
 
 

1 
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 ها قدِّمرسانة 
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 اإلهـــداء

 انعمَر فيِك نغتنا املباركةوحني ننذُر 

 يشـدِّنا طعــُم انصمـِت بغريِك

 )صّلى انّله عليَك وسلََّم( 

 سيـدي أيِّهــا اننــور

 إذ تشرِّفت على يديك ..   

 ..فـإنيـــــك                          

 وإىل أبي وأمي أيضـًا

 كان عظيًما ما منحتماني إيِّاه من أمل

 إنها نظراتكم

 اندرب: عزمي على إكمال

 درب انعلــم،                             

 ودرب احلياة ...                             

 ..رضاكمدرب و   

 وإىل روحيكما انطاهرتني

 جدتي، و أخــــي:                       

 أعلم أن انسنني إذ متضي

 تنشُف انَعَبرات                            

 . زلـي امّل بيد أن اننهر ..

 مــازن                                               
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 ) إقرار املشرف على انرسانة(

 

املقدمـة مـن   (  ظـاهرة املنـع يف اننحـو انعربـي     )بــ أشهد أن إعداد هذه انرسانة املوسومة      

إشـــرايف يف قســـم انلغـــة بانطانـــب) مـــازن عبـــد انرســـول ســـلمان ابـــراهيم انزيـــدي(، قـــد   

ــة       ــات نيـــل درجـ ــرية وهـــي جـــزء مـــن متطلبـ ــة املستنصـ ــة/ اجلامعـ ــة انرتبيـ انعربيـــة/ كليـ

 ماجستري يف انلغة انعربية، وآدابها.

 

 
 
 
 

 فرة أرشح هذه انرسانة نلمناقشة.ابناًءا على انتوصيات املتو

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 انتوقيع:      

 اندكتورة األستاذةاالسم: 

 حلديثياعبد انقادر خدجية عبد انرزاق 

 م1002/  20/  12 انتأريخ:     

 انتوقيع:

 املساعد اندكتور األستاذاالسم: 

 عبد انكريم راضي جعفر

 رئيس قسم انلغة انعربية

 رئيس جلنة اندراسات انعليا

 1002/  20/  12:  انتأريخ
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 اقرار جلنة املناقشة

ظـاهرة  حنن رئيس جلنة املناقشة وأعضاءها نشهد اننا اطلعنا على انرسانة املوسومة بــ)  

وقـد   )مـازن عبـد انرسـول سـلمان انزيـدي(     (، واملقدمة مـن انطانـب   املنع يف اننحو انعربي

نقبول ننيــل ناقشــنا انطانــب يف اتوياتهــا وفيمــا نــه عوقــة بهــا، ووجــدنا أنهــا جــديرة بــا   

 (. ممتازدرجة املاجستري يف انلغة انعربية وادابها بتقدير )

 

 
 اجلامعة املستنصرية. ـ من جملس كلية انرتبية قْتدُِّص

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 انتوقيع:                

 االسم: االستاذ اندكتور رشيد عبد انرمحن انعبيدي

 جنةرئيس انل

 1002/  21/  12انتاريخ: 

 انتوقيع:

 االسم: االستاذ اندكتور

 ـداويـــــــــــكـر اننــــــاف شـــــــد املنـــــــــــــعب

 عميد كلية انرتبية

 1001/  2/  5انتاريخ:   

 انتوقيع:             

 االسم: االستاذ اندكتور عبد اهلل امحد اجلبوري

 عضوًا

 1002/  21/  12انتاريخ: 

 

 انتوقيع:                   

 االستاذة اندكتورة خدجية عبد انرزاق احلديثياالسم: 

 عضوًا ومشرفًا

 1002/  21/  12انتاريخ: 

 

 انتوقيع:             

 االسم: االستاذ اندكتور امد ضاري محادي

 عضوًا

 1002/  21/  12انتاريخ: 
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 بسم اهلل انرمحن انرحيم
له، واحسـانه، وانصـوة وانسـوم    احلمد هلل مستحق احلمد على سابغ نعمائه، ووافـر آالئـه، وفضـ   

علــى خــا  اننبــيني ســيدنا امــد نــى انرمحــة وا ــدى أزكــى انصــوة وانتســليم، وعلــى آل بيتــه             

 االبرار. انطيبني االطهار، وصحابته انغرِّ

 …وبعد

منبعــه  مــن غــرف، ونانعــذب  مــن ورده نــروى، ال ينضــب ا تراثــا غني ــ األوائــلحناتنــا نقــد تــرك ننــا 

ــى درر شــك  مــن غــري احــث يف هــذا انــرتا  يقــف    ، وانبانصافـــي  تــربز  غنــى هــذه انلغــة    ، وجــواهر عل

ظــواهر حنويــة، ونغويــة  و، علميــة ثاقبــة   رائــد ، ور ى حنــوي تفكــري ، وتتجلــى نديــه مومــح  ومتيزهــا 

بنيــت عليهــا دعــائم انــدرس اننحــوي، ومــن هــذه انظــواهر ظــاهرة )املنــع( وهــي ظــاهرة بــارزة ال يكــاد           

 .ذكرها  غفلُي حنويكتاب 

ذ كــان هــم حناتنــا ونغويينــا انبحــث عــن انصــحيح انــذي يقومــون بــه االنســنة، ويشــذبون مــا      إو

تنطق به، وحيفظون به هذه انلغة املباركة وصوال اىل انغاية انعظمى اال وهـي احلفـاظ علـى كتـاب     

 ــذه صـونا   -   بـاهلل املعجـز )انقـرآن انكــريم( كـان ال بـد  ــم ان يبعـدوا عـن طريـق هــذا  انصـحيح         

 كل ما يعتوره من زيغ، أو خلل، أو حلن. - انغايات انكبرية 

تى اهميــة هــذا املوضــوع اذ يعــد تصــحيحا او تصــويبا نلســان بابعــاد اخلطــأ عنــه،       أومــن ههنــا تــ 

وحفظه من انلحـن انـذي قـد يصـيبه علـى مسـتوى اجلملـة )أي مسـتوى انرتكيـب اننحـوي( نيكمـل            

ان، وهــو انتصــحيح انلغـــوي علــى مســتوى االنفـــاظ     بــذنك اجلانــب اآلخــر مـــن عمليــة تقــويم انلســـ     

 املفردة.

ــه و ــذا  ســعيت اىل تتبــع مــواطن املنــع يف انــدرس اننحــوي، واستقصــائها علــى انــرغم ممــا       كّل

 يداخلها من مشقة وعناء من حيث ان مواطن املنع مبثوثة يف بطون انكتب ويف مواقع شتى.

ــد املصـــطلحات اندا     ــة حتديـ ــن عمليـ ــا مـ ــه أيضـ ــأتي أهميتـ ــا،    وتـ ــاهرة واملعـــربة عنهـ ــى انظـ ــة علـ نـ

وختليصها من االختوط، وانتشـابك احلاصـل بينهـا، وبـني مصـطلحات  ـا دالالت اخـرى، وحتديـد         

املومح اخلاصة بكل مصطلح من هـذه املصـطلحات، وصـوال اىل غلـق بـاب كـل ظـاهرة علـى امثلتهـا          

 حسب، وختليصها من شوائب اخللط وانتعدد.

ضــــا انــــه أول ماّنــــف يتنــــاول هــــذه انظــــاهرة باندراســــة بتحديــــد وممــــا يــــربز أهميــــة انبحــــث أي

وحتى اآلن . إذ مل تاّنـف فيهـا علـى انـرغم مـن       مصطلحاتها ، ومسائلها ، وعللها . منذ عصر سيبويه

مبلغ أهميتها إال رسائل ادودة من مثل رسانة البن انطراوة يف ) منع استثناء انكـثري مـن انقليـل (    
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فاضل صاحل انسامرائي يف كتابه ) اجلملة انعربية تأنيفها وأقسامها  أو مبحث يف مانف نلدكتور

  ، أي : تقديم اجلمل وتأخريها .( بعنوان ) موانع انتقديم (  

ــلـــى بـــابني يضـــم كـــل منه ع هاقتضـــت منهجيـــة انبحـــث تقســـيم و ا فصـــلني تســـبقها مقدمـــة  مـ

 ومتهيد، وتتلوها خامتة، وثبت باملصادر واملراجع.

حلــديث عــن اهميــة انبحــث، ودواعــي اختيــاره موضــوعا نلدراســة،      املقدمــة: ضــمنتها ا  -

 واقسامه ومنهجه.

انتمهيد: وقد تناونت فيه مصطلحات )اجلواز، انوجوب ، واملنع( بشـكل مـوجز نكونهـا     -

همـة متـس مسـتوى انلغـة مـا جيـوز فيهـا،        ممصطلحات تشكل مع مصطلح )املنع( ظـاهرة عامـة، و  

ــة هـــ      ــت عوقـ ــع، وبينـ ــا نتنـ ــب،  ومـ ــا جيـ ــة،     ومـ ــدودها انلغويـ ــبع  وحـ ــها بـ ــطلحات بعضـ ذه املصـ

واالصطوحية وانتعبريات اندانة عليها بإجياز.   وكان هذا انتمهيـد تأسيسـا نلـدخول يف صـلب     

 موضوع انبحث:
 

 انباب االول: )املنع ظاهرة حنوية مواها، ومساتها( وقسمته على فصلني: -

 وجاء يف ثوثة مباحث: انفصل االول: )مصطلح املنع بني اندالنة واالستعمال(

املبحـــث االول: خصصـــته ندراســـة )املنـــع( نغـــة، واصـــطوحا وتوصـــلت فيـــه اىل حـــد اصـــطوحي  

 نلمنع، وبينت فيه مضامني هذا احلد ومفاهيمه.

املبحــث انثــاني: )تعــبريات اننحــاة عــن ظــاهرة املنــع( تناونــت فيــه املصــطلحات املرادفــة نلمنــع،          

نفســها وعرضــت فيــه ايضــا ملصــطلحات تفاوتــت يف دالنتهــا علــى    وانتعــبريات انــط تعطــي دالنــة املنــع 

 املنع.

املبحــــث انثانــــث: عرضــــت فيــــه نلمصــــطلحات انــــط اختلطــــت  صــــطلح املنــــع نــــدى اننحــــاة    

املتقدمني، واملعاصـرين، وحاونـت حتديـد مسـات هـذه املصـطلحات، واملفهـوم مـن كـل مصـطلح منهـا            

 لط وتعدد املصطلحات.وصوال اىل ختليص ظاهرة املنع وتعبرياته من اخل

 انفصل انثاني: )أمناط املنع، واسبابه، واخلوف فيه( جاء يف ثوثة مباحث:

املبحث االول: )أمناط املنع واسانيبه( وعرضت فيه النواع املنع واسانيبه انط   استقرا ها مـن  

 خول تتبع مواطن املنع يف اننحو انعربي.

اننحوي( تناونت فيه االسباب ، وانعلل انط دعت اننحـاة  املبحث انثاني: )أسباب املنع يف اندرس 

 اىل منع تعبري، او استعمال ، او نطق، او غري ذنك مما نس هذا املنحى.

املبحــث انثانــث: )أســباب اخلــوف يف املنــع حتليــل ونقــد(، وعرضــت فيــه الهــم االســباب انــط ادت  

لــى مــا حيتجــون بــه مــن ادنــة االستشــهاد  اىل اخــتوف اننحــاة يف منــع مســانة مــا، او ءويزهــا بنــاًءا ع 

اننحوية، واستجلى هذا املبحث طبيعة موقف اننحويني من هذه االصول، ومقدار انتـزامهم بهـا ادنـة    
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ملنع املسائل اننحوية، او ءويزها،وبينت ما ينبغي ان يكون عليه احلال يف انتعامل مع هـذه االدنـة يف   

 ءويز، حكم املنع، او ورده.

: جعلتـــه بعنـــوان) مـــواطن املنـــع يف انـــدرس اننحـــوي( تناونـــت فيـــه مـــواطن املنـــع،   انبـــاب انثـــاني

 ومسائله يف ابواب اننحو انعربي، وقسمته على فصلني:   

انفصل االول: ) مواطن املنع يف االمساء( وقسمته على مباحث تناونـت املرفوعـات، واملنصـوبات،    

 واجملرورات بـ )احلروف، واالضافة( وانتوابع.

نثاني: )مواطن املنع يف املستويات االخرى( وقسمته ايضا علـى اربعـة مباحـث: االفعـال     انفصل ا

 وعواملها من نواصب وجوازم، واحلروف ، واننواسخ واالسانيب.

 اما اخلامتة فقد اشتملت على اهم اننتائج انط انتهى انيها انبحث.     

نغويـة قدنــة ومعاصــرة  وكانـت مصــادر هــذا انبحـث متعــددة، ومتنوعــة ولـت كتبــا حنويــة، و   

 مبثوثة يف اثنائه، مذكورة يف ثبت املصادر واملراجع.

ومـــن دواعـــي االمانـــة، واالخـــوحل واالعـــرتاف باحلســـنى ان اتقـــدم بثنـــائي وامتنـــاني الســـتاذتي  

انعاملــة املوجهــة انــدكتورة خدجيــة احلــديثي علــى ويــل رعايتهــا وكــرم اخوقهــا وحســن مشــورتها،  

ــا      وعلـــى مـــا بذنتـــه مـــن جهـــد يف  ــا حرفـــا فتشـــرفت بارائهـ قـــراءة ابـــواب هـــذه انرســـانة وفصـــو ا حرفـ

ــو اهلل ان     ــة. أدعـ ــا انقونـ ــديدة وموحظاتهـ ــاركانسـ ــرا     يبـ ــا ذخـ ــها، ويبقيهـ ــا بعملـ ــا، وينفعهـ يف عمرهـ

 نلعربية وطلبتها.

كما اتقدم خبـانص شـكري اىل االسـتاذ انـدكتور كـريم حسـني ناصـح، واىل ويـع االسـاتذة          

 وعلموني حبه مذ سلكت دربه. انذين احبوا انعلم،

واىل اخــي االوحــد امــد انــذي اقــرتح علــي موضــوع انبحــث، ومل تثنــه املســافة عــن أن نــدني        

باملصادر انوزمة، واملوحظات انسديدة فجـزاه اهلل عـخ خـري اجلـزاء، وهـون عليـه غربتـه، وحفظـه نـي          

 ا.ا حبيًبًخأ

نظري عبد كاظم. ملساندتهم ايـاي طـوال   انغانيني قاسم امد، و واىل اهلي االعزاء، وصديقيِّ

 مدة اجنازي هذا انبحث.

واىل موظفي مكتبة كلية انرتبية واملكتبـة املركزيـة يف اجلامعـة املستنصـرية، ومكتبـة جامعـة       

 بغداد ، ومكتبة بعقوبة انعامة.

وخانص شكري وتقديري اىل كل من فاتخ ذكره، وكانت نـه يـد بيضـاء يف سـبيل امتـام هـذه       

 من االخوة واالحباب . دعواتي  م ويعا بانتوفيق.انرسانة 

واخــريا فهــذا جهــدي انــذي بذنتــه ارجــو ان اكــون قــد وفيتــه حقــه، وقــدمت شــي ا نافعــا مرضــيا    

 وفاءا نرتاثنا االعز، وخدمة نلغتنا املباركة.
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فــإن كنــت قــد وافقــت انصــواب فبتوفيــق مــن اهلل جــل شــأنه، وان كانــت االخــرى فمــن نفســي،        

بــذنت معــه غايــة اجلهــد، وانصــرب، واالخــوحل، ونــيس انكمــال اال هلل ســبحانه ونكتابــه     وحســى انــخ 

 انكريم. نسأنه تعاىل انعصمة من انزنل وندعوه أن جيزينا جزاء اجملتهدين.

 

ربنا عليك توكلنا، وانيك انبنا، وانيك املصري، وصلى اهلل على سيدنا امد وعلى انه 

  رب انعاملني.وصحبه وسلم وآخر دعوانا ان احلمد هلل
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 دــانتمهي
  : يف دائرة انظاهرة

 ( واملنع  ،  وانوجوب ،  اجلواز ) 

 مصطلحات مقاربة 
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تقرتب دالالت كل من مصطلحات )اجلواز، وانوجـوب، واملنـع( اذ تعـد احكامـا تعـرب عـن ظـواهر        

ائزا، ويوجبـون تعـبريا   متقاربة متس انلغة وصونها وذنك بإباحة انتكلم بتعبري معني يعده اننحاة ج

 آخر، وجيعلون خمانفته امرا ممتنعا، واملمتنع ما ال يصح انتكلم به.  
 

وتقـديم االخبـار ايضـا )واجـب، وممتنـع، وجـائز( فانواجـب ان يكـون اسـم           …يقول ابو حيان: )) 

 اســتفهام حنــو )أيــن كــان زيــدت ( ، واملمتنــع هــو مــا اوجــب توســيطه، او تــأخريه، واجلــائز حنــو )قائمــا   

فهـو جيعـل احكـام تقـديم اخلـرب ثوثـة: واجـب وهـو مـا يلـزم انتحـد  بـه، وممتنـع              (2)((…كان زيدا( 

وهــو مــا خــانف انواجــب، فانواجــب قونــك )أيــن كــان زيــدت ( وال جيــوز تقــديم )كــان( أو )زيــد( علــى  

ائمـا  )أين( فمصطلح )املنع( عكس )انوجوب( متاما. أما اجلائز فهـو انتعـبري املبـاح انـتكلم بـه حنـو )ق      

 كان زيد( فيجوز ههنا تقديم اخلرب.

ويوحظ يف هذا اننص اقـرتاب هـذه املصـطلحات يف دالالنتهـا انعامـة، اذ تشـرتك مـع بعضـها يف         

اعطاء احكام ختص نغة انتكلم )ما جيوز فيها، وما جيب فيها ، ونتنع( وبناءا على هـذا فهـي احكـام    

 رض نبذة خمتصرة عن هذه املصطلحات.او ظواهر على جانب كبري من االهمية، وها انذا اع

 

 : (*)( اجلـــواز2)

وجازه سـار فيـه وسـلكه..     …يف معنى اجلواز نغة يقول ابن منظور: ))جزت انطريق وجاز املوضع،     

، و))يقــال (1)واجـازه خلفـه وقطعـه، واجــازه انفـذه.. وجـوز نـه مــا صـنعه، واجـاز نـه أي ســو  نـه ذنـك((           

ل انتهــانوي عــن انتفتــازاني انــه ذكــر ان اجلــائز يطلــق علــى معــان عــدة    ، ونقــ(2)جيــوز أي ال نتنــع((

 .(2)منها املباح

وبهذا يتضح )) أن اندالنة انعامة نلفظة )اجلواز( هـي سـلوك املوضـع وانسـري فيـه، وقـد تطـورت        

هذه اندالنة حبيث اصبحت تعخ: جواز انشيء وعـدم منعـه، ومنـه اجلـواز اننحـوي، واجلـواز انشـرعي        

 .(5)يف عرف انفقهاء االمر املباح(( انذي يعخ

فــاجلواز اذن ظــاهرة حنويــة يــراد بهــا اباحــة نطــق، او تعــبري مــا، او اعــراب، او مســأنة حنويــة، امــا    

ألنهـــا مسعـــت عـــن انعـــرب، أو ألنهـــا وافقـــت قياســـا معينـــا ال اـــر  عـــن مســـت نغـــة انعـــرب، وأمنـــاط     

                                                           
 .2/21ارتشاف انضرب:  (2)
اونـت هـذا املصـطلح وهـي بعنـوان )اجلـواز اننحـوي        تنمطبوعـة ة  اود االشارة اىل انخ ساعرض  ـذا املصـطلح باجيـاز اذ دـة دراسـة       (*)

ــع يف)    ــى( تقـ ــى املعنـ ــراب علـ ــة االعـ ــاريونس،       115ودالنـ ــة قـ ــورات جامعـ ــي، منشـ ــم انطلحـ ــادر بانقاسـ ــد انقـ ــع عبـ ــأنيف مراجـ ــفحة تـ ( صـ

 . نيبيا،بنغازي
 نسان انعرب: )جوز(. (1)
 .1/102كشاف اصطوحات انفنون:  (2)
 املصدر نفسه ، وانصفحة نفسها . (2)
 .15اجلواز اننحوي:  (5)
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عــاني وترتيــب االنفــاظ واســتقامتها  خماطبــاتهم، وال اــل بقواعــد انصــحة مــن ســومة االنفــاظ، وامل  

 وغري ذنك مما ال يقدح يف صحة تركيب انكلم.

وكثــرت مــواطن اجلــواز ومصــطلحاته يف انــدرس اننحــوي حبيــث شــكلت ظــاهرة بــارزة ال تقــل         

 دراستها اهمية عن ظاهرة )املنع( او غريها من انظواهر.

))فإن قلت: )ضرب زيـد انيـد    فقد كان اننحاة جييزون تراكيب، او تعابري كثرية قال سيبويه:

كقـول سـيبويه:    احنويـ  إجـراءا ، أو جييـزون  (1)وانرجل( جـاز علـى ان يكـون بـدال، وان يكـون توكيـدا((      

، وذكــر أمثلــة علــى ذنــك منهــا قــول  (7)))وكــل اســم خــاحل راتــه يف اننــداء فــانرتخيم فيــه جــائز(( 

  اوس بن حجر:

 ا بعـــد معرفــة نـمـــيتنــكرت منّــِ

يس(، او جييـزون غـري ذنـك مـن اسـتعمال الداة، أو عمـل، أو إعـراب، أو غريهـا، ونلتعـبري          يريد: )مل

عـن ذنـك كلـه اسـتخدم اننحـاة يف انغانـب مصـطلح )اجلـواز( ومشـتقاته كــ )جـاز، وجيـوز، وجــائز(             

وتكــاد هــذه انتعــبريات تطغــى علــى مواضــع هــذه انظــاهرة بشــكل كلــي، اذ مل يســتخدموا انفاظــا، او     

ذه اال قلــيو، ومــن ذنــك نفظــة )ســا ( ومعنــاه يف املعجمــات اجلــواز جــاء يف نســان  مصــطلحات غــري هــ

 .(2)انعرب: ))وسا  نه ما فعل، أي: جاز نه ذنك، وأنا سوغته نه، أي جوزته((

ومـن امثلتــه قــول ابـن يعــية يف مســأنة ءــويز سـيبويه بنــاء انتعجــب مـن )أفعــل(: ))وامنــا ســا      

من االبنية املزيدة؛ ألن )أفعل( أمره ظاهر فلـوال ظهـور املعنـى     ذنك يف )أفعل( عند سيبويه دون غريه

 .(5)وعدم االنباس ملا سا  انتعجب منه((

ومــن انتعــبريات اندانــة عليــه نفظــة )مبــاح( يقــول ابــن فــارس ))واحبــت انشــيء اباحــة خــوف             

أعـخ   -طلح، واحلظر: املنع، وهو من مرادفات هذا املصـ (22)، فـ ))املباح خوف احملظور(((20)حظرته((

 وسيأتي احلديث عنه الحقا. -)املنع(

ومــن امثلتـــه قـــول انســـيوطي: ))ومســع رفـــع املفعـــول بـــه، ونصــب انفاعـــل. حكـــوا )خـــرق انثـــوب    

واجلـائز   (21)، واملبـيح نـذنك كلـه فهـم املعنـى وعـدم االنبـاس((       …املسمار(، و)كسـر انزجـا  احلجـر(    

 حكـم ننتهـي إذن اىل أن اجلـواز    (22)فا، أو قلـيو قد يكون حسنا، وقويا، وجيدا، وقـد يكـون ردي ـا ، وضـعي    

                                                           
 .2/52، وينظر: 210انكتاب:  (1)
 .152-1/152انكتاب:  (7)
 نسان انعرب: )سو (. (2)
 .7/225شرح املفصل:  (5)
 مقاييس انلغة: )بوح(. (20)
 نسان انعرب: )بوح(. (22)
 .200-1/55، وينظر: 2/2همع ا وامع:  (21)
 .152-152ينظر: انشاهد واصول اننحو يف كتاب سيبويه"  (22)
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حنوي، وهو خوف املمنوع يراد به اباحة تعبريات، او مسائل حنويـة ال ختـر  عـن مقتضـيات انصـواب،      

ومساع انعرب، وانقياس وال ختل بها. وبناءا على هذا تتشكل أهميته يف اننحو انعربي اذ ُيعـد ظـاهرة   

نتعــبريات، أو املســائل اجلــائزة يف نغتــه، وهــو أمــر ينطــوي علــى    تبصــر املتحــد  بهــذه انلغــة  ــواطن ا  

 مقدار غري يسري من االهمية يف هذا انشأن.
 

