة البقرة آية   -  5
 56ص /  13ج / البيان  جامع -  6
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ه نّاء عليها ؛ وأة من القرقراءة ذلك بفتح السين إلجماع الحج ننا أو الصواب عند 

يقوم ، بكسر السين وفتح الياء ، ولو كان صوابا  أخوك" عسي"لم يسمع في الكالم 

كسرها اذا اتصل بها مكني وفي إجماعهم على ، جاءت بالكسر مع غير المكني ، 

التي تلي  نوأ، ها كذلك مع المكني نّأ علىفتحها مع االسم الظاهر ، الدليل الواضح 

نصب  موضع في " تفسدوا" التي مع  نسيتم المكسورة فهي حروف جزاء ، وأع

  . بعسيتم

 وهو الْقتَاُل علَيكُم كُتب(:  قال تعالى  )1(ثباتواألعرف في عسى وأوشك اال

هكُر ى لَّكُمسعواْ َأن وهًئا تَكْرشَي وهو رخَي ى لَّكُمسعواْ َأن وبًئا تُحشَي وهو شَر لَّكُم   

اللّهو لَمعي َأنتُمالَ و ونلَمفَ( : وكذلك قوله )2()تَععأ اُهللا ىسن يأتوقوله )3() حِتْبالفَ ي  :

    . )4()ميتُلَّوتَ نم إتُيسع ْلهفَ( 

   -:  إن من الحذف قولهو

  البيت ......... الذي أمسيت فيه  الهم عسى              

المصدرية وذلك نادر ن مجئ خبر عسى فعالً مضارعا مجرداً من أ استدل به على

  .  )5(في خبر هذا الفعل

ن و الفعل سادة ويكون أ  "ن يفعلأ" ويسند أوشك ، وعسى ، و اخلولق  إلى

 وقيل بل هي حينئذ تامة مكتفية  ، كما سدت مسد مفعولي حسب ، )6(مسد الجزأين

 ( :وقوله) شَيًئا تَكْرهواْ َأن وعسى :(كقوله تعالى )7(المرفوع كما في كان التامةب

  .     )8()محمودا مقَاما ربك يبعثَك َأن عسى

  .  )1(ن كله إيجابفي القرآ لفظ عسى نب أيوقد ذكر عبد اهللا الط

                                                 
  .476ص /  1ج / همع / السيوطي  -  1
 216:سورة البقرة آية   -  2
 52:سورة المائدة آية   -  3
 22:سورة محمد آية  -  4
  .203ص/مغني اللبيب/ابن هشام -  5
  2:العنكبوت آية) أحسب الناس أن ُيترآوا أن يقول آمنا وهم ال ُيفتنون ( وذلك آما في قوله تعالى  -  6
  480ص /  1ج / همع الهوامع / السيوطي  -  7
  79:سورة اإلسراء آية  -  8
أّن عسي لم تات في الكتاب العزيز إّلا موجبة إّلا في موضع واحد وهو قوله : ( برنامج دراسات في القرآن الكريم ، وقد ذآر ابن يعيش  -  1

   120ص /  7ج / المفّصل . 5: سورة التحريم آية ) نكّن عسى ربُّه إْن َطلََّقُكّن أْن ُيْبِدلُه أزواجًا خيرًا م( تعالي 
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: ن هاهنا بمنزلتها في قولك فأ" أن تفعل  عسيتُ: " ك تقولنّأ:  )1(وذكر سيبويه

 تمطر ، وعسيت بمنزلة نأ ماءالس اخلوقتوكذلك  ، دنوتُ تفعل بمنزلة نأ قاربتُ

  . اخلوقت

ومن العرب ، من يقول عسي وعسيا وعسوا وعتْس وعتا وسعسيفمن  ن  ،

  .ها منصوبة في أنّ بمنزلتها في عسيتُ ن فيهنقال ذلك كانت أ

 فعل ، فيفعل حينئذ  في موضع االسمهها بكاد يفعل ، يشبي ومنهم من يقول عسى

ذكر  مفاجروا  عسى مجرى كان ث  "الغُوير أبؤسا  عسى"  )2(االمنصوب في قوله

   -:ة قول هدب

  .قريب ه فرجيكون وراء           فيه   الذي أمسيتُ برالكَ عسى         

، قليل " أن"كثير وتجريده من " بأن"أن اقتران عسى  )3(وقد ذكر ابن عقيل

أن إلّا في من  اومذهب جمهور البصريين أنّه ال يتجرد خبره، وهذا مذهب سيبويه 

 )4()فَعسى اُهللا أن يأتي بالفَتْح:( قال تعالى؛ الشعر ولم يرد في القرآن إلّا مقترنا بأن 

  : ومن وروده بغير أن قوله،  )5()عسى ربكم أن يرحمكم:(وقال تعالى، 

  )6(عسى الكرب الذي أمسيتُ فيه     يكون وراءه فرج قريب

صناف أفعال المقاربة عسى ولها مذهبان؛ أن من أ )7(وقد ذكر الزمخشري

إلّا أن منصوبها ، أن تكون بمنزلة قارب فيكون لها مرفوع ومنصوب: إحداهما 

وقال ، عسى زيد أن يخرج : مصدر كقولكمشروطٌ فيه أن يكون مع الفعل متأول بال

  .) عسى اهللا أن يأتي بالفتح( :تعالى 

                                                 
  :، وقد ذآر سيبويه أّن من ذلك  159،  158ص /  3ج / الكتاب  - 1

  عسي اهللا ُيغني عن بالد ابن قادٍر    بمنهمر ُجون الّرباب َسُكوب     
 ولم ينسبة لقائل معين

فعسى إن :أي ) عسى اُلغوير أبؤسا(ادخلي الغار الذي تحت قصرك فقالت  المثل من قول الزباء ؛في قصتها المشهورة حيث قيل لها -  2
  .فررُت من بأس واحد أن أقع في أبؤس

  .266ص/1ج/ألفية ابن مالك  -  3
 .52:سورة المائدة آية  -  4
 8:سورة اإلسراء آية -  5
 عسى فرٌج يأتي اهللا به                له آل يوم في خليقته أمر : ومثله -  6
  .115ص/7ج/شرح ابن يعيش/المفّصل -  7
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والثاني أن تكون بمنزلة قَرب فال يكون لها إلّا مرفوع إلّا أن مرفوعها أن مع 

  ).وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم( : الفعل في تأويل المصدر كقوله تعالى

برها في موضع اسم منصوب وإن أن ما يدل على أن خ:  وعند ابن يعيش

لم ينطق به أن الفعل إذا تجرد من أن كان مرفوعا والفعل إنّما يرفع بوقوعه موقع 

  : االسم نحو قوله

             فيه الذي أمسيتُ عسى الكرب  

ألنّه ال يكون فعل إلّا وله فاعل  أن عسى ال بد لها من فاعل )1(وذكر المبرد

  و، عسيت القيام ألنّه ال دليل فيه يخص وقتا من وقت  :وال تقل ، وخبرها مصدر 

  .ووقع المستقبل ، فمن ثم لم يقع القيام بعدها ، مصدر لقيام لم يقع " أن أقوم" 

  : عر إلى الفعل فوضعه موضع المصدر لجاز ثم ذكر بيت هدبةولو احتاج شا

     قريب الذي أمسيتُ عسى الكرب فيه            يكون وراءه فرج  

  : )2(وقول الشاعر، "عسى الغوير أبؤسا: "وذكر قول الزباء 

   نغْني عى اُهللا  يسامرٍ            عابن ع كُوبِ     بِالدابِ سبنِ الرومرٍ جبِمنْه  

           

                

  

  

   

  

  

  

  

                                                 
 .70ص/3ج/المقتضب -  1
  .676ص/2ج/ونسبه المرصفي إلى سماعة ابن أشول وهو  لهدبة في الشعر والشعراء ، نسب في الكتاب لهدبة بن الخشرم   - 2
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أنّه يجوز في غير القرآن  )1(وقد ذكر النّحاس" كاد"أيضا  المقاربةأفعال ومن 

  : )2(يكاد أن يفعل واستدّل بقول الراجز

  )3(احصمي ى أنلَالبِ وِلطُ نم ادكَ دقَ            

وقد ،  )4()يكَاد البرقُ يخْطَفُ أبصارهم:(عرب قوله تعالى ا أوذلك عندم

 فقد اكتفى ، النّحاس قد يوجز في بعض المواضع إيجازا شديدا ذكرت سابقا أن

  . بالقول السابق عند إعرابه لتلك اآلية

ولها اسم وخبر ؛ وخبرها ، من األفعال النّاقصة  )5(وكاد عند الزمخشري

" كاد زيد يخرج : مشروط فيه أن يكون فعال مضارعا متأوال باسم فاعل كقولك 

  .با وما كدتُ آي، " على األصل

وزاد ابن يعيش أن كاد أبلغ في المقاربة من عسى فإذا قلت كاد زيد يفعل 

 ألنّك ال تقوله إلّا لمن هو على حد فالمراد قُرب وقوعه في الحال إلّا أنّه لم يقع بعد

 بهذْي هرقا بنَد ساُكَي:(قال تعالى، الفعل كالداخل فيه ال زمان بينه وبين دخوله فيه 

باألبكاد النّعام يطير"ومن كالم العرب ،  )6() ارِص" .  

وأصل كاد أن اليكون في خبرها أن ألن المراد بها قُرب حصول الفعل من 

ع خبرها بأن كقوله صلّى أو يشف، فينزع من خبرها أن ، سى وقد تُشبه بع، الحال 

ينكرها البصريون ويقولون  وهذه الرواية، )راًفْكُ ونكُي أن رقْالفَ كاد:(اهللا عليه وسلّم

، )فراًكُ أن يكون رقْالفَ كاد:(إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أفصح من أن يقول 

  . والمالحظ أن كاد وما تفرع منها لم تأت قطُّ مصحوبةً بأن في القرآن الكريم

:  في باب األفعال النّاقصة فقالحرف وإن كان قد ذكرها  )7(وكاد عند المبرد

  .  "كاد العروس يكون أميرا: " للمقاربة وهى فعل ؛ تقول هي

                                                 
  .34ص/1ج/إعراب القرآن -  1
  .رسم عفا من بعد ما قد اّمحى : وقبله. 172ص/ديوانه/الرجز لرؤبة-  2
 .وهو فعل الزم في الغالب، الشئ يمصُح مصوحا ذهب وانقطعمصح  -  3
 .20:سورة البقرة آية -  4
  .119ص/7ج/شرح ابن يعيش/الفّصل  -  5
  .43:سورة الّنور آية -  6
  .74ص/3ج/المقتضب-  7
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لم يرها  - واهللا أعلم –فمعناه  )1()إذا أخرج يده لَم يكَد يراها:(فأما قوله تعالى

 يقرِفَ وبلُقُ يغُزِي ادا كَم دعب نم:(وكذلك قوله، لم يدن من رؤيتها :  ولم يكد أي، 

نْمبمنزلة قولك  فهي،  نّها لمقاربة الفعل في ذاتهفال تذكر خبرها إلّا فعال أل،  )2()مه

  : ؛ إلّا أن يضطر شاعر وكرب يقول، وأخذ يقول ، جعل يقول : 

  قَد كَاد من طُوِل البِلَى أن يمحصا          

لم و ؛ )4()يءتُها يضييكاد ز:(قول اهللا عز وجّلأن  )3(وأضاف السيوطي

واثباتها اثبات إلّا أن معناها المقاربة ال  نده كسائر األفعال نفيها نفي فهي ع يضيء

ل ضرورةً ؛ واليلزم من وقوع الفعل ؛ فنفيها نفي لمقاربة الفعل ويلزم منه نفي الفع

  .يرى فضال عن أن) ا اهري دكَي ملَ هدي جرإذا أخْ:(ومنه ، عل وقوعه مقاربة الف

، وذهب قوم منهم ابن جني إلى أن نفيها يدلُّ على وقوع الفعل بعد بطء 

  ) .ونلُعفْوا يادا كَا وموهبحفذَ:( وذلك مثل

، بذبحها وقيل إنّها محمولة على وقتين أي فذبحوها بعد تكرار األمر عليهم 

(  : دليل قولهمنكروا ذلك أشد االنكار بذبحونها وال قاربوا الذّبح ؛ بل أوما كادوا ي

  . )أتتخذنا هزوا

حال  ب منقرذبحوها في حاٍل تَ:  عند ما قال )5(مد علي اإلماموهذا ما أشار إليه أح

  . وها مكرهين أو كالمكرهين لما أظهروا من المماطلةأنّهم ذبح: ماال يفعل والمعنى 

  

  

  

   

  

                                                 
  .40: سورة الّنور آية  -  1
 .117:سورة التوبة آية -  2
  .1/482ج/همع الهوامع -  3
 .35:سورة الّنور آية -  4
  .دار مصحف أفريقيا/11ص/مفاتح فهم القرآن -  5
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  المبحث السادس                                

  الحروف                                    
  

  

  

  : الحروف النّواسخ /1

  

  "إن وأخواتها  "                    

  

  حروف الصلة والزيادة /2

  

  حروف التحضيض  /3
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تُسمى الرابطة  والحرف األداة التي ، واحد حروف التهجى : الحرف         

  . وعلى ونحوهما ، والفعل بالفعل كعن ، ألنها تربط االسم باالسم

الكالم لتفرقة المعاني فاسمها حرف؛  في عاريةً نيت أداةًكلمة ب كلُّ : زهريقال األ

  . )لعل،بل، هل،حتى:(كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك مثل نوإ

ن نزل القرآ(حرفا و جاء فى الحديث ن تسمى كل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآو

  . )ف كافرف كلها شاسبعة أح على

وحرف  .المهزولة  : وقال األصمعي،  بل النجيبة الماضيةوالحرف من اإل    

  . )1()فرلى حع اَهللا دبعي نم اسِالنَّ نوم( : التنزيل وجاء في ؛ هتناحي الشيء

عرف (بالفتح وسكون الراء المهملة فى العرف أى  : )2(يهانوعند التّ والحرفُ    

،  اءبو،  ألف (ال  ، ) ت،  ب،  أ ( : طلق على ما يتركب من اللفظ نحوي) العرب

  . ؛ وتسمى حروف الهجاء وحروف المبنى ها أسماء الحروف ال أنفسهافإنّ) تاء

عتماده على جزء معين الحرف صوت معتمد على مقطع محدد واويمكن القول بأن 

  .باإلنسان وضعاً من أجزاء الحلق واللسان والشفة وأنه يختص 

سم أو لم ينفك من ا مغيره ومن ثَ على معنى في ما دّل:  )3(يوعند الزمخشر      

  . "وذلك فى االصالح"حبه فعل يص

أن الحروف كلها مبنية وهى غير  : )4(وأضاف صاحب معجم علوم اللغة العربية

  .لهجة من يميل األلف  والتوزن وزناً صرفياً والتُمال في متصرفة

من هو عنصر " ءحرف الهجا"أن الحرف  :من ناحية لغوية تتمثل في ضافته وإ

 (تثنى من عناصر الكلمة الحركات نحو ويس) ت،  ب ، أ ( : نحو عناصر الكلمة

  . ) الكسرة ، الضمة ، الفتحة

  : نواعأعلى ثالثة  )1(بن هشامعند ا والحرفُ      
                                                 

  " .حرف"مادة/لسان العرب، 11:سورة الحّج آية - 1
  .318ص/1ج/آشاف اصطالحات الفنون - 2
  .2ص/8ج/المفّصل - 3
، هـ 1426الطبعة األولي/األردن/دار الّنفائس للنشر والتوزيع/189ص/معجم علوم العربية عن األئمة/محّمد سليمان عبداهللا األشقر -  4

  .م 2006
  .111ص/شذور الذهب  -  1
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  :(االسم قوله تعالى ولها علىاألسماء واألفعال كهل؛ فمثال دخ ىأولها ما يدخل عل

 هْل أتاك نَبُأ( : ى الفعل قوله تعالى؛ ومثال دخولها عل )1()نرواكم شَتُأنْ ْلهفَ

  . )2()مِصالخَ

 )3()وندوعا تُقكم ومزرِ اءمي السوف( :ما يختص باألسماء كفي وذلك مثل  :وثانيها 

.  