 ( انوجــوب:  1)

 .(22)انوجوب نغة انلزوم، جاء يف انلسان: ))وجب انشيء وجوبا أي نزم((

يثبـت  أما اصطوحا فقد ذكر نه اجلرجاني ثوثة حدود. اذ ذكر أنه يف عـرف انفقهـاء )).. مـا    

، وذكــر ايضــا ان انوجــوب انشــرعي: ))هــو مــا يكــون تاركــه   (25)ويســتحق برتكــه عقوبــة نــوال انعــذر(( 

ــذم، وانعقــاب((   ، وذكــر أن انوجــوب انعقلــي: ))مــا نــزم صــدوره عــن انفاعــل حبيــث ال        (21)مســتحقا نل

 .(27)يتمكن من انرتك بناءا على استلزامه ااال((

نغــة، واصــطوحا انهــا تشــرتك يف مســة عامــة   وانــذي نكــن موحظتــه يف هــذه احلــدود نلوجــوب 

وهـــي انهـــا حكـــم اـــر  خمـــر  األمـــر، وحيـــتم علـــى احملكـــوم بـــه اتباعـــه، ويلزمـــه بـــذنك فـــو جيـــوز      

خمانفته، واكثر هذه احلدود قربا إىل دالنة انوجوب اننحوي احلد االخري من احلدود انثوثة انـط  

ــزم ال ن    ــر ملـ ــه أمـ ــرح بأنـ ــذي يصـ ــاني، وانـ ــا نلجرجـ ــيادي   اوردتهـ ــه سـ ــه؛ ألنـ ــن تركـ ــذا   –كـ ــرك هـ أي تـ

 اىل احملال. -احلكم

اذ ان اننحــاة مل ارجــوا عــن دائــرة هــذا املعنــى نلوجــوب، وكونــه يقابــل مصــطلح املنــع أي ان         

خمانفة حكم انوجوب تـادي إىل املنـع. يقـول بـدر انـدين انعـيخ: ))اعلـم ان املـراد بـانوجوب هـو مـا ال            

يوطي فقسـم احلكـم اننحـوي إىل واجـب، وممنـوع ، وغـريه وذكـر        ، واىل هـذا ذهـب انسـ   (22)جيوز غريه((

، وتبعــه انشــيخ حييــى املغربــي فــذكر ان احلكــم اننحــوي ))ينقســم إىل    (25)ان املمنــوع اضــداد انواجــب 

واجب: كرفع انفاعل، ونصب املفعول، وجر املضاف انيه، وتنكري احلـال، وانتمييـز، وحنـو ذنـك، واىل     

 .(10)ممنوع، وهو مقابل ما ذكر((

فانواجب يقابله املمتنع: أي ما جيب تأخريه من انفاظ او مفردات اجلملـة مـثو نتنـع تقدنـه     

مثـال وجـوب    …وانعكس ايضا يقول انسـيوطي يف بـاب كـام: ))قـد جيـب توسـيط اخلـرب، أو تقدنـه،         

انتوسيط: )ما كان قائما اال زيد(، ومثال وجوب انتقديم )أيـن كـان زيـدت(، و)كـم كـان مانـكت(       

                                                           
 نسان انعرب: )وجب(. (22)
 .111انتعريفات:  (25)
 .112املصدر نفسه:    (27)و  (21)

 

 .125شرح املراح يف انتصريف:  (22)
 .15ينظر: االقرتاح:  (25)
 .122، وينظر: انشاهد واصول اننحو يف كتاب سيبويه: 21ارتقاء انسيادة يف علم اصول اننحو:  (10)
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ال وجوب أحدهما علـى سـبيل انتخـيري: )كـان يف انـدار سـاكنها(، )وكـان يف انـدار رجـل( جيـوز           ومث

تقديم اخلرب، وتوسيطه، وال جيوز تأخريه ومثال منعهما، ووجوب انتـأخري )كـان بعـل هنـد حبيبهـا(      

 .(12)ألجل انضمري، و)صار عدوي صديقي( نونباس((

ل االوـوني يف اجيابـه احـدى املسـائل: ))إن     وياكد هذا ايضا ما ذكره انصبان تعقيبا على قو

 .(11)مراد انشارح بوجوب انتوسط امتناع انتأخري((

ومما تقدم يتبني أن انوجوب حكم حنوي يقابل املنع، ويراد به اثبات مسـأنة مـا، وانـزام املتحـد      

جيـب  مراعاتها، وعدم خمانفتها؛ النها ستادي إىل اننطق  ا هو ممتنع فقونك، )أيـن كـان زيـدت(    

تقــديم اخلــرب )أيــن( علــى )كــان( فــإن مل يقــدم امتنعــت املســأنة، فــو جيــوز ان يقــال مثو)كــان أيــن   

 زيدت( ، أو )كان زيد أينت(.

وأمثلــة هــذا احلكــم كــثرية مبثوثــة يف مانفــات اننحــاة، ومنهــا مــثًو قــول انصــيمري: ))اعلــم ان  

كـوم، وامنـا وجـب ذنـك ؛ألن انفائـدة يف      االسم املبتدأ جيب ان يكون معرفة، واخلرب نكرة، هذا وجـه ان 

تقـديم االسـبق رتبـة مـع االتصـال،       -مـن غـري نـدور    -، ومنه قول ابن مانـك ))ووجـب  (12)اخلرب.. ((

 .(12)خوفا نلمربد ونكثري من انقدماء((
 

ــزم(     ــاة )نـ ــد اننحـ ــوب عنـ ــم انوجـ ــة علـــى حكـ ــد((15)ومـــن املصـــطلحات اندانـ ــت((11)و )البـ ، (17)، و)ثبـ

ن مشتقات نفظة )انوجوب( كـ )وجب، وواجـب، وجيـب(. وأود االشـارة ايضـا إىل     ، فضو ع(12)و)الغري(

ان اننحاة قد عربوا عن هذا احلكم باسلوب )ال جيوز اال كـذا(، و) ال يكـون اال كـذا( تقـول االسـتاذة      

، (15)اندكتورة خدجية احلديثي: ))وقد يعرب )تعخ سيبويه( عـن انوجـوب بقونـه: )ال يكـون .. اال ( ((    

مثــاال نــذنك معــزوا إىل ســيبويه: ))ال تكــون )الت( اال مــع )احلــني( تضــمر فيهــا مرفوعــا،           وذكــرت

ومنــه ايضــا قونــه: ))اعلــم ان املعرفــة ال توصــف اال باملعرفــة، كمــا ان اننكــرة ال         (20)وتنصــب احلــني(( 

. وهــو أمــر يبــدو يف غايــة انصــحة اذ ان انوجــوب كمــا تقــدم مــا ال جيــوز غــريه       (22)توصــف اال بنكــرة(( 

                                                           
 .1/50همع ا وامع:  (12)
 .2/121ة انصبان: حاشي (11)
 .2/202انتبصرة وانتذكرة:  (12)
 .2/25،52، وشرح انكافية: 270-2/215، ونلمزيد ينظر: شرح انكافية انشافية: 17تسهيل انفوائد:  (12)
 .2/521، وشرح ابن عقيل: 222ينظر: املسائل املشكلة )انبغداديات(:  (15)
 .2/52، وشرح انكافية: 1/252ينظر: االصول:  (11)
 .2/157ظر: مغخ انلبيب: ين (17)
 .2/220، واملفصل: 1/217، 2/52ينظر: االصول:  (12)
 .125انشاهد واصول اننحو يف كتاب سيبويه:  (15)
 .125، وينظر انشاهد واصول اننحو: 2/57انكتاب:  (20)
 .1/27انكتاب:  (22)
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. كمـا يقـول ابـن يعـية فقونـك: ) مـا قـام اال زيـد(         (21)و عن أن ))املسـتثنى مـن املنفـي موجـب((    فض

اثبــات انقيــام نــه ، ونفيــه عمــن ســواه. يقــول انســيوطي: ))مــذهب اجلمهــور: أن االســتثناء مــن اننفــي     

لــى نفــي اثبـات، ومــن االثبــات نفـي، فنحــو: )قــام انقـوم اال زيــدا(، )ومــا قـام احــد اال زيــدا( يـدل االول ع     

. وكذنك نو قلنا )ال جيوز اال كـذا( فكأننـا نثبـت هـذا     (22)انقيام عن )زيد(، وانثاني على ثبوته نه((

انشيء ونوجبه، ومننع االمور االخرى انط مل تذكر، وعدم ذكر االمور املمتنعة هو انذي يبعـد هـذا   

بضـرورة االنتـزام    انتعبري عن ظاهرة املنع ويدرجه ضـمن انوجـوب. فـانوجوب اذن حكـم حنـوي يقضـي      

ا، او غــري ذنــك، وال جيــوز خمانفتــه، ألنــه ســيادي إىل      ا، أم اعراًبــ ركيًبــ نطقــا ، ام ت كــان  أبــه ســواء  

املمتنع، وملـاداه إىل املمتنـع يف انكـوم تتـأتى أهميتـه؛ نكـون اإلخـول بشـروط هـذا احلكـم سـيادي إىل            

 هذا املمنوع وهو ما حظر انتكلم به.
 

 ( املنــع:2)

هذا انبحث، ويكاد يكون اهم هذه املصطلحات انثوثة؛ ألنه نـس جانبـا مهمـا مـن     وهو موضوع 

جوانــب هــذه انلغــة، اذ يشــخص مــواطن اخللــل، وانزنــل انــط تعتورهــا، ومواضــع انلحــن انــط تتفشــى   

فيهــا، وصــوال إىل انصــواب، وانصــحيح يف هــذه انلغــة املباركــة، وقــد تنبــه حناتنــا االجــوء علــى مبلــغ    

ظـاهرة بـارزة     كم حتى شكل اهتمامهم بها، وايو هم انعنايـة انكـبرية بكـل جزئيـة منـه     اهمية هذا احل

يف اننحو انعربي، فذكروا مواطن املنع يف اننحـو انعربـي، واسـباب هـذا املنـع، وتعـددت مصـطلحاتهم        

 اندانة عليه على انرغم مما انتابها من خلط. 

 ن اهلل تعاىل(.وكل هذا سيتضح يف انباب االول من هذه اندراسة )بعو
 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .1/52شرح املفصل:  (21)
 .2/170همع ا وامع:  (22)
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  :رة ــــــــــــاهـظان فـــــي توصـــيــــف

 ( سماتانو،  ومح) امل
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 ع ـــــح املنــمصطل

 بني اندالنة واالستعمال
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 املبحث األول 
 

 املنع يف انلغة واالصطوح
 -املنع نغة:

ع(، وقـد وردت هــذه انلفظـة يف املعــاجم ملعـان متعــددة، جـاء يف انعــني:     املنـع مصـدر انفعــل انثوثـي )منــ   

 .(22)))منعته أمنعه منعا فامتنع، أي حلت بينه وبني ارادته((

ومل يبتعــد األزهــري عــن هــذا املعنــى، جــاء يف انتهــذيب: ))واملنــع ان حتــول بــني انرجــل وبــني            

 .(25) انشيء انذي يريده، يقال: منعته فا امتنع((

محــد بـن فــارس معنــى آخـر نلمنــع اذ قــال: )) املـيم واننــون وانعــني أصـل واحــد، هــو خــوف     وقـد ذكــر أ 

وقـال بهـذا ايضـا ابـن منظـور، وزاد عليــه معـاني أخـرى اذ ذكـر ان املنـع : ))هـو حتجــري            .(21)االعطـاء(( 

ومنــع انشــيء مناعــة، فهــو منيــع: أعتــز      …ورجــل منــوع ومــانع ومنــاع: ضــنني ممســك     …انشــيء 

. ومن املعـاني االخـرى نلفظـة مـا ذكـره انزبيـدي       (27)عة: ممتنعة متابية شاقة((وقوس من …وتعسر 

وقــد يــراد بــه   …ومنــاع كقطــام، أي: آمنــع: معــدول عنــه   …قــائو: ))االمتنــاع: انكــف عــن انشــيء  

 .(22)انبخل((

وقد أورد بعـ  املعجمـيني املعاصـرين معـاني أخـرى  ـذه انلفظـة، ومنهـا )حـرم( و )صـد( قـال            

ســتاني: ))منعــه االمــر ، وعــن األمــر، ومــن األمــر، ننعــه ايــاه، وعنــه ومنــه منعــا حرمــه ايــاه  عبــد اهلل انب

، وجـــاء يف اـــيط احملـــيط: ))امتنـــع انشـــيء تعـــذر  (25)ومنعـــه عـــن انـــدعوى صـــده(( …وعنـــه ومنـــه 

 .(22)ومل ختر  املعاجم األخرى عن اطار ما أوردته من معان  ذه انلفظة .(20)حصونه((

 

 

 

 

                                                           
 .1/212مادة )منع(:  (22)
 .2/25ادة )منع(: م (25)
 مقاييس انلغة )منع(. (21)
 نسان انعرب )منع(. (27)
 تا  انعروس: )منع(. (22)
 انبستان: )منع(. (25)
 مادة )منع(. (20)
، ومـ   2/205، وانكليـات:  ) منـع (   ينظر على سبيل املثال: انصـحاح: )منـع(، وانتكملـة وانـذيل وانصـلة: )منـع(، وانقـاموس احملـيط         (22)

 .252 – 251انلغة: 
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 ا:املنع اصطوًح

على انرغم من حبثي املستفي  يف أمات انكتب اننحوية وانلغوية املتوفرة فـإني مل أقـف علـى    

معنــى اصــطوحي نلفظــة )املنــع(. األمــر انــذي حــدا بــي إىل حتديــد مفهــوم آصــطوحي يتنــاول أبعــاد   

 هذه انلفظة يف كتب اننحاة وانلغويني. ورود هذه انظاهرة بعد االطوع على مواضع 

فــإن دــة اســبابا أخــرى دعــتخ إىل ضــرورة حتديــد هــذا املفهــوم االصــطوحي    وفضــو عــن هــذا 

           -ومنها:

إن مفهـــوم )املنـــع( مصـــطلحا عنـــد اننحـــاة مل يتعـــد عنـــدهم املعنـــى انلغـــوي نلفظـــة عنـــد    -2

هــا يف مــواطن املنــع. ســواء صــرحوا بــذكر هــذه انلفظــة أو اســتخدموا انفاظــا         ايِّإآســتعما م 

عليها، ونعل ذنك يعـود : ))اىل ان اننحـويني مل يكونـوا يعنـون كـثريا       ترادفها، او تعبريات تدل

بتحديد مصطلحات هذه انظـاهر يف املقـام االول، وإمنـا كانـت غـايتهم بسـط املفـاهيم انعامـة         

ألغراض تعليمية، فكانوا يهتمون باملعاني انلغوية  ذه االنفاظ من غري انتفات إىل مفاهيمهـا  

يف أذهــان مســتعمليها،   ى تكــن هــذه املصــطلحات واضــحة انــر    ، ونــذنك مل(21)االصــطوحية((

 .(22)بدنيل انهم مل يقتصروا عليها، وانصرفوا إىل استعمال غريها نتدل على مدنوالتها

إن دة خلطا أكتنف هذا املصطلح )املنـع( ومشـتقاته، ومصـطلحات أخـرى تشـعر بـه بيـد         -1

)انقـبح، وانضـعف، وانشـذوذ( اذ     أنها تنتمـي إىل ظـواهر أخـرى مشـابهة. ومـن هـذه املصـطلحات       

استعملت هذه االنفاظ اندانة على انظواهر االخرى يف مواضع املنع، ومن مظاهر هـذا اخللـط   

مصـــطلح )املنـــع(، واالنفـــاظ اندانـــة عليـــه اســـتعملت يف غـــري مواضـــعها، وكـــذنك         أنِّ أيضـــا 

يف سـياق   استعمال اكثر من نفظ واحد سواء نظاهرة املنـع او نظـواهر أخـرى يف موضـع واحـد     

 احلديث نفسه.

ومن امثلة هذا اخللط قول سـيبويه: ))ونـيس كـل موضـع تـدخل فيـه انفـاء حيسـن فيـه          

اجلــزاء. أال تــرى انــه يقــول: )مــا أتيتنــا فتحــدثنا(، واجلــزاء ههنــا اــال، وإمنــا قــبح اجلــزاء يف    

 .(22)هذا، ألنه ال جييء فيه املعنى انذي جييء اذا أدخلت انفاء((

ليل )رمحه اهلل( أنه جيوز أن يقول انرجل: )هـذا رجـل أخـو زيـد(، اذا اردت أن     وقونه : ))زعم اخل

 .(25)تشبهه بأخي زيد. وهذا قبيح ضعيف ال جيوز اال يف موضع االضطرار((

ومنه ايضا ما ذكره املربد حتت باب ))ما يضاف انيه مـن انعـدة مـن االجنـاس ومـا نتنـع مـن        

ن امسـا غـري نعـت فإضـافة انعـدد انيـه جيـدة .. فـإن كـان          االضافة(( اذ قال: ))أعلم أنه كـل مـا كـا   

                                                           
 .2ظاهرة اننيابة يف انعربية: (21)
 (. احملققمقدمة  )25املسائل انشريازيات:  (22)
 .2/57انكتاب:  (22)
 .2/212املصدر نفسه:  (25)
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نعتــا قـــبح ذنـــك فيـــه، اال ان يكـــون مضـــارعا نوســم، واقعـــا موقعـــه. وذنـــك قونـــك: )عنـــدي ثوثـــة   

، يف حــني عــرب عنــه ســيبويه (21)(( …هــذا قبــيح حتــى تقــول: )ثوثــة رجــال قرشــيني(  …قرشــيني( 

 .(27) صطلح )ال حيسن(

 …دم آســتقرار هــذه املصــطلحات نــدى اننحــاة فتــارة )اــال    مــن هــذه االمثلــة يتــبني ننــا عــ   

قبيح( و )قبيح ضعيف ال جيوز( وتارة أخرى )ممتنع، قبيح او ال حيسن( وأمثلة هذا اخللـط كـثرية   

جــدا نلمســها بوضــوح يف كتــب اننحــاة وال افــى ان نكــل مــن هــذه املصــطلحات دالالت خاصــة بهــا     

ذ بنظــر االعتبــار انتقــارب فيمــا بينهــا بيــد أن هــذا  ن غريهــا مــن املصــطلحات علــى أن ياخــمــمتيزهــا 

 انتقارب ال يعخ انبتة تساوي اندالالت، ومن ثم اطوق املصطلحات يف غري مواضعها.

ومل يقتصر هذا اخللط على اننحاة انقـدماء وإمنـا امتـد نيشـمل انبـاحثني املعاصـرين انـذين        

ونعــل انســبب يف هــذا يعــود إىل عــدم    ،(22)تنــاونوا دراســة هــذه انظــواهر مــن مثــل )انشــذوذ وانضــعف(    

استقرار املصطلح عند انفقهـاء وآختوطـه بغـريه كمـا ذكرنـا مـن جهـة، وعـدم سـعيهم إىل حتديـد           

مومح مصطلحاتهم انط درسوها، وحدود كل منها) ما يـدخل فيهـا، ومـا اـر  عنهـا( نتنمـاز عـن        

ء، او املعاصـرين يف موضـع   غريها وتستقل. وسأحاول توضيح معـامل هـذا اخللـط سـواء نـدى انقـدما      

 الحق من هذا انفصل.

( إن حتديد مفهوم اصطوحي  ذه انلفظـة ينتقـل بهـا مـن املعنـى انلغـوي إىل معـان أخـرى         2)

نيتــبني املــراد منهــا. أمــر مهــم تتطلبــه دراســة أيــة ظــاهرة، وهــذه انظــاهرة بانتحديــد. فهــو عنوانهــا          

رة، ويوضح معانيها، ومقاصدها ، وحـدودها مـن   وينبغي أن يكون نلعنوان مفهوم يرتجم ما يف انظاه

جانب، ومن جانب آخر فإن حتديـد املصـطلح يـدفع انلـبس واالخـتوط احلاصـل بـني هـذا املصـطلح          

 وما أختلط به من مصطلحات أخرى كما ذكرت.

 ذا كله، ومن خول اسـتقرائي ملواضـع دوران )املنـع( وتعبرياتـه يف االبـواب اننحويـة ويعهـا        

 -مفهوم املنع اصطوحا يعخ: أنِّ اىل ت توصل
 

مـن   مانعـةٍ ٍةها، نعّلوقواعـدِ  ِةانصحِّ  قتضياِت كل ما الُّ به رفُ  راُدُي حنويٌّ ))حكٌم

 0 بينه وبني انصواب(( ذنك، حانْت
 

 وها آنذا أبني ما يكشف عن مضمون احلد انذي أوردته نلمصطلح:

                                                           
 .1/225املقتضب:  (21)
 .1/102ينظر: انكتاب:  (27)
كـريم عبـد احلسـني محــود     تنظـر: )ظـاهرة انشـذوذ يف اننحـو انعربـي( فتحــي عبـد انفتـاح انـدجخ، و)انوجـه انضــعيف يف اننحـو(           (22)

 اجلعفري.
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يوطي هـذا قـائو: ))احلكـم اننحـوي ينقسـم      (، فقـد ذكـر انسـ   حكـم حنـوي  فأما املقصود بقوني أنـه )  

فانواجب كرفع انفاعل وتأخريه عن انفعل، ونصب املفعول، وجـر املضـاف    …إىل واجب، وممنوع، و

 .(25)إنيه، وتنكري احلال وانتمييز وغري ذنك، واملمنوع كأضداد ذنك((

العـراب، أو  وتقول د. خدجية احلديثي ))فـاملمنوع واحملـال حكمـان نعـدم جـواز وجـه مـن أوجـه ا        

 .(50)وجه من أوجه انتعبري((

ــارات انــط تتضــمن مصــطلح )املنــع( وانتعــبريات           وقــد صــرح اننحــاة بهــذا، واطلقــوا علــى انعب

اندانة عليه نفظة )احلكم( ومن ذنك ما ذكره انرضي يف باب االستثناء من أن نوسـتثناء أحكامـا   

منهــا ايضــا أنــه ال يســتثنى بــأداة  وذكــر  …أن مــا بعــد )إال( ال يعمــل فيمــا قبلــها مطلقــا   …منهــا

. ومنــه ايضــا قـول انســيوطي: نـــ )) )إن(، و)أن(، )ونكــن( أحكــام دون ســائر  (52)واحـدة شــي ان بــو عطــف 

 .(51)منها عدم جواز عملها يف حال، وظرف، وجمرور(( …أخواتها 

 من هذه االمثلة يتبني ننا جليا كون املنع حكما حنويا أي )قاعدة حنوية(.