  . )4()لم يلد ولم يولد( : ختص باألفعال كلم في قوله تعالىما ي:  وثالثها

 ؛ فهو وإن كان جزءاً لقد جاء التّعريف بالحرف مطوال نسبة لما للحرف من أهمية

  . فهو قوام الكالم وال يتم إلّا به صغيراً

  : شواهد الحروف النّواسخ
 )ولعّل،  وليت،  وكأن، ولكن، وأن  ،إن  ( : هذه الحروف أشبهت األفعال وهي

  .ويه حرفا واحدا فلذلك عدها المبرد وسيب ؛ مجازهما واحد" وأن،  إن"و

الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل : بعنوان  باباً )5(سيبويه أورد      

الفعل ال الفعل فيما بعده ؛ وهي من الفعل بمنزلة عشرين من األسماء التي بمنزلة 

  . رف األفعالتصتصرف ت

كما عملت كان الرفع  ، بصوالنَّ ، الرفع :ها عملت عملين الخليل أنّوزعم 

  . والنَّصب

تفيد  "إن" : إن : قال ماتفيده هذه الحروف وذلك عندما )6(وقد أورد المبرد     

المحلوف النقطاع  ؛ واهللا زيد منطلق : ألنك التقول ؛ وتكون صلةً للقسم ، االبتداء

بمنزلة  "ِإن"زيداً منطلق اتصل القسم وصارت  ن قلت واهللا ِإنفِإ ، عليه من القسم

  .خير منك  قولك واهللا لزيد دخل فيت الالم التي

                                                 
  . 80:سورة األنبياء آية -  1
 .21:سورة ص آية -  2
  . 22:سورة الذاريات آية -  3
  . 3: سورة اإلخالص آية  -  4
  .131ص/2ج/الكتاب -  5
  .207، 108، 107ص /4ج/المقتصب -  6
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وِإنَّما  ؛ مخفَّفة إن كانت ثقيلة عاملة بمنزلتها وهيو ، االستدراك :" لكن" كما تفيد

ماجاءني : نحو قولك ،بها بعد النفي ستدركي ويقول القائل ، لكن عمرو زيد : 

عمراً قد ذهب : فتقول ، ماذهب زيد لكن .  

ستدرك بها بعد اِإليجاب ماكان مستغنياً نحو قولكويجوز فى الثقيلة والخفيفة أن ي : 

  .لكن عمراً لم يأت : فأقول ، جاء زيد

ال  ،في إالَّ بعد النّ عاطفة اسماً لم يجزأن يستدرك بهاوأما الخفيفة إذا كانت 

ماجاءنى عمرو ولكن  : قولنى عمرو ولكن زيد فيجب أن تجاء :يجوز أن تقول 

جاز أن يكون ذلك بعد  ـ ة ـ وهى الكالم المستغنيفِإن عطفت بها جمل ؛ زيد

  . اإليجاب

  . وكأن أخاك األسد ، كأن زيداً عمرو : التشبيه تقول :فمعناها  "كأن"أما 

 .ولعلَّ العدو يدركنا ، لعلَّ زيداً يأتي :أو لَمخُوف نحو التوقع لمرجوٍّ "لعلَّ" ومعني

  . ليت زيداً أتانا :نحو  التمنِّي: تفيد ليت كما 

ماقُدم مفعوله ؛ تنصب األسماء وترفع األخبار فتشبه من الفعل  فهي : لهامأما ع

  . ضرب زيداً عمرو :نحو 

 فعل والما يكون فيتتصرف فيكون منها ي ال ألنهاواليجوز فيها التقديم والتأخير 

  . والمصادر ،الفعل 

الفعل صلة  كما أن ،اسم وما عملت فيه صلة لها   "أن" :أن  )1(وذكر سيبويه       

 في " فأنَّك" قد عرفت أنَّك منطلق  :فتقول ،  اسماً) أن(وتكون  ،الخفيفه  ألنِ

  . موضع اسم منصوب كأنك قد عرفت ذاك

، تؤكدان مضمون الجملة وتحققانه  "وأن ، ِإن "أن :  )1(يوأضاف الزمخشر     

   .إالَّ أن المكسورة الجملة معها على استقاللها بفائدتها 

                                                 
  .119ص/3ج/الكتاب -  1
  .59ص/8ج/المفّصل -  1
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أن زيداً  بلغني:  وتقول،  إن زيداً منطلقٌ :لى حكم  المفرد تقول ها إوالمفتوحة تقلّ

فتعاملها معاملة المصدر حيثَّ توقعها فاعلة  ،الضميم هذا فال تجد بداً من  ،منطلق 

بل إذا وقعت ، ختها والتُصدر بها الجملة كما تصدر بأ،  ومفعولة ومضافاً إليها

  . أن زيداً قائم حقُ :زم تقديم الخبر عليها فال يقال موقع المبتدأ التُ

  بالفعل  هةالمشب الحروف أصنافن م أن أيضاً ذكر كما    

) وأن إن  ،الكافة فتعزلها عن العمل " ما"ا هوتلحق)  ولعلَّ،  وليت، وكأن، بتدأ وي

 )2() م اُهللااكُهنْي ِإنَّما ( : وقال )1() واحد م ِإلهكُلهِإنَّما إ ( :دها الكالم قال تعالى بع

  -:بن كُراع اوقال 

          ل  تحلَّْل وعالجعأباج           كذاتَ نَفْساِلم3(لعلَّما أنْتَ ح(  

ليتما أكثر منه كأنَّما ولعلَّما و اِإلعمال في عملها إالَّ أنمزيدة وي "ما"ومنهم من يجعل 

  : بيت النابغة على الوجهين ويور، ِإنَّما وأنَّما ولكنَّما  في

  )4(أال ليتما هذا الحمام لنا                      

ِإن : واتها نحو قولهم وأخ صب بِإنأنَّه يجوز النّ )5(كتابه الجمل وقد ذكر الخليل في

  . يتعدى إلى مفعول به مقدم على الفاعل شبهوه بالفعل الذي، الدار  زيداً في

  

  

  

  

  

  

                                                 
 6:سورة ُفّصلت آية - 1
 .9:الممتحنة آيةسورة  - 2
  .54ص/8ج/المفّصل/أورده الزمخشرّي، لسويد بن آراع العكلي - 3
  :من معّلقته، 16ص/ديوان النابغة - 4

  يادار مّية بالعلياء فالّسنِد           أغوت وطال عليها سالف األمِد                 
  .حلب/م1964تّمت فهرسته في عام /الجمل في الّنحو - 5
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قول ؛  )2(الحروف النّواسخ باب  من شواهد في )1(ورده النَّحاسفأما الذى أ

  : عندما قال )3(زيد بن عمرو بن نفيل

           نَشَب لَه من يكن كأن ىو  حي      عي فْتَقري نمو بشْبيشَ يع رض  

فلَّما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا ِإلى ضرٍّ (  : أعرب قوله تعالى وذلك عندما

  . )4()مسه

أن الثقيلة  هي :قال  األخفش راً مفاده أنذلك الموضع أورد كالماً مختص وهو في

  . خُفِّفت ثم أورد بيت زيد

كأن لم يلبثوا إالَّ ( : قوله تعالى في هذا الصدد:  )5(أورده األخفش والذي   

ولكنَّه أضمر فيها فخفَّف كما الثقيلة  "كأن" وهذا في الكالم كثَّير وهي )6()ساعةً

كما ،  وأستدل بقول زيد بن عمرو) كأنَّه لَم( ويضمر فيها وِإنَّما هي" أن"ف تخفّ

  -:استدل بقول الشاعر 

                وصرٍد ثَ         حرِالنّ رقَشْم كأنديقَّان7( اه ح(   

  .  أى كأنَّه ثدياه حقان

                                                 
  .142ص/2ج/إعراب القرآن - 1

وعلى هذا آان يجب أن تعمل إّن ، إّن الحرف المختصُّ يعمل العمل الذي اختّص به :أورد ابن هشام قوًال مفيدا وذلك عندما قال  2-
فاقتضي ذلك أن تعمل عمل ، فما وجه خروج هذه الحروف عن الوجه الثابت المتقّرر؟ فهو مشابهة هذه األحرف للفعل . وأخواتها الجّر

أّنها على ُآّلها : وذلك من خمسة أوجه أّولها ، فما وجه الشبهه؟ أشبهت هذه األحرف الفعل شبهًا قويا في اللفظ وفي المعنى جميعا الفعل ؛ 
ٌة والثالث أّنها آّلها مبنّي، والثاني أّنها تختصُّ باألسماء آما أّن الفعل يختصُّ باألسماء والمحيد له عنها ، على ثالثة أحرف هجائية أو أآثر 

والخامس أّنها تدّل على . أّنها تلحقها نون الوقاية عند إّتصالها بياء المتكلّم : والرابع ، على الفتح آما أّن الفعل الماضي ُيبنى على الفتح 
، ي معني رجوُت ولعّل يدلُّ عل، وليت يدّل علي معني تمّنيُت ، وُآأّن يدّل على معنى شّبهُت ، معنى الفعل فإّن وأّن يدالن على معنى أآدت 

  .     فلّما آان األمر على هذا الوجه عملت عمل الفعل 
وآانت عند نفيل فولدت له الخّطاب ، ُأمُّه جيداء بنت خالد بن جابر ، زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد اهللا بن ِقرط  - 3

  :وامتنع من أآل ذبائحهم  وقال في ذلك ، حد الذين اعتزلوا األوثان وآان أ، أبا عمر فمات عنها ُنفيل فتزوجها ابنه فولدت له زيدا 
  فال العزي أدين وال أبنيتها                    وال صنمي بن غنم أزور                              

  ير وال ُهبال أدين وآان ربا                      لنا في الدهر إذ ِحلمي صغ                          
  أربا واحدا أم ألُف ربٍّ                      أدين إذا ُتقسُِّمت األمـــــــــور                           
  ألم تعلم بأّن اهللا أفني                         رجاال آان شأنهم الفجـــــــور                          
  قوٍم                       فيربو منهم الطفل الصغيــــــر  وأبقى آخرين ببرِّ                          

  .117ص/3ج/األغاني
 .12:سورة يونس آية - 4
، بيروت، عالم الكتب /عبد األمير محّمد أمين الورد :ت/567,566ص/2ج/معاني القرآن/"األوسط"سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعّي -  5

 .م 1985،هـ 1405
 .10:سورة يونس آية -  6
  .ورد هذا البيت من غير عزو  -  7
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 أن( : خففها وأعملها ولم يضمر فيها كما قال عز وجّلف) كأن ثدييه: (وقال بعضهم 

ولم يضمر  قيلة فأعملها كما يعمل الثقيلةأراد معنى الث )1() ها حافظٌاَ عليلَم نفسٍ  كُل

  .فيها 

 إعمالها يبقى أيضاً"  كأن "أن  : قوله  في ذلك يتمثل في )2(أما مذهب ابن هشام   

  : لكن يجوز ثبوت اسمها وِإفراد خبرها أورد، 

  )3( برِشاء خُلُوريديه  نكأ                         

 وفعلية،  وجملة اسمية،  فرداًخبرها م يأتي" كأن" أن )4(وقد ذكر السيوطي

  . مع لم أو لما أوقد

 والثاني، المنع وعليه الكوفيون :  هاحينئذ أقوال أحد عمالهاِإو في فف وقد تُّخ

   : المضمر والبارز كقوله الجواز مطلقاُ في

                                  ثَ كأندييقان ه ح  

  :وكقوله  

                     تَ ظبيةٌ كأننَ طو إلىعرِاض لَالسم  

  رواية النصب فيها في 

 واليلزم أن يكون ضمير الشأن،  ارزالب الفي،  الجواز في المضمر:  والثالث

 ظبيةٌ فيكأن : ويزيد عليها بجواز كون خبرها مفرداً كقوله  "أن " في كما" أيضاً"

  . فى رواية الرفع" كأن ثدياه حقان " :كقوله  رواية الرفع وجملة اسمية

  . )5()سِاألمبِ نغْتَ مكأن لَ: (مصدرة بلم نحو  وفعلية

ه جوازه أو مقَّدر أن يتوقف في وينبغي.  ولم يسمع: ان قال أبوحي، أو بلما الجازمة 

  : )6(بقد كقول النابغة

  لما تزل برحالنا وكأن قد                        

                                                 
  .ذآر المحقق اّنه لم يٍوجد من قرأ بالفتح ،  4: سورة الطارق آية  -  1
  .301ص/1ج/أوضح المسالك  -  2
  . 169ص /ملحق ديوانه /الرجز لرؤبة  -  3

  .187ص/2ج/همع الهوامع4-
 . 24:سورة يونس آية  -  5
  .ّترحل  غير أّن رآابنا  أزف ال: صدر هذا البيت، 143ديوان النابغة ص -  6
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  -: )1(وهو قول الشاعر "أن"فيف تخوللنَّحاس شاهد آخر على 

                        تَ ظبيةٌ كأنطو إلى نَعرِاض ملَالس  

   )2()لَيوفينّهم ربك أعمالَهم اموِإن كُلَّا لّ: (أورده عندما أعرب قول اهللا تعالى  

للسواد ؛ فقد قرأ ابن كثير وأبو  قراءات خمس موافقة نيهذا ثما في : قال حيثُ

وقرأ  ،وقرأ نافع بتخفيفهما جميعهاً ، " لما "وتخفيف  " أن "عمرو والكسائى بتشديد 

 ،يدهما جميعاً من قراءة األعمش بتشد عروف ـوهو الموحمزة ـ  فر وشيبةأبوجع

  . والتنوين "لما "وتشديد "  ِإن"وقرأ عاصم بتخفيف 

ا ( : عن األعمش ويوركُلٌّ لم أن ( ، قال أبو حاتم في حرف ُأبي : )  ٌّكُل وِإن

وفَّينكُلٌّ ِإالّ ليوفينَّهم) . (لي وِإن( .  

 صلة والخبر في" ما"لالم للتوكيد وا بأن) كُالَّ(نصب  بينها وهيفالقراءة األولى أ 

  . عملها عمل الثقيلةوأ" ِإن"هذا التقدير إالَّ أنَّه خفَّف  وقراءة نافع على ؛" ينَهمليوف"

ويعمُل  الفعل ذف منوقد ذكر هذا الخليل وسيبويه وهو عندهما كما يح      

  -:واستدال بالقول السابق

  ناضر السلم إلى تعطو كأن ظبيةً                 

  . وتعمل)  ِن (أن تخفَّف  وقد أنكر الكسائي

لنوفِّينَّهم(:  منصوب بقوله " كُالَّ " اءوعند الفر (النحاس ورد)اء بأنّقول الف )3ه ر

  ."  زيداً ألضربنه "اليجوز 

وهي الثالثةا القراءة أم : )كُالَّ لَّم بالتشديد) ا ِإن عند  وكذلك فهي عند النّحاس لحن

وال ، ا ألضربنّه إلّزيداً إن : قال وال ي هازبن يزيد ال يجيمحمد  و، جميع النحويين 

  لما ألضربنّه 

                                                 
وقيل إّنه شاعر جاهلّي ، وفي األصمعّيات لعلباء بن أرقم بن عوف بن سعد ، تصغير " ُصريم"ُنسب البيت البن ُصريم اليشكرّي و -  1

  : ى الّنعمان فأنشده فُحمل الشاعر إل، وقد آان النُّعمان قد جعل آبشًا لديه حمًي فوثب عليه علباء وذبحه ، عاش أّيام النعُّمان بن المنذر
  أال تلكما ُعرسي تُصدُّ بوجهها                 وتزعم في جاراتها أّن من ظلم                         
  فيوما توافينا بوجٍه مقّسٍم:  وصدر بيت الشاهد 

الطبعة .العربّي بيروت دار الفكر/مجيد طراد :ت/109ص/األصمعّيات  /"هـ236"توفي ،أبو سعيد عبد الملك بن قريب األصمعّي 
  .م 2003األولي

 .111:سورة هود آية -  2
  .185ص/2ج/إعراب القرآن/الّنحاس -  3
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ه المسألة ؛ حيث من خالف حول هذ ماجرى )1(ولقد أوضح ابن األنباري

ي االسم وذلك ألن المشددة المخففة ال تعمل النّصب ف"  إن"أن  ذهب الكوفيون إلى

وأنّها ، ثالثة أحرف  لىعملت ألنّها أشبهت الفعل الماضي في اللفظ ؛ ألنّها عإنّما

  .فإذا خُففت زال شبهها به ؛ فوجب أن يبطل عملها ، الفتح  مبنية على

 وقال بعضهم إن: " المخففة من عوامل " إن "و ،المشددة من عوامل األسماء "  أن

  . األفعال

ا وإن كُلّا لّم ( : د ذلك قوله تعالىأنّها تعمل والذي يؤي إلىالبصريون  وذهب

  .في قراءة من قرأ بالتخفيف  ) ليوفينّهم ربك أعمالهم

الم القسم تمنع ما بعدها أن " ليوفينّهم"مسألة نصب كُلّا ب اأم ال يجيزونه ألن

أن العرب :  إليه وهوما ذهبوا ثم ذكروا دليال آخر يبين صحة ، يعمل فيما قبلها 

  : يقولون

  . )2(ىكما ذكروا شواهد ُأخر ،المشددة " إن" بمعنى" لّا أن أخاك ذاهبأ"  

إعمالها  بقىأنّها قد تخفّف في إلى )3(فقد ذهب ابن هشام " بكأن "وفيما يتعلّق 

  : ؛ لكن يجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرها  كقوله

  ناضر السلم كأن ظبيةً تعطو إلى                

 حذف الخبر وبالنّصب على" كأنّها " :االسم أي  حذف ويروى بالرفع على

  .أن األصل كظبية وزيد أن بينهما  وبالجر على، " كأن مكانها"  : أي

  : وإذا حذف االسم وكان الخبر جملة اسمية لم يحتج لفاصل كقوله

   كأن ثدياه حقان                         

                                                 
  196,195ص/1ج/اإلنصاف في مسائل الخالف -  1
  في فتية آسيوف الهند قد علموا                    أن هالٌك آلُّ من يحفي وينتعُل:    منها قول األعشي -  2

  ُأآاشره وأعلم أن آالنا                            على ماساء صاحبه حريُص      :          وقول اآلخر 
  َعبّأُت له ُرْمحا طويًال وأّلًة                        آأْن قبٌس ُيعلى بها حين ُتْشَرُع:    وقال مجمع بن هالل

 .وأصله من األليل وهو البريق اللمعان ، السنان:األّلة 
  .375ص/1ج/كأوضح المسال -  3
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       دخول ق مذهب النّحاس ؛ لكنّه أضاف أن يواف )1(وما ذكره اإلمام القرطبي

ل بين الالمين صصلة دخلت لتف )  ليوفينّهموأن كلّا لما  ( : في قوله تعالى" ما"

  . "ما "اللتين تتلقيان القسم وكالهما مفتوح ففصل بينهما ب

ولم ،  " كأن " دون معنىيإذا اضطروا بكأن إذا خففوا يرينصبون في الشعر :  وقد 

  :ضمار وذلك قوله يريدوا اإل

  كأن وريديه رِشاء خلب                      

فلم تضمر لم  ،ررتَ إلى التخفيف فلما أضط، إنّما هي مضافة إلى أن  وهذه الكاف

؛ أو يكون  يغير ذلك أن تنصب بها كأنك قد تحذف من الفعل فال يتغير عن عمله

  -:هذا المضمر هو الذى ذكر كقوله 

  تعطو كأن ظبيةٌ                             

  . )2(لكان وجها قوياً ؛  ولو أنهم إذ حذفوا جعلوه بمنزلة ِإنَّما

وذكر الزمخشري أن: "كِّبت الكاف مع هي للتش" كأنكِّبت مع ذا  "ِإن "بيه ركما ر

  .فُتحت لها الهمزة لفظاً  دمت الكاففلَّما قُ ، "كأين "و ، "كذا "في ، وأى 

 3( هو االمتزاج والصيرورة شيئاً واحداً : المراد بالتركيبوأوضح ابن يعيش أن( .  

  .)4(هي األكثر في كالم العرب " كأن ظبيةً "وأشار األعلم أن رواية النصب 

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .104ص/9ج/الجامع ألحكام القرآن -  1
  .164ص/3ج/الكتاب/سيبويه - 2
  .81ص  /8ج/المفّصل - 3
  .512ص/1ج/الّنكت - 4
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   : )2(مقبل بقول ابن مبدلةً" إن"على مجئ  )1(نَّحاسوقد استدلَّ ال

 بَأ ميلْوعامِسد لَفَ المياهتَ مْلز            خْتَ قالئصيد الِئطَ في طريقح  

  من األمر جامع على حظي فِإنِّي           منَاخَها  ي ِإذا ملَّت ركابيوَأنّ

 ارنَ هفأن لَ هولَسرو اَهللا دادحي نم وا أنَّهملَعي مألَ( :وله تعالى ِإعرابه لقوذلك عند 

جهاِلخَ نَّمداً فِلا ذَيهك زِالخى العظ3()يم( .  

فكان يجب أن ، مابعد الفاء في الشرط مبتدأ  :قال ي) فأن له نار جهنَّم: (حيث قال 

 مذهب الخليل وسيبويه :ة أقوال فللنحويين في هذا أربع ؛  بكسر إن "له فإن "يكون 

:  أن" من األولى   الثانية مبدلةٌ "  أن، اس أنوزعم أبو العب هذا القول مردود  وأن

ي ف مهو(ونظيره  ،للتوكيد  رةٌية مكرن الثانأ :الصحيح ما قاله الجرمي وهو 

 ، )5() ايهف نِيداِلخَ ارِي النّا فمها أنّهتَباقع انفكَ ( : وكذا )4()ونرسم األخْه رةخاآل

  .فوجوب النار له  :المعنى  :قال األخفش 

 "وسيبويه  لوأجاز الخلي ،واجب أن له جهنَّم فال :المعنى  :قال علي بن سليمان و   

عند سيبويهوهو ج،  له نار جهنّم بالكسر " فإن دبن مقبل اوأنشد بيت  ، ي.  

  .ماذهب إليه النحاس لمذهب سيبويه والخليل  فعلى ذلك يتضح موافقة

 "اء رأت القروق :اء في اآلية حيث قال قرمذهب ال )6(بن جرير الطبرياوقد أورد 

 ،من حادد اهللا ورسوله نار جهنَّم ل ألم يعلموا أن : بمعنى " أن "تفتح األلف من " فأن

 مكررة على األولى واعتمدوا عليها إذ ا أن الثانيةيعملوا فيها كأنَّهم جعلو وِإعمال

  . ىر معها دون األولكان الخب

                                                 
  .125ص/2ج/إعراب القرآن - 1
شاعر مخضرم عاش في ، ُيكّني أبو آعب ، تميم بن ُأبّي بن مقبل بن عوف بن ُحنيف بن العجالن ينتهي نسبه إلي صعصعة : وهو -  2

تزّوج امرأة أبيه في الجاهلّية ".هـ37:"وله شعر في وقعة صفين التي حدثت في سنة، الجاهلية دهرا ثّم أدرك اإلسالم فأسلم وعاش طويال 
  :ثم فّرق اإلسالم بينه وبينها وحّن إليها بعد ذلك وهو القائل 

  ه                ِفي الَجاهلّيِة قبل الديِن مْرُحوُمَهْل عاشٍق نَاَل ِمْن دْهَماَء حاجَت                                   
  دعتنا بكٍف من آنابين دعوًة                    علي عجٍل دهماُء والّرآُب رائُح:  والشاهد من قصيدة مطلعها 

  ُء البوارُحفقلُت وقد جاوزُت بطن قماصٍة                جرت دون دهماَء الّظبا                                   
  .م 1998الطبعة األولى/دار الجيل بيروت /شرح مجيد طراد/ديوانه

  .63:سورة التوبة آية -  3
 .5:سورة الّنمل آية -  4
  .17:سورة الحشر آية -  5
  .118ص/10ج/جامع البيان -  6
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خول دبسبب  ءااالبتد ذلك علىتار الكسر في البصرة يخ كان بعض نحوييقد و 

ت كانوأنّها إذا ، وأن دخوله فيها عنده دليل على أنَّها جواب الجزاء  الفاء فيها ؛

  . االختيار فيها االبتداء جواب الجزاء كان

ي كال ستجيز غيرها فتح األلف فوأوضح ابن جرير أن القراءة التي الي   

كرت من جهة التي ذُ مصار وللعلَّةذلك قراءة األ ألن "األولى و الثانية"الحرفين 

  . ةالعربي

خر وذلك قوله تكون بدالً من شيء ليس باآل" أن "أن  )1(والذي ذكره سيبويه

  . )2()مكُا لَهأنّ فتينِاِئى الطّدإح م اُهللاكُدعي وإذْ ( :تعالى 

وإذ يعدكم اهللا  :كأنك قلت ،  فأن مبدلةً من ِإحدى الطائفتين موضوعة في مكانها

  . لكم إحدى الطائفتين

م هِليم إأنَّه رونِالقُ نم مهلَبا قَنَلكْأه موا كَري مألَ ( :وكذلك منه قوله تعالى  

رجِاليعو( :ومما جاء مبدالً من هذا الباب قوله  ؛ )3() ن أيعم أنَّكُكُدتُّم إذا مم تُنْوكُ م

  . )4()ونجرخْم ماماً أنَّكُظَعباً وارتُ

ألم يعلموا أنَّه من يحادد اهللا ورسوله  ( :منه قوله تعالى وزعم الخليل أن    

 ،بن مقبل ومنه بيت ا ،كانت عربية جيدة  " فإن : " ولوقال ،  )فأن له نار جهنَّم

 حلَوأص هدعبِ نم ابتَ مثُ الةهجاً بِوءسم كُنْم َلمع نم هأنّ ( :وكذلك قراءة األعرج 

فُغَ فِإنَّهور رح5()يم( .  

على الشرط وذلك أن ما بعد  اتأوله )فأن له نار جهنَّم( )1(واآلية عند القرطبي     

 وهي ؛ ثم ذكر قراءة العامة " فِإن له "ي الشرط مبتدأ فكان يجب أن يكون الفاء ف

  .ليه الجرمي إوماذهب  وأورد قوله المبرد) الفتح(

                                                 
  .132ص/3ج/الكتاب -  1
 .7:سورة األنفال آية -  2
 .31:سورة يس آية -  3
 .35:آيةسورة المؤمنون  -  4
 54:سورة األنعام آية -  5
  .194ص/8ج/الجامع ألحكام القرآن -  1
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أيعدكم أنَّكم إذا متم وكنتم تراباً  ( :قوله تعالى  أن في )1(وأضاف األعلم

األولى المفعول الثاني  "أنَّكم "أن تجعل  :أحدهما  :وجهان ) ماً أنَّكم مخرجونوعظا

كم واسم أندعلقوله  "رفظ"وإذا متم " مخرجون"والميم وخبرها  "الكاف" من ي

بينهما  ىمن الخبر لما تراخ ِلتَقْربوأنَّكم الثانية معادة وهي األولى  ،مخرجون 

فهم الثانية إعادة لألولى  )2()وهم باآلخرة هم كافرون( :وبين الخبر كقوله عز وجلَّ

ويحتَج له في ذلك بأنها تقع  بعد الفاء مفتوحة كقوله ، وتوكيد لها وهو قول الجرمي 

فله فكررها توكيداً  إنَّما هو) أنَّه من يحادد اهللا ورسوله فأن له نار جهنَّم  ( :تعالى 

في موضع  ول الثاني ليعدكم وأنَّكم مخرجونأنَّكم المفعأن تجعل  :والوجه الثاني  ،

خراجكم أيعدكم أنَّكم إذا متّم إ :قديره وت. وهو ظرف له  "إذا متم"خبره  "مبتدأ"اسم 

  . )3(وهو قول المبرد

من أنَّكم  األولى في  ة بدالًالثاني  "أنَّكم"علم أنَّه جعل وظاهر كالم سيبويه عن األ

  ) .كمأيعد(قوله 

 البدل من االسم حتىيجوز الف ؛ م خللوفي هذا الكال :ق األعلم بقوله وقد علّ

  . إذا متّم ليس باسم تام ألنّه لم يأت بخبرألن" أنّكم  " : يتم وقوله

ا يقوى ماذهبتُ إوممأن تقع مبدلة من ) إن(تح همزة من مواضع ف ليه أنكآية  شيء

  . )وإذ يعدكُم اُهللا ِإحدى الطائفتين أنها لكم (األنفال 

وكسرها أن تقع بعد فاء الجزاء  كما ) ِإن(همزة فتح ومن المواضع التي يجوز فيها 

لكن العطف هنا  )جهنَّم  ه نارألم يعلموا أنَّه من يحادد اهللا ورسوله فأن لُ(في اآلية 

  .أولى ألن الفعل سابق للشرط 

له نار  المعنى فالجواب أن اد منه أنبن سليمان تخريجاً آخر يفْ كر عليوقد ذ    

فله أن له نار جهنَّم ؛ فأن :  التقدير: محذوف وقيل  ءافأن الثانية خبر ابتد جهنَّم ؛

                                                 
  .774ص/2ج/النُّكت -  1
  7:فّصلت،37:يوسف، 19:سورة هودآية -  2
  .357ص/2ج/المقتضب -  3
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مرفوعة باالستقرار على ِإضمار المجرور بين الفاء وأن ؛ هذا القول أورده 

  . )1(القرطبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  95ص/8ج/الجامع ألحكام القرآن -  1
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  :القول في لعّل

 اهلنَزإنّا أنْ( : زائدة وذلك عندما أعرب قوله تعالىأن الالم في لعّل  )1(ذكر النّحاس

  . )2()نلوقعم تَكُلَّعيا لَربِع رآناًقُ

 بأن مع لعّل تشبيها بعسىيأتي وبعض العرب ، رجاء من هذا  نوا علىلتك: فقال

  : )3(للتوكيد كما قالم في لعّل زائدة الوال

                        أو عساكا ياأبتا علّك  

  .ولم يضف عليه شيئا  )4(ليه القرطبيوهذا القول أشار إ

على الترجي مثل لعّل وأنّها  قد تكون حرفا داالً" عسى:" سيبويه أن وفي ذلك يرى

وذلك في حالة ، فتنصب االسم وترفع الخبر "  إن "مذهبه تكون عاملة عمل  على

  : )5(أن يتصل بها ضمير نصب نحو قول الشاعر: وهيواحدة 

  وعلّها كأسٍ اها نارسع فقلتُ                         

  :ومثله قول الراجز

                             ياأبتا علّكا أو عااكَس  

6(مران بن حطّانوكذلك قول ع( :  

  عني لعلّي أو عسانيإذا ما                تُناز ُل لهاولي نفس أقو             

 هذه الحروف سبعة أحرفاولهذا نجد أن بن هشام عد .  

  "  وألن ولعن، وأن ،وعن ، وعّل ، لعّل ، عل"  : وفي لعّل لغات هي

                                                 
  .189ص/2ج/إعراب القرآن - 1
  2: سورة يوسف آية - 2
  :قولوفيه ي، 181الرجز لرؤبة ديوانه ص -  3

  تقول ابنتي قد أني أناآا          ياأبتا عّلك أو عساآا                                        
 ورأي عينّي الفتي إّياآا          ُيعطي الجزيل فعليك ذاآا                                       

  119ص/9ج/الجامع ألحكام القرآن -  4
وأآثر شعره ، وآان مغرما بكأس بنت ُبجيربن جندب ، من مخضرمي الدولتين  األموية والعباسية ، وهو صخر بن الّجعد الخْضريُّ -  5

  وليل بدت للعين نار آأّنها                  سنا آوآب ال يستبين ُخُموُدها : فيها والبيت من داليته الشهيرة
  فقلت عساها نار آأس وعّلها              تشّكي فأمضي نحوها وأُعُودها                                      

 . 267ص/1ج/أوضح المسالك
أحد ،عمران بن حّطان بن ظبيان بن شعل بن معاوية بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل السدوسي البصرّي التابعّي المشهور  -  6

وقيل أّنه صار من القعدة ألّن ، وقيل ال يرون الحرب، لغيرهم وال يباشرون القتاليرون الخروج ويحسنونه "روءس الخوارج من القعدية 
  .337ص/5ج/خزانة األدب/البغدادّي.عمره طال وآبر وعجز عن الحرب وحضورها 
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، أن التالعب بهذا الحرف إنّما نتج من كثرة االستعمال :  )1(وورد في المفصل

 معناه الطّمعوألن .  

 وهذا يتفق وقول النّحاس،  بتداءأصلها عّل وزيدت عليها الم اال:  سوعند أبي العبا

.  