 -(:رف  كل ما البـ ) وأما املقصود

فلفظــة )انــرف ( مــن انتعــبريات اندانــة علــى املنــع وانــط اســتعملها اننحــاة يف مــواطن املنــع        

 وسأبني هذا الحقا.

وبعــ    وانعمــل، واالســتعمال، واالعــراب، وانرتكيــب،، فــاننطق )اــل(وأمــا انــذي  

 :  وها آنذا أورد تفصيل هذا مع االمثلة .   اننحوية االجراءات

فهو من أهم االمور انط يسعى هـذا احلكـم إىل رفضـه فيمـا اذا خـانف انصـواب،        اننطق()فأما 

ألن غاية اننحو هي أن: تعرف به أحوال كوم انعرب مـن جهـة مـا يصـح ويفسـد يف انتـأنيف نيعـرف        

فغاية وضع انقواعد اننحويـة إذن هـي تـوخي انصـحة، وانصـواب يف انكـوم         .(52)انصحيح من انفاسد

 ا على هذه انلغة املباركة.انعربي حفاظ

فو غرابة أن ننع اننحوي نطقا يكتنفـه اخللـل، واخلـرو  عـن انصـواب وقـد فرقـت بينـه وبـني          

ألن انرتكيــب قــد ال يكــون املــراد بــه اننطــق يف أغلــب االحيــان وإمنــا يــراد بــه انتمثيــل      ؛)انرتكيــب(

ي انها عبارات غري منطوقة، ومـن  نلقاعدة اننحوية نتوضيحها إىل املتعلمني وتقريبها إىل اذهانهم أ

أمثلة اننطق املخل بانصواب ما جاء من قول سيبويه: ))اعلم ان ناسـا مـن انعـرب يغلطـون فيقونـون      

                                                           
 .21، وينظر ارتقاء انسيادة يف علم اصول اننحو: 15االقرتاح:  (25)
 .125انشاهد وأصول اننحو يف كتاب سيبويه:  (50)
 .2/120ينظر: شرح انكافية:  (52)
 .1/272االشباه واننظائر:  (51)
 .12-12ينظر: االقرتاح:  (52)
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وكـذنك منـع املـربد وكـثري مـن اننحـويني         .(52))إنهم أوعون ذاهبون( ، و )إنـك وزيـد ذاهبـان( ((   

ــن(    ـــ )مــن( فــو يقــال      ، ويقــول ابــن عقيــل: ))و  (55)قــول بعــ  انعــرب: ))اهلل ألفعل ال جيــر )عنــد( إال ب

 .(51))خرجت إىل عنده( ،وقول انعامة )خرجت إىل عنده( خطأ ((

، وال شـك يف أن احـدا ال   (57)فمثانه انه: )) ال جيوز أن تقول: )جاء يـذهب( (( )انرتكيب( وأما 

مثلـه. فـأتى    يقول هذا، وإمنا هو تركيب اراد به أن انفعل ال جيـوز أن اـرب عنـه، أو يسـند انيـه فعـل      

 بهذا املثال نيقرب انقاعدة، أو احلكم إىل االذهان.

وأمثلة هذين اننوعني كـثرية ال تكـاد ختلـو منهـا ايـة قاعـدة مـن قواعـد املنـع. كمـا سـنرى يف            

انباب انثاني من هذه انرسانة عنـد عـرض مـواطن املنـع )إن شـاء اهلل(. أمـا )االعـراب( فهـو االصـل يف          

ــى     ــل أنــه عل          االصــح هــو قســيم انــنظم وشــطره اآلخــر يف بيــان املعنــى، كمــا يقــول          معــاني اننحــو، ب

ــتار   ــد انسـ ــد عبـ ــه اهلل( د. أمحـ ــواري )رمحـ ــمن    (52)اجلـ ــاونوه يف ضـ ــا أن يتنـ ــد ننحاتنـ ــان ال بـ .  ـــذا كـ

ــة االعــراب املخــل: قــول           أحكــامهم منعــا، أو جــوازا، أو وجوبــا نلوصــول إىل صــحة انتعــبري. ومــن أمثل

يا أيها انرجل زيد(. على قونك: )يا أيها انرجل ذو املال(؛ الن )زيدا( تـبني نلرجـل،   املربد: )) تقول: )

كمــا كــان )ذو املــال( نعتــا نلرجــل، وإمنــا منعنــا أن نقــول: )زيــد( نعــت؛ ألن اننعــت حتليــة، ونيســت        

ومنــه ايضــا قــول انزخمشــري: )) وقــد منعــوا يف )مــررت راكبــا   (55)االمســاء االعــوم ممــا حيلــى بهــا((

 .(10)أن جيعل انراكب حاال من اجملرور(( بزيد(

فأقصد به اسـتعمال شـيء مكـان شـيء آخـر، أو اسـتعمال اداة، وغريهـا، ومـن          )االستعمال(وأما 

األمثلــة علــى هــذا منــع انفــراء مــن أن يكــون )هــذا( يف موضــع )ذنــك(، وانعكــس ايضــا اذ قــال: )) نــو     

معــكت( وال جيــوز هــا هنــا: )مــن    رأيــت رجلــني تنكــر أحــدهما نقلــت نلــذي تعــرف: )مــن هــذا انــذي        

، ومثــال انثــاني: منــع انكــوفيني أن يعطــف بـــ )بــل( بعــد غــري اننفــي     (12)ذنــكت(؛ النــك تــراه بعينــه(( 

ــع  (11)وشــبهه، ومنــه قــول هشــام بــن معاويــة انضــرير: اــال )ضــربت زيــدا بــل ايــاك(          . وكــذنك من

 .(12))انعمل( ومثانه: أن حروف اجلر: )ال تعمل يف انفعل((

                                                           
 .1/255انكتاب:  (52)
 .1/221ضب: ينظر املقت (55)
 .2/527شرح ابن عقيل:  (51)
 .17املوجز يف اننحو:  (57)
 .25ينظر حنو املعاني:  (52)
 .111-2/112املقتضب:  (55)
 .2/272املفصل:  (10)
 .2/22معاني انقرآن:  (12)
 .2/221ينظر: مغخ انلبيب:  (11)
 .2/55االصول:  (12)
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فهي كـثرية كاحلـذف، او االضـمار وانـذكر، وانتقـديم وانتـأخري،        )باالجراءات( أما املقصود

وغريها. وكل هذا امنا ننع اذا خـانف انصـواب. واالمثلـة     …واجلمع بني شي ني، وانفصل بينهما

على ذنك كثرية ايضا، ومنها: قول سيبويه: ))فإن كـان انضـمري منفصـو مل جيـز احلـذف، حنـو:       

، ومنـه ايضـا مـا ذكـره آبـن انسـرا  بشـأن        (12)(( …( ، فو جيـوز حـذف )إيـاه(    )جاء انذي اياه ضربت

حروف االستفهام، اذ قـال: )) هـذه احلـروف عاملـة كانـت أو غـري عاملـة ال جيـوز أن يقـدم مـا بعـدها            

، وقونــه: )) إن االضـافة احملضــة ال ءتمـع مــع االنـف وانــوم، وال ءتمـع ايضــا     (15)علـى مــا قبلـها ..((  

ومــن االمثلــة األخــرى مــا ذكــره أبــن هشــام مــن أن :)) انفصــل بــني انعــاطف    (11)تنــوين((االضــافة وان

 .(17)واملعطوف بانظرف ممتنع((

من هذه االمثلـة يتـبني ننـا أن هـذا احلكـم اننحـوي )املنـع( يـرف  االجـراء اخلـار  عـن قواعـد             

 انصحة من حذف، او ذكر ، او تقديم وتأخري، أو فصل، وغريها.

( فـأعخ بهـا االنتـزام حبـدود انكـوم انعربـي انفصـيح مــن        صـحة وقواعـدها  مقتضـيات ان وأمـا ) 

. وكــل هــذا إمنــا يكــون باتبــاع األصــول مــن   (12)ســومة مفرداتــه، وصــحة دالنتهــا، واســتقامة تأنيفهــا  

انســري علــى املســموع مــن كــوم انعــرب املوثــوق بهــم، ومطابقــة انقاعــدة )انقيــاس(، وســومة املعنــى،      

وهذه انقواعد امنا اختذها علما نـا االجـوء    …م وعدم انتناق  وانلبسوحصول انفائدة من انكو

يف وضع االسس املتينة اخلاندة نلنحو انعربي. وكل ما اـر  عـن هـذه انقواعـد واملقتضـيات منعـه       

 حناتنا نغاية مباركة هي احلفاظ على هذه انلغة انكرنة.

كوم انعرب وتنسـاق اىل قـانون نغـتهم    فهي علة حنوية، او نغوية تطرد يف  )انعلة املانعة(واما 

وغريهـا، ويضـاف انيهـا موانـع، او      …منها علة مساع ، وعلة استغناء، وعلة استثقال، وعلـة اختصـار  

علــل اخــرى منهــا املعنــى وكــل مــا اــل بــه، وكــذنك انعمــل وغــري ذنــك، وســأبني هــذا تفصــيو يف     

 انفصل انثاني من هذا انباب )بعونه تعاىل(.

 

 

 

 

                                                           
 .271-2/272انكتاب:  (12)
 .1/122االصول:  (15)
 .1/5  األصول : (11)
 .2/227مغخ انلبيب:  (17)
 .11ينظر: انقياس يف انلغة انعربية:  (12)
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 نياملبحث انثا
 

 تعبريات اننحاة عن ظاهرة املنع
 

مل يســتخدم اننحويــون تعــبريا واحـــدا عنــد عرضــهم ملــواطن املنـــع يف األبــواب اننحويــة، إمنـــا         

تعددت هذه انتعـبريات بـني مرادفـات نلمنـع، او أنفـاظ تفضـي إىل دالنتـه نفسـها، وأخـرى تقـرتب مـن            

تعـبريات منفـردة، او ممـا تكـررت بقلـة.      دالنة املنع نكنها تستقل عنها، وبـني هـذا و ذاك كانـت هنـاك     

وقبــل أن افصــل انقــول يف هــذه انتعــبريات أود اإلشــارة إىل ان دــة تعــبريات تعــد مــن مشــتقات نفظــة      

)املنع( وهي )منع، امتنع، ممتنع، ممنـوع،..( وغريهـا، وهـذه األنفـاظ فضـو عـن تعـبري )ال جيـوز( هـي          

ــة عليهــا بصــورة      اكثــر املصــطلحات اســتخداما نــدى اننحــاة يف انتعــبري     عــن هــذه انظــاهرة واندالن

مــثو  (15)قاطعــة. وقــد الحظــت ان اســتعمال اننحــاة املتــأخرين كــأبي حيــان وأبــن هشــام وانســيوطي   

 ــذه األنفــاظ يفــوق اســتعمال بقيــة األنفــاظ يف بعــ  األحيــان يف حــني كــان اســتعمال املتقــدمني     

ونعـل هـذا يعـود إىل ان حناتنـا املتقـدمني       نتعبري )ال جيوز( هـو انغانـب.   (70)كسيبويه وانفراء واملربد

بســط املفــاهيم    آنًفــا كــان جــل غــايتهم انقاعــدة اننحويــة، يف وضــعها وحــدودها، او كمــا ذكــرت          

ــة   ــراض تعليميـ ــة ألغـ ــع      (72)انعامـ ــى مواضـ ــة علـ ــر دالنـ ــب واألكثـ ــطلح األنسـ ــوا إىل املصـ ــم يلتفتـ ، فلـ

نحويـة إىل اننحـاة املتـأخرين جـاهزة     انظاهرة انط بني أيديهم. يف حني وصـلت األحكـام وانقواعـد ان   

تسمح باالستقراء املتأني وانتمعن يف كل ما يقع بني ايديهم.  ذا تكـررت نـديهم األنفـاظ املشـتقة     

 من مصطلح )املنع(.

وال اعـخ بهـذا ان اسـتخدام املتقـدمني نتعـبري )ال جيـوز( هـو ممـا ياخـذ علـيهم كمـا ذكـرت؛             

على املنع كما ذكرت نكن حتديد مصـطلح واحـد يـدل علـة      ألن تعبري )ال جيوز( يدل دالنة قاطعة

انظاهرة واستعمانه يف مواضـعها الشـك حيـدد انظـاهرة مفهومـا، ومواضـع وامثلـة، ويـدفع انلـبس،          

. ونيس افضل من استخدام مصطلح يدل بشكل قاطع على عنوان انظاهرة، أو مـا  (71)وجينب انتكرار

 يشتق من هذا املصطلح.

ند اننحاة املتأخرين يف هذا املصطلح )املنـع( حسـب. ونكـن امتـد نيشـمل      ومل يكن االستقرار ع

بيـد أن    وغريهـا(.  …مصطلحات أخرى اختلطت  صطلح )املنع( كــ )انقـبح وانضـعف وانشـذوذ     

 هذا االستقرار مل يبلغ انغاية يف اندقة.  ذا ال بد من توضيح هذا انلبس.
                                                           

 .1/11، 2/227، وهمع ا وامع: 270، 2/222، ومغخ انلبيب: 512، 2/272ينظر على سبيل املثال: ارتشاف انضرب:  (15)
 .1/225، 2/21، واملقتضب: 211، 7/ 2، ومعاني انقرآن )انفراء(: 1/212، 2/221ينظر على سبيل املثال: انكتاب:  (70)
 ينظر حل  ، من انرسانة. (72)
 .22ينظر ظاهرة اننيابة يف انعربية:  (71)
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نصــورة انواضــحة نكــل مصــطلح، ودفــع االخــتوط  وهــا آنــذا أعــرض  ــذه انتعــبريات اــاوال إعطــاء ا 

 احلاصل بينها وبني مصطلح املنع.

 ع:ـــات املنــ( مرادف2)

استخدم اننحاة مرادفات ملصطلح املنع. وعند انرجوع إىل معانيها املعجمية وجدت أن انلغويني 

 -عربوا عن معانيها بلفظة )املنع(، أو )االمتناع( ومن هذه األنفاظ:

 : ، مأبيِّأبى، يأبى -2

تكررت هذه األنفاظ يف كتب اننحاة، ومن معانيها يف املعاجم: االمتناع، قال آبن منظور: ))تأبى 

 .(72)واالباء : أشد االمتناع(( …عليه تأبيا:إذا آمتنع عليه، 

ومــن أمثلــة وروده عنــد اننحــاة قــول املــربد: ))وبعــ  اننحــويني مــن غــري انبصــريني جييــز اننصــب   

ــمار )أن(، و  ــى اضـ ــوض((    علـ ــا عـ ــون منهـ ــأبون ذنـــك إال أن يكـ ــريون يـ ــي   (72)انبصـ ــول ابـ ــا قـ ــه ايضـ ، ومنـ

انربكـــان االنبـــاري: )) )مـــذ( ، )ومنـــذ( ال جيـــوز أضـــافتهما إىل املضـــمر اذا كانـــا امســـني، وقـــال أبـــو   

انعباس املربد: وال أرى ذنك اال جائزا، واألكثرون يأبون جوازه كمـا أبـوا جـوازه يف )ذو(، و)حتـى(، و     

 .(75)يه( (()كاف انتشب

بيـــد أن اســـتعمال  (71)وأود االشـــارة إىل أن هـــذه انلفظـــة قـــد وردت يف املعـــاجم  عنـــى انكـــره أيضـــا  

انقرآنــي قــد جــاء بهــا  عنــى  اننحــاة  ــا يــدل علــى معنــى املنــع فضــو عــن هــذا فإننــا نــرى االســتعمال     

ت أخــــرى وقـــد وردت يف ســــياق آيـــا  . (77) چىئ  ی       ی  ی  ی  جئ  حئ  چ تعــــاىلاالمتنـــاع قـــال   

 . )واهلل أعلم(.(72)باملعنى نفسه
 

 حظـل: -1

من معـاني هـذه انلفظـة املنـع، واحلجـر فقـد نقـل االزهـري عـن انفـراء أنـه قـال: ))حيظـل: حيجـر               

 ع  ـــــ، وذكر أبن منظور أن ))احلظل: املن(20)ونقل عن ابي عمرو قونه: ))احلظون: املنع(( (75)ويضيق((

 

                                                           
 انلسان: )أبي(. (72)
 .1/25املقتضب:  (72)
، وشـرح املفصــل:  2/250، واملفصـل:  1/271، 211، 2/202. ونلمزيـد ينظـر: اخلصــائص:   72. وينظـر املصــدر نفسـه:   25منثـور انفوائـد:    (75)

 .20، 72، وحاشية انشيخ حسن انعطار: 2/225، وشرح انكافية: 222، 25، 2/72، 222، 7/12
 ينظر: نسان انعرب: )أبي(. (71)
 .22احلجر:  (77)
 .21، انتوبة: 71ينظر على سبيل املثال: االحزاب:  (72)
 .2/251تهذيب انلغة: )حظل( ( 20)و  (75)
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 .(22)من انتصرف واحلركة((

رد هــذا انلفــظ عنــد ابــن احلاجــب يف أبيــات )انكافيــة انشــافية( يف معــرض حديثــه عــن منــع   وقــد و

   حذف عائد انصلة انذي يكون مبتدأ خربه ظرف، أو ولة، وانبيت هو:

 ضلهل        فانـــــــه بكـــل حال قد ُحلم احلذف، وأما إن ُجإن ُع

. وانوفـت نلنظـر أن انلفظـة    (21)عوقد عقب ابن مانك على هذا انبيت بقونه: ومعنى: حضـل: منـ  

وردت ها هنا بانضاد. يف حـني وجـدت ابـن مانـك يـورد انلفظـة يف كتابـه )االعتمـاد يف نظـائر انظـاء           

وانضــاد( بانظــاء إذ قــال: ))وأمــا )احلظــل( بانضــاء فغــرية انرجــل علــى املــرأة ومنعــه  ــا مــن انتصــرف   

ن نلمقـرت انـذي حياسـب أهلـه     ويقال: رجل حظل، وحظال بانتشديد وحظول وحظـو  …واحلركة 

 .(22) ا ينفق عليهم((

ويبدو أن انصواب ورودها بانظاء، وذنك تعويو على كتب انظاء وانضاد، ويزاد عليه أن انلفظـة  

 .(22)وردت )بانظاء( عند ابن عقيل، واألووني يف شرحهما نألنفية، وانصبان يف حاشيته
 

 تعذر، يتعذر: -2

ومـن أمثلـة هـذا      .(25)ن معاني املنع يف انلغة وقد ذكرت هذا مسـبقا وهو من مرادفات املنع، وهو م

إذ قـال:   .(21) چ ېې ې   ۉ ۉ      ۅ    ۅ ۋ چانتعبري قول نور اندين اجلامي يف توجيه نقونـه تعـاىل:   

 .(27)))ويتعذر االستثناء نعدم دخول اهلل يف )آ ة( بيقني فلم يتحقق شرط صحة االستثناء((

حلاجــب يف منــع اضــافة األنقــاب انصــفات إىل موصــوفاتها. إذ قــال: ))ووجــه  ومنــه مــا ذكــره آبــن ا

اشكانه أنهما امسان نذات واحدة، فيتعذر اضافة أحدهما إىل اآلخر، ودنيله اتفاقهم علـى منـع )أسـد    

انســبع(، أو)ســبع األســد( وشــبهه؛ وســبب االمتنــاع أن االضــافة جــيء بهــا نغــرض ختصــيص األول، أو      

، ونوحـظ يف هـذا   (22)يء واحـد تعـذر أن يتخصـص أحـدهما بـاآلخر أو يتضـح.((      تعريفه فإذا كانا نش

اننص انتناوب بني اسـتخدام تعـبريات )آمتنـع، وتعـذر( عنـد آبـن احلاجـب بشـكل يـدل علـى أن ال فـرق            

 بني دالنة هذين انتعبريين، فكوهما يعنيان )املنع(.

                                                           
 نسان انعرب: )حظل(. (22)
 .2/157ينظر شرح انكافية انشافية : (21)
 .17-11حل  (22)
 .252، وحاشية انصبان: /120/ 1، وشرح االووني:111 – 2/110ينظر: شرح ابن عقيل:  (22)
 من انرسانة.     ينظر حل  (25)
 .11االنبياء:  (21)
 .2/211، وينظر: 2/217انفوائد انضيائية:  (27)
 .22، وينظر: 2/20االيضاح يف شرح املفصل:  (22)
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 : حظر -2

: احلجر، هو خوف اإلباحة، واحملضور: احملرم. ، جاء يف انلسان: ))احلظر: املنع احلظر يف انلغة

حظر انشيء حيظره حظرا وحظارا، وحظر عليه: منعه، وكل ما حال بينك وبني انشيء، فقد 

ويقول أبو انبقاء انكفوي: ))احلظر  .(25)وحظر عليه حظرا: حجر، ومنع (( …حضره عليك

. ومن أمثلته قول آبن (50) عهود ((بانضاء املعجمة املنع، وآستعمانه بانضاد يف معنى املنع نيس 

جخ: ))ومما يقوى يف انقياس، ويضعف يف اآلستعمال مفعول )عسى( آمسا صرحيا، حنو قونك: 

. وقد وردت هذه (52))عسى زيد قائما( ، أو )قياما(؛ هذا هو انقياس؛ غري أن انسماع ورد حبظره((

 انلفظة عند ابن مانك يف قونه:

 .(51) ْرَظَحسبقه دام  اخلرب             أجز، وكلٌّ ويف ويعهـــــا توســط   
 

 : عـ( انتعبريات اندانة على املن1)
 

 ال جيوز، مل جيز، غري جائز، نيس جيوز: -2

تعــد هــذه املصــطلحات أقــوى انتعــبريات دالنــة علــى ظــاهرة املنــع إىل جانــب مصــطلحات )منــع،           

ف يف االنفــاظ، فهــي تقابــل انوجــه اجلــائز،   ممتنــع، ممنــوع..( بــل تســاويها متــام املســاواة غــري االخــتو   

واملمتنع يقابل انوجه اجلائز ايضا، وياكد هـذا تنـاوب اننحـاة يف آسـتخدامهما معـا يف سـياق واحـد،        

أو عــن موضــع واحــد. قــال ســيبويه: ))فإمنــا منعــك أن تقــول )نعــم انرجــل( إذا أضــمرت أنــه ال جيــوز:    

، ومنـه ايضـا قـول املـربد: )) فأمـا )أنـا       (52)( (()حسبك به انرجل(، اذا أردت معنـى )حسـبك بـه رجـو    

 .(52)رجل( فو جيوز. وإمنا امتنع من أنك ال تقيم انصفة مقام املوصوف حتى تتمكن من بابها((

وهو ايضا أكثر املصطلحات اندانة على هذه انظاهرة تكرارا ندى اننحاة وال سيما اننحاة 

غة انتوكيد أي )ال جيوز انبتة(، وقد فرق وقد جاء هذا املصطلح بصي املتقدمون كما ذكرت.