ى حد وقد وافق أبو العباس جماعة من البصريين الذين قالوا بزيادة الالم في لعّل عل

 امعالطَّ ونلُكُْأيلَ مهإلّا أنَّ لينسرالم نم كلَبا قَسلنَا أرمو ( : زيادتها في قوله تعالى

  : )3(ومن ذلك قول الشاعر" سعيد بن جبير " في قراءة من فتح )2()

  وداهجمي لَسوا أمألُالذي س قاَل       كم      باحيف صفقالوا كَ مروا عجالى      

  : )4(ومن أمثلة زيادتها في عّل قول الشاعر

        وىعّل اله من بعيد أن يبهالقومِ                قر النّجوم ومن أم بالعيس  

  : )5(وقال اآلخر

  تقدماي ّل أنولكن ع يفوتُ           ما     دعب رِاألم ولست بلوامٍ على         

  .والذي يشبه ذلك كثير 

والكوفيون ، ستعماالت كانت زائدة فلما كانت مما يسقط في بعض اال 

وأن الذي يقول لعّل غير الذي يقول عّل ؛ ، وأنّهما لغتانم أصل يزعمون أن الال

الزيادة نوع تصر تهم أني جنح إليه ف وهو بعيد في الحروف ؛ وهذا الرأوحج

وهو سديد لوال ندرة البناء في الحروف وعدم  ؛ جماعة من متأخري البصرة

  . )6(النّظير

  

  

                                                 
  .87ص/8ج/الزمخشرّي -  1
 . 20: سورة الفرقان آية -  2
  . 64ص/8ج/مفّصل/ورد من غير عزو -  3
  .آما لم ينسب هذا أيضا -  4
 .ورد أيضا من غير نسبة  - 5
بالعين المعجمة أبدلوا العين غينا ألّنها تقرب منها في الحلق ليس بينها "لغن"ومما ُيضاف إلي اللغات التي ُذآرت في لعّل أّنه ورد فيها  -  6

وال " أشهد عن محّمدا رسول اهللا"ومن أمثلة إبدالهم  من الهمزة عينا قولهم ، إّلا الحاء وهي أخّف من العين ومّلما استفل الحرف آان أثقل 
  . 88ص/8ج/المفّصل/الزمخشرّي،يكون ذلك إّلا في الهمزة المفتوحة 
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  :قول الشاعر  في باب إن وأخواتها )1(ومن شواهده

  )2(ميدولكنني من حبها لك                           

 مهسأنفُ النّاس نكولَ ئاًيشَ اسالنَّ ملظْي الَ إن اَهللا( : استدّل به عند قوله تعالى

ظْيلم3()ون( .   

ولكن بالواو آثروا : تزعم جماعة من النحويين منهم الفراء أن العرب إذا قال:  فقال

ألنّها إذا :إذا حذفوا الواو آثروا التخفيف ؛ واعتّل في ذلك الفراء فقال و، التشديد 

وإذا جاءوا ، فخففوها ليكون ما بعدها كما بعد بل " بل"كانت بغير واو أشبهت 

زيدت عليها الم وكاف وصيرت " إن"بالواو خالفت بل فشددوها ونصبوا بها ألنّها 

  .حرفا واحدا 

نّحاس قول الفراء من غير تعقيب أو أن يتهمه بالغلط ؛ وهذا موضع تناول فيه ال

  .  فقلّما يكون ذلك

قراءة حمزة والكسائي وهي 4وفي هذا أورد القرطبي : "رفعا " النّاس"مخففّا و" ولكن

  .ثم ذكر ما أورده النّحاس إلّا أن رواية البيت عنده 

                                 ها لعميدولكنني من حب  

  : بقوله )5(شار ابن مالكأو   

  الم ابتداء نحو إنّي لوزر      عد ذات كسرٍ تصحب الخبر     وب             

وهذه ، "  إن زيداً لقائم " :المكسورة نحو"  إن "خبر  ز دخول الم االبتداء علىبجوا 

 نحو" إن " فحقها أن تدخل على" الصدارةلها " أول الكالم  الم حقّها أن تدخل علىال

أكيد كرهوا الجمع بين للت"  إن "ولكن لما كانت الالم للتأكيد و"  إلن زيداً قائم " :

بر باقي وال تدخل هذه الالم على خ، حرفين بمعنى واحد فأخّروا الالم إلى الخبر 

                                                 
  .149ص/2ج/إعراب القرآن/الّنحاس -  1
ولم ينشده أحد ممن وثق به وال عزي إلى ، وقد ذآر ابن يعيش أّنه ال ُيعرف له قائل وال تتمة، ورد من غير نسبة في إعراب الّنّحاس -  2

 يلومونني في حبِّ ليلي عواذلي  ولكنني من حّبها لعميد:       وذآر محقق آتاب الّنحاس أّن البيت على ،مشهور
    .44:سورة يونس آية -  3
  .347ص/8ج/الجامع ألحكام القرآن -  4
  .293ص/2ج/األلفية -  5
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 ، دخولها في خبر لكنوأجاز الكوفيون ، " لعّل زيدا قائم " : فال تقول"  إن "أخوات 

  : وأنشدوا

    ولكنني من حبها لعميد                         

  : في قوله كما شذّ زيادتها في خبر أمسى، ة وخرج علي أن الالم زائد

  لمجهودا فقال من سألوا أمسى                         

  : شذوذا كقوله وزيدت في خبر المبتدإ

  لعجوز شهربة          ترضي من الّلحم بعظم الرقبةأم الحليس           

تشديد النون وإسكانها فمن شددها نصب  :تان في لكن لغ أن )1(وذكر الفراء

 ومن خفَّف نونها وأسكنها لم يعملها في شيء .ل واليفْعل ولم يلها فَع ،بها األسماء 

؛ ينصبه أو يرفعه أو معه  بعدها ما يعمل في االسم  وكان الذي ،اسم وال فعل 

فعت هذه باألفاعيل ر) لكن اُهللا رمى (و )ولكن الناس ( :فمن ذلك قوله  ،يخفضه 

وخَاتَم  اِهللا وَلسن ركلَم وكُاِلجن رِا أحد مد أبحمم انكَ ام ( :التي بعدها وأما قوله 

ينِتضمر ولو رفعته على أن  ،فنصبت بها  " لكن"بعد " نكا "فِإنَّك أضمرت  )2()النَّبي

يقَ دصن تَولك من دونِ اِهللا ىرتَفْي أن نرءاذا القُه اناكَمو (كان صواباً ومثله " هو "

  . ) تصديقُ(و . ) هيدي نيذي بالّ

على أن  )4() بيرخَلَ ئذومم يهِبِ مِإن ربه ( :بقوله تعالى  )3(واستدل ابن يعيش

  .إن مؤكدة دون سائر أخواتها م تدخل في خبر الال

 رفَغَو ربن صملَو( :الم االبتداء صدر الكالم ومن ذلك قوله تعالى ل نكما أ

ِلذَ إنلَ كمن عاُأل مِز(:  وقوله  )5() ورِم ةٌوألم مخَ نةُؤميرمن ركةٌشْم ولو أعجم كُتْب

فكرهوا الجمع بينها للعلة التي ذكرتها  )6()مكُبجأع ولَو كرِشْن مم ريخَ نؤمم دبعولَ

  .سابقاً 

                                                 
  . 465ص/1ج/معاني القرآن -  1
  . 40:سورة األحزاب آية  -  2
  . 62ص/8ج/المفّصل  -  3
  . 11:سورة العاديات آية -  4
 .43:سورة الشوري آية -  5
  سورة ال -  6
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ألنها أختها في الم التدخل إالَّ في خبر المكسورة لهذه ا :وأضاف قائالً 

 ،ى بها القسم تلقّم يالتكون جواباً للقسم وال " إن "أن  :المعنى وذلك من جهتين 

فلما اشتركا ساغ الجمع بينهما وذلك مبالغةً في  والالم كذلك ،للتأكيد "إن"أن :والثاني 

 " نإ "إرادة التأكيد واصالح اللفظ بتأخيرها إلى الخبر والتدخل في سائر أخوات 

  .وهكذا .......بيه وترجتنقله إلى ماتفيده من استفهام وتشير معنى االبتداء وألنها تغّ

م العليها ال تزيد" إن"لكن أصلها  :لون وأنهم يق )1(وقد ذكر المبرد

في خبر إن التفاقمها في  مال؛ إنَّما جوزنا دخول ال وذلك ضعيف ، )2(والكاف

م عليها كما يجوز البتداء فجاز دخول الالتأكيد وأنها لم تغير معنى االالمعنى وهو 

وليس ذلك  راكاًوأما لكن فقد أحدثت استد ؛ بتداء المحض في نحو لزيد قائممع اال

  .في الالم 

ليس بالسهل والدليل عليه والبيت الذي ُأنشد شاذٌ  وأما القول بأنَّها مركبة ؛

فأتى بأن بعدها والتقدير ولكن ِإنَّني ، ه على أنَّه أراد لكن الخفيفةقليل وصحة محمل

 ( :حد قوله  على "لكنني " : فحذفت الهمزة تخفيفاً وُأدغمت النون في النون فقيل

ويجوز أن تكون الالم هنا ، دغم وأواألصل لكن أنا هو فحذف  )3()يبر اُهللا ونَّا هلك

  .سعيد بن جبير  بفتح أن في قراءة)  امعالطَّ لونأكُيم لَا أنَّهإلّ ( :كقوله  زائدة

  

  

  

  

  

                                                                                                                                              
 221:بقرة آية

  .64ص/4ج/المقتضب -  1
  َلهْنك من َعْبِسّيٍة لو سميه       على هنواٍت آاذٍب من يقولها: وقد تزاد عليها الالم والهاء وذلك مثل هذا البيت الذي لم ُينسب  -  2

  " .إّن"مبدلة من ألف رّد الكوفيون هذا البيت بأّن الهاء 
  . 38:سورة الكهف آية -  3
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   وأخواتهاهد النّادت شوتعد استدلَّ به على جواز  فمنها ما ،حاس في باب ِإن

ل تَتَاقْ ام اُهللا اءوشَلَو(.........  :وذلك عند ِإعرابه لقوله تعالى  "لكن" حذف نون

:  حيث قال )1(...........)وا فُلَتَإخْ نكولَ اتُنَيالب مءتهماجآ دعن بم مهدعب من  ينذالّ

الساكنين في كُسرت النون اللتقاء الساكنين ويجوز حذفها اللتقاء ) ولكن اختلفوا(

  :غير القرآن وأنشد 

  2ِلضك ذا فَه        والك اسقني ِإن كان ماُؤوال استطيع بآتيـه فلسـتُ         

كُ :هذه اآلية عندما قال  )3(ولقد تناول القرطبيون اللتقاء الساكنين رت النّس

قد أكثر  مام القرطبيفاإل؛ نفسه كالم النَّحاس حذفها في غير القرآن وهذا  ويجوز

  .سابقاً  عن النَّحاس وكنت قد أشرت إلى هذاالنقل 

ف ما ال يجوز حذفه في أن الشاعر يحذ :في ذلك فهو  )4(والذي أورده األعلم

يمه فمن ذلك ما يحذف من القوافي الموقوفة من تخفيف كما يزيد لتقو، الكالم لتقويم 

5(دالمشد( ،  ْل : وتسكينه مع حذف حرف بعده كقوله في معلىععنَّى ، موم : نعم

ومنه حذف النون الساكنة من نحو ، الممدود  وقصر، الترخيم : ومن الحذف أيضاً 

  :من وعن ولكن اللتقاء الساكنين كما قال : 

               ضلـان مـاؤك ذا فـني إن كـقـاس والك  

مع أنَّهم يحذفون التنوين الذي هو ، النون تُشْبه حروف المد واللين  وإنَّما ذلك ألن

   . )قُْل هو اُهللا أحد اُهللا( :عالمة للصرف كما قرأ بعضهم 

                                                 
 .253:سورة البقرة آية - 1
  : قال فيها، والبيت مع أبيات قبله يصف ذئبا ، البيت من آلمة للنجاشي الحارثي واسمه قيس بن عمرو بن مالك -  2

  به األصواُت في بلٍد َمْحـــــــِلوماٍء َآلوِن الِغْسِل َقد َعاَد آجنًا                   قليٌل                     
  وجدُت عليه الذِئُب َيْعوي آأّنُه                   َخِليٌع َخال ِمن آلِّ َماٍء وِمن أْهـــــِل                    

  فلست بآتيه وال استطيعـــــــه                   ولكن اسقني إْن آاَن ماُؤك ذا فضِل:             ومنه
، والخليع هو الّرجل تنّصل من أهله لكثرة جرائره ، ما يغسل به من سدر وخطمي يريد أّن الماء آان متغّير اللون من طول المكث فالغسل 
 . 271ص/1ج/أوضح المسالك، الّدلو العظيم :والّسْجل ، أو صفوه الجانب المماثل ،صغوه 

  . 265ص/3ج/الجامع ألحكام القرآن-  3
  .140ص/1ج/الّنكت-  4
  :فقال ، 204ص، ومن ذلك قول األعشي في ديوانه -  5

  لعمرك ما طول هذا الزمن               إّلا علي المرءعناء معن             
  أصحوت اليوم أم شاقتل هر             ومن الحبِّ جنون مستعر:   وآذلك

  .لم أجده في ديوانه ، من قول طرفة بن العبد
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  . )1(يرةثلة الحذف كوأمث

وذلك بشرط كونه  "تكن، يكن " ه يجوز حذف الم مضارع أنّ )2(وقد ذكر ابن هشام

 " ولم أك بغياً " :وال ساكن نحو ، وغير متصل بضمير نصب  ،مجزوماً بالسكون 
النتفاء  )5()ءآيرِبالك امكُلَ ونكُتَو( )4()الدار بةُاقع هلَ ونكُتَ نم ( : قوله الفبخ )3(

 ،ألن جزمه بحذف النون  )6() حيناِلماً صوه قَدعوا من بونُكُتَو( : وقوله ،الجزم 

ا يونس وأجاز إلتصاله بالساكن وخالف في هذ )7()م هلَ غفريكن اُهللا لي ملَ (وقوله 

  : الحذف تمسكاً بنحو هذا القول

  لَ فإنـَت مالمرآةُ ك تْأبـد وـامـةً  س فقد أبـدالمـرآةُ ت جـَـب ـْض ةَه   )8(مِغَي

  :وحمله الجماعة على الضرورة كقوله 

  والك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل                          

وأنَّه غير  ،الحذف في هذا الموضع جائز على سعة الكالم  وذهب يونس إلى أن

لم يك الذين  ( : رأستشهد على ماذهب إليه بقراءة من قمختص بضرورة الشعر وا

  . )9()كفروا من أهل الكتاب 

  :وبقول الشاعر 

  )10(ررعفى بالستَ دقَ ارٍد مسر        هاجه وى أنس الحقُّ كي ملَ  

مكان  ه يجيءحذف غير جائز في الكالم ولكنَّوذهب غير يونس إلى أن ال

  .االضطرار وهو الشعر 

                                                 
  آنواِح ريش حمامٍة نجدّيٍة : حال اإلضافة ومع األلف والالم تشبيها بحذفهم إّياها مع التنوين آما قال  منها حذف الياء من المعتل في -  1

  :ورّبما اضطّر شاعر وحذف الحرآة أيضا آقول يعلي األحول 
  فظلت لدى البيت العتيق ُأخيله                ومطواي مشتاقان له أرقان                 

  :و الساآنة والياء إذا آان قبلها ضّمة أو آسرة تدالن عليها مثل هذا القول الذي ورد من غير عزوومن ذلك حذفهم الوا
  فلو أّن األطبا آاُن حولي                 وآان مع األطباء اُألساة                

  .268ص/1ج/أوضح المسالك -  2
 20:سورة مريم آية -  3
  .135: سورة األنعام آية -  4
 .78:ونس آية سورة ي -  5
  . 9:سورة يوسف آية  -  6
 .137:سورة الّنساء آية -  7
  .من آالم الخنجر بن صخر األسدي آان قد نظر إلي المرآة فلم يرقه منظره فأراد أن يسّلي نفسه بصفاته الباطنة  -  8
 . 10:سورة البّينة آية  -  9

 .نسب للحسيل بن عرفطة  -  10
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حرفٌ ينصب االسم ويرفع  :مشددة النون  "لكن"أن  )1(وقد ذكر ابن هشام

  :وفي معناها ثالثة أقوال  ،الخبر 

لما بعدها وفُسر بأن تنسب  ،تدراك وهو االس ،أنَّه واحد  :وهو المشهور  :أحدها  

 " :مها كالم مناقض لما بعدها نحو ولذلك البد أن يتقد ،ها حكماً مخالفاً لحكم ماقبل

قيل أو ،  " دماهذا أبيض لكنَّه أسو " :أوضد له نحو "  لكنَّه متحركاًماهذا ساكناً 

  .وقيل اليجوز ذلك  " ه شاربلكنَّ ،قائماً  مازيد " :خالف نحو 

برفع ما يتوهم وفسروا االستدراك  أنها ترد تارة لالستدراك وتارة للتوكيد :والثاني 

  .ثبوته 

هذا قول ،  ويصحب التوكيد معنى االستدراك. أنها للتوكيد دائماً مثل إن  :والثالث 

 وزاد معنى لكن التوكيد، معناها التوكيد "  إن وأن ولكن " :بن عصفور حيث قال ا

  . وتُعطي مع ذلك االستدراك

وقال الفراء ، والبصريون على أنها بسيطة  . )2(أشار إليه األشمونيام وهذا 

  :ونون لكن للساكنين كقوله  ،فطرحت الهمزة للتخفيف  ،)   لكن أن ( :أصلها 

  .البيت ... والك اسقني                           

لتشبيه وحذفت الهمزة ل ،وِإن والكاف زائدة ، ال  :مركبة من  :وقال باقي الكوفيين 

  . تخفيفاً

ففيها غنَّة أما النون  :علَّة حذف النون عندما قال  )3(الزمخشري أوضح   

إذا أمسك أنفه لم يمكنه  ساكنة من الخيشوم بدليل أن الماسكومخرجها أذا كانت 

متداد األلف في الحلق الخيشوم ا النطق بها وليس فيها مخرج معين بل تمتد في

   :ولذلك حذفوها اللتقاء الساكنين كما قال 

  ي إن كان ماؤك ذا فضل والك اسقن                   

  

                                                 
  .384,383ص/مغني اللبيب  -  1
  .136ص/1ج/أوضح المسالك -  2
  .9/142,141ج/المفّصل -  3
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إن : (ذلك عندما فصل القول فى آية طه  )1(ذكر :  بمعنى نعم أن قد تأتي و

  . )2(باب األسماء المرفوعة ست قراءات ذكرت ذلك في افيهف) هذان لساحران 

كما ،  إن بمعنى نعم يكون) إن هذان لساحران  (قراءة  هو والذى عليه الشاهد هنا

أنها  :وحكى سيبويه ، بأن بمعنى نعم  تأتي :عن عاصم قال العرب  حكى الكسائي

وروى ، ن سليمان بمعنى أجل وإلى هذا ذهب أبو إسحق وأبوالحسن على ب تأتي

قال علي الُأحصي كم سمعت رسول اهللا  "اهللا عنهما رضي"عن الحسين بن علي 

أنا  :ثم يقول : إن الحمد هللا نحمده ونستعينُه :(صلى اهللا عليه وسلم على منبره يقول 

هالِّقريش كُ أفصح...( .  

 (تجعل  العرب ِإعرابه عند أهل العربية في النَّحو ِإن الحمد هللا بالنَّصب إالَّ أنفقيل 

هللا وذلك أن خطباء الجاهلية تفتتح في منعم الح:  رادفي معنى نعم كأنه أ)  ِإن د

  :خطبتها بنعم وقال الشاعر في معنى نعم 

  )3(الغَادر ليَلوشَفى الغَ العلى وربما     نَاَل نِإ فقلتُ درتَقالوا غَ            

  : )4(وقال ابن قيس الرقيات

               كَبر ُلواذالع بو       حِفي الص لُـينَمني وألـومـنَّهه  

               قُويـلن قَ شيبـَد   ِإنّه : فقلتُ رتَبِكَ دقَو ك   ال      ع

بمعنى ) إن هذان لساحران ( :قول اهللا عز وجلَّ ثم قال فعلى هذا جائز أن يكون 

  . نعم

  :ثعلب أنشدني  :ي داوؤد بن الهيثم قال وأنشدن

  ءحبهن إن اللقا من جوى           محبٍّ شفاءلل هل ليت شعري
                                                 

  .31ص/3ج/إعراب القرآن -  1
  56صفحة رقم -  2
  .ورد بال نسبة -  3
ُلّقب بذلك ألّنه شبب بثالث نسوة سمين ، هوعبد اهللا بن قيس بن ُشريح بن مالك بن ربيعة بن ُأهيب بن ضباب ينتهي نسبه إلي غالب  - 4

  :ومن أشعاره فيهّن ، وابنة عمٍّ له ُيقال لها ُرقّية ، الواحد منهّن رقّية بنت عبد ، ُرقّية 
  هل للديــار بأهلها علم         أم هل تبين فينطق الّرسـم                                                    
  قّي ليس لوجهك الّصرُمقالت ُرقّيُة فيم تصرُمنا          أُر                                                   

ليس بفصيح وال ثقة شغل نفسه : قال عنه يونس، وُحكي عن ُعدي وعن الّضحاك أّن ُعبيد اهللا بن قيس آان شاعر قريش في اإلسالم 
  .64ص/5ج/األغاني/بالشرب في تكريت 

  : أّن بعد بيت الشاهد قوله ، 6ص/8ج/وفي المفّصل 
  ال ُبّد من شيب فدعـ      ـن وال ُتطلن مالمكنه                                                   
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وقال أبو زيد والكسائي واألخفش والفراء هذا على لغة الحارث بن  ،  " نعم " :أي 

  :رأيتُ الزيدان ومررت بالزيدان وأنشد:يقولون : ء قال الفرا: كعب 

  )1(ااً لناباه الشجاع لصممقَ ِإطراقَ الشُّجاعِ ولَو يرِى     مساغفأطر      

  .نانة و الخطاب أن هذه لغة بني كوحكى أب

وإذا وصلت قلت  ،إنَّه بمنزلة أجل أن قول العرب في الجواب  )2(وقد ذكر سيبويه

  :وهي التي بمنزلة أجل وقال الشاعر إن يافتى 

                                  ...........اللقاء ِإن  

 و الرفع " إن "النون قراءة أهل المدينة واألكمه بتشديد  )3(وقد ذكر الزجاج

 " إن هذان "وروي عن عاصم "  عاصمحمزة و " في هذان وكذلك قرأ أهل العراق

:  نَّه قرأبأعن ُأبي  روىويصدق ما قرأه عاصم في هذه القراءة ما ي " إن "فيف بتخ

ورويت عن  ، "إن هذان إالَّ ساحران" :وي عنه أيضاًَ ور"  ما هذان إالَّ ساحران "

يكن أحد بالنحو أعلم واِإلجماع  أنه لم بالتخفيف ـ "  إن هذان لساحران : "الخليل 

"  ِإن "بتشديد " إن هذين لساحران "ى بن عمر وقرأ أبو عمرو وعيسمن الخليل ـ 

  .ونصب هذين 

وهذا رد بغلط  ،فاحتجاج أبي عمرو في مخالفته المصحف   ،احتجاج النحوين أما 

  .الكتاب 

كانوا بالرفع فعلى ماذكرت أنها لغة كنانة و" أن هذان"حتجاج في أما اال

 :وقال النحويون القدماء  . "الخُفَّانمن يشتري مني "و ،" ضربته بين أذناه: "يقولون 

ِإن معنى  :معنى نإ:وقالوا أيضاً  ،ِإنَّه هذان لساحران :المعنى ، ههنا هاء مضمرة 

  . هذه الالم أصلها أن تقع االبتداء ويحتجون بَأن ، " نعم هذان لساحران ": ى نعم أ

                                                 
. وبه ُضّجمت ربيعة، آان نديما لعمرو بن هند مع ابن أخته طرفة ، جرير بن عبد المسيح  بن عبد اهللا بن َدوفن:البيت للمتلّمس وهو  -  1

  .محمود محّمد شاآر: ت/محّمد بن سالم الجمحي/طبقات فحول الشعراء
  .151ص/3ج/بالكتا -  2
  361ص/3ج/معاني القرآن وإعرابه -  3
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ل القول في ذلك ـحيث فص" ما وِإن"اهداً جمع فيه بين ش )1(لقد أورد النحاس

   )2()نقوطنْتَ ما أنَّكُم َلثْقٌ محلَ ِإنَّه ضِاألرو اءمالس بروفَ:(قوله تعالى  إعراب عند

في هذا جوابان أحدهما :  فقال، ومعناها واحد "  إن " و"  ما "مع بين ج: حيث قال

  : بقولهلوا دجازذلك واستختلف اللفظان إنه لما ا: الكوفيين عندما قالوا للنحويين 

            ولكن نا جبنطب فما إن               نَمايانا ود3(الةُ آخرينَو(   

  . )4() بل إن يعد الظالمين ( : ومثله قوله تعالى 

؛ ألنّه لولم  أن زيادة ما تفيد معنى :واب اآلخر والج، لمون االظ ما يعد بمعنى

  .  أنّه لحقّ فإذا جئت بما صار المعنى، ال كذب إنّه لحقٌّ  : كان المعنى"  ما "تدخل 

منهن الجزاء : أربعة أوجه  المكسورة تقع على"  إن "مبرد أن وذكر ال

إن زيد في الدار أي ما :  مثل"  ما " وأن تكون في معنى، إن تأتني آتك  : كقولك

إن  ( :وقال ،  )5()ي غرورإن الكافرون إلّا ف: (وقال اهللا عز وجل، زيد في الدار 

فإذا كانت كذلك لزمتها الالم في ، وأن تكون مخفّفة من الثقيلة ،  )6()يقولون إلّا كذبا

 سٍفْنَ إن كلُّ ( :وقال تعالى . لمنطلق  إن زيداً:خبرها لئال تلتبس بالنافية ومثل ذلك 

لمبها ِإنَّما أشبهت  الالم ومن رفعتحتج إلى  فإن نصبت بها لم،  )1()ليها حافظٌا ع

ما إن زيد منطلق فيمتنع ما بها من :وتكون أن زائدة في قولك  ،الفعل في اللفظ 

  :الثقيلة فمن ذلك قول الشاعر "  إن "النَّصب كما في 

              نا جبنطب نامنايانا ودولة آخري لكن       فما ِإن  

                                                 
  .161ص/4ج/إعراب القرآن -  1
 .23:سورة الذاريات آية  -  2
وآان يحضر مجلس الّنبّي صلي اهللا عليه وسّلم ، قدم المدينة وآان رجال له شرف، أسلم عام الفتح، البيت لفروة بن مسيك المرادّي -  3

اهللا صلى اهللا عليه وسّلم هل أساءك ما أصاب قومِك يوم الّردم؟ فأجاب من ذا يصيب قومه مثل ما قال له رسول ، يتعّلم القرآن والفرائض
  :أصاب قومي ال يسؤه وفي ذلك قال 

  فإن نغلب فغّلابون ِقدما     وإن ُنغلب فغيُر مغّلبينا                                                       
وبالّضم تكون في ، الغلبة في الحرب ": بالفتح"والدَّولة، جمع منّية ؛مأخوذ من المنا وهو الموتوالمنايا ، وبعده بيت الشاهد

  . 123ص/2ج/حزانة األدب/البغدادّي.المال
  .40:سورة فاطر  آية -  4
  20:سورة الملك آية -  5
  .5:سورة الملك آية -  6
  .4:سورة الّطارق آية -  1
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ِإنَّما يخشى اهللا من :(عالى ذلك قوله تتردها إلى االبتداء ومن " ما"مع"إن"فزيادة 

  .واليكون الخبر إلَّا مرفوعاً  )1()ه العلماءعباد

 ،فما بالها لما خُفِّفت من الثقيلة المكسورة اختير بعدها الرفع  :فِإن قال قائل 

ة وما بعدها فذلك نسبةً ألن المفتوحولم يصلح ذلك في المخففة من المفتوحة ؟ 

 ا نقصت  فال معنى لها، مصدرفي االبتداء والمكسورة ِإنَّما دخلت على االبتداء فلم

  .وزن الفعل رجع الكالم إلى أصله  عن

في " ما"يبطل عمل " ما"بعد"ِإن"ما أشار إليه سيبويه وهو دخول   )2(ولقد أورد األعلم

  . قول أهل الحجاز

ِإن التعمل عمل الحجازية إذا أريد بعدها "  ما "إلى أن  )3(وأشار صاحب الخزانة

  . ليس

ه من حروف عند "والباء، ومن  ،وما  ، وأن ،فِإن  " : )4(أما الزمخشري

فمن الحروف لغاء ؛ لبصريين تسمى حروف الزيادة أو اِإلو وعند او الحشالصلة أ

 :غالباً وهي في ذلك على ضربين "  ما " المزيدة إن المكسورة فِإنها تقع زائدة بعد

  : )5(مةبن الص فمثال المؤكدة قول دريدة مؤكدة وكاف

           رأي بِ ءكاليوم هاني      به سمعتُما و تُماِإنرج نُقأي  

ما "بعد ما مؤكدة لنفي  فالشاهد هنا زيادة إن . "  

  :    ومنه أيضاً   

  البيت..........نا جبن      ولكن طبن فما إ                

" ما"ألنَّهم اليعملون  على ما النافية فهي في لغة بني تميم مؤكدةفِإن ِإن إذا دخلت 

ئدة كافَّة لها عن العمل ويكون ما بعدها مبتدأ وخبراً اة أهل الحجاز تكون زوفي لغ

  ) .واحد إله إنَّما اُهللا:(مثل قوله تعالى  إلن فيكما كانت ما كافَّة 

                                                 
  .28:سورة فاطرآية -  1
  .786ص/2ج/الّنكت -  2
  .123ص/2ج/البغدادّي -  3
  .129,128ص/8ج/المفّصل -  4
  .وقد نسبه الزمخشرّي للكميت، قال ذلك عندما مّر بالخنساء وهي تهنأ بعيرًا لها -  5
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ههنا على  " ما "زيادة  كأن، نفي جميعاً لل" ما وإن" وقد ذهب الفراء إلى أن

أن ،ال :قال يجوز أن ي:في ذلك حتى قال  وغالى، النفي مبالغةٌ  في النفي وتأكيد له 

  :بقول النابغة  ّلما فيكون الثالثة للنَّفي واستد، 

     ما ُأبي ال ِإن ـإالَّ األوارينُها    والنُّْؤى الجـلَد ةظلُومضِ بالموكالح  

  :اء المنصوبة والرواية التي وجدتها هي موقد مر هذا الشاهد في مبحث األس

                      أليـاً مـا ُأ إالَّ األواريـنُهـابي  

  .وحدها للنفي" بما" يرد ما ذهب إليه الفراء ويكتفي فذلك قد
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  :حروف الصلة أو الزيادة 
آل  ( :له تعالى يتعلَّق بقراءة الحسن واألعرج لقوما ذكره النَّحاس في ذلك 

أقسم ومِبي القها الم قسم على أنّ )1( )ألقسم بيوم القيامة( :حيث ذكر أنها على )  يامة

آل أقسم بيوم  " :ال ألف فيها ؛ فذكر أن ذلك لحن عند الخليل وسيبويه ؛ وأن قراءة 

  . )2() مامنعك ألَّا تسجد (زائدة للتوكيد مثل  " ال "أن : أقوال منها فيها "  القيامة

في النفي كما ِإنَّما تزاد " ال"أحداهما أن : وهذا القول  عند الفراء خطأ من جهتين 

  : قال 

  )3(ـمرعوال وبـكرٍأب بـانِا       والطـيمهعـلَف اِهللا وُلسى ررضي ـانما كَ     

  .زائدة "  ال "وعمر وأى أبوبكر 

"  ال "إن : ولكنَّه قد عورِض عندما قال ،  " قد يشكل: " وقد قال النحاس في ذلك 

  :حكى ذلك البصريون ومنهم أبوعبيدة وأنشد . تزاد إلَّا في النفي ال 

                        رِْئـِي بف ورٍـالح ـسرى شَ اـومـعر  

باعبيدة فجعل اء أفي اإليجاب فخالف الفر" ال"هلكة فزاد في بئر حورٍ أى : يريد 

رد ) ال أقسم بيوم القيامة:(من قوله " ال"وأن ، في بئر ال ترد شيئاً  أي" هنا"نفياً " ال"

  . 4مستأنف) الُأقسم بيوم القيامة(واهللا ما أفَعُل فالوقف عنده  ال: لكالمهم كما تقول 

مامنعك إذْ :(الداخلة في الكالم لمجرد تقويته وتوكيده نحو " ال" أن )1(ابن هشاموعند 

 لئال يعلم أهل الكتاب : (ومنه  )3()مامنعك أن تسجد(،  )2()رأيتهم ضلُّوا ألَّا تتَّبعني

  .أى ليعلموا  )4()

  :وقوله 

  هو داعٍ دائب غير غافِلللّله      ونى في اللهو أن ال ُأحبوتلحين      

                                                 
  .1:سورة القيامة آية -  1
 .12: سورة األعراف آية -  2
  " .ال"ولسان العرب مادة، 125ص/وفي الكامل، 201ص/ديوانه،البيت لجرير -  3
  .51ص/5ج/إعراب القرآن -  4
  .327ص/مغني اللبيب -  1
  93,92:سورة طه آية -  2
 .75:سورة ص آية -  3
 .57:سورة الحديد آية  - 4
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ال ُأقسم ( :قوله تعالى : التنزيل منها  في مواضع من " ال "أخُتلف في وقد 

أنَّه : فهو على قولين أحدهما  كما اخُتلف في منفيها، فقيل هي نافية )  بيوم القيامة