بينه وبني مصطلح )الجيوز( وجعوه مصطلحا مستقو. واحلقيقة أنه ال  (55)باحثان معاصران

                                                           
 نسان انعرب: )حظر(. (25)
 .1/112انكليات:  (50)
 .1/21، وينظر: 55-2/52اخلصائص:  (52)
 .2/122، وحاشية انصبان:252/ 2، وشرح االووني:2/172ينظر: شرح ابن عقيل:  (51)
 .105 – 102، 215-2/212، وينظر: 1/272انكتاب:  (52)
، واملســائل 2/227، 212-2/217راء(: ، ونلمزيــد مـن االمثلــة انـط تاكــد ذنـك ينظــر: معـاني انقــرآن )انفـ     152-2/152املقتضـب:   (52)

، وشرح 51إذ وع املصطلحني معا فقال: ))وهذا ممتنع غري جائز((. وأسرار انعربية: 1/251، 2/222واخلصائص:  10،225انعسكريات: 

ئـد انضـيائية   ، وانفوا2/217، ومغـخ انلبيـب:   271-2/272، وشرح ابـن عقيـل:   52، وتسهيل انفوائد : 25 – 22/ 1، 221، 2/221اجلمل : 

 .2/222، وحاشية انصبان على شرح االووني: 2/175-120
، واندكتور: سعيد جاسم انزبيـدي، انقيـاس يف   271: اندكتور: فتحي عبد انفتاح اندجخ، ظاهرة انشذوذ يف اننحو انعربي: اوهم (55)

 .252اننحو انعربي، نشأته وتطوره: 
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فرق بني هذين انتعبريين سوى أن انثاني قد جاء بصيغة تفيد انتوكيد باضافة نفظة )انبتة( 

املاكد، كما أن سيبويه حني انيه وهي نفظة ال يشك أحد يف دالنتها على األمر انقاطع 

صيغة واحدة وامنا بصيغ خمتلفة فتارة )الجيوز ب. مل يأت بها (51)استخدمها يف املرات انثو 

وانثانثة أخر بها نفظة )انبتة( إىل ما بعد انتهاء انكوم قال: (52)، )وغري جائز انبتة((57)انبتة(

 .(55)انبتة(())وأعلم أنه ال جيوز نك أن تنادي امسا فيه االنف وانوم 

وهذا دنيل على ان غايته توكيد املنع نيس اال، وقد عرب عنه سيبويه بأكثر من اسلوب فضو 

وقد عقب  (200)عما ذكرته قال: ))نو قلت: )احلمد نزيد( تريد انعظمة مل جيز، وكان عظيما((

 .(202)اقق انكتاب على قونه )عظيما( قال ))أي كان أمرًا عظيما غري مغتفر((

 .(201)نه ايضا بقونه )أبدا( اذ قال )) )ال( ال تضاف إىل معرفة أبدا((وقد عرب ع

واذا مـــا اضـــفنا إىل هـــذا اســـتعمال ســـيبويه نفظـــة )انبتـــة( مـــع مصـــطلح )منـــع( بقونـــه: )منـــع..   

يتأكد ان سيبويه مل يكن يريد من هذا انتعبري غري توكيـده وانتشـديد عليـه، وكـذنك      (202)انبتة(

أن يفهــم منــه أنــه يريــد بكــل واحــد مصــطلحا يغــاير اآلخــر يف دالنــة       بقيــة اننحــاة، ونــيس ينبغــي أن   

ال )املنــع( فــانتعبريان كوهمــا يفيــدان )املنــع( ويبقــى املنــع هــو هــو ســواء أعــرب عنــه بـــ )ال جيــوز( أم )    

 تأكيد املنع ، وانتشديد عليه . جيوز انبتة( فليس دة شيء آخر

ع( ومشتقاته، آستعملوا مرادفات ملصـطلح  )  وعلى حنو ما استعمل اننحاة مرادفات ملصطلح )املن

يف املعــاجم ( الجيــوز( ومنهــا )ال يســو ، مل يســغ، غــرب ســائغ( وقــد جــاء املعنــى انلغــوي نلفظــة )ســا        

 .(202) عنى )جاز( قال آبن منظور: ))وسا  نه ما فعل أي جاز نه ذنك، وأنا سوغنه نه أي جوزته((

ا م ايـاه يف مواضـع املنـع. وقـد صـرح بهـذا اجلـامي        ومل يبتعد اننحاة عن هذا املعنى عنـد آسـتعم  

يف شــرحه نكافيــة ابــن احلاجــب مفســرا قونـــه: )وال يســو  املنفصــل اال نتعــذر املتصــل( قـــال: )) )وال          

                                                           
، وانصواب ما ذكرتـه مـن أنـه ورد    252ويه مرتني. ينظر : انقياس يف اننحو انعربي:ذكر اندكتور سعيد انزبيدي أنه ورد عند سيب (51)

 ثو  مرات.
 . 2/212انكتاب:  (57)
 .227/ 1املصدر نفسه:  (52)
 .255/ 1املصدر نفسه :  (55)
 .15/ 1املصدر نفسه:  (200)
 ( (.1ينظر: املصدر وانصفحة نفسها )هامة ) (202)
 .151/ 1املصدر نفسه:  (201)
اذ قـال: ))فمـا ال جيـوز أن     2/220، وسر صناعة االعـراب:  1/220، ونلمزيد من هذه انتعبريات ينظر: املقتضب 2/100صدر نفسه :امل (202)

، وقـد ذكـر انرضـي يف شـرح انكافيـة تعـبري       1/222، ومغـخ انلبيـب:   2/211ينكر انبتـة ال جيـوز ايضـا ان يضـاف انبتـة(( وشـرح املفصـل:        

 تضح هذا األمر بشكل جلي يف انفصل انثاني من هذا انباب بعرض اسانيب املنع ندى اننحاة.. وسي2/72)غري جائز مطلقا(: 
 نسان انعرب )سو (. (202)
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، ويقول ابن عصفور: ))وإن عطفت ماضيا على حال مل جيز، فو تقـول: )مـا   (205)يسو ( أي: ال جيوز((

ه؛ ألن )مــذ( إذا دخلــت علــى احلــال كانــت  عنــى )يف( وإذا   رأيتــه مــذ يومنــا ويــوم اجلمعــة( وال عكســ  

دخلت على املاضي كانت  عنى )من( البتداء انغاية، فلما اختلفـا مل جيـز عطـف مـا بعـدهما علـى       

 .(201)فلما اختلفا مل يسغ عطفهما(( …ما قبلهما 

آثار انتأثر ومن مرادفات مصطلح )ال جيوز( تعبري )ال يباح(، نكنه مل يذكر إال نادرا وهو من 

 (207)ملعتادة((ااندراسات انفقهية يقول انسيوطي: ))وانزيادة خوف االصل ال تباح يف غري مواضعها 

 

 ال تقول، ال تقل: -1

وهي من انتعبريات انط تدل على املنع، وقد ارتبطت هذه انتعبريات  نع نطق، أو تركيب، ويتضح 

تعبريات عند اننحاة مقرتنة باحلكم، فحني وقد تكررت هذه ان  هذا من صياغته فهو منع نقول.

واألمثلة  ننع اننحوي استعماال، أو اجراءا، أو غري ذنك يتبعه  ثال نيسهل األمر على املتعلم.

على هذا كثرية فو يكاد حكم من أحكام املنع الو من ذكر مثال يوضح انقاعدة، وسأورد  ذا 

 .(202)(( )نعم(، ال تقول: )نعموا رجاال(ة املضمرين يفمثاال. قال سيبويه:))وآعلم أنك ال تظهر عوم

ــول(      ــع أن تقـ ــو: )نتنـ ــع حنـ ــا  صـــطلحات املنـ ــبري مقرتنـ ــذا انتعـ ــأتي هـ ــد يـ ــوز أن (205)وقـ ، و)ال جيـ

 .(221)، و )ال يستقيم أن تقول((222)و )اال ان تقول((220)تقول(
 

 أسلوب اننفي )ال، مل، نيس(: -2
 

بكثـــرة ويبـــدو أن شـــيوع اســـتعما م  ـــا هـــو نســـهونة   تكـــرر املنـــع بهـــذه األدوات يف كتـــب اننحـــاة  

استعما ا وكتابتها، فهـي ءعـل انتعـبري أكثـر اختصـارا، فبـدل أن يقـال:  الجيـوز أن يتقـدم. مـثو           

 يقال: ال يتقدم، وتبقى اندالنة على )املنع( هي هي يف انتعبريين، وقد جاء استعما م  ا يف بع   

نع( من خول اسلوب اننفي، فتفضي إىل دالنته متاما، يقـول  االحيان بشكل مفرد يريدون بها )امل

سيبويه: ))وسأنته )أي اخلليل( هل جيـوز: )كمـا أنـك ههنـا( علـى احـد قونـه: )كمـا أنـت هـا هنـا(،            

                                                           
، املسـائل املشـكلة املعروفـة    252، واملسائل انعسكريات: 1/115، ونلمزيد من امثلة هذا انتعبري ينظر: انكتاب 1/21انفوائد انضائية:  (205)

 .1/22، وشرح انكافية: 2/52، 225، 222، 7/21، 2/222، وشرح املفصل: 1/10فصل:، وامل115-112بانبغداديات: 
 .55-1/52شرح اجلمل:  (201)
 .200-1/55همع ا وامع:  (207)
 .222-220، 57، 25-1/22، ونلمزيد ينظر: 1/275انكتاب:  (202)
 .2/217، ومغخ انلبيب: 1/115ينظر: انكتاب  (205)
 .2/252نقرآن )انفراء(: ، ومعاني ا1/271ينظر: انكتاب:  (220)
 .2/221، مغخ انلبيب: 222، 1/277ينظر: انكتاب:  (222)
 .2/51، ومعاني انقرآن )انفراء(: 257، 1/225ينظر: انكتاب:  (221)
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. كــذنك )نــيس أو (222)((فــوفأمــا أن تصــلح )إال( مكــان )نكــن(   …، وقــال انفــراء: )) (222)((الفقــال: 

معهـــا هـــذه االدوات كـــثرية ســـأذكر بعضـــا منهـــا حنـــو: )ال   . واألنفـــاظ انـــط تـــذكر(225)نـــيس نـــك(

  .(225)، )ال يقدم((222)، )ال يقع((227)، )ال تدخل((221)تستعمل(

وقد جاءت ايضا بصيغة تفيد انتوكيد. حا ا حال مصطلحات )ال جيوز(، و)ممتنع(، على حنـو  

 .(210)ما مر ذكره قال ابن يعية: )) فأما )منذ( فهي يف نفسها ال تضاف انبتة((

وهناك أنفاظ ارتبطت بهذه األدوات نكنها تكررت مرارا حتى أضحت وكأنها تعبريات مستقلة. 

ومن نكنها يف احلقيقة تدور يف فلك واحد، وتعطي دالالت واحدة، أضفتها عليها هذه األدوات.

، و قابل هذا ندرت (212)،)مل يكن كوما((212)، )مل يكن((211)، )ال يكون((212)هذه األنفاظ )ال سبيل(

، )نيس هذا طريقة انكوم، وال (215)بريات أخرى اذ مل تتكرر منها: )فليس هذا بشيء(تع

)نيس يف  (215)،)نيس بكوم((212)، )مل اجد انعربية حتتمل((217)و )نيس وجه انكوم((211)سبيله(

 .(222)، )نيس من انعدل((220)كومهم(

 

                                                           
 .2/225، وينظر االصول )طبعة اننعمان(: 2/225انكتاب:  (222)
 .1/212، وينظر: مغخ انلبيب: 2/155معاني انقرآن:  (222)
 .1/222، 201، 2/22، االصول: 2/27، معاني انقرآن )أالخفة(: 215، 22، 25، 2/22: ينظر: انكتاب (225)
 .2/175شرح ابن عقيل: و، 1/125، واملفصل: 52انلمع يف انعربية:  (221)
 .1/222، وشرح انكافية: 2/75، وانتبصرة وانتذكرة: 2/122االصول:  (227)
 .1/227، واالصول: 1/125انكتاب:  (222)
 .2/122، 2/105انكتاب:  (225)
 2/75تعبري )وال تلفظ به انبتة( ، ومغـخ انلبيـب:    2/50، وقد كررها يف انصفحة نفسها، وينظر: اخلصائص: 2/27شرح املفصل:  (210)

 تعبري )ال يكون انبتة(.
، 2/21تعــبري )مل يكـن سـبيل(، واخلصــائص:    2/22، 2/21تعـبري )نـيس نلموصــوف سـبيل(، املقتضـب:      152-1/57،22،150انكتـاب:   (212)

 .2/221واننكت يف تفسري كتاب سيبويه: 
 .25، منثور انفوائد: 2/205، انتبصرة وانتذكرة: 212، 2/20، االصول: 2/155، معاني انقرآن )انفراء(: 1/105، 252، 2/12انكتاب:  (211)
 .2/225شرح ابن عقيل: و، 255، 2/20املقتضب: و، 1/152، 2/12انكتاب:  (212)
ــاني انقـــــرآن )االخفـــــة(:  1/212، 202، 12، 12-2/22،10انكتـــــاب:  (212) ، 1/252، 2/52، االصـــــول: 1/255، املقتضـــــب: 271، 2/201، معـــ

 .2/75، شرح املفصل: 1/251املفصل: 
 .1/22انكتاب،  (215)
 .225-1/222املصدر نفسه:  (211)
 .2/217املصدر نفسه:  (217)
 .1/127معاني انقرآن )انفراء(:  (212)
 .2/27معاني انقرآن )االخفة(:  (215)
 .225 – 2/222، 2/121االشباه واننظائر:  (220)
 .2/51املصدر نفسه:  (222)
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 مل يستقم، ال يستقيم: -2
 

اسـلوب اننفـي دالنـة )املنـع( غـري انـه تكـرر عنـد          ونكن ان نعده من ضمن انتعـبريات انـط اعطاهـا   

اننحاة بشكل مستفي  ، وهذا مـا جعلـخ افـرده تعـبريا مسـتقو ، واالمثلـة علـى ذنـك كـثرية منهـا           

ما جاء يف قول سيبويه : ))وال جيوز ان تقول )ما زيدا عبد اهلل ضاربا( ، و)ما زيـدا انـا قـاتو( ؛ ألنـه ال     

، وقــول انفــراء: ))ومل يســتقم ان تنعــت معرفــة  (221)ن( ، و)نــيس( ((يســتقيم، كمــا مل يســتقم يف )كــا 

 .(222)بنكرة((

ويف هذا اننص نلمربد ما ياكد تساوي دالنة هذا انتعبري مع مصطلح املمتنـع. اذ يقـول : ))ونـو    

قلت: )زيد اخوك قائما( ، )وعبد اهلل ابوك ضـاحكا( كـان غـري جـائز وذاك انـه نـيس هاهنـا فعـل ، وال         

ونكنـك ان قلـت: )زيـد اخـوك قائمـا، فـأردت اخـوة جـاز؛ ألن فيـه معنـى فعـل كأنـك              …معنى فعـل ، 

 .(222)قلت : )زيد يااخيك قائما(، فعلى هذا يستقيم ونتنع(
 

 اال، استحال، يستحيل، أحال: -5
 

، أو ))ما أحيل من جهة انصـواب إىل غـريه ويـراد بـه يف     (225)))احملال من انكوم: ما عدل به عن وجهه((

 .(221)ال: ما آقتضى انفساد من كل وجه، كاجتماع احلركة وانسكون يف شيء واحد ..((االستعم

أي (ونعل يف هذه احلدود، واحلد انذي أوردته نلمنع مصطلحا، عوقة كبرية كما يتضـح. فهـو   

احملــال( عــدول عــن انصــواب، وهــو ايضــا يقتضــي انفســاد مــن كــل وجــه وهــذا ممــا جيعلــه مصــطلحا    

املنع، بل املنع يف اشد درجاته. وقد أكـد اننحـاة هـذا هعلـهم )احملـال( أشـد       يعطي دالنة قاطعة على 

دالنة يف املنع من مصطلح )اخلطا( ومن ذنـك مـا ذكـره آبـن جـخ نـاقو قـول أبـي انعبـاس يف انشـاد           

 سيبويه نلبيت:

 امن هـــــواَكهِ ــدى إْذْعنُس داٌر

ــة؛ ألن احلـــرف ان       ــاب اإلحانـ ــاب اخلطـــأ إىل بـ ــر  مـــن بـ ــه خـ ــاكنا متحركـــا يف    إنـ ــد ال يكـــون سـ واحـ

 .(227)حال((

                                                           
 .2/222، 257، 225، 112، 15/ 222،252،1، 2/222، ونلمزيد ينظر : 72/ 2انكتاب:  (221)
 .121، 2/52، ونلمزيد ينظر: 2/152معاني انقرآن:  (222)
، وسـر صـناعة   75، وانعسـكريات:  22اجلمـل يف اننحـو :  و، 1/155 ، معاني انقـرآن )االخفـة(:  2/201ونلمزيد ينظر:  2/212املقتضب  (222)

، واالشــــباه 212،1/155، 212-212، 175-172، 122، 2/275، تعــــبري )غــــري مســــتقيم(، وااليضـــاح يف انشــــرح املفصــــل:  2/22االعـــراب :  

 .272-1/270واننظائر: 
 انلسان:)حول(. (225)
 .2/152انكليات:  (221)
 أ ابن جخ املربد يف هذا، وما يهمنا هو نص كوم املربد.، وقد خط2/50ينظر اخلصائص:  (227)
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، ونعـل يف هـذين   (222)وقال يف موضع آخر تعقيبا علـى توجيـه نطـق مـا: )) وهـذا خطـأ بـل اـال((        

اننصني ما ياكد أن احملال أعلى مرتبـة مـن اخلطـأ يف شـدة املنـع، ويبـدو أن انسـبب يف هـذا يعـود إىل          

يستحيل قبونه؛ ألنه ))املوقـف، أو األمـر انـذي    أن هذا املصطلح يفضي إىل انفساد من كل انوجوه، ف

، وقـد أكـد اننحـاة هـذا يف اسـتعما م إيـاه يف       (225)يتنافى مع املعقـول، وادراكـه قـد يـثري انضـحك((     

أغلب مواضع املنع انط آرتبطت  ـا كـان علـة منعـه االخـول بـاملعنى وفسـاده نتأديتـه إىل انتنـاق           

ــنق  أ     ــأن تـ ــال فـ ــا احملـ ــيبويه: )) وأمـ ــال سـ ــ خره(( قـ ــتاذة   (220)ول كومـــك بـ ــه االسـ ــا فهمتـ ــذا مـ ، وهـ

اندكتورة خدجية احلديثي إذ قانت: ))فاحملال حكم من األحكام عنده )تعـخ سـيبويه( يطلقـه علـى     

ــا((      ــوع معناهـ ــان وقـ ــارات نعـــدم إمكـ ــه مـــن انعبـ ــتلفظ بـ ــوز انـ ــع انـــذي ال جيـ ــا:   (222)املمتنـ ، وقانـــت ايضـ

. ومما ياكد هذا قول األخفة: ))وأما احملال فهـو  (221)ما ال نكن وقوع معناه(( …))فاحملال عنده 

، وال شــك يف أن انتنــاق  يف انكــوم وفســاد معنــاه مــن أهــم انعلــل انــط       (222)مــا ال يصــح نــه معنــى((  

توجب املنع النتفاء انفائدة من انكوم، وانكوم مبخ على انفهم، واالفهام كمـا هـو معلـوم، واالمثلـة     

: ))تقــول: )واهلل مــا أعــدو أن جانســتك(، أي أن كنــت فعلــت    علــى ذنــك كــثرية منهــا قــول ســيبويه   

ــو أراد )مــا أعــدو أن جانســتك غــدا( كــان اــاال            ذنــك، أي مــا أجــاوز جمانســتك فيمــا مضــى، ون

، وقونــه ايضــا يف بــاب )املبــدل واملبــدل منــه(: ))وذنــك قونــك )مــررت برجــل محــار(، فهــو  (222)ونقضــا((

 .(225)فأن تعخ أن انرجل محار((على وجه اال، وعلى وجه حسن، فأما احملال 

ومنه ايضا قول املـربد انـك: ))نـو قللـت: )ال تعـص اهلل يـدخلك اننـار( كـان اـاال؛ ألن معنـاه،           

)أطــع اهلل(، وقونــك: )أطــع اهلل يــدخلك اننــار( اــال. وكــذنك )التــدن مــن االســد ياكلــك( ال       

اعـد مـن األسـد يأكلـك( كـان      جيوز؛ ألنك اذا قلـت: )ال تـدن( فإمنـا تريـد: )تباعـد(؛ ونـو قلـت: )تب       

 .(227)، أو ))فتباعده منه ال يكون سببا ألكله اياه(((221)ااال؛ ألن تباعده منه ال يوجب أكله إياه((

ونعــل يف هــذه االمثلــة مــا ياكــد صــراحة مــا ذهبــت انيــه مــن ارتبــاط هــذا املصــطلح بعلــل االخــول          

 حدود هذه انعوقة ومنها. منع ابن  باملعنى وانتناق ، وقد أورد بع  اننحاة أمثلة أخرى تكشف عن 

                                                           
 .1/251اخلصائص:  (222)
 .2معجم مصطلحات األدب:  (225)
 2/15انكتاب:  (220)
 .122انشاهد وأصول اننحو يف كتاب سيبويه:  (221)و  (222)

 

 )ا امة(. 2/11انكتاب:  (222)
 .2/51انكتاب:  (222)
 .2/225املصدر نفسه:  (225)
 .50، 7/22، وينظر: شرح املفصل 1/22املقتضب:  (221)
 .1/225املقتضب:  (227)
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 ، (222)احلاجب انرتكيب االتي )أين نيس زيد( قال: ))وإن منعنا الدائه إىل احملال من حيث املعنى((

وقـول انســيوطي: ))قــال آبـن جــخ، ال جيــوز حــذف املقسـم عليــه وتبقيــة انقسـم؛ ألن انغــرض إمنــا هــو     

 .(225)وحيذف املاكد؛ ألنه نق (( توكيد املقسم عليه بانقسم؛ فمحال أن ياتى باملاكد

فهما يصرحان بأن املنع كان بسبب املعنى وانتناق ، ومما يوحظ يف هذه نومثلة ايضا تنـاوب  

 اننحاة يف استخدام مصطلحات )منع، ال جيوز، اال(. 