، ثم أستؤنف القسم وِإنَّما صح ذلك ألن القرآن كله كالسورة الواحدة ، تقدم  شيء

ها الذي وقالوا ي:(سورة ُأخرى وذلك مثل  ورة وجوابه فيفي س ذكر الشيءولهذا يأي

  . )2()ما أنت بنعمة ربك بمجنون: (وجوابه  )1()نُزل عليه الذكر ِإنَّك لمجنون

أن منفيها ُأقسم وذلك على أن يكون إخباراً ال إنشاء واختاره الزمخشري : والثاني 

فال ُأقسم بمواقع : بدليل ، والمعنى في ذلك أنَّه اليقسم بالشئ إلَّا إعظاماً له : فقال 

  . )3()لوتعلمون عظيموإنَّه لقسم ،النجوم 

  :وقد ُأختلف في فائدتها أيضاً في قولين 

ال ُأقسم بيوم القيامة اليكون :والتقدير ، توطئة وتمهيداً لنفى الجواب  أنها:أحدهما 

وقول  )4() فال وربك اليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ( :ومثله ، سدى 

  :الشاعر 

             أنِّى أف        فال وأبيك ابنة العامرى عى القوماليدر  

واآليات التى بعدها فِإن جوابه مثبت وهو )  البلد ال ُأقسم بهذا ( :ورد بقوله تعالى 

  . ) قسم بمواقع النجومفال ُأ: ( ومثله  )في كبدلقد خلقنا اإلنسان (

 علم أهل الكتابيلئال  (كما في ، ها زيدت لمجرد التوكيد وتقوية الكالم أنّ: الثاني 

وكونه أول  ،راحه اطألن زيادة الشئ تفيد ، حشواً ورد بأنها التُزاد صدراً بل  )1()

والتستوي  ( :الكالم يفيد االعتناء به وأضاف الزمخشري إلى ذلك قوله تعالى 

  .)  الحسنة والالسيئة

كذلك " ما"ملغاة كما كانت زاد ال مؤكدة وقد تُ: ابن يعيش قائالً  وأضاف

 ( :ويقول المفسرون في قوله تعالى ، ختها في النفي كالهما يعمل عمل ليس ألنها أ

                                                 
  . 6:آية :سورة الِحجر -  1
 . 2:سورة القلم آية -  2
  . 75:سورة الواقعة آية -  3
 .65:سورة البلد آية -  4
  . 29:سورة الحديد آية  -  1
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وأنكر "  ال "زائدة مؤكدة واستبعد بعضهم زيادة "  ال "إن )  ال أقسم بيوم القيامةف

حكم التأكيد ينبغي أن يكون بعدالمؤكد  نألبعضهم أن يقع الحرف مزيداً للتاكيد أوالً 

أقسم (قبلها ولهذا يقع عليها ويبتديء  رداً لكالمٍ" ال"وجعل ، ومنع من جوازه ثعلب 

  ) .بيوم القيامة

روف ما جاز أن تكون حإنّ : وإلى هذا ذهب أبوالعباس المبرد وأضاف 

النفي صلة على طريق التأكيد ألنَّه بمنزلة النَّقيض في نحو قولك ماجاءني إلَّا زيد 

ال ُأقسم إلَّا بيوم :(فكأنَّه قيل ، لزيد  قد نفى فيه النَّقيض وحقَّق المجيءفهو اثبات 

  :قال الشاعر ، معناه  وكذلك ماكان في، ) القيامة

  فـي بـئـر الحـور سـرى                        

  .وهذا ماذكره أبوعبيدة  ةمزيد " ال "في بئر حور  :فالمراد

  :وهي منوية كقول الشاعر "  ال "أن العرب قد تطرح  )1(وقد جاء في لسان العرب

  وأسـأُل نائـحةً مالـها      ى على هـالكوآلـيتُ ال آس              

لَّا في صلة إ"  ال "ِإباء وإنعام والتكون  أن الكالم له: فهذا كالم اللَّيثَّ وأضاف 

  .معنى اِإلباء والتكون في معنى اإلنعام 

األعرابي قال في قوله  وى عنه أنه سمع ابنور:  

  في  بئر الحور سرى                                   

" ال" ويجيء .بئر هلكه الرجوع فيها  في والمعنى أنَّه وقع، حٌؤر أى رجوع  :ادأر 

في موقع   )1()مالكم التناصرون ونوقفوهم ِأنَّهم مسؤل ( :قال تعالى  بمعنى غير

  : أبوعبيد وأنشد لساعدة الهذلي  :قال  ،نصب على الحال 

  )2(بغاب تسنَّمه ضرام مثْق     أفعنك البرق كأن وميضه            

 "اء إن رقال أبو منصور هذا يخالف ما قاله الف ،صلة " ال"يريد أمنك برق و : قال

  :وأنشد الباهلي للشماخ  حرف نفي عمإلّا ’كون صلة ت ال"  ال

                                                 
  " .ال"مادة /ابن منظور -  1
  . 25: سورة الّصافات آية -  1
  .ما لم يكن له جمر: وآذلك هو ، وهو أيضا دقاق الحطب الذي ُيسرع اشتعال الّنار فيه، الضرام اشتعال الّنار -  2
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  اإلدالج ليـلة الهـجوع لهاإذا ما أدلجت وضعت يداها             

  .وترك الهجوع مجروراً " ال"ولم يعمل الهجوع " ال"فنفى بـ

 وبِضغْالم رِيغَ ( :أن معنى غير في قوله تعالى :  أيضاً )1(وقد قال الفراء

لَعآهِيت عليها " ال"معنى  )2() لينم وال الضفال يجوز أن تقول " ال"ولذلك رد: " 

" غير" معنى قاله أبوعبيد إن المولقد أشار بهذا المثال "  عندي سوى عبداهللا وزيد

  .ه لوكانت بمعنى سوى لم يجز أن تُكر عليها ال اء بأنّالفر فرد، معنى سوى 

غير المغضوب عليهم وال   :(وله في ق" ال"از المبرد أن تكون وقد أج

  .فجاءت لتشدد من هذا النفي ، في معنى غير ألنّها متضمنة معنى النفي ) لينالضآ

ا سبق " ال"فحديثه عن  )3(القرطبي اأمحيث ذكر أنها صلة ويجوز ؛ ال يختلف عم

بمعنى أقسم ومنه  "ال أقسم"فقال معنى ، للعلَّة التي ذُكرت وقوعها في أول الكالم 

  :قول الشاعر 

        تَرلَى فاعتُ لَيتْتَذَكّرني صبكَفَ          ةٌاباد صمبِلْالقَ يم ال يتقطَّع  

ويجوز في ، لزينة قد تدخل في الكالم زيادةً ل" ال"أن وقد ذكر قول بعض المفسرين 

  " .ال"ة كالم العرب زياد

زائدة من جهة : ولها أ: الزائدة لها ثالثة أقسام " ال"أن  )1(وقد ذكر بديع إميل يعقوب

لدخول  "غير"هنا اسم بمعنى " ال"ن بعضهم أ كىوح " جئت بال زاد " :اللفظ نحو 

  .حرف الجر عليها 

غير المغضوب عليهم وال ( :الى نحو قوله تع لتوكيد النفي: زائدة : ثانيها 

  ).لينالضآ

  :وهذا مما اليقاس عليه ومن ذلك قول الشاعر دخولها كخروجها : زائدة : ثالثها 

  ال يتقطَّع القلبِ فكاد صميم    ليلى فاعترتني صبابةٌٌ تذكرتُ            

  
                                                 

  التأآد منه. 8ص/1ج/معاني القرآن -  1
  7:سورة الفاتحة آية -  2
  .91ص/19ج/الجامع ألحكام القرآن - 3
  . 389ص/موسوعة الحروف -  1
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  _:حروف التحضيض
ولوما  حيث ذكر أن لوال،  وألَّا،  وهلَّا،  ولوما،  لوال:  هى )1(كما ذكرها ابن مالك

  . ويختصان حينئذ بالفعل ،تفيدان التحضيض 

  -: )3(الخطفى بن عطية فى ذلك هو قول جرير )2(وماذكره النَّحاس

       كُمدجَل مالنِّيبِ أفْض قْرون عدقنَّعا            تَعالم ىلَولَا الكم وطرىبنوض  

 اِهللا ونِد نا مخذواتّ الذَّين مهرصال نَولَفَ ( : وذلك عندما أعرب قوله تعالى

  . )4() هةَاناً ءاِلبرقُ

  .ثم أورد قول جرير وذلك بمعنى هلَّا،  لوال وهلَّا واحد) فلوال نصرهم( : حيث قال

، تختص بالفعل ؛ فِإن قصدت بها التوبيخ كان الفعل ماضياً وقد ذكرت أنها 

مر كقوله تعالى لفعل كان مستقبالً بمنزلة فعل األوإن قصدت بها الحث على ا

ها ال تدخل على االسم ومن هذا يتضح أنَّ،  )1()ةٌفَِئم طآهنْم ةقَرف لِّكُ نم رفَال نَلوفَ:(

  :ابن عقيل أنها تدخل عليه بدليل  وقد ذكر 

                     بـنى ضوطـري لـوال الـكمي  

  م فمثال األولإضمار فعل أوالفعل مؤخراً عن االسوذلك على 

               ى      هلَّا التَّقدونناجتيِ تَلْحد لجعب مآالن اححص والقُلوب  

  .هلَّا وجد التقدم : فتقديره 

  كقولك لوال زيداً ضربت فزيدا مفعول ضربت ثال الثاني وم

                                                 
  دار الفكر؟؟/610,609ص/3ج/منهج السالك إلي ألفية ابن مالك/األشموني  -  1
  .113ص/4ج/إعراب القرآن-  2
وقال أمفتقرأنا إلي طعام ، من قصيدة  قالها جرير عندما نحر غالب ناقًة فأهدي إلى سحيم بن وثيل الّرياحي جفنة ، 265ص/ديوانه -  3

  .وَنَكل سحيم ، فنحر غالب مائة من اإلبل،فنحر غالب ثالثا فنحرسحيم مثلهّن ، فنحرغالب ناقتين فنحر سحيم مثلهما ،غالب 
  :والشاهد من قصيدة مطلعها 
  وال أر   ى                       َآَمْرَبِعنَا بين الحنيين َمْرَبَعا ، َأقْمَنا َورّبتنا الّدياُر                                 

ومنه ، الّضخم اللئيم : وعند الجوهري ، وقيل هو الضخم اللئيم، وآذلك الّضيطار، العظيم :ور أّن الّضيطروجاء في لسان الغرب البن منظ
  .من يعِذُرني من هؤالء الّضياطرة : قول علي بن أبي طالب 

  .28:سورة األحقاف آية -  4
  .122:سورة التوبة آية -  1



      

243 
 

الحثُّ على الفعل فمن :  التحضيضف وأن المراد من حر )1(وقد ذكر الزمخشري

 ( :وقال )  ةكَالِئا بالمينَأتا تَم ولَ (: وقال ،  )2()ريبٍٍل قَي إلى أجنرتَال أخّولَ(ذلك 

  .)  اهونَعرجِتُ نيندم ريم غَتُنْكُ ال إنلوفَ

 ؛معنى علىة تدل مفرداتها بهذه الحروف مركَّ نأ:  وأضاف ابن يعيش

" لو "بة من فلوال مركَّ ، التحضيض : كيب تدل على معنى آخر وهووبالضم والتر

ليس  تحضيضوال، النفى " ال"ع غيره ومعنى المتنا ءحرف امتناع الشي :وال فلو 

وألَّا  ،" ال"و" هل"بة من وهلَّا مركَّ" ما"و" لو "بة من وكذلك لوما مركَّ،ا ممنهواحداً 

إذا وليهن المستقبل  والحثُّ حضيضومعناها كلها الت "ال"أن و في معناها مركَّبة من

فلما حصل فيها معنى ، وإذا وليهن الماضي كٌن توبيخاً ولوماً فيما تركه المخاطب ، 

طلب الفعل جرت مجرى حروف الشرط في اقتضائها  لىوهو الحث عالتحضيض 

ة الجملة تومن أمثلة ما ولي، األفعال فاليقع بعدها مبتدأ وال غيره من األسماء 

  ) . نينيدم م غيرتُنْكُ نآل إلوفَ ( :الشرطية قوله تعالى 

والتنديم فتختص وذكر أنها تدلُّ على التوبيخ  )3(لى ذلك أشار األشمونيوإ

 ةعبوا عليه بأرءآوال جلَ ( :بالماضي أو مافي تأويله ظاهراً أو مضمراً نحو 

وقول )  ةًهرباناً ءاِلقُ اِهللا ونِا من دخذواتّ ذينم الّرهصفلوال نَ ( :وقوله  )1()ءآدهشُ

  :الشاعر 

  بنى ضوطري لوال الكمى المقنعا                       

  .تعدون على حكاية الحال : في الماضي وِإنَّما قال  ترك عده :والمراد 

  :وقد يقع بعد حروف التحضيض مبتدأ وخبر فيقدر المضمر كان الشأنية كقوله 

  اهيعفليلى شَ سفْفهلَّا نَ إلي          ةاعفَشَبِ لتْسلى أرلي ئتُبنُ          

حروف اليليها إلَّا هذه ال: عندما قال وهذا مخالفٌ لما ذهب إليه الزمخشري والمبرد 

  .تعدون : من غير مفسر كقول الشاعر والمراد " لوال"ف بعد الفعل وقد يحذ
                                                 

  .38ص/2ج/المفّصل -  1
 10:سورة المنافقون آية -  2
  .609ص/3ج/ح المسالك إلي ألفية ابن مالكأوض -  3
  .13آية/سورة الّنور -  1
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  .ها أبوعلي في باب الحروف التي يحذف بعدها الفعل كذلك وقد أورد

 ه منها مايختصوترد على أربعة وج" لوال"أن  )1(وقد أضاف ابن هشام

 لوجود األولى ومن ذلك لربط امتناع الثانية اسمية وفعليةبين الجملة بالجمل فتربط 

  . ) ألمرتهم بالسواك عند كل صالة لوال أن أشق على أمتي ( :

أن تكون للتحضيض والعرض والفرق بينهما أن التحضيض طلب بحث  : والثاني  

  . والعرض طلب بلين وتأدب ، وإزعاج

من األمثلة ما ذكرته وذكر  بالماضيض أن تكون للتوبيخ والتنديم فتخت:  والثالث

  . ومنه قول جرير سالفاً 

 وقَالُوا لوآل ( ، ) إلى أجِل قريب يلوال أخرتن ( : فهو اإلستفهام كقوله : أما الرابع

  . )2() كلَم هليع َلزِنُْأ

 تْانَال كَلوفَ ( : وجعل منه ، أنها تكون نافية بمنزلة لم : )3(ير الهرووذك

  . ) سونُي موا قَإلّا هانُمإب آهعفَنَفَ تْنَمءا ةٌيرقَ

والكسائي  بن هشام أن ذلك عليه األخفشوأشار ا، المعنى على التوبيخ  والظاهر أن

؛حاسوالنّ ،بن عيسى وعلي اءوالفر ويلزم  ، )كانتفهال (ده قراءة أبي وعبداهللا ويؤي

  .عدم الوقوع التوبيخ يقتضي ألن من هذا المعنى النفي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 361,362ص/مغني اللبيب1- 

 . 8:سورة األنعام آية -  2
 .له األزهّية والذخائر في الّنحو ، سكن مصر، أصله من هراة، نحوي وأديب من أوآخر القرن الّرابع،هو علي بن محّمد -  3
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  الخاتمة
من فيض من مكنون كتاب اهللا العزيز الذي ال  تناولت الباحثة في هذه الدراسة قيضاً

كما ُأتيح  .ودع أسرار المعاني التي ال تنفد الم، الباقي على األبد ، تنتهي غرائبه 

  . وإعراباً للباحثة التعرف بواحد من الذين تناولوا كتابه العزيز تفسيراً

حيث احتوى كل فصل على عدد ، وقد قامت هذه الدراسة على ثالثة فصول   

  .من المباحث

وتجدر اإلشارة إلى أن ، قد اعتنى الفصل األول بالمؤلّف ؛ عصره وحياته ف   

  .النّحاس كتب التراجم لم تذكر شيئاً عن نشأة

منها الشواهد  ،وجاء الفصل الثاني مهتماً بشواهد النّحاس غير النحوية   

  .؛ تمهيدا لموضوع البحث الرئيساللغوية والبالغّة 

ولما كان الحديث عن  واُفرد الفصل الثالث لشواهد النّحاس الشعرية النّحوية  

فيها معالجة القضايا  تتم، كبيرة  نّحوية فقد منح هذا الفصل مساحةالشواهد ال

   :صنّفت إلى النّحوية التي

  ماء شواهد األس         

  شواهد األفعال           

     شواهد الحروف        

  : البحث إلى اآلتي هذاخلُص و 

فهو ، خرج النّحاس بمذهب جديد أساسه المستحسن من آراء المذهبين*  

 فمن ذلك ، مذهبٌ  جامع:  