مما ال يرتك شكا يف استعما م اياه مصطلحا يعطى دالنـة املنـع. يقـول آبـن جـخ: )) واـال أن       

عرفــة بــاننكرة، فجــرى هــذا يف االمتنــاع جمــرى امتنــاعهم أن يقونــوا: )مــررت بزيــد كــريم(     توصــف امل

 .(250)على انوصف((

تقول اندكتورة. خدجية احلـديثي: )) وقـد يعـرب )تعـخ سـيبويه( عـن املمنـوع بـأن يصـف انقائـل           

 .(252)نلعبارة بأنه )ايل(، أي متكلم  ا ال جيوز((
 

 أ:ـــخط-1

، أو ))هو انعدول عن اجلهـة، او ثبـوت   (251)وأخطأ انطريق: عدل عنه(( …))اخلطأ: ضد انصواب 

، وقال انفراء: ))تقـول نلرجـل اطـ  يف املسـأنة: نقـد ذهـب مـذهبا بعيـدا         (252)انصورة املضادة نلحق((

مفضــيا إىل ، و وقـد آسـتعمل اننحـاة هـذا املصـطلح داال علـى املنـع           .  (252)مـن انصـواب: أي أخطـأت((   

ــاه ونعــل يف دال  ــإنتــه انلغويــة مــا ياكــد صــحة اســتعما م     معن اه يف مواضــع املنــع، فهــو عــدول عــن    يِّ

ويبدو أن يف قـول انفـراء )بعيـدا( مـا يـدل علـى أن درجـة هـذا املصـطلح يف             . نه انصواب، ووجه مضادِّ

إذا مـا  -املنع أدنى من املصطلحات انط ذكرت ونعل هذا مـا جعـل اننحـاة ياكـدون هـذا املصـطلح       

، و)أقــبح (251)، و)أخطــأ اخلطــأ( (255)بعبــارات مــن مثــل )خطــأ فــاحة(   -ع واجــب املنــع أوردوه يف موضــ

 .(210)، أو )ونيس هائز((255)، و) خطأ غري جائز((252)، و)خطأ ال يصلح((257)اخلطأ(

                                                           
 .1/152شرح انكافية:  (222)
 .2/122االشباه واننظائر:  (225)
 .2/252سر صناعة االعراب:  (250)
 .122انشاهد وأصول اننحو يف كتاب سيبويه:  (252)
 .202/ 1نسان انعرب )خطأ(، وينظر كشاف اصطوحات انفنون:  (251)
 .155/ 1انكليات:  (252)
 .2/71معاني انقرآن: (252)
 .275، 1/222، واملقتضب: 2/21ينظر: انكامل:  (255)
 .10-2/55االشباه واننظائر:  (251)
 .1/52شرح املفصل:  (257)
 .2/221انكامل:  (252)
 .271-1/272املقتضب:  (255)
 .2/272معاني انقرآن )انفراء(:  (210)
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وقد ارتبط هذا املصطلح يف أغلب املواضع  نع نطق، أو تركيب، أو اعراب، واألمثلـة علـى ذنـك    

فيمـا عـزاه   وقونـه   (212)( كـان خطـأ ((  أمـريٌ  لت: )يكون هذا يوم زيٌدكثرية منها قول سيبويه: )) فإن ق

اعرابا بهذا املصطلح: )) وأما: )ما مررت برجـل فكيـف امـرأة( ، فـزعم يـونس أن اجلـر        همنعاىل يونس 

(، وال جيـوز : )أبـوه يقـم(،    أبـوه  ْمقُـ َي ْمقُـ عبـد اهلل يَ  ومنه ايضـا قـول انفـراء: )) تقـول: ) إنْ      .(211)خطأ ((

ومــن  (212)ءعــل مكــان األب منصــوبا هــواب اجلــزاء فخطــأ أن تقــول : ) إن تــأتخ زيــدًا تضــرب(    نأوال 

 املصطلحات انط جاءت  عنى )اخلطأ( وافضت إىل دالنة )املنع( مصطلح:
 

 ن:ــــحل -7

؛ ألن: ))انكــوم امللحــون  (212)فقــد: ))قيــل نلمخطــىء )الحــن(؛ ألنــه يعــدل بــانكوم عــن انصــواب((    

. فهـو اـانف انعربيـة انفصـحى يف االصـوات،      (215)اصطوح اننحاة؛ ألنه ال اسناد فيه(( نيس بكوم يف

  .(211)أو يف انصيغ، أو يف تركيب اجلملة وحركات اإلعراب، أو يف دالنة االنفاظ

: )) إن انلحـن علـى ثوثـة    قـال ابـن خانويـه     وقد جاء انلحن عند انلغويني  عنى اخلطأ يف االعـراب. 

أن تنصــب انفاعــل ، وترفــع املفعــول ، وحنــو ذنــك . فــذنك الجيــوز يف قــرىن وال  أوجــه : فأحــد ذنــك 

. وقـد أورد  (212)قال انزخمشري: ))حلن يف كومه اذا مال به عن االعـراب إىل اخلطـأ((  و.   (217)غريه ((

وكـثريا مـا اسـتعمل اننحـاة مصـطلح       .(215)ابن منظور نلحن ستة معـان منهـا ))اخلطـأ يف االعـراب((    

 عنى، إذ ارادوا به منع االعراب، أو اننطق برتكيب معني خمانف نقواعد انصحة.انلحن بهذا امل

. إذ قــال: ))وبلغنــا أن (270) چ ےۓ ے ھ چ ومــن امثلــة هــذا قونــه االخفــة يف قونــه تعــاىل 

 (272)االعمة قال ) صرخي(، فكسره، وهذه حلن مل نسمع بها من أحد مـن انعـرب، وال أهـل اننحـو((    

 .(271))هذا رجل مع إمراة موزمها(، كان حلنا حتى تقول )موزمها( فرتفع((وقونه ايضا: ))نو قلت: 

                                                           
 .2/202، 225، 1/55ونلمزيد ينظر:  2/225انكتاب:  (212)
 .2/222ملصدر نفسه: ا (211)
ــاني انقــــرآن:  (212) ــر:  2/212معــ ــر: انكامــــل 1/112، 272، 2/25ونلمزيــــد ينظــ ، 252، 2/55، 2/120، 77-1/71، واملقتضــــب: 2/25، وينظــ

، وشــرح 1/210، واملفصــل: 111، 2/222، وسـر صــناعة اإلعــراب:  222، وانبغــداديات: 220،212، واجلمــل يف اننحــو: 1/75، 2/227واألصـول:  

 .2/527يل: ابن عق
 .5حاشية انشيخ حسن انعطار على شرح االزهرية: (212)
 .22املصدر نفسه:  (215)
 .5، وحلن انعامة وانتطور انلغوي: 25،20ينظر: حلن انعامة يف ضوء اندراسات انلغوية احلديثة:  (211)

 . 25-22/ 1( اعراب انقراءات انسبع وعللها : 217)
 .12عامة يف ضوء اندراسات انلغوية احلديثة: اساس انبوغة: )حلن( ، وينظر حلن ان (212)
 .5نسان انعرب )حلن(، وينظر حلن انعامة وانتطور انلغوي:  (215)
 .11ابراهيم:  (270)
 .1/275معاني انقرآن:  (272)
 .2/275، ومغخ انلبيب: 57، وانلمع يف انعربية: 1/222ونلمزيد من هذه االمثلة ينظر: انكتاب:  1/222املصدر نفسه:  (271)
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وقد ورد هذا املصطلح عند اننحاة ماكدا ايضا مثل مصـطلحي )اخلطـأ(، و )الجيـوز( وغريهمـا     

  .(272)، و)أقبح انلحن وأسقطه((272)وذنك بقو م: )حلنا فاحشا(

ونعـل يف هـذا انـنص مـا ياكـد ذنـك.        وبهذا يتبني أن )انلحن( مصطلح يفضي إىل دالنة )املنـع( 

قال انصبان يف حاشيته:)) وحيث قيل باجلواز واالمتنـاع يف أحكـام انعربيـة فإمنـا يعـخ إىل انلغـة وال       

يلزم من انتكلم  ا ال جيوز اإلثم انشرعي فمن حلن يف غري انتنزيـل. واحلـديث كـأن نصـب انفاعـل      

اع انسامع يف غلـط يـادي إىل نـوع ضـرر فعليـه حين ـذ       إال أن يقصد ايقيأثم ورفع املفعول ال نقول إنه 

: إنـه جعـل اجلـواز واالمتنـاع مـن أحكـام انعربيـة وهـذا         أحـدهما يفهم من هذا انـنص أمـران    .(275)إثم((

: أنــه جعــل انلحــن  واآلخــر  املنــع حكــم حنــوي.  نِّأبــت انيــه يف حــد املنــع اصــطوحا مــن    ياكــد مــا ذه 

كما جعله مرتبطا  نع االعراب او اخلطأ فيـه بقونـه:    مصطلحا داال على املنع بقونه )فمن حلن(،

 ))كأن نصب انفاعل، ورفع املفعول((.
 

 : ، مرفوض رف  -2

، وقــد آســتعمل (271)وهمــا مــن انتعــبريات انــط تــدل بوضــوح علــى املنــع، ومعنــاه يف انلغــة: )انــرتك(     

ا، وآســتعمله اننحــاة اننحــاة هــذا املصــطلح يف مواضــع ظــاهرة )املنــع( مفضــيا إىل دالنــة )املنــع( نفســه 

إىل جانب مصطلحات )ممتنع(، و)ال جيـوز( ويف موضـع واحـد. قـال انفـراء: ))أال تـرى انـك التقـول:         

دراهمات، وال دنانريات، وال مساجدات. ور ا اضـطر إنيـه انشـاعر فجمعـه، ونـيس يوجـد يف انكـوم مـا         

       جيوز يف انشعر قال انشاعر:

 هاحدائــــداتِِ جيمعــــــَن فهنِّ                                         
 

 .(277)فهذا من املرفوض اال يف انشعر((

ومنــه ايضــا مــا أورده آبــن جــخ بشــأن منــع دخــول انتنــوين يف انفعــل ، إذ قــال: ))فــإن قلــت: انهــم          

رفضــوا ذنــك مــن انفعــل مــن قبــل أن االفعــال ال يليــق انتنــوين بهــا، وال نــه مــدخل فيهــا فــاجلواب: أن   

 (272)إمنا نتنع فيه من انتنوين، ما كان داال على اخلفة وانتمكن..(( انفعل

                                                           
 .2/21، وانكامل: 2/205ينظر: املقتضب:  (272)
 .2/255ينظر: شرح املقدمة احملسبة:  (272)
 .2/211حاشية انصبان على شرح االووني:  (275)
 .1/252ينظر: اساس انبوغة )رف (، وانكليات:  (271)
 .2/212معاني انقرآن:  (277)
، وشــرح 207، واملقــرب: 255، وانعســكريات:1/52ريازيات: ، وانشــ2/122، ونلمزيــد ينظــر املصــدر نفســه:   1/522ســر صــناعة االعــراب:   (272)

 .2/55املفصل: 
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ونوحظ يف هذين اننصني كيف يعرب عن املنع فيهما  صطلح )ال جيوز(، و )نتنع( مرة، 

 ومصطلح )مرفوض(، و )رفضوا( مرة أخرى مما ياكد ما ذهبت انيه.

س. وقد عرب اننحاة عن هذا بقو م وقد ارتبط هذا املصطلح يف انغانب باملنع انذي علته انقيا

 .(220)، او )قياس مرفوض((275))أصل مرفوض(
 

 : ردودــــم -5
 

. (222)ورد انشــيء اذا مل يقبلــه، وكــذنك اذا خطــأه((   …يف انلغــة: )) صــرف انشــيء ورجعــه    انــردِّ

ل ومـن أمثلـة هـذا انتعـبري قـو      (221)وهو من انتعبريات انط استخدمها اننحاة نتفضي إىل دالنة )املنع(

املربد: ))أنك نو قلت: )أنا عبد اهلل منطلقا( نكان املعنى فاسدا؛ ألن هذا االسـم ال يكـون نـي يف حـال     

وهذا باب إمنـا يصـلحه ويفسـده معنـاه، فكـل مـا صـلح بـه املعنـى فهـو            …االنطوق ويفارقخ يف غريه 

   ، أي ممنوع.(222)جيد ، وكل ما فسد به املعنى فمردود((

ربــط بــني فســاد املعنــى وهــذا املصــطلح. فضــو عمــا أواله مــن أهميــة     ويوحــظ يف هــذا كيــف انــه 

  املعنى وفضله يف منع انرتكيب، أو انتعبري وعدم قبو ما.

 

 

 

                                                           
 .1/12، وشرح املفصل: 2/55، وشرح اجلمل212، 75ينظر: انلمع يف انعربية:  (275)
 .201-1/205ينظر: املفصل:  (220)

ر مـن اننحـاة يتجلـى انـرد انقـاطع      وأود االشارة إىل ان اندكتور سعيد انزبيدي مل يكن دقيقا يف قونه أنه ))هناك أنفاظ انفرد بهـا نفـ  

فيهــا أال أنهــا مل تتكــرر(( وذكــر منهــا )املرفــوض( نــدى انفــراء يف معانيــه و)املــردود( نــدى املــربد يف املقتضــب. ينظــر انقيــاس يف اننحــو   

 .252-252انعربي: 

نهـا مل تتكـرر يف كتـبهم غـري تلـك      وانذي يفهم من قونه هذا شي ان. احدهما: أنها ر ا مل تتكرر ندى غريهم من انعلماء. واآلخـر: أ 

املرة انط ذكرها وأشار انيها، وكو األمرين غري دقيقني، فأما االول: فقد اشرت إىل بع  املصادر انط ذكرت مصـطلح )املرفـوض(،   

أمــا  122، 121وقــد تكــرر مــرتني يف انصــفة ذاتهــا،    1/252، 2/212وأمــا اآلخــر: فقــد وجــدت أنهــا تكــررت نــدى انفــراء اــس مــرات هــي:      

 مصطلح )املردود( فسأبني وهمه حني أتناونه يف موضعه بعد هذا املصطلح.
 .1/227نسان انعرب: )ردد(، وانكليات:  (222)
 ونلمردود دالنة أخرى اذ استعمله انكوفيون مصطلحا يريدون به )انعطف( حبروف انعطف. (221)

. وورد عنـدهم  عنـى انبـدل    2/22،51، 1/105ن تأويـل آي انقـرآن:   ، جـامع انبيـان عـ   2/5، 1/21، 51، 2/27ينظر معاني انقرآن )انفـراء(:  

، وانبحــث اننحــوي يف تهــذيب 7/202، 2/227، وجــامع انبيـان عــن تأويــل آي انقــرآن:  1/21، 2/21ايضـا. ينظــر معــاني انقــرآن: )انفــراء(:  

 رد عندي.وهذان املعنيان انواردان عند انكوفيني مما ال يدخل يف ضمن معنى ان 72انلغة نوزهري: 
، واخلصـائص:  222، 2/220، وسر صناع االعراب : 2/222،  202، 2/57، 170، 2/115، ونلمزيد ينظر: املصدر نفسه: 2/222املقتضب:  (222)

، وهمــع 2/122، ومغــخ انلبيــب: 225، 127، 2/127، وشــرح انكافيـة:  2/72، 1/15، وشـرح املفصــل:  172، 1/17، 252، 222،  112، 202، 2/101

 .1/72، 212، 2/22: ا وامع
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 :  دـــــــــساف-20

، وقــد اســتعمل اننحــاة هــذا انتعــبري يف مــواطن املنــع.       (222)انفســاد يف انلغــة: ))نقــي  انصــوح((   

ل: ) ال تأكل انسمك وتشرب انلنب( ،فلو ادخلـت انفـاء ههنـا    يريدون به دالنته. قال سيبويه: ))وتقو

 . (225)فسد املعنى((

. ))نــو كــان املعنــى )إال( كــان (221) چ ېې ې   ۉ ۉ      ۅ    ۅ ۋ چ وقــال انفــراء يف قونــه تعــاىل: 

فـإن   …ومنـه ايضـا قـول املـربد: ))فـإن قائـل: هـل جيـوز: )انيـوم إنـك منطلـقت(             .(227)انكوم فاسدا((

؛ ألن )إن( ال يصــلح فيهــا انتقــديم وانتــأخري كمــا مل يصــلح ذنــك فســد وإمنــا … ائزغــري جــذنــك 

 .(222)فيما تعمل فيه من االمساء اذا كانت مكسورة((

ة االخــول بــاملعنى وعــدم اســـتقامته.    بعّلـــاملصــطلح  وممــا يوحــظ يف هــذه االمثلـــة ارتبــاط هــذا      

ــاوب اننحـــاة يف اســـتعمانه مـــع مصـــطلح )ال جيـــوز( يف امل   وضـــع انواحـــد. ومـــع تعـــبري )ال  كـــذنك تنـ

يصــلح(. وهــذا انتعــبري نســتطيع أن نعــده مرادفــا نلفظــة )انفســاد( وقــد ذكــرت أن )انفســاد( نقــي     

)انصوح(. مما يعخ أن نفي انصوح يعطي دالنة انفساد، وبناءا على هـذا نكـن ان نعـد تعـبريات )ال     

تعمال هــذا انتعـبري نــدى اننحــاة يف  يصـلح، مل يصــلح( مـن انتعــبريات اندانـة علــى املنــع، وقـد شــاع اسـ     

مانفــاتهم وال ســيما انفــراء فقــد تكــرر عنــده هــذا انتعــبري بكثــرة. ومنــه مــا أورده بشــأن نفظــة )أي(            

رفعته بــ )أحصـى(،   ) ) (225)چ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ چاالستفهامية تعليقا على قونه تعاىل: 

ا آمتنعـت مـن أن توقـع علـى )أي(     وتقول اذا كان انفعل واقعا على )أي(: )ما أدري أيهم ضربت(، وإمن

. فهـو  (250)انفعل انذي قبلها من انعلم وأشباهه؛ ألنك ءد انفعل غـري واقـع علـى )أي( يف املعنـى.. ((    

هاهنا ننـع ايقـاع انفعـل علـى )أي( بسـبب منـع املعنـى مـن ذنـك، يف حـني عـرب انفـراء عـن هـذا املنـع                

انوقــوع علــى )أي(؛ ألن اصــل )أي( تفــرق وــع  قبلــه بعبــارة )مل يصــلح( اذ قــال: )) ومل يصــلح نلفعــل  

(252)مـــن االســــتفهام..(( 
ويوحـــظ يف هــــذين اننصــــني نلفـــراء أنــــه ينـــاوب يف اســــتعمال مصــــطلحي      . 

 )ممتنع( )ومل يصلح( بشكل يوحي انهما مصطلحان يعطيان دالنة واحدة هي )املنع(.

                                                           
 نسان انعرب )فسد( (222)
 .2/22انكتاب:  (225)
 .11االنبياء:  (221)
 .1/202معاني انقرآن:  (227)
، وشرح 1/25، وشرح املفصل: 2/57، ومعاني انقرآن )انفراء(: 52-1/50، ونلمزيد من هذه االمثلة ينظر انكتاب: 1/252املقتضب:  (222)

، 2/122، واالشــباه واننظــائر:  112، 1/121، 225، 2/222، وانفوائــد انضــيائية:  1/515انلبيــب:  ، ومغــخ1/212، 112، 211، 2/215اجلمــل: 

 .2/212وحاشية انصبان على شرح االووني: 
 .21انكهف:  (225)
 .27-2/21معاني انقرآن:  (250)
، 2/25، واملقتضـب:  1/52ر انكتـاب:  ، وينظـ 202، 227، 111، 151، 22،22، 1/20، 215، 225، 2/11، ونلمزيـد ينظـر:   2/21املصـدر نفسـه:    (252)

 .2/225، همع ا وامع: 2/515، وشرح ابن عقيل: 2/22، وشرح املفصل: 112، 1/207واالصول:  15،75، 1/51، 1/112
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 :لــــــــباط-22

، وقــــال انشــــريف  (251)وخســــرا((وبطــــل انشــــيء.. ذهــــب ضــــياعا     …))انباطــــل: نقــــي  احلــــق،   

 (252)اجلرجاني: ))انباطـل: هـو انـذي ال يكـون صـحيحا بأصـله، أو هـو مـا ال يعتـد بـه وال يفيـد شـي ا((            

و ذا تكرر هذا انتعبري نـدى اننحـاة يف مـواطن املنـع مفضـيا اىل دالنتـه فهـو غـري صـحيح بأصـله وال           

( وجييـز )وال  عمـروٌ  بقـائم وال قاعـدٍ   يـدٌ )نيس ز ال جييزيفيد شي ا قال انشنتمري: ))اعلم ان سيبويه 

)وال قاعــد عمــرو(؛ فونــه ال يــرى انعطــف علــى عــاملني ومتــى اجــازه عطــف   ابطانــهفامــا  ه (قاعــد ابــو

ونعل يف هذا اننص ما ياكد ان اننحاة استخدموا هذا انتعـبري مريـدين بـه دالنـة      (252)على عاملني((

ينـاوب بينهمـا يف االسـتعمال بشـكل يـوحي انـه ال فـرق         االنفاظ االخرى اندانة على املنع نفسه اذ نراه

وأودِّ االشارة ههنا اىل أنِّ هذا املصطلح ورد عند انسريايف موصوًفا بلفظـة   بينها يف اندالنة على املنع.

 . (255)) مضمحل ( ، قال : )) وهذا باطل مضمحل ((
 

 غري صحيح، ال يصح،  مل يصح: -21
 

ا ة )املنع( فيهـا، وقـد تكـررت بكثـرة يف كتـب اننحـاة مـرادً       يوحظ يف هذه انتعبريات وضوح دالن

بها )املنع(، ومن ذنك قول آبن عقيل: ))انوصف مع انفاعل: إما أن يتطابقا افـرادا او تثنيـة أو وعـا    

فمثـال املمتنـع )أقائمـان زيــد(، و     …وإن مل يتطابقـا وهـو قسـمان: ممتنــع، وجـائز،      …او ال يتطابقـا  

وقــال انســيوطي: ))إن االضــافة إىل االفعــال ال    ،  (251)رتكيــب غــري صــحيح((  )أقــائمون زيــد( فهــذا ان  

؛ ألن االفعــال ال تكــون اال نكــرات، وال يكــون شــيء منهــا أخــص مــن شــيء، فامتنعــت االضــافة   …تصــح

وهــذه االمثلــة تظهــر بوضــوح أنــه ال فــرق بــني انتعــبري بـــ )آمتنــع(، و)غــري        .(257)انيهــا نعــدم جــدواها(( 

  إذ إن دالنتها على املنع ظاهرة بشكل جلي كما يتبني. صحيح(، أو )ال يصح(، 

و تنــاول باندراســة انرتاكيــب غــري انصــحيحة يف    ضــوقــد اشــرت مســبقا إىل ان دــة باحثــا فا   

كتاب سيبويه دراسة نغوية، وعلى انرغم من جهد انباحث يف مانفه هذا املتمثل يف احصـائه ألغلـب   

ــارة   ــاب، واالشـ ــها يف ضـــمن مباحـــث    انرتاكيـــب غـــري انصـــحيحة يف انكتـ ــاول بعضـ ــعها، وتنـ إىل مواضـ

                                                           
 نسان انعرب: )بطل(. (251)
 .21انتعريفات:  (252)
، 2/200، واملقتضــب: 2/151)انفــراء(:  ، ومعــاني انقــرآن1/52،51، ونلمزيــد ينظــر: انكتــاب  2/102اننكــت يف تفســري كتــاب ســيبويه:  (252)

، 2/222، وااليضــاح يف شــرح املفصــل:   1/212، 2/257، وشــرح اجلمــل:  7/71، وشــرح املفصــل:  215، 2/222، وانتبصــرة وانتــذكرة:  2/255

 .111/ 2، واالشباه واننظائر:1/22وانفوائد انضيائية : 
 ( . 2) هامة :   1/220 انكتاب ( 255)
 .2/255شرح ابن عقيل:  (251)
، 252انعربية: ، وأســرار2/122فســري كتــاب ســيبويه:  ، واننكــت يف ت55، ونلمزيــد ينظــر: انلمــع يف انعربيــة:  2/25االشــباه واننظــائر:  (257)

 .1/201، 2/112انضيائية: ، وانفوائد1/221، وشرح انكافية: 1/522، 72-70، 51، 2/15، ومغخ انلبيب: 5/2، 2/5، 2/15وشرح املفصل: 
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حنوية: كانتقديم وانتأخري، واحلذف وانذكر، وغريها، فان مانفـه هـذا قـد ختللـه شـيء غـري يسـري        

 -من انوهم، وعدم اندقة. وها آنذا أعرض  ا باجياز:

خلــط املانــف انفاضــل بــني انتعــبريات انــط تــدل علــى عــدم انصــحة )املنــع( وبــني غريهــا مــن              -2

ريات كــا )انقبــيح(، و)انضــعيف( ،) وانشــاذ(، و)انقليــل( وهــب اننــا قلنــا بــأن هــذه انتعــبريات         انتعــب

نكــن  ح (.انصــحير ــــغي  تقــرتب مــن دالنــة )املنــع( األمــر انــذي حــدا بــه أن يــدرجها يف ضــمن جمــال ) 

 كان ينبغي عليه يف أقل تقدير أن يفرق فيما بينها كل على وفق مفهومه أو حدود دالنته.

لى هذا انه أدخل مصـطلحات، أو تعـبريات أخـرى ال عوقـة  ـا بــ )غـري انصـحيح( ومنهـا          ويزاد ع

تعــبري )متثيــل وال يــتكلم بــه( فســيبويه ال يريــد بهــذا انتعــبري انــه نتنــع انــتكلم بــه يف كــل االحيــان،      

وكــان اذا اراد ذنــك صــرح بــه ومــن ذنــك قونــه أن معنــى )) أن تقــول: )نفســك يــا فــون( أي: )اتــق            

اال ان هــــذا ال جيــــوز فيــــه اظهــــار مــــا اضــــمرت، ونكــــن ذكرتــــه المثــــل نــــك مــــا ال يظهــــر    نفســــك(، 

ونكنه كان يقصد يف أحيان كثرية بقونـه )وال يـتكلم بـه( أنـه ال يوجـد يف انكـوم وامنـا         (252)اضماره((

أورده نيقرب انقاعدة إىل االذهان، وقد ناق  انباحث نفسه بنفسه اذ قال: ))إن سيبويه رأى أن بعـ   

 . (255)اكيب انصحيحة حنويا ر ا ال تقرتب من االذهان، نذنك جلأ إىل انتمثيل  ا((انرت

ــبريات          ــحيحة تعـــ ــري انصـــ ــب غـــ ــمن انرتاكيـــ ــها يف ضـــ ــط ادخلـــ ــرى انـــ ــبريات األخـــ ــن انتعـــ ومـــ

وهــي ال تــدل علــى املنــع انبتــة، بــل إن تعــبري )ال بــد( مــن   (101)، و )البــد((102)، و)كأنــه قــال((100))اســتغنوا(

 لى انوجوب كما تقدم يف انتمهيد.انتعبريات اندانة ع

بعــد عــرض انباحــث انفاضــل  ــذه انتعــبريات، وانرتاكيــب، انتقــل اىل انتعريــف  جــاالت    -1

( )انوقواعديــة(، أو )انومقبــول( ، أو )غــري انصــحيح( عنــد انلغـــويني      ungrammaticalمصــطلح ) 

حنويـا نديـه: ))نطـق ال     ، وأورد تعريف تشومسكي نـه، فغـري انصـحيح   (102)املعاصرين، ويعخ )انغربيني(

. ومن ثم انتقل إىل عـرض  (102)يتماشى مع ما اتفق عليه من جوانب صرفية وتركيبية ختص انلغة((

حــدود هــذا املصــطلح )انوقواعديــة(، وعــرض أمثلــة مــن انلغــة االنكليزيــة، نيتوصــل فيهــا إىل نتيجــة      

ن قواعـد تركيـب   ( نكي يكون جامعـا ألي خـرو  عـ   Ungrammaticalمفادها: )) يصلح مصطلح ) 

  .(105)اجلملة انعربية، سواء أكان هذا اخلرو  يف انكتاب أم يف غريه((

 وني عند هذا انكوم وقفة، وم خذ هي:

                                                           
 .2/172انكتاب:  (252)
 .25انرتاكيب غري انصحيحة حنويا يف انكتاب نسيبويه:  (255)
 .205، 22املصدر نفسه:  (100)
 .25، 11املصدر نفسه:  (102)
 .55، 22املصدر نفسه:  (101)
 وما بعدها. 27ينظر املصدر نفسه:  (102)و  (102)

 

 .152انرتاكيب غري انصحيحة حنويا:  (105)
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كــان ينبغــي علــى املانــف انفاضــل وبعــد آســتيفاء املصــطلحات غــري انصــحيحة نــدى ســيبويه،        -أ

مثلة، واالحكـام يف انكتـاب   وتبيان جماالتها ان حيدد مفهوما  ذا املصطلح يف ضوء ما فهمه من اال

 قبل ان يسرع إىل تعريف تشومسكي نه.

إن دــة اختوفــا بــني مفهــوم احلــد انــذي أورده تشومســكي ومفهــوم )غــري انصــحيح( يف نغتنــا            -ب

انعربية وانذي يعخ كما ذكرت مصطلح )املنع( متاما. إذ ان انرتكيب غري انصحيح ندى سـيبويه  

نطـــق ال يتماشـــى مـــع انقاعـــدة فقـــط؛ ألن غـــري انصـــحيح ، او    ومـــن ثـــم اننحـــو انعربـــي ال يعـــخ انـــه 

)املمتنع( قد يكون نطقا وقد يكون تركيبا ودة اختوف بينهما وقد ذكرت ذنك مسـبقا، كمـا ان   

خرو  انرتكيب، او عدم اتفاقه مع انقاعدة نيس انسـبب انوحيـد انـذي يـادي إىل عـدم انصـحة فقـد        

 .(101)حوا بذنك بقو م ))وهو يف انقياس غري ممتنع((منع اننحاة تراكيب جييزها انقياس، وصر

 وسأتناول هذا تفصيو يف انفصل انثاني من هذا انباب )بعونه تعاىل(.

ذنــك ان غــري انصــحيح، أو )املنــع( يف نغتنــا انعربيــة إمنــا هــو حكــم حنــوي كمــا      زدنــا علــىوإذا مــا  

سـتقرائهم املـادة انلغويـة. وان    ذكرت ذنك شأنه شان أي قاعدة أخرى، او قياس اسسـه اننحـاة بعـد ا   

ــا الجـــراء، او اســـتعمال، او عمـــل نـــيس ننطـــق، او تركيـــب حســـب. تأكـــد نـــدينا اخـــتوف      فيـــه منعـ

( يصــلح ungrammaticalوبــذنك يتأكــد وهمــه يف نتيجــة حبثــه مــن ان مصــطلح )     املفهــومني.

 نكي يكون جامعا ألي خرو  عن قواعد تركيب اجلملة انعربية.

يعضــد مــا ذهبــت انيــه ويــدح  هــذه اننتيجــة، وهــي أن املقارنــة انــط       ونعــل ســببا مهمــا آخــر   

اجراها انباحث انفاضل كانـت بـني نغـتني خمتلفـتني يف قواعـدها واسسـها ومستهـا ونظمهـا ونعـل          

هــذا املوضــوع هــو ان تشومســكي قــد فصــل بــني  مــن اهــم اســس هــذا االخــتوف وبانتحديــد مــا اــص

احثني، نكن املثري نوستغراب هو ان انباحث انفاضل وهـم  املعنى واننحو وهذا أمر غري خاف على انب

ــه يف          ــا: قونـ ــرة منهـ ــن مـ ــر مـ ــو يف اكثـ ــى واننحـ ــرق بـــني املعنـ ــكي ال يفـ ــم أن تشومسـ ــا اذ زعـ ــا ايضـ هنـ

انرتاكيب غري انصحيحة: ))ان انذي ادى إىل عدم صحتها حنويا كسر قواعد تركيب اجلملـة يف  

، وكذنك قونـه:)) ان اعتمـاد اننحـو    (107)ويا أم دالنيا((انلغة االجنليزية، سواء اكان هذا انكسر حن

يف حــني ان تشومســكي يف   ، )أي نظريــة تشومســكي(. (102)علــى املعنــى امنــا هــو مــن معــامل نظريتــه((     

نظريته اننحوية قد فصل بني انشكل واملعنى، وعنـده أن ترتيـب انكلمـات يف ولـة معينـة اذا كانـت       

زيـة فهـي صـحيحة علـى انـرغم مـن كونهـا غـري ذات معنـى،          موافقة نلبنـاء اننحـوي يف انلغـة االنكلي   

وقد أكد هذا تشومسكي نفسه يف اقوال متعددة نه من ذنك قونـه: ))إن افضـل صـياغة نلنحـو هـي      

                                                           
 .2/211االصول يف اننحو:  (101)
 .50كيب غري انصحيحة حنويا يف انكتاب نسيبويه: انرتا (107)
 .72املصدر نفسه:  (102)
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، ويقــول ايضــا : ))ال نكننــا ان مناثــل  (105)ان يكــون دراســة قائمــة بــذاتها مســتقلة عــن علــم اندالنــة((  

حوية مع مفهوم كونها مقبونة من انناحية اندالنيـة،  مفهوم كون اجلملة مقبونة من انناحية انن

وكذنك قونه: )) ان أي حبـث عـن تعريـف نــ )انقواعديـة(       .(120)او انها ذات قيمة نلمفهوم اندالني((

ا قونـه: )) انـه ال منـاحل مـن انقـول ان نظـام انقواعـد        واخرًي . (122)يعتمد على اندالنة، يكون عقيما((

 .  (121)مستقل عن املعنى((

ذه االقوال نـه ال تـرتك جمـاال نلشـك يف أن تشومسـكي يفصـل يف نظريتـه بـني اننحـو          وكل ه

وقواعده، واندالنة ونيس كما ذكر صاحب كتاب ) انرتاكيب غري انصحيحة( على وفق مـا متـت   

االشــارة أتليـــه انفـــا، وممـــا ءـــدر االشـــارة أتليـــه هـــو أن ))انـــدرس انلغـــوي انعربـــي ال يتفـــق مـــع هـــذه   

؛ ألن نظام اجلملة، أو تركيبها اذا كان صـحيحا  (122)عنى عن نظام انرتكيب((اننظرية يف فصل امل

صحيحا ومعناها غري صحيح فقد منع حناتنا ذنك، ونعل يف قول سـيبويه يف بـاب )االسـتقامة مـن     

ما ياكد هذا ويغنينا عن كوم كثري يف هذا انشأن. اذ عرب سيبويه عـن هـذه    (122)انكوم واإلحانة(

انناحية انرتكيبية املختلة دالنيـا بتعـبريات مـن مثـل )مسـتقيم اـال، أو        انتعبريات املستقيمة من

 كذب، أو قبيح( وهذه انتعـبريات يـدل بعضـها علـى املنـع، وبعضـها اآلخـر يشـعر بـه أو يـدور يف فلكـه.           

وقد أوضحت شي ا من هذا فيما سبق، على أني سأفصل يف هذه انرسـانة )بعونـه تعـاىل( مـا نلمعنـى      

كــثري مــن انرتاكيــب، واجلمــل ومـن ثــم كيــف أن حناتنــا اختــذوا االخــول بــاملعنى  مـن أثــر يف منــع ان 

علــة ور ــا مــن أهــم انعلــل يف )املنــع( ونــذنك ارتــبط عنــدهم  صــطلح )احملــال( انــدال بشــدة علــى      

 )املنع( كما ذكرت سابقا.

وأود االشــارة إىل ان هنــاك آختوفــات أخــرى يف حــدود مفهــومي غــري انصــحيح يف نغتنــا، ونــدى       

تشومسـكي آثــرت عـدم ذكرهــا نتشـعبها ونكــي ال ابتعـد عــن فحـوى املوضــوع. متمنيـا أن ال يفهــم مــن       

كومي ذاك انوقوف ضد علم انلغة احلديث؛ ألنخ أ من  ا تعلمته من اساتذتنا االفاضل مـن أننـا   

))ينبغــي أن نتوجـــه بقــراءة جديـــدة إىل مــا كتبـــه علمــاء انعربيـــة االوائــل، وذنـــك يف ضــوء انـــدرس       

لغـوي احلـديث، وأن حنـاول انتوفيـق بـني مـا ادى أتليــه علمهـم وجهـدهم يف خدمـة نغـة انقـرآن، ومــا            ان

عندنا انيوم، وخنر  من كل ذنك  نهج يكفل مواصلة احلفاظ على هذه انلغة انكرنـة، وآسـتمرار   

 .(125)تطورها، وعلى وفق ثبات أصو ا((

                                                           
 .21فهم انلغو: حنو علم نغة ملا بعد مرحلة جومسكي:  (105)
 .70: املصدر نفسه  (120)
 .10انبنى اننحوية:  (122)
 .212، وينظر : ابن جخ عامل انعربية: 11املصدر نفسه :  (121)
 .272ابن جخ عامل انعربية:  (122)
 .272، وينظر ابن جخ عامل انعربية: 2/15انكتاب:  (122)
 .222ابن جخ عامل انعربية:  (125)
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نــع بشــكل واضــح، ودــة مصــطلحات    وهــذه املصــطلحات االثنــا عشــر انــط أوردتهــا تــدل علــى امل     

فتفاوتت يف دالنتها هـذه، منهـا مـا تكـرر      ى كانت متأرجحة بني املنع، وعدمه عند اننحاة انعرب أخر

 وها آنذا اعرض  ا: مل يذكر سوى مرات قليلة جدا . ، ومنها ما بكثرة 

 

 ( مصطلحات تفاوتت يف دالنتها على املنع:2)
 

 ط:ــانغلــ -2

وقــد ورد هــذا انتعــبري  (121)ا االنســان عــن جهــة صــوابه مــن غــري تعمــد(( ))انغلــط: كــل شــيء يعيــ

ندى سيبويه يف قونه: ))واعلم ان ناسا من انعرب يغلطون فيقونون: )إنهم أوعون ذاهبون( ،و)إنـك  

، فقـد  يف هـذا انـنص    اآلراء يف املقصود من قول سيبويه )يغلطون( توقد آختلف . (127)وزيد ذاهبان( ((

. أما ابن مانك فقـد عـزا انيـه ابـن     (122)ان مراده بانغلط ما عرب عنه غريه بانتوهم ذهب ابن هشام إىل

،وقـد  (125)هشام أنه قال بأن سيبويه أراد بانغلط اخلطأ، وذكر أن آبن مانك واهم يف انـذي ذهـب انيـه   

ــانغلط انشــذوذ    . وقــد ذهــب االســتاذ عبــد انســوم     (112)، أو شــذة انشــذوذ (110)ذهــب بعضــهم إىل ان راده ب

 ابــو انربكــات األنبــاري. وســبقه يف هــذا (111)ىل أن ســيبويه عنــى بــانغلط اخلــرو  عــن انقيــاس هــارون إ
ــاآبــن احلاجــب   ، وكــذنك.(112) علــى كــوم ســيبويه املــذكور آنفــا اذ قــال: ))فجعلــه مــن بــاب        معلقًّ

، وهذا املفهـوم يقـرتب مـن دالنتـه انلغويـة،      (112)انغلط ألنه على خوف انقياس وآستعمال انفصحاء((

علـى   -    عن انقياس، واستعمال انفصحاء خرو  عـن انصـواب، وهـذا يعـخ ان ابـن مانـك       فاخلرو

د هـذا ابـن   ّكأفيما ذهب انيه من أن مراد سيبويه بانغلط اخلطأ، ويكن واهًما مل -وفق هذا انفهم 

ورد يف اخلصــائص )بــاب يف اغــوط انعــرب( قــول ابــي علــي انفارســي فــذكر ))أنــه يــرى وجــه    أجــخ اذ 

 غلــط انعــرب( ويقــول: امنــا دخــل هــذا اننحــو يف كومهــم؛ النهــم نيســت  ــم اصــول            ذنــك )يعــخ 

ــا           ــه، فر ـ ــون بـ ــا ينطقـ ــى مـ ــاعهم علـ ــم طبـ ــم بهـ ــا تهجـ ــا، وامنـ ــمون بهـ ــوانني يعتصـ ــا، وال قـ يراجعونهـ

خط ون احيانا، وهـب  وهذا يعخ ان بع  انعرب قد ُي .  (115)استهواهم انشيء فزاغوا به عن انقصد((

                                                           
 نسان انعرب: )غلط(. (121)
 .1/255انكتاب:  (127)
 .112، ومنهج كتاب سيبويه يف انتقويم اننحوي : 2/227، وحاشية انصبان: 2/215، وينظر خزانة االدب: 1/222مغخ انلبيب:  (122)
 . 252/ 2وهو مصيب يف عزوه ، ينظر : شرح انكافية انشافية :  .1/222 ينظر:مغخ انلبيب: (125)
 .252ينظر: ظاهرة انشذوذ يف اننحو انعربي:  (110)
 .2/127ينظر حاشية انصبان على شرح االووني:  (112)
 .21ينظر: مقدمة انكتاب:  (111)
 . 152/  1،  2/220  :االنصاف يف مسائل اخلوف ينظر:  (112)
 .1/221رح املفصل: االيضاح يف ش (112)
(115) 2/171. 



 
 

48 

ـــ    ا ان املــتكلم قــد أخطــأ اذ اتــى بكــوم خــانف     يًضــأ))انغلــط(( انــوهم. فهــذا يعــخ    ان قصــد ســيبويه ب

 استعمال انفصحاء انشائع، وانذي بخ عليه انقياس. 

ويبــدو أن مصــطلح )انغلــط( اقــل درجــة يف اندالنــة علــى )املنــع( مــن مصــطلح )انلحــن( وانــذي       

ز كومي هذا ما نقـل عـن احلجـا     بينت فيما مر من أن دالنته على املنع دالنة قاطعة، ونعل ما يعز

. ففــتح همــزة )إن(، فلمــا وصــل  (111) چ ڀ پ پ پ پ چبــن يوســف مــن قراءتــه نقونــه تعــاىل:   

إىل خربهـــا وجـــد اقرتانهـــا بـــانوم فاســـقطها تعمـــدا نيقـــال انـــه غـــانط ومل يلحـــن؛ ألن أمـــر انلحـــن  

 .(117)عندهم أشد من انغلط

جاعلني أمـر انلحـن اشـد مـن انغلـط هـذا       خنلص من هذا إىل انهم يفرقون بني انلحن، وانغلط 

أمر، ودة أمر آخر، وهو ان انغلط ورد قرين اخلطأ وعلى وفق مـا اراد بـه آبـن مانـك وقـد مـر ذكـره،        

وممــا يعــزز هــذا أي: إن انغلــط مــراد بــه اخلطــأ قــول املــربد: ))ونــاس مــن بكــر بــن وائــل جيــرون انكــاف   

م؛ ألنهـا مل تشـبهها يف اخلفـاء انـذي مـن      جمرى ا اء اذا كانـت مهموسـة مثلـها، وذنـك غلـط مـنه      

  اجله جاز ذنك يف ا اء وينشدون هذا انبيت:

 واأحومكم ردِّ وا فضَلمن اندهر ردِّ      حادٍ  وإن قال موالهم على جلِّ

 . فهو يعرب عن )انغلط( بـ )اخلطأ(، و)املردود( ايضا.(112)وهذا خطأ عند أهل اننظر مردود(( 

زبيدي هذا األمر اذ قال: ))أمـا انغلـط فقـد يتبـادر إىل انـذهن انـه       وقد رف  اندكتور سعيد ان 

مصطلح من مصطلحات انرد وأن معناه اخلطأ، وقد ورد عنـد اننحـاة بكثـرة، إال انـه يف حقيقـة أمـره       

. معوال يف هذا على كوم االستاذ مهدي املخزومـي )رمحـه   (115)غري ذنك، فانغلط عندهم انتوهم((

. وانغلــط  عنــى انتــوهم انــوارد يف  (120)لوب عربــي شــائع ال ســبيل إىل رده(( اهلل( مــن أن ))انتــوهم اســ 

 كما مرِّ .  انصبان، وانبغدادي ، وكوم اندكتور سعيد انزبيدي أمر قد سبقه انيه ابن هشام 

مما مر نستنتج ان اننحـاة فهمـوا مصـطلح انغلـط بشـكل متفـاوت يف اندالنـة علـى املنـع فمـنهم           

وبعضهم جعله قرينا )نلخطأ( واخر اراد به )انشذوذ( ،أو )شدة انشـذوذ(  من جعله  عنى )انتوهم(، 

،وآخر عنى به )اخلرو  عن انقياس وانكوم انفصيح(. وعلى انرغم من هذا كله فإن انذي يبدو نـي  

ان مصــطلح انغلــط يتضــمن دالنــة علــى املنــع اذ فيــه شــيء منــه، وان مل تكــن هــذه اندالنــة علــى وجــه  

جتــه يف ضــمن مصــطلحات املنــع املتفاوتــة اندالنــة. ونعــل يف كــوم االســتاذ    انقطــع، وألجــل هــذا ادر 

انـــدكتور فاضـــل انســـامرائي مـــا يعضـــد هـــذا فهـــو يقـــول: ))مـــن املعلـــوم أن دـــة تعـــبريات فصـــيحة     

                                                           
 .22انعاديات:  (111)
 .2/11ينظر: شرح املفصل:  (117)
حكــم ابــو حيــان علــى احــدى املســائل بقونــه:     2/252، ويف ارتشــاف انضــرب:  205وينظــر: مقدمــة احملقــق:   170-2/115املقتضــب:  (112)

 ))خطأ فاحة وغلط بني( فقرن بني اخلطأ وانغلط.
 .225 انقياس يف اننحو انعربي: (115)
 .225، وينظر املصدر انسابق: 501حل  27انلغة انعربية بدمشق، اجمللد جممع موحظات على كتاب ابو زكريا انفراء. جملة  (120)
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صحيحة وتعبريات غري صحيحة، وهي انط تـدخل يف بـاب انغلـط، فانفصـيحة هـي انـط جـرت علـى         

غلــط هــي انــط خرجــت عــن ذنــك حنــو رفــع املفعــول ونصــب       ســنن انعربيــة وقواعــدها واصــو ا، وان  

 .(122)انفاعل ورفع املضاف انيه، وما إىل ذنك من احوال انغلط((

 

 ف:ـــتعسُّ -1

، ومـن امثلــة هــذا انتعـبري مــا جــاء يف   (121)وهـو: ))االخــذ بغـري هدايــة، واألخــذ علـى غــري طريــق((    

نوا ان انظروف مضـافة يف املعنـى إىل   قول انرضي: )) وأما حنو )يوم ذ(، و )حين ذ(، و )ساعت ذ( فقا

 .(122)ولة اذوفة مبدل منها انتنوين ويف ذنك تعسف((

 

 إجحــاف: -2

، ونعل يف هذا انقول ما يدل على ان هـذا انتعـبري غـري    (122)))وأجحف باألمر: قارب االخول به(

يفظــي إىل   قــاطع يف اندالنــة علــى املنــع اذ ان معنــاه مقاربــة االخــول، نكنــه ورد عنــد اننحــاة بشــكل          

)املنع( ، ومن امثلة هذا ما جاء يف قول انسيوطي: ))وأما جعـل ثوثـة اشـياء  نزنـة شـيء واحـد فهـو        

اجحــاف، نــذنك مل حيكــم ببنــاء ال ســيما، ومل جيــز تركيــب انصــفة مــع اســم )ال(؛ ألنــه نــيس مــن         

املثـال كــ:    . ونوحـظ تنـاوب اسـتعمال انتعـبريات يف هـذا     (125)انعدل جعـل ثوثـة اشـياء شـي ا واحـدا((     

)إجحـاف، مل حيكـم مل جيـز، نــيس مـن انعـدل( بشــكل يـوحي انهـا تعطـي اندالنــة نفسـها، وهـي دالنــة           

 )املنع(.