  

          اروما نُبالي إذا ماكنت جارتنا            أال يجاورنا إالك دي  

  



      

246 
 

ذكر النّحاس أن هذا غير ،  "إال"الكوفيون مجيء الضمير متصالً بعد حيث أجاز 

  جائز عند البصريين

خذ ساحة الشعر أن النّحاس لم يحصر نفسه في حيز معين ؛ بل نجده ات*

ى عصرالدولة العباسية ؛ فقد استشهد النّحاس بقول أبي حية لالستشهاد حت مجاالً

النّميري:  

     ال أباك تخوفيني أبالموت الذي الب أني              مالق د  

  .على حذف نون اإلعراب

، قد يكتفي النّحاس بالشطر الذي فيه الشاهد فقط دون أن يذكر تتمة البيت*

  .كما أنّه قليل االهتمام بنسبة األبيات إلى قائليها

  .كما اتضح مذهب النّحاس الرافض آلراء الفراء في كثير من المسائل* 

  :من قوله تعالى" كالً " إن :ذلك أن النّحاس رد قول الفراء عندما قال فمن 

وقد رد النّحاس ، " ليوفينّهم " منصوب بقوله)  وإن كالً لما ليوفينّهم ربك أعمالهم(

  .ويبقى عملها" إن " وقد تخفف  ؛" زيداً ألضربنّه " ذلك بأنّه ال يجوز 

اهتماماً بالغاً بإيراد القراءات المتعددة آلي الذكر اهتم النّحاس *        

ب الجوان إلى ارتباط علم النّحو بالقراءات ؛ حيث تتضحيشير فهو بهذا ، الحكيم

                                                        .اإلعرابية التي تخدم النّص 
فقط؛ وهذا يرجع إلى اهتمام النّحاس  وأن للنّحاس شاهداً بالغياً واحداً* 

  .بالمسائل النّحوية

أن النّحاس قد ) إعراب القرآن ( ذكر زهير غازي محقق كتاب النّحاس * 

تأثر بأبي إسحاق الزجاج ؛ فما أفاده النّحاس من الزجاج ال يخرج عن كونه رأياً 

  . يضيفه النّحاس إلى اآلراء التي ذُكرت 

  : نوأوصي في هذا البحث بأ

فقد تعددت   تدرس قضية استشهاد النّحاس بالحديث النّبوي الشريف* 

  . المواضع التي استدّل فيها النّحاس بقول رسولنا الكريم 
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،   في هذه المسألة وقد بحثتُ طويالً ،قد ذُكر أن النّحاس كان شاعرا  *

وله فيه  إلى أنّه قد يكون وصف بذلك ألنّه بحث في ذلك المجال طويالً وتوصلتُ

  مؤلّفات ؛ فهل له من شعر؟ 
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  القرآنية فهرس اآليات                          

  فحةصال                           السورة      اآلية     

 1" الفاتحة آية )الحمد هللا رب العالمين(
..........................................7  

 ،9................................"....26"مريم  ) واشربي وقري عينافكلي (
99  

  9.................................."  ............3"طه    )إال تذكرةً لمن يخشى(

..................  ...........................   "14"طه  )وأقم الصالة لذكري(
9   
  10 ....................................األنفال )بالحقّكما أخرجك ربك من بيتك (

  21..........."  ..................................3"البروج     )وشاهد ومشهود(

  21........."  ...............10"األحقاف  )سرائل على مثلهشهد شاهد من بني إ(

  22................................"  185"البقرة  )فمن شهد منكم الشهر فليصمه(

  23..............."  .......................26"يوسف     )هد شاهد من أهلهاوش(

   "47"النّحل    )أو يأخذهم على تخوف (

.....................................28  

  29 .................."...................17 "اإلنشقاق         )والليل وما وسق(

  " 12"مالقل)       عتّل بعد ذلك زنيم(

.........................................29  

 "29"القيامة      )والتفّت الساق بالساق(

.......................................29    

   29 ........................... "2,1"البقرة  )ذلك الكتاب ال ريب فيه، الم (

،67  

 .........."............ 59"البقرة   )فبدل الذين ظلموا قوال غير الذي قيل لهم(
34  
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      34....."..............48 "إبراهيم    )يوم تُبدل األرض غير األرض والسموات(

 " 56"النّساء  )كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها(

............................35    

  35............ ..." ..........159"البقرة     )يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنونأولئك (

  36.." .........................196"البقرة  )فإن ُأحصرتم فما استيسر من الهدي(

  37...........  "1"المائدة  )يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ُأحلت لكم بهيمة األنعام(

 37.............................  "28"الحج )  في أيامٍ معلومات ويذكروا اسم اهللا(

 ............................... "142"األنعام      )ومن األنعام حمولة وفرشا(
37  

  37............................ "143"األنعام  )من الضان اثنين ومن المعز اثنين(

       37.....".................................24"النّساء     )والمحصنات من النّساء(

  38 ..".......22"الشورى  )والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات(

  38... ".........................................265"البقرة    )كمثل جنة بربوة(

  38..." ..15"الروم  )فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون(

  40................................. "32"المرسالت   )إنّها ترمي بشرر كالقصر(

إبراهيم ) مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يومٍ عاصف (

"18.....................................................................  " .45  

   )لذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل اهللا فبشرهم بعذابٍ اليموا(

  47 ..." ..............................................................34"براءة 

  47 .."...............37"سبأ  )ومآ أموالكم وآل أوالدكم بالتي تقربكم عندنا زلفى(

"        35"حزاب األ )والحافظات والذاكرين اهللا كثيرا والذاكراتوالحافظين فروجهم (

............................................................................. 48  

  )من ءامن باهللا واليوم اآلخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنّصارى(

  49 ..........................................."......................69"المائدة 
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   51" ..............................43"النّساء   )وإن كنتم  مرضى أو على سفر(

  51 "..........129"طه )  ولوال  كلمة  سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى(

   52................................." ...96"الكهف    ) آتوني ُأفرغ عليه قطرا(

 "19"الحآقة      )هاؤم اقرأوا كتابيه(

" 63"طه       )إن هذان لساحران( 53..........................................

..................................56 ، 126  

  59 .......... "69"مريم  ) ثم لننزعن من كلِّ شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا(

  60........................................ "72 "هود آية)       هذا بعلي شيخ(

   62.........." ...................73 "األنعام ) وله الملك يوم ينفخ في الصور( 

  62..............".........................4"البروج آية    )اب األخدودقُتل أصح(

" 173 "األنعام )وكذلك زين لكثير من المشركين قتُل أوالدهم شركاؤهم(

........63  

" 36"النّور آية )  في بيوت أذن اهللا أن تُرفع  ويذكر فيها اسمه(

................64     

" 64" األنفال )  يأيها النّبي حسبك اهللا ومن اتّبعك من المؤمنين(

................65  

"  197"البقرة   )معلوماتالحج أشهر (

........................................72  

 ......................................" ... 23 "الطور)  ال لغو فيها وال تأثيم(
76  

   77.........................................." .254"البقرة   )ال بيع فيه وال خلّة(

  78.........".19"البقرة   )آذنهم من الصواعق حذر الموتابعهم  في يجعلون أص(

  80......." .10"المنافقون  )وانفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت(
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" 4"اإلخالص   )ولم يكن له كفوا أحد(

.........................................83  

 ................."......... 284"البقرة   )هللا ما في السموات وما في األرض(
85  

  86 ........................"25"القصص   )وجاءته إحداهما تمشي على استحياء(

  86 ..................."...............67"الحجر   )وجاء أهل المدينة يستبشرون(

  86 ......................" ...............78"هود    )وجاءه قومه يهرعون إليه(

  88..........................." ............22"الحشر ) سبحان اهللا عما يشركون(

  91 ................".............25"النّمل  )  أال يسجدوا هللا الذي يخرج الخبء(

  92 .............." .........................60"هود )  أال إن عادا كفروا ربهم (

  93"... 30"يس ) العباد ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزءونياحسرةً على (

  93..... ."  ...................22"يونس    )حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم(

  94 ..." ................177"البقرة   ) الموفون بعهدهم إذا عاهدوا  والصابرين(

    96.................................. "162" النّساء     )لكن الراسخون في العلم(

  98 ........."  ...................................4"مريم    )اشتعل الرأس شيبا(

 ......."..................................14"القمر    )وفجرنا األرض عيونا(
98    

         98 .........................................."  33)  "من أحسن قوال   فصلتو(

  98..." ................................87"النّساء     )ومن أصدق من اهللا حديثا(

  98 .." ...................................4 )  "فإن طبن لكم عن نفسٍ منه شيئا(

  99..................................." 77"هود    )وسىء بهم وضاق بهم ذرعا(

  103...." ..........25"مريم   )وهزي إليك بجزع النّخلة تساقط عليك رطبا جنيا(

  104 ....." .............................25"الليل  )  إال ابتغاء وجه ربه األعلى(

)   وما لهم به من علم إال اتّباع الظّن(

  105................."..........157"النّساء



      

252 
 

   106 ......" ...................89"يونس )فوال كانت قرية  ءامنت فنفعها إيمانها(

   106 ......." ....................22"األنبياء   )لفسدتا لو كان فيهما آلهة إال اهللا (

  109 ......" ................................49"المائدة    )واحذرهم أن يفتنوك (

  109 ....." ......................................23"النّبأ      )لبثين فيها أحقابا(

    111 ...." ..................64"براءة    )يحذر المنافقون أن تُنزل عليهم سورة (

  114 ....................................  "27 "هود    )بشرا مثلنا  المانراك إ(

  117................................... " 38"البقرة      )قلنا اهبطوا منها جميعا(

األنعام )قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين (

"162.."....118  

  120..................... "211"البقرة   )سل بني اسرائل كم آتيناهم من آية بينة(

 "11"األنبياء    )ظالمة كم قصمنا من قرية كانت(

............................120  

 ..." .........................6"الزخرف     )كم أرسلنا من نبي في األولين(
120  

  123..." ...........................25"الدخان      )كم تركوا من جنّات وعيون(

  126 ............................."  36"اإلسراء    )وال تقف ما ليس لك به علم(

  129 .." ..............31"البقرة    )صادقينل انبؤني بأسماء هؤالء إن كنتم  فقا(

" 38"محمد   )تُدعون لتنفقوا في سبيل اهللاها أنتم هؤالء (

.....................130   

   130..........." ..............15"الكهف   )من دونه آلهههوالء قومنا  اتخذوا  (

  131......................................... " 30"يونس  )هنالك تبلو كل نفس (

   131 ........." ...........................11"األحزاب  ) هنالك ُأبتلي المؤمنون(

  131 ........" ..........24"المائدة  )  اذهب أنت وربك فقاتال إنّا ههنا  قاعدون(

 ..........." .........................44"الكهف )    هنالك الوالية هللا الحق(
132  
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  133 ............" ......22"الحشر     )هو اهللا الذي ال إله إال هو الملك القدوس(

 .................."........................1"القدر)  إنّا أنزلناه في ليلة القدر(
136  

 .........".............................32"ص     ) حتى توارت بالحجاب (
136  

  136 ............"........................... 26"الرحمن  )    كل من عليه فان(

   138.........".........................66"هود  )  نجينا صالحافلما جاء أمرنا  (

  139.." ...................119"المائدة  ) ادقين صدقهمقال اهللا هذا يوم ينفع الص(

  141..............................  " 6"المطففين )يوم يقوم النّاس لرب العالمين( 

  141 ................. "6"البقرة  )سواء عليهم  ءانذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون(

  143 ".......................4"الروم  )في بضع سنين هللا األمر من بعد ومن قبل(

  147 "................................. 85" البقرة  )ثم أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم(

 " ..................................... 79"طه   )بيمنك  يا موسىوما تلك (
148  

  148 .................. " 66"آل عمران  )ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم(

 ............................. "219"البقرة   )يسألونك ماذا ينفقون  قل العفو(
149     

 " ......................19"الرعد   )فمن يعلم أنّما ُأنزل إليك من ربك الحق(
149   

   149 ........" ......................96"النّحل    )ماعندكم ينفد وما عند اهللا باق(

  149 ".............................. 24"النّحل     )وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم(

  150" ................................13 "الحج )يدعو لمن ضره أقرب من نفعه(

)ماء مآءاهللا أنزل من الس ألم تر أن(   الحج "

63............................."152  

  153 " ......................................9"القلم آية  )ودوا لو تدهن فيدهنون(
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 " ............................................15"براءة  )قاتلوهم يعذبهم اهللا(
155  

  155" ......................33"الشورى)  أو يوبقهن بما كسبوا ويعفُ عن  كثير(

 " ........................4"إبراهيم )  رسوٍل إال بلسان قومهوما أرسلنا من (
157  

 "....................................8"القصص     )ليكون لهم عدوا وحزنا(
157   

  161".........142"آل عمران)  الصابرين ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم(

" 88"يونس  ) على أموالهمربنا ليضلوا عن سبيلك  ربنا اطمس (

.............164  

  164" .......................................176"النّساء) يبين اهللا لكم أن تضلّوا(

  166 ".............................53"األعراف  ) فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا(

) ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي(

  171..................."..........77"طه

  175......." .............................6"إبراهيم)  وإذ نجيناكم من آل فرعون(

هود ) من كان يريد زينة الحياة الدنيا نوف إليهم أعمالهم(

"15.........."......177  

    180"..................12"العنكبوت ) وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا(

  182" .....................................53"التوبة )   قل انفقوا طوعا أوكرها(

) وما كان صالتهم عند البيت إال مكاء وتصدية(

  184......."............35"األنفال

آل ) كنتم خير أمة ُأخرجت للنّاس(

  188...."..........................110"عمران

)أرسلت إليهن ا سمعت بمكرهنوسف ) فلم31"ي "

............................191  
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محمد )  فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في األرض(

"22...............".....193  

" 20"البقرة ) يكاد البرق يخطف أبصارهم(

...................................198  

)ا كشفنا عنه ضريونس ) هفلم

"12....................................."......205  

) وإن كالً لما ليوفينّهم ربك أعمالهم(

   207......"...........................11"هود

  210" ...........63"التوبة) ألم يعلموا أنّه من يحادد اهللا ورسوله فإن له نار جهنّم(

)  إنّا أنزلناه قرآنا عربيا(

  214..".........................................2"يوسف

يونس )  إن اهللا ال يظلم النّاس شيئا(

"44..................................."..216  

  219..".......................253"البقرة )  ولوشاء اهللا ما اقتتل الذين من بعدهم(

  227"..............................................1"القيامة) ال أقسم بيوم القيامة(

) فلوال نصرهم الذين اتخذوا من دون اهللا قربانا آلهة(

  231"............28"األحقاف

                          

  

  فهرس القوافي                                 

الصفحة                                                                                               

 تيب جار َأر ولَماءستَب36........................................................ي  

يكون مزاجها عسٌل 

  185.....................................................وماء
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   42..............................................مثل الجمال لبصفر نزاعة الشّوى

 لي إن كان ذاك وال أب الأم

...................................................74                 

98...................................................وما كان نفسا بالفراق تطيب  

   42....................................................هن صفر أوالدها كالزبيبب

  161.................................................مصارع أقوام مجر ومسحبا 

173...................................................ماالح بالمعزاء ريع سراب  

 قريب 193.....................................................يكون وراءه فرج  

بمنهمر جون الرباب 

  197..................................................سكوبِ

  138................................................فندال زريق المال ندل الثعالبِ

   225.....................................................كاليوم هانيء أينق جرب

  229.....................................................مثقّبغاب تسنّمه ضرام 

  92...................................................وما ودعت جيرانها إذ تولّت

ة إن تقلّت182......................................................لدينا وال مقلي 

      106....................................................فلبونة جربت معا وأغدت

36 ...................................................... مقلّداتِ  وأعناق الهدي   

  132..................................................وبدا الذي كانت نوار أجنّت

  175.................................................تأججاتجد حطبا جزال ونارا 

61..................................................وأشعثُ ممن طوحته الطوائح   

  66....................................................... فأنا ابن قيس ال براح     

  231...................................................صحاحهال التّقدم والقلوب 

                160....................................................بالحجاز فأستريحاوألحق 

  210..............................................قالئص تخدي في طريق طالئح
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  164........................................................فنستريحاإلى سليمان 

110....................................................جحاش الكرملين لها قديد  

ها لعميد217......................................................ولكنني من حب 

 ذَاِلهق ميموا صربض

نَّده36......................................................بِم  

كالشجا بين حلقه 

  177.....................................................والوريد

  172......................................................بما القت لبون بني زياد

  77.................................................... طمعا له بعقاب يومٍ مفسد
  104...............................................عيت جوابا وما بالربع من أحد

  143.....................................................بين ذراعي وجبهة األسد

  85.................................................خير موقدتجد خير نار عندها 

191..............................................وما ُأحاشي من األقوام من أحد  

   80.................................................... فلسنا بالجبال وال الحديدا 

  215...............................................لمجهوداقال الذي سألوا أمسى 

  23...............................................وكَفَى قريشَ المعضالت وسادها

  136..................................................ليتني أفديك منها وافتديأال 

    29...........................................وإن شَمرتْ عن ساقها الحرب شَمرا

    71..................................................إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 

نحاول ملكا أو نموت 

  166..................................................فنعذرا

  88......................................................الفاخرسبحان من علقمة 

ار133........................................................أال يجاورنا إالك دي  
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فما لي عوض إاله 

135.....................................................ناصر  

  91................................................ بجرعائك القطروال زال منهال

184..................................................تميما ببطن الشّام أم متساكر  

كان ُأمك أم حمار 184......................................................أظبي  

 227....................................................والطّيبان أبوبكر والعمر   

والصالحين على سمعان من 

  91...............................................جار

   40......................................................وآجرِ وأحجار بان بجصٍ

  50..................................................وأبي فكان وكنت غير غدور

  94..........................................................سم العداة وآفة الجزر

  205..................................................ومن يفتقر يعش عيش ضر

             23.....................................................بِشَبِيب غائلةُ الثُّغورِ غدورِ

  59................................................ُأم عامر نت كالب خامريوكا

  109....................................................ما ليس منجيه من األقدار

  220...................................................رسم دارٍ قد تعفّى بالسرر

  227..............................................في بئر ال حور سرى وما شعر

  228........................................................اليدعي القوم أني أفر

كنها نفس تساقط أنفسا ول

.....................................................103  

  104.......................................................إال اليعافير وإال العيس

  215..................................................أم النّجوم ومن القوم بالعيسِ

تصح والشيب قلت ألما 

139.................................................وازع  
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نّفاع 123.....................................................ضخم الدسيعة ماجد  

فتُخرموا ولكّل جنب 

117..................................................مصرع  

  176...................................................طائعاتؤخذ كرها أوتجىء 

  120.......................................................وكريم بخله قد وضعه

29.............................................كما زِيد في عرض األديم األكارع  

  171..............................................تدعمن سب زبان لم تهجو ولم 

       72.....................................................اتّسع الخرق على الراقع  

  184....................................................وال يك موقفا منك الوداعا

إذا كان يوما ذا كواكب 

  189.................................................أشنعا

  198............................................أن يمصحا  كاد من طول البلى قد

لها اإلدالج ليلة ال 

  230.....................................................هجوع

230...................................................فكاد صميم القلب ال يتقطّع  

   231.............................................بنو ضوطري لوال الكمي المقنّعا

  232.......................................................فهال نفس ليلى شفيعها

   47.........................................................مختلفُراضٍ والرأي 

        64.................................................من المال إال مسحتا أومجلّف 

  147....................................................نجوت وهذا تحملين طليقُ

  152...............................................سملقُوهل تخبرنك اليوم بيداء 

49........................................................بغاةٌ ما بقينا في شقاق   

  30..................................................حالالً لمن  يبني بها لم تُطلِّق
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 لو يجِدن قاتمستوس

  29......................................................سائقاً

  114......................................................بيضاء قد متعتها بطالق

ياأبتا علّك أو 

  214..........................................................عساكا

   51................................................المالكفاني ولم أطلب قليال من 

  37...............................................وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

خضراء جاد عليها مسبٌل  

   38................................................هطُل

   34.....................................................عزل األمير لألمير المبدل

  42....................................................بموزن روي بالسليط زبالها

 يمسكُه فلوال الغمد

  25........................................................لَساال

 يلوح كأنّه

  83.................................................................خلُل

  85...............................................................يتكلّم فيجك بعقل

  99...............................................وماارعويت وشيبا رأسي اشتعال

  129...........................................................نعاال محذوة بمثال

  131..........................................وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا

   144....................................................على أينا تعدوا المنية أوُل

 169.....................................................تباالإذا ما خفت من قومٍ 

  145...........................................كجلمود صخرٍ حطّه السيل من عِل

  228..................................................ولللهو داع دائب غير غافل

   207.............................................كأن ظبيةٌ تعطو إلى ناضر السلم
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                    219..........................................والك اسقني إن كان ماؤك ذا فضِل

       53................................................وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

149....................................................قد قتلها ليقال من ذا قاله  

  229...........................................................وأسأل نائحة مالها

فأبيت ال حرج وال محروم 

..................................................59,9  

   45................................................يدوموصال على طول الصدود 

 204.....................................................أبا جعٍل لعلّما أنت حالم 

  109........................................................بسراته ندم لها وكلوم

  145.....................................................أكاد ُأغص بالماء الحميم

  126...................................................والعيش بعد ُأولئك األقوام

  155.................................................ربيع النّاس والشهر الحرام

  188.....................................................وجيرانٍ لنا كانوا كرامِ

  220................................................فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمِ

   178................................................وإن يرق أسباب السماء بسلّمِ

   77...............................................وأعرض عن شتم اللئيم تكّرما 

  215.....................................................يفوت ولكن علّأن يتقدما

  223..................................................مساغا لناباه الشّجاع لصمما

منايانا ودولة 

  224..........................................................آخرينا

  180.....................................................لصوت أن ينادي داعيانِ

فنالس النّبعة ودف ع28...................................................كما تخو  

  106........................................................الفرقدانلعمرأبيك إال 

  205..............................................................كأن ثدياه حقان
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 214.....................................................تنازعني لعلي أو عساني

       13....................................................هاتُبكِّى على نجد لعلي ُأعينُ

 .............................................................يلمنني وألومهنّه
222  

  217................................................ترضى من اللحم بعظم الرقبه

  96..................................................غاويهاإال نميرا أطاعت أمر 
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  .دار البحوث العلمية
م  مكتبة 1967طبعة، محمد أبوالفضل : ت  /اإلتقان في علوم القرآن * /25

  .ومطبعة المشهد الحسيني 
  .دار الكتب العلمية  /األشباه والنظائر * /26
 /محمد أبوالفضل  /أنباه الرواة  /جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف  /27

  .مؤسسة الكتب الثقافية بيروت 
النجوم الزاهرة في أخبار ملوك  /جمال الدين أبي المحاسن األتابكي  /28

  .المؤسسة المصرية للطباعة  /مصر والقاهرة 
ت  /كتب األعاريب  مغني اللبيب عن /جمال الدين بن هشام األنصاري  / 29
  . دار الفكر  /سعيد األفغاني : راجعه ، محمد علي حمداهللا ، مازن المبارك : 

دار الجيل  /الفاخوري. تحقيق ح/  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك* /30
  . الطبعة األولى، بيروت

مطبعة /محمد محي الدين عبد الحميد: ت/ قطر النّدى وبّل الصدى*/31
  . م 1963، 11،طبعة،السعادة

محمد محي الدين عبد الحميد : ت /شذور الذهب في معرفة كالم العرب*/32
  .               دار الفكر /
  .منشورات دار مكتبة الحياة /شرح شواهد المغني*/33 

ساعدت جامعة بغداد  /المفصل في تاريخ العرب قبل األسالم /جواد علي /34
  .م1993، بعة الثانيةالط /على نشره

  .دار مكتبة الهالل  /ديوانه /حاتم بن عبد اهللا بن سعد الطائي /35
حرره  /كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  /حاجي خليفة  /36 

  .بيروت ، دار صادر /وترجمه غوستاف فلوغل 
 / /هـ 190شاعر أديب ولد  /حبيب بن أوس بن الحارث الطائي / 37 

  .بيروت  /احياء التراث العربي  دار /ديوانه 
38/  ضبطه  /" الكتابة والشعر" الصناعتين /الحسن بن عبداهللا العسكري :

  .لبنان ، بيروت  /دار الكتب العلمية  /مفيد قميحة 
شرحه سليم خليل  /ديوانه  /الحسن بن هانئ عبداألول أبي نواس  /39 

  .م  2003طبعة  /دار الجيل  /قهوجي 
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محمد : حققه  /العمدة في محاسن الشعر  /الحسين بن رشيق األزدي / 40 
  .محي الدين عبدالحميد

مطبعة دار  /حسين نصار:تحقيق  /ديوانها/ الخرنق بنت بدر بن هفان /41
  . مطبوعات مركز تحقيق التراث، م 1969الكتب 

دار  /فخرالدين قباوة : ت  /اختيارات المفضل  /الخطيب التبريزي  /42 
  الفكر 

قاموس وتراجم ألشهر الرجال والنّساء من  األعالم/خير الدين الزركلّي /42
  .الطبعة الثانية  /العرب والمستعربيين والمستشرقيين

الطبعة /دار الجيل بيروت/ شرح يوسف عيد /ديوان العذريين /45
  .م1992األولى

، وثائقمطبعة دار الكتب وال /الطبعة الثالثة /ديوان الهذليين /46
  .م2002القاهرة

  .عالم الكتب /عنى بتصحيصه كريل هنري /ديوانه /ذو الرمة  /47
المؤسسة  /إبراهيم األيباري : ت  /معاني القرآن وإعرابه  /الزجاج  /48 

  .م 1965طبعة ، المصرية 
دار بيروت ، م1964/دار صادر بيروت /ديوانه  /زهير بن أبي سلمى  /49

  .للطباعة والنّشر
  .بيروت، دار صادر /ديوانه  /" النّابغة" زياد بن معاوية  /50
إعداد وتحقيق عبد  /مصر من خالل تاريخ البطاركة /ساورس بن المقفّع  /51

  . م2006مكتبة مدبولي الطبعة األولى  /العزيز جمال الدين
 /مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية  /في إصول النحو  /سعيد األفقاني  /52
  . 3ط

تحقيق عبد األمير محمد أمين / معاني القرآن /سعيد بن مسعدة األخفش /53
  . م1945بيروت، عالم الكتب/الورد

  . مصر، دار المعارف  /الطبعة الثانية  /األخطل  /السيد مصطفي غازي  /54
 /شرح ديوان امرئ القيس  وأخبار المراقسة  في الجاهلية واإلسالم /55 

  . م1939الطبعة األولى،مطبعة األستقامة ، لقاهرةا /تأليف حسن السندوبي 
محمد عبدالحميد محي : ت  /وفيات األعيان  /شمس الدين بن خلّكان  /56

  .الطبعة األولى ، طبعة نهضة مصر  /الدين 
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حققه  /سير أعالم النّبالء / شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي /57
 /58. مؤسسة الرسالة  /شّعيب األرنأوط : أشرف عليه  /إبراهيم الزيبق 

ضبطه  /طيبة النّشر في القراءات العشر  /شهاب الدين أبي بكر بن الجزري
  .بيروت، دار الكتب العلمية /منشورات محمد علي بيضون /أنس مهره 

دار صعب  /حققه وقدم له فوزي عطوي /ديوانه  /طرفة بن العبد  /59
  .بيروت

  .بيروت، دار صادر /ديوانه /ر بن الطفيل عام /60
دار / تحقيق مجيد طراد/ األصمعيات /عبد الملك بن قريب األصمعي /61

  .م2003الطبعة األولى،الفكر العربي بيروت
، مطبعة الزهراء بغداد  /الشواهد واالستشهاد  /عبدالجبار النايله  /62 

  .م1976
ن خالل تاريخ البطاركة تاريخ مصر م /عبدالعزيز جمال الدين  /63 

م  2006الطبعة األولى  /مكتبة مدبولي  /إعداد وتحقيق  /لساورس بن المقفّع 
.  

: ت  /خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  /عبدالقادر البغدادي  /64
  .م 1979الهيئة المصرية العامة  /عبدالسالم محمد هارون 

رواية عبدالملك بن قريب  /ديوانه  /عبداهللا بن رؤبة بن لبيد العجاج  /65
  .بيروت  /مكتبة دار الشرق  /عزة حسن : حققه  /األصمعي 

تحقيق محمد علي  /الخصائص  /"ابن جنّي"عثمان الموصلي  /67
  .م1986الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثالثة/النّجار

مروج الذهب ومعادن  /" المؤرخ"علي بن الحسين أبوالحسين المسعودي  /68
  . بيروت  /دار الكتب العلمية  /مفيد محمد قميحه : ت  /الجوهر 

مكتبة ، عبدالسالم هارون : ت  /البيان والتبين  /عمرو بن بحر الجاحظ  /69
  . الخانجي 

  .مصر ، دار  المعارف  /طه الحاجري : ت  /البخالء */70
  .لكتب العلمية طهران دار ا /مختار الصحاح   /فخرالدين الرازي  /71
طبعة بوالق  /المؤسسة المصرية للطباعة  /صبح األعشى  /القلقشندي  /72

  .م 1903
  .مصر ، دار المعارف  /تاريخ األدب العربي  /كارل بروكلمان  /73
  .بيروت ، دار صادر /ديوانه  /كثير عزة  /74
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اإلنصاف في مسائل  /كمال الدين أبي البركات األنباري النحوي  /75 
  .محمد محي الدين عبدالحميد  /الخالف ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف 

 /محمد أبوالفضل : ت  /بغية الوعاة  /كمال الدين عبدالرحمن األنباري  /76
  .م  1998طبعة  /دار الفكر العربي 

  .بيروت، دار صادر /ديوانه  /لبيد بن أبي ربيعة العامري /77
المؤسسة العربية للطباعة  /القاموس المحيط  /دين الفيروزابادي مجدال /78 

  . بيروت  /والنشر 
79/ د بن أحمد بن بكر بن فرح القرطبيمؤسسة  /الجامع ألحكام القرآن  /محم

  .مكتبة الغزالي  /مناهل العرفان 
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  /محمد أعلى بن علي التهاوني  /80

  .ار صادر د /االسالمية 
81/  د بن جرير الطبريبيروت ، دار الفكر  /جامع البيان  /محم .  
  

، المكتبة الوطنية  /أصول القراءات المتواترة/محمد بن عبد اهللا بن عبده  /82
  .المملكة األردنية

  .فائز فارس: تحقيق  /ملحة اإلعراب /محمد بن علي الحريري  /83
مصطفى : ضبطه  /على شرح األشموني ، محمد بن علي الصبان  /84 

  .دار الفكر  /حسين أحمد 
حاشية الصبان على شرح علي بن محمد /محمد بن علي الصبان  /85

  .دار الفكر /أللفية ابن مالك/األشموني
  .دار الجيل / ف كرنكو :ت /معجم الشعراء/ محمد بن عمران المرزباني /86
عبد : تحقيق /لسان العرب /بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظورمحمد  /87

  .دار المعارف/ اهللا علي كبير وآخرون
عالم  /المقتضب  /" أبو العباس المبرد " محمد بن يزيد بن عبداألكبر  /88

  .بيروت ، الكتب 
  بيروت، مؤسسة المعارف  /الكامل في اللغة واألدب*/89 
دار  /معجم علوم العربية عن األئمة /ألشقرمحمد سليمان عبد اهللا ا /90

  .م2006الطبعة األولى، األردن/النّفائس للنشر والتوزيع
  م 1989عالم الكتب القاهرة  /الرواية واالستشهاد باللغة  /محمد عيد  /91
  .القاهرة،مطبعة دار المعارف  /تحقيق أحمد محمد شاكر /المفضليات /92
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يحي : ت  /ديوانه  /، ميمون بن قيس بن جندل بن شرحبيل األعشى  /93
  .لبنان ، بيروت ، دار الفكر  /شامي 

تحقيق محمود / األمالي /هبة اهللا بن علي بن محمد بن حمزة الشجري/94
  .مكتبة الطّناحي /الطّناحي

علق عليه عبداهللا  /ديوانه  /همام بن غالب بن صعصعة  الفرزدق  /95 
  .مطبعة الصاوي  / الصاوي

مطبعة  /مرجليوس . س . د: صححه  /معجم األدباء  /ياقوت الحموي  /96 
  .م  1924مصر ، بالموسكي 

حققه  /النُّكت  /أبو الحجاج  "الشنتمري ، األعلم " يوسف بن سليمان  /97
  .معهد المخطوطات العربية  / زهير عبدالمحسن 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