 

 بعيد، مستبعد -2

وهما من انتعبريات انط تكررت عند اننحاة، يقول ابن احلاجب ان ))ارتكاب مسـتبعد اجـدر مـن    

نـة )انبعيـد( ال تعـخ املنـع انقـاطع، وقـد       ممـا يعـخ ان دال   (121)ارتكاب ما ار  عن انقاعدة املعلومة((

ورد هذا انتعبري ندى سيبويه يف قونه: ))نو قلت: )ابن عمي دني وعربي جد(، مل جيز ذنـك، فـاذا مل   

 .(127)جيز ان يبنى على املبتدأ فهو من انصفة أبعد((

                                                           
 .225اجلملة انعربية تأنيفها واقسامها:  (122)
 نسان انعرب: )عسف(. (121)
 .2/125مغخ انلبيب: ، و2/225، وسر صناعة االعراب: 2/222، ونلمزيد ينظر: 1/205شرح انكافية:  (122)
 نسان انعرب )جحف(. (122)
 .2/211ومغخ انلبيب:  2/221، 220، 1/25، وشرح املفصل: 102ونلمزيد ينظر: اسرار انعربية:  2/51االشباه واننظائر:  (125)
 .222-2/221االيضاح يف شرح املفصل:  (121)
، ومغـخ انلبيـب:   152-2/150، واخلصـائص:  2/511انكتـاب:   ، واننكت يف تفسـري 2/220، ونلمزيد ينظر: املقتضب: 1/212انكتاب:  (127)

2/211. 
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ة املنــع انقــاطع وهنــاك تعــبريات أخــرى متفاوتــة يف دالالتهــا علــى املنــع نكنهــا ال تصــل إىل درجــ            

)غــري و، (120)و )عيــب(، (125)رتذل(ـو)مســ، (122)روح مــرذول(ــــ)مط  : وقــد تكــررت بقلــة ومــن هــذه انتعــبريات 

، و )مل يلتفــــت  (125)، أو )وهــــم فــــاحة( (122)، و )وهــــم( (122)، و )نغــــو وجــــور( (121)(و)عــــيِّ  ، (122)مرضــــي(

 .(121)انيه(

لى اآلخر فيمنع هـذا مـا جيـوز    هناك تعبريات استخدمتها اننحاة يف غمرة رد احدهم ع أنِّكما 

 .(122)أو )مرغوب عنه( (127)ذاك، او انعكس. فيستخدمون نذنك تعبريات منها: )وال حجة يف هذا(

وأود االشــارة ختامــا إىل ان اننحــاة كــانوا ننعــون بعــ  احلــاالت باســانيب ال يــذكرون فيهــا        

قلــت: مــا مــنعهم ان مصــطلحا معينــا. ومــن امثلــة هــذه االســانيب قــول ســيبويه: ))وســأنت اخلليــل ف  

يقونوا: )احقـا انـك ذاهـب( علـى انقلـب، كأنـك قلـت: )انـك ذاهـب حقـا(، و)انـك ذاهـب احلـق(..              

فقــال: نــيس هــذا مــن مواضــع ان؛ ألن ان ال يبتــدأ بهــا يف كــل موضــع، ونــو جــاز جلــاز )يــوم اجلمعــة      

انرضــي: ، أي ال جيــوز )يــوم اجلمعــة انــك ذاهــب(، ومنــه ايضــا مــا جــاء يف قــول         (125)انــك ذاهــب( (( 

 .(150)))وجيوز حذف حرف اننداء اال مع اسم اجلنس، واالشارة، واملستغات، واملندوب((

أي ان حذف حرف اننداء نتنع مع هذه االصناف. ومن انتعـبريات انطريفـة انقاسـية انشـديدة     

يف املنع ما نقله آبن هشام عن آبن انشـجري أنـه قـال: ))ونـو أن قـائو قـال )كـاهلل الفعلـن( السـتحق          

 .(152)ن يبصق يف وجهه((أ

أي ان انكاف ال تكون حرف قسم، وما نقله ايضا من قول آبـن جـخ أن ابـا علـي اقـل: ))ظننـت أن       

 .(151)فونا حنوي اسن، حتى مسعته يقول: ان انوم انط تصحب )إن( اخلفيفة هي الم االبتداء((

 .(151)االبتداء((

 

                                                           
 .2/10، واالشباه واننظائر: 2/217ينظر اخلصائص:  (122)
 .1/15املفصل:  (125)
 .221-225تعبري )معيب(، وانعسكريات:  2/55، 2/127انكامل:  (120)
 .1/200شرح ول انزجاجي:  (122)
 .1/12املصدر نفسه:  (121)
 .1/172اخلصائص:  (122)
 .50حاشية انشيخ حسن انعطار:  (122)
 .2/20مغخ انلبيب:  (125)
 .2/51، وشرح ول انزجاجي: 1/10انكتاب:  (121)
 .152، 2/271، وشرح ول انزجاجي: 1/21ينظر: شرح املفصل:  (127)
 .22حاشية انشيخ حسن انعطار:  (122)
 .2/225انكتاب:  (125)
 .2/252شرح انكافية:  (150)
 .1/521مغخ انلبيب:  (152)
 .2/121شرح ول انزجاجي:  (151)



 
 

51 

 املبحث انثانث 
 

 تعبريات اختلطت دالنتها بدالنة املنع
 

سبق ان دة تعبريات اختلطت مفهوماتها ندى اننحاة فاستعملوها يف مواضع ذكرت فيما 

)املنع( مع انها تستقل يف مفهوماتها ودالالتها ومن ثم فهي ال تفيد )املنع(، ومن هذه انتعبريات 

)انشاذ، وانضعيف، وانقبيح، واملكروه( وقد ذكرت ايضا عدة امثلة  ذا اخللط وعدم االستقرار 

انط تدل يف حقيقتها على تفاوت مراتب انكوم من حيث انصواب واخلطأ فمنها ما  يف انتعبريات

 هو )ضعيف(، و )قبيح(، و )قليل(، ويقابلها )انقوي(، و )احلسن(، و )انكثري(.

ونعل ابرز مانف تظهر فيه هذه انتعبريات هو كتاب سيبويه فـ )سيبويه مل ينظر إىل انصحة 

 .(152)ينيه احلسن وانقبح((وانفساد فحسب ونكنه وضع نصب ع

وقد قسمت استاذتنا اندكتورة خدجية احلديثي هذه انلغة على مراتب متعددة من حيث 

 .(152)انقوة معتمدة على تلك انعبارات كانضعف، وانقلة، وانقبح، وانرداءة

وبناءا عل هذا انكوم ذهب اندكتور امد كاظم انبكاء إىل ))ان دة مستويني 

مستوى انصواب )خطأ أو صواب( : وهو  االول:ه انتأنيف يف انكتاب: متداخلني ندراسة وجو

 املستوى انذي يعرب عن صحة انتأنيف واستقامته وينأى عن اخلطأ يف االستعمال انلغوي.

مستوى اجلودة )حسن او قبيح( وهو املستوى انذي يعرب عن تفاضل وجوه انتأنيف انط  انثاني:

. ونعل سيبويه يف عمله هذا يكشف كعادته (155)تعبري((استقامت صحيحه متوخيا بها جودة ان

عن وعي وفهم عانيني خبصائص االسلوب انعربي بتمييزه بني اجلائز، واملمتنع، وكذنك 

انواجب من انكوم من جهة جاعو منها احكاما حنوية استنبطها من استقرائه نكوم انعرب، 

                                                           
 )ا امة(. 105، وينظر: منهج كتاب سيبويه يف انتقويم اننحوي: 20اثر اننحاة يف انبحث انبوغي:  (152)
 )ا امة(. 101، وينظر منهج كتاب سيبويه يف انتقويم اننحوي: 121-105ينظر: سيبويه حياته وكتابه:  (152)

. وهـي أن مـا ذهــب انيـه انباحــث    مهمــة.   واود ان انبـه هاهنـا علــى مسـانة    107-101 مـنهج كتـاب ســيبويه يف انتقـويم اننحــوي:    ( 155)

انفاضل د. امد كاظم انبكاء من ان مستوى اجلودة )احلسن او انقبح( وهـو املسـتوى انـذي يعـرب عـن تفاضـل وجـوه انتـأنيف انـط          

ذ ان ســيبويه اطلــق مصــطلح انقبــيح يف بعــ   اســتقامت صــحيحة متوخيــا بهــا جــودة انتعــبري امــر ال ينبغــي ان ياخــذ علــى اطوقــه ا   

وهـي تتحـد  عـن     151االحيان وكان يريد به املنع. تقول د.خدجيـة احلـديثي يف كتابهـا انشـاهد واصـول اننحـو يف كتـاب سـيبويه:         

ب( ومنـه  مصطلح )انقبيح( ندى سيبويه: ))وقد يكون قبيحا غري جـائز، فهـو هنـا اقـرب إىل املمتنـع((. وذكـرت امثلـة  ـذا مـن )انكتـا          

، وبهـذا يتأكـد ان   70/ 2قول سـيبويه: ))ونـو قلـت: )كانـت زيـدا احلمـى تأخـذ( أو )تأخـذ احلمـى( مل جيـز، وكـان قبيحـا((. انكتـاب:              

تنـاول هـذا املصـطلح     عنـد انقبيح قد يراد املمتنع وقد يراد به اجلائز عند سيبويه، وكـذنك عنـد بقيـة اننحـاة وسيتضـح هـذا الحقـا        

كمـا هـو    –واملطلـق  على هذا فان ما ذهب انيه د. امد كاظم انبكـاء امـر غـري صـحيح اذ جعلـه امـرا مطلقـا        بشكل مستقل. وبناءا 

 . وهذا ال يصح ملا تقدم بيانه آنفاجيري على إطوقه إال إذا قيِّد -معلوم 
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رداءة، وانقوة، وانضعف، واحلسن، ومن جهة أخرى فإنه يعر  على ذكر مستويات اجلودة وان

وانقبح، وانشذوذ، وانندرة،وانكثرة، وانقلة نيعرب بها يف انغانب عن تفاضل وجوه انتأنيف انط 

 استقامت صحيحة متوخيا بها جودة انتعبري.

بيد ان انذي ياخذ على عاملنا اجلليل سيبويه )رمحه اهلل( انه ال يفرق احيانا بني هذه 

ء استعمانه  ا بشكل منتظم يستطيع انقارىء من خونه انتمييز بني هذا انكم انتعبريات يف اثنا

من انتعبريات انط اوردها يف كتابه. كأن يوضح املقصود بكل تعبري منها كما فعل اصحاب 

احلديث انشريف يف مانفاتهم اذ قسموه على مراتب ووضعوا احلدود نكل منها. او باطوق هذه 

متشابهة نكن وعها او توحيدها نتستقل عن غريها فيستطيع انباحث انتعبريات على تراكيب 

 ان يستنتج حدود انتعبري انذي انضوت حتته هذه انرتاكيب املتشابهة.

فنوحظه يورد يف املوضع انواحد عدة تعبريات خمتلفة يف حني كان يف مواضع أخرى يف غاية 

انط يشرحها عدة مرات من دون ان تتبدل  االستقرار اذ يكرر انتعبري نفسه يف املوضع او احلانة

بغريها ومن امثلة هذا االستقرار قونه يف باب االستقامة من انكوم واالحانة : ))واما املستقيم 

 .(151)انقبيح فأن تضع انلفظ يف غري موضعه، حنو قونك: )قد زيدا رأيت(، و )كي زيدا رأيت( ((

ح( ونراه بعد صفحات عدة يقول: ))نو قلت ونوحظ انه عرب هنا عن هذا انكوم بقونه )قبي

. فيعرب عنه بتعبري )مل حيسن( وهو مرادف )انقبيح( وسأبني (157))قد زيدا نقيت( مل حيسن(( …

هذا الحقا، ومنه ايضا قونه: ))فكما قبح أن تفصل بني املضاف واالسم املضاف انيه قبح ان تفصل 

ي قبله اذا جعلته كأنه اسم مل تفصل بينه وبني بني )نك( وبني املنفي انذي قبله؛ ألن املنفي انذ

، (152)املضاف أتليه بشيء، قبح فيه ما قبح يف االسم املضاف إىل اسم مل ءعل بينه وبينه شي ا((

واالمثلة على ذنك كثرية، ونوحظ كيف يكرر انتعبريات نفسها او ما يراد منها يف موضع واحد 

ما ذكرت يف سياق واحد، او موضع واحد ،وقد نكنه يف مواضع اخرى يأتي بعدة مصطلحات. ك

ذكرت امثلة نذنك يف بداية هذا انفصل وال بأس بذكر مثال آخر. يقول سيبويه: ))وآعلم ان 

املصدر قد يلغى كما يلغى انفعل، وذنك قونك: )متى زيد ظنك ذاهب(، و )زيد ظخ أخوك(، و 

بيحا، ال جيوز انبتة، كما ضعف )زيد ذاهب ظخ( فإن ابتدأت فقلت: )ظخ زيد ذاهب( كان ق

. ونوحظ هنا كيف اورد مصطلح )قبيح(، وأردفه  صطلح )الجيوز انبتة( (155))أظن زيد  ذاهب(((

                                                           
ــم   ، وأود االشــارة هــا هنــا إىل ان املقصــود بقــول ســيبويه )مســتقيم( هــو مســتقيم مــن حيــث امل       2/11انكتــاب:  (151) عنــى. وقــد فســر األعل

. )ينظــر: ابـن جــخ عــامل  ) واهلل أعلـم (  ه( وانصــحيح مـا اثبتِّــ 2/222مــن انلحـن )ينظــر: اننكـت    ٍلانشـنتمري قونــه )مسـتقيم( بأنــه خـا   

 (.275-272انعربية: 
 .2/52انكتاب:  (157)
 .1/120املصدر نفسه:  (152)
 .2/212املصدر نفسه:  (155)
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ويشبهها بتعبري آخر يعرب عنه بأنه )ضعيف( يف قونه )كما ضعف(. وتعقيبا على هذا اقول: اونيس 

ر االعتبار تقارب اندالالت. كما نكل مصطلح من هذه املصطلحات دالنته املستقلة مع األخذ بنظ

اكد باحثونا االفاضل ذنكت فإن تأكد ننا هذا فكيف نكن تشبيهه تركيب )قبيح( ب خر 

)ضعيف(، ثم ان مصطلح )ال جيوز انبتة( تعبري يف اعلى درجات املنع شدة. فهل حيتا  إىل بيان 

ستقرار هذا يف دالنة وهناك امثلة كثرية على ما ذكرت ونيس يقتصر عدم اال قبحه او ضعفهت

املصطلح على انكتاب فقط وإمنا يتكرر يف كثري من املانفات، وال سيما مانفات املتقدمني يف حني 

جندها بدرجة اقل يف كتب املتأخرين، وقد امتد هذا اخللط وبقلة نيشمل انباحثني املعاصرين يف 

 قدر االمكان. مانفاتهم وها آنذا اعرض  ذه انتعبريات ااوال ابعاد هذا اخللط

 

 -ـاذِّ :ــــــــانشـ .2

. وجعل : )) أهل علم انعرب ما آستمرِّ (110)انشذوذ يف انلغة :  )) ما آنفرد عن اجلمهور وندر (( 

من انكوم يف االعراب و غريه من مواضع انصناعة مطردا ، وجعلوا ما فارق ما عليه بقيِّة بابه و 

عند بدر اندين انعيخ : )) ما يكون وجوده كثريا  و انشاذ (112)آنفرد عن ذنك إىل غريه شاذ ا (( 

وهو ايضا )) ما يكون خمانفا نلقياس من غري اننظر إىل قّلة  (111)ونكن يكون على خوف  انقياس(( 

، وهو على أربعة أضرب : مطرد يف انقياس و اآلستعمال (112)وجوده و كثرته يف اآلستعمال (( 

مال ، ومطرد يف اآلستعمال شاذِّ يف انقياس ، وشاذِّ يف ويعا، ومطرد يف انقياس شاذِّ يف اآلستع

. وقد آختلط هذا املصطلح بتعبريات )املنع( ندى بع  اننحاة (112)انقياس و اآلستعمال ويعا

فاستعملوه يف مواضعه يريدون به دالنته عينها، وقد عبِّر عنه بعضهم بعدم اجلواز، واخلطأ فقد 

قوت احلموي قونه )) إنَّ انكسائي كان يسمع انشاذ انذي نقل د. فتحي عبد انفتاح اندجخ عن يا

ال جيوز من اخلطأ و انلحن وشعر غري أهل انفصاحة وانضرورات فيجعل ذنك أصو، ويقيس عليه 

ومن امثلة هذا اخللط قوِل ابن احلاجب : )) مل جيز حذف اجلار من: (115)حتى أفسد اننحو ((

مع . فان قيل فاحذف انعاطف قلت حذفه ايضا ال جيوز )إياك من األسد(؛ اذ نيس ِبقياس ، ومل يس

      و نوحظ كيف قرن يف كومه بني مصطلحي )ال جيوز(،  (111)من حذف حرف جر (( شذِّأوهو 

                                                           
 نسان انعرب : )شذذ(.  (110)
 . 25، وظاهرة انشذوذ يف اننحو انعربي : 2/117، وينظر : نسان انعرب: )شذذ(،  واملزهر :  52/ 2ئص : اخلصا (112)
 . 22شرح املراح يف انتصريف :  (111)
 .722/ 1كشاف اصطوحات انفنون :  (112)
 ،122-2/105ائر :،واالشباه واننظ115-2/117، واملزهر :  55-2/52، واخلصائص : 202-202ينظر : املسائل انعسكريات  (112)

 .202- 202:  وظاهرة انشذوذ يف اننحو انعربي 
 . 270، وظاهرة انشذوذ يف اننحو انعربي :  22/252معجم األدباء :  (115)
 . 217-2/201واملزيد ينظر : انفوائد انضيائية :  2/222شرح انكافية :   (111)
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و )أشذ( بشكل يوحي نلقارىء من أنهما  عنى واحد وهو ) املنع ( ، واحلق خوف ذنك . إذ انه 

 مصطلح مستقل يف دالنته .

على وهم وقع فيه اندكتور فتحي عبد انفتاح اندجخ يف كتابه انذي تناول  والبد من انتنبيه

فيه ظاهرة انشذوذ يف اننحو انعربي إذ أسَّسه على نتيجة مادِّاها أن انشذوذ عند اننحاة كان على 

عبِّروا عنه  صطلحات جاءت  قسمني : قسم عربوا عنه  صطلحات انشذوذ نفسها ، واآلخر

 جيوز ، اال ، خطأ ، مرفوض ، قبيح ، التقول ( و غريها من املصطلحات  عنى انشذوذ وهي ) ال

انط ذكرتها سابقا فهو يقول : )) أحاول يف هذا انبحث أن أقسم املصطلحات انلغوية ندى سبيويه 

اخل، وانقسم …إىل قسمني : انقسم األول : مصطلحات  عنى انشذوذ حنو : قونه مل جيز وال تقل 

و كرر هذا مع  (117)اخل (( …ت انشذوذ وما يقع يف دائرته حنو قليل، وشاذ، ونادر انثاني : مصطلحا

بقية اننحاة ، و قال أيضا: )) واقرر أنِّ سيبويه استخدم مصطلحات كثرية تزيد عن انثوثني 

)) كما ُأثِبُت أن بع  هذه املصطلحات مساٍو  (112)مصطلحا معظمها يدور يف حلقة انشذوذ (( 

، وكل (115)ام املساواة ، ومل يوجد بينهما تباين يذكر غري اختوف يف األنفاظ ((ملصطلح انشذوذ مت

. وردِّا على (170)هذه انتعبريات إمنا جعلها يف ضمن ظاهرة انشذوذ ، ألنها خرجت عن انقياس املطرد

 ذنك كّله أقول :

ول إننا نستطيع أن نفهم من انشذوذ من خول ما أورده انعلماء من تعريفات نه . أنه ق (2)

. أو يأتي هذه انقول (172)منطوق فصيح آنفرد أو قل حبيث ال ينه  أن ياسس عليه قاعدة حنوية 

خمانفا نلكوم املطرد انذي يعدُّ األساس يف بناء انقاعدة اننحوية . وبناءا على هذا ال نكن عدِّه 

خطا أو حلنا كما ذهب إىل ذنك ياقوت احلموي ، وكيف يكون خطأ وهو مسموع عن انعرب 

 انفصحاء . و ذا كان بع  اننحاة ياونون هذا انقول انشاذ نكي يتفق مع قاعدتهم .

إنِّ هذا انشاذ هو نطق مسموع كما ذكرُت وقلَّما منع سيبويه نطقا مسموعا.  وإمنا كان  (1)

ننع انرتاكيب . انط نكن عدُّها أقواال آفرتاضية أتى بها نتقريب انقاعدة إىل االذهان. واألكثر 

فإن سيبويه قد عدِّ انشاذ يف كتابه جائزا إذ قال : )) وقد قال  بعضهم ) ذهبُت انشاَم ( ، من هذا 

َنشبهه باملبهم إذ كان مكانا يقع عليه املكاُن واملذهُب ، وهذا شاذ ؛ ألنِّه نيس يف )ذهَب( دنيُل على 

. فهو جيعل (171)بنَي ( (( )انشام ( وفيه دنيل على املذهِب و املكان ، ومثل )ذهبُت انشام ( : ) دَخلت ان
                                                           

 .212ظاهرة انشذوذ يف اننحو انعربي :  (117)
 251املصدر نفسه : (112)
 ، و من هذه االنفاظ : مل جيز، ال جيوز انبتة ، والتقول ، وقبيح .251املصدر نفسه: (115)
 . 272ينظر املصدر نفسه :  (170)
و قال اندكتور سعيد انزبيدي إن ))  1/201يقول سيبويه : )) وال ينبغي نك أن تقيس على انشاذ املنكر يف انقياس (( انكتاب :  (172)

إىل أن يكون شائعا أو كثريا يف بي ة نغوية مل يستطع اننحاة اغفانه فقيدوه على أنه مما حيفظ و ال  انشاذ ممثل ألسلوب مل يرق

 .210يقاس عليه (( انقياس يف اننحو انعربي : 
 2/25انكتاب :  (171)
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قول انعرب )ذهبُت انشام( و) دخلُت انبيت ( شاذ ا يف حني عبِّر عن هذين انتعبريين املسموعني عن 

انعرب يف موضع آخر بأنهما جائزان إذ قال يف انرتكيب ) هو مخ معِقدا اإلزار ( و)هو مخ مكان 

. مما يدلُّ على أن (172)ذهبت انشام ( (( انسارية ( : )) وجاز ذنك كما جاز )دخلُت  انبيت (، و )

 اننطق املسموع عن انعرب وانذي يعدُّه سيبويه شاذ ا قد يكون عنده جائزا مع شذوذه. 

إن املنع و كما ُأثبت سابقا حكُم حنوي أي )  قاعدة حنوية (. وعلى هذا فانقول اخلار  عنها  (2)

انشذوذ أمنا جاءْت بهذا املعنى . واألمثلة  هو انشاذ . شأن أيَّة قاعدٍة حنوية أخرى . وأغلب مواضع

على ذنك كثرية ُتثبت بشكل قاطع ما ذهبت إنيه . يقول ابن انسرا  : )) و ال جيوز أن تقول يف 

. ويقول ابن يعية (172)ول ولون ، و اليف جبل جبلون ، ومتى جاء ذنك فيما ال يعقل ، فهو شاذ((

قام انفاعل ونصبت املفعول انصحيح فقلت )دفع إىل ونو عكست وأقمت اجلار واجملرور م …:  )) 

زيد املاَل( بنصب املال وإقامة اجلار واجملرور مقام انفاعل مل جيز ، وكنت قد خرجت عن كوم 

رض باننحو أن ينحو املتكّلم به كوم انعرب وسبيل ما جييء من ذنك أن يتأوِّل وحيمل غانعرب وان

 ال يدخل على مثله فأما قونه :  وقونه : ))حرف اجلر (175)على انشذوذ ((

 ا َدواءما بهْم أَبًدِلفو و اهلل ال ُيْلَفى ملا بي         وال ِن

فهذا تصريح منهم بأن املنع حكم وأن ما خر  عنه ُيعدُّ شاذ ا . و  (171)فشاذ قليل ال يعتدِّ به (( 

علي: )) حكم انصفة  مما ياكد هذا أيضا أنهم جعلوا اخلار  عن حكم انوجوب شاذا أيضا قال أبو

كحكم انصلة يف أنُِّه يلزم أْن يَرِجع منها عائد إىل املوصِف ، كما يعوُد من انصلة إىل املوصوِل، إالَّ 

ما ُحكي من قو م : )مررت برجل قائم أبواه ال قاعدين ( ، و ) مررت برجلنِي صاحٍل وطاحٍل ( . فإنَّ 

انضمري : )) وجب تقديم األسبق رتبًة مع  اآلتِّصال ،  . وقال ابن مانك يف باب(177)ذنك شاذَُّ نادُّ( 

ومن هذه االمثلة يتبني ننا أن املنع ومن ثم مصطلحاته ال تعخ انشذوذ أو (172)وشذَّ ) إَّالِك(  (( 

تساويه كما ذهب إىل هذا باحثنا انفاضل ، ومما يعضِّد هذا األمر أن باحثني فاضلني أشارا بشكل 

دخل يف ضمن مصطلحات املنع ، وهما اندكتور امد كاظم انبكاء إذ قال عابر إىل أن انشاذ ال ي

، و (175): )) ونكن اندكتور فتحي اندجخ توسَّع يف انشاذ فضَّم أنيه ) ما ال جيوز ( وهو سهو منه((

 .(120)اندكتور سعيد انزبيدي إذ قال: )) وأما انشاذ و ما تعلَّق به فو يدخل يف مصطلحات انردِّ(( 

 

                                                           
 .2/255، وينظر: 2/222: نكتاب ا (172)
 . 1/22،وشرح انكفاية :20،22،57 ،و منثور انفوائد :2/215،1/21ونلمزيد ينظر :املفصل : 2/27األصول : (172)
 . 7/72شرح املفصل :  (175)
 .1/22،21،51ونلمزيد ينظر : 5/25املصدر نفسه :  (171)
 . 222انبغداديات:  (177)
 يعخ قول انشاعر: ) أاّل جياورنا إاّلِك ديَّاُر ( . 17تسهيل انفوائد :  (172)
 )ا امة (. 105منهج كتاب سيبويه يف انتقويم اننحوي : (175)
 . 10انقياس يف اننحو انعربي :  (120)
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 -:  فــانضعي .1

أما اصطوحا فهو: )) ما يكون بثبوته كوم  (122)انضَّْعُف و انضُّعف نغًة : )) خوُف انقوة ((   

كقرطاس بظم انقاف يف قرطاس بكسرها ، وورد  عنى ) ضعف انتأنيف ( : أي أن يكون تأنيف 

ُمُه أجزاء انكوم على خوف قانون اننحو كاإلضمار قبل انذكر نفظا أو معنى حنو : ضرَب غو

 . (122)وحده انعيخ بأنه )) انذي مل يصل حكمة إىل انثبوت ((  (121)زيدا(( 

وقد ذكرت بع  االمثلة خللط انقدماء يف املصطلح وتداخله مع غريه يف موضع واحد ، 

والبأس يف ذكر مثال آخر . يقول سيبويه : )) وقال : )أي اخلليل( )إن افضلهم كان زيٌد( و)إن زيدا 

ونه : )إنه زيدا ضربُت( ، و)إنه كان أفضلهم زيٌد( ، وهذا فيه ُقْبٌح ، وهو ضعيف ، ضربُت( ، على ق

 .(122)وهو يف انشعر جائز (( 

     إذ أدر  مصطلحات (125)وقد انتبس حد مصطلح انضعيف عند انباحث انكريم عبد احلسني 

من مصطلحات ) انشذوذ ، وغري اجلائز ، وانقبيح ، ومل حيسن ، واال ، وغلط ( وغريها يف ض

انضعيف وذنك يف أثناء ردِّه على اندكتور اندجخ انذي عدِّ تلك انتعبريات من ضمن مصطلح 

انشذوذ ، وقد ذكرت ذنك سابقا. إذ يقول: )) وقد وجدنا اننحويني استعملوا كل مصطلح  ا 

اجلزم بأنِّها  يقابل غريه يف أيِّ موضع من املواضع اننحوية على أنَّه يراد فه ، فما كان أمامنا أالَّ

مع وجود املسو   ذا انقول وهو املعنى  *كلها تعبِّر عن معنى واحد هو ) انضعيف ( ]السيِّما[ 

وقد وقف عند بع  هذه املصطلحات جاعو إياها بتعبريات  (121)اجلامع بني هذه املصطلحات (( 

أفرد  و (127)شاذ ، واملردود .داّنة على ) انضعيف ( و منها : انقبيح ،وانقليل ، واخلبيث ، وانرديء ، وان

 . (122)فصو بني فيه أن انضعيف قد يكون جائزا وقد يكون ممتنعا 

ويف كومه هذا أمُر ينبغي انوقوف عنده، فاملصطلحات انط ذكرها من مثل ) انقبيح ، 

واخلبيث ، وانرديء ، وانشاذ ( إمنا هي مصطلحات مستقلة بدالنتها كما أشرت مسبقا فو ينبغي 

   أحدها حتت اآلخر . أن ندر

                                                           
 نسان انعرب : ) ضعف ( . (122)
إذ أورد باحثه تعريفات أخرى نلضعيف ال ختر  عن حدود ما  ،  2انوجة انضعيف يف اننحو : :  وينظر  ،  212-210انتعريفات :  (121)

 أوردته .
 .2، وينظر انوجه انضعيف يف اننحو :  22شرح املرح يف انتصريف :  (122)
 .252-252/ 1انكتاب :  (122)
 . 22-22انوجه انضعيف يف اننحو :  (125)

 و ما ورد يف اننص ) سيِّما ( وانصحيح ما أثبتَُّه. *
 .22-22انوجه انضعيف يف اننحو :  (121)
 . 12-25ينظر املصدر نفسه :  (127)
 وما بعدها . 212ينظر املصدر نفسه :  (122)
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كما أن املمتنع هو أعلى درجة من انضعيف فكيف نكننا أن ندخله يف ضمن انضعيف ، فضو 

عن أن انضعيف قد يكون جائزا كما ذكر انباحث ، بل هو إمنا يعربِّ كمصطلحات انقليل 

 اخل عن تفاضل وجوه انتأنيف انط آستقامت صحيحة . كما ذكرت آنفا، …وانردىء وانشاذ 

. نعم قد يرتقي انضعيف فيصل اىل درجة املنع إذا توافرت فيه أسباب وعلل واملمتنع ال يكون جائزا 

مصطلحات انضعف ، أو أنه هو ءعله ممتنًعا . نكن هذا ال يعخ أنِّ املمنوع مندر  يف ضمن 

عينه . وإن حد  هذا األمر ففي انغانب يكون مصطلح انضعف مقروًنا بأحد مصطلحات  ضعيفان

 املنع . نيدل حينها على أنِّ هذا انرتكيب أو االستعمال انضعيف قد آرتقى اىل درجة املنع نعلة ما . 

 

ع ، ووهم كل من خلَط بينهما . نوسأضع بني يدي انبحث أمثله تبني أن انضعيف غري املمت 

ديم يقول ابن مانك : )) وجيوز تقديم احلال على صاحبه ، وتأخريه إن مل يعرض مانع من انتق

وتقدنه على صاحبه اجملرور حبرٍف ضعيف على االصح ال ممتنع((  …كاإلضافة إىل صاحبه ،

 . أال ترى كيف أن ابن مانك فرق و بشكل جليِّ بني انضعيف و املمتنع . (125)

. (150)ومنه أيضا قول اجلامي يف أحد انرتاكيب : )) وإمنا مل حيكم عليه باالمتناع بل بانضعف ((

ه انضعيف فيدل عليه قول ابن جخ : )) وال ننعك قوِّة انقويِّ من إجازة انضعيف وأما إجازة انوج

فإن انعرب تفعل ذنك ، تأنيسا نك بإجازة انوجه األضعف ، نتصحِّ به طريقك ، و يرحب به 

 يف حني مل يفعلوا ذنك مع ) املمتنع (.  (152)خناقك إذا مل ءد وجها غريه (( 

أعخ )انضعف( ال عوقة نه  صطلح ) املنع ( ، وإمنا هو  وبهذا يتأكد ننا أن هذا املصطلح

( . وبذنك يتأكد ني صحة فهم االستاذ  ) انقويِّ مصطلح مستقلَُّ بنفسه يذكر قبانة انوجه

ووهم انسيد كريم  (151)اندكتور حسام اننعيمي من )) أنِّ انضعيف عند سيبويه ال يعخ املنع (( 

 ا يف هذا االمر .حساًمانذي خّطَأ اندكتور  (152)عبد احلسني 

 

 

 

 

 
                                                           

 .220-205تسهيل انفوائد :  (125)
 .1/25يائية :انفوائد انض (150)
 .2/11اخلصائص :  (152)
 . 27اننواسخ يف كتاب سيبويه :  (151)
 .212-212انوجه انضعيف يف اننحو :  (152)
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 ح :ــــ. انقبيـ2

وقد ذكر سيبويه حدِّ انقبيح بقونه هو ))أن تضع انلفظ يف    (152)ح : ضد احلسن (( ْب)) انُق  

وأحسُب أننا ال نستطيع أن جنزم من خول هذا انكوم أنَّ انقبيح عند سيبويه  (155)غري موضعه ((

  أو ،   (151)صور متعددة من ذنك : )) جائز وهو قبيح ((  يعخ املمتنع. وذنك ؛ ألنه ورد عنده على

 وهذا (155))) يف انقبح وأنَّه ال جيوز ((  ، أو (152)أو )) قبح و مل جيز (( ،  (157))) مل جيز وكان قبيحا((، 

ومما ياكد هذا  يدل على أن ) انقبح ( نه دالنته اخلاصة ونيس من تعبريات )املنع(، وال ) اجلواز(.

.  (200) (( إن محلت انكوم على انكاف املضمرة فهو قبيح ، وإن محلته على انشأن مل جيزقونه : )) ف

 بني املصطلحني ظاهر جليِّ .  فتفريقه

قال . ) املمتنع ( ، و ) انقبيح (  فرقوا بنيتنبهوا على هذا األمر فقد كان اننحاة االوائل و

ونو استعملت )من( يف هذا  …أيام( انزجاجي : ))تقول : )ما رأيته منذ يومني(، و )منذ اسه 

انباب مكان ) منذ ( فقلت : ) ما رأيته من يومني ، أو من شهرين ( ، كان ذنك قبيحا ، وأهل 

كذنك قال انسهيلي : )) وقد جيوز عندي ما منعوه من قونك )  ، (202)انبصرة ال جييزونه (( 

طلحة " يارسول اهلل ، التطاول التدن من األسد يأكلك( ؛ ألني وجدت يف حديث )ُأحد( قول أبي 

فلو قدِّرت هذا : إن ال تطاول ُيصشْبك ، كان ااال ، وهو انذي منعه   (201)ُيصْبَك سهامهم "

يف حني محل ابن يعية    (202) ، وقد ذكره سيبويه واعرتف بقبحه ((اننحويون إال على استقباح 

أحد مفعوالتها دون اآلخر: ))على قول سيبويه يف باب ) أعلم وأرى ( أنه ال جيوز االقتصار على 

)) ان انعطف على انضمري املرفوع املتصل بو  : وقال انرضي (202)انقبح ال على عدم اجلواز (( 

 . (205)تأكيد باملنفصل وبو فصل بني املعطوف، واملعطوف عليه قبيح ال ممتنع((

                                                           
 نسان انعرب : )َقُبَح( . (152)
 . 2/11انكتاب :   (155)
خ انلبيب غ، وم 212 ، وانعسكريات : 2/212، واملقتضب :  2/212، ونلمزيد ينظر : معاني انقرآن )انفراء( :  2/20املصدر نفسه :  (151)

:2/115 . 
 . 2/70انكتاب:  (157)
 . 211-2/212،  2/55املصدر نفسه :  (152)
 . 1/212املصدر نفسه :  (155)
 .  207/  2:  املصدر نفسه (200)
 . 225اجلمل يف اننحو :  (202)
 . 5/212صحيح انبخاري :  (201)
 .  2/57، وينظر : انكتاب :  21أماني انسهيلي :  (202)
 .7/12صل :شرح املف (202)
)) غري مستحسن ، وال حيكمون 2/152: )) قبح اظهار انفعل بل مل جيز (( وقال أيضا:  2/227: ، وقال يف 2/251شرح انكافية :  (205)

  طلق املنع (( .
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مع هذا فقد ورد عند و ،ومن هذه االمثلة يتأكد ما ذهبت انيه من أن انقبيح ال يعخ املمتنع 

سيبويه وعند غريه من اننحاة بهذا املعنى ومنه قونه : )) وآعلم ان حروف االستفهام كلها يقبح أن 

يصري بعدها اآلسم إذا كان انفعل بعد االسم : نو قلت : )هل زيُد قام وأين زيُد ضربته( ، مل جيز إال 

واز عن مسأنة حنوية واحدة . ويبدو أن . فهو يعرب  صطلحي انقبح ، وعدم اجل (201)يف انشعر (( 

كومه تأويوت خمتلفة . ف بن مانك مثو هذا اننص وغريه قد فتح اجملال أمام اننحاة نيتأونوا 

اىل انقول : )) كثر يف كوم سيبويه انتعبري بانقبح  (207)ذهب يف موضع من كتابه شرح انتسهيل

سبك وزيدا درهم ( ملا كان فيه معنى كفاك ، على عدم اجلواز ، وقد استعمله قبُل إذ قال يف ) ح

وقبح أن حيملوه على املضمر نووا انفعل ، واستعمله أيضا يف قونه : واما هذا نك وأباك فقبيح (( ، 

 (202) يف حني ذكر يف موضع آخر )) ومراد سيبويه بقبيح أنه غري مستعمل ، وحبسن أنه مستعمل ((

 واملنع على حدِّ سواء .  صطلحي اجلواز ،. وقد ذكرت أن سيبويه قرن مصطلح انقبح 

ه إىل أن ذكر سيبويه ملصطلح قبيح يف قونه : ))نو قلت : )أخذُتقد ذهب فبو حيان أما ا 

امنا يريد به أنه ) ممتنع ( إذ قال: ))نو قلت : أخذته بصاعٍد كان  (205)( كان قبيحا(( بصاعٍد

ويه مل يطلق على هذا انرتكيب سوى مع أن سيب . (220)قبيحا، ويعخ بقونه قبيحا ممتنعا(( 

، وتابع أبا حيان يف هذا كل من  مصطلح انقبح ومل يقرنه بغريه من مصطلحات املنع ، أو اجلواز

 .(222)ابن هشام ، وانشيخ خاند األزهري 

وممن وهم يف فهم مصطلح انقبح ندى سيبويه من املعاصرين اندكتور صاحب جعفر أبو 

انط ال تتفق –يريد كوم انعرب  –ال يرتدد يف رف  بع  تعبرياتهم جناح ؛ إذ ذكر أن )) سيبويه 

 .  (221)مع انقياس اننحوي ووصفها بانقبح وهو يريد به اخلطأ (( 

 ح ـــوهنا البد من االشارة اىل أني قد وجدت اندكتورة خدجية احلديثي قد تنبهت اىل أن مصطل

 

                                                           
 . 5/5، وشرح املفصل : 1/122، ونلمزيد ينظر : معاني انقرآن )انفراء( :2/202انكتاب :  (201)
 . 272وينظر :  ، 221/ 1شرح انتسهيل :  (207)
 . 2/212املصدر نفسه :  (202)
 .2/150انكتاب:  (205)

وأود االشارة هاهنا إىل أن انباحث كريم عبد احلسني قد فهم من هذا اننص أن أبا حيان قد أراد بانقبيح   . 212/ 1ارتشاف انضرب :  (220)

.  يف حني اراد ابو حيان بانقبيح: املمتنع يف هذا 25،212،212: املمتنع بشكل مطلق وآخذه على هذا ينظر : انوجه انضعيف يف اننحو : 

اننص فقط وندى سيبويه دون غريه ، ونيس يف قونه هذا ما يشعر بأنه يريد بانقبيح املمتنع على وجه اإلطوف ، ونعل ما ياكد 

( إذ قال يف انرتكيب ) آكو قوني هذا أن أبا حيان نفسه قد ذهب يف موضع آخر من كتابه إىل انتفريق بني ) انقبيح(، و)املمتنع

وذهب أيضا إىل اكثر من هذا إذ عدِّ انقبيح جائزا إذ   .1/22كان زيُد طعامك ( )) فهذا    قبيح  ،  وال نتنع (( ارتشاف انضرب : 

    .552/ 1املصدر نفسه :  قال : ))وال خوف يف جواز ) أتيتك أن تأتخ ( على قبح ((
 

 . 2/515، وشرح انتصريح :  211 ينظر : شرح شذور انذهب : (222)
 . 205هوامة وموحظات حول سريته وكتابه  :  –من أعوم انبصرة سيبويه  (221)
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 (222) .  انقبح عند سيبويه قد يكون جائزا وقد يكون غري جائز

اندكتور سعيد وقد طال االضطراب يف هذا املصطلح عددا من انباحثني املعاصرين ومنهم 

وعاد بعد عدِّة صفحات وذكر أنه مصطلح  (222)انزبيدي إذ ذكر أنه مصطلح قاطع حاسم يف انرد 

 ومن غري شك أن هذا تناق  وقع فيه انباحث انفاضل . (225)متأرجح بني انقبول وانرد 

مما د كاظم انبكاء وقد أشرت إىل هذا يف ما مضى إذ عدِّ مصطلح )انقبح ( وكذنك د. ام

انباحث كريم عبد  هعدَّ ، يف حني (221)يعرب عن تفاضل مستويات انتأنيف انط آستقامت صحيحة 

 ذكرت فيما مرِّوهما واهمان يف هذا فقد .  (227)ف عمن ضمن انتعبريات اندانة على انضاحلسني 

أن  وذكرت . ن غريهممن هذه املصطلحات دالنته اخلاصة انط متيزه  من انبحث ان نكل مصطلح

أنه مصطلح نه دالنته اخلاصة فو يدل : أي ، ا اجلواز وقد يراد به املنع أيًض قد يراد بهأحيانا انقبح 

( املنع املرتقي اىل على )املنع(، وال على )اجلواز( إال إذا اقرتن بأحدهما، فأنه يكون إما من ) انقبيح 

 أحد تعبريات ) املنع ( به ، أو )انقبيح اجلائز ( إذا أقرتن به أحد تعبريات اجلواز.  نما أقرت اإذ

،   (222)(( احلسن : ضد انقبح ونقيضه  ومن مرادفات هذا املصطلح تعبري )ال حيسن (؛ ألن ))

سن فيه انضمري ومن أمثلة وروده عند اننحاة قول انفراء :))وأما ماال حي. فنفي احلسن يعخ انقبح 

نقلة اجتماعه فقونك:)قد اعتقت مباركا أمس وآخر انيوم يا هذا( وانت تريد: )وآشرتيت آخر 

انفحة( من مرادفات انقبح ، إذ إن انفحة يف انلغة هو: )ونكن أن نعد تعبري (225)انيوم( ((

ونون ) وهم ويأتي هذا انتعبري يف انغانب مقرونا بلفظه ) وهم ( فيق (210)))انقبيح من انقول ((

ونكن أن نعد تعبري ) املكروه ( من مرادفات انقبيح أيضا؛ إذ إن انكريه يف انلغة يعخ  (212)فاحة ( 

 . (212). وقد تكرر هذا انتعبري ندى اننحاة كثريا(211)انقبيح 

 

 

 

                                                           
 .151انشاهد وأصول اننحو يف كتاب سيبويه :  (222)
 .255انقياس يف اننحو انعربي :  (222)
 . 212املصدر نفسه : (225)
 . 101،107ينظر : منهج كتاب سيبويه يف انتقويم اننحوي :  (221)
 . 22انوجه انضعيف يف اننحو :  (227)
 نسان انعرب : )حسن ( . (222)
 . 2/51،ومعاني انقرآن )األخفة(: 2/1، ونلمزيد ينظر املصدر نفسه :2/22معاني انقران :  (225)
 نسان انعرب : ) فحة ( .  (210)
 . 2/20ينظر : مغخ انلبيب :  (212)
 نسان انعرب : ) كره ( . (211)
 .2/12،وشرح املفصل : 2/217لفراء : انقرآن ن،ومعاني 2/222،2/22ثال : انكتاب : ينظر على سبيل امل (212)
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 :. انــرديء 2

أمثلة هذا ،ومن (212)ورد  انشيء فهو رديُء : فسد فهو فاسد(( …)) انرديُء : املنكر املكروه      

انتعبري ما جاء يف قول سيبويه : )) وزعم ناُس أن انياء يف )نوالي( و )عساني( يف موضع رفع ، جعلوا 

)نوالي( موافقة نلجر، وهي موافقة نلنصب كما آتفق اجلر واننصب يف ا اء وانكاف وهذا وجه 

وقد ورد  (211)من انقول(( ف: انرديءْلف(. فـ))اخَلْلومن مرادفات هذا انتعبري نفظة )َخ (215)رديء ((

 .(217)عند سيبويه يف قونه: ))أنه خلف أن تقول : ما أتاني إال من زيد((

ومن انتعبريات انط تقرتب من دالنته أيضا )املنكر( ، وقد أشرت يف دالنة انرديء انلغوية أنه  

أنيه إذ قال  يعخ املنكر. ومن أمثلة هذا انتعبري ما ذكره انرضي بشأن انفصل بني املضاف واملضاف

 . (212): )) وأنكر أكثر اننحاة انفصل باملفعول وغريه يف انسعة (( 

 

 موحظات وهي :عدة ني  بدتوبعد فمن خول عرض هذه انتعبريات 

تعددت املصطلحات ندى اننحاة يف انتعبري عن هذه انظاهرة . وهذا دنيل عدم  .2

عل مومح انتأثر  صطلحات علم آستقرارها مما أدى إىل اختوطها مع مفهوم ) املنع ( . ون

احلديث تبدو بارزة فيها إذا ما علمنا أن أغلب هذه املصطلحات ُأخذت عنه ، وال سيما أن ))  م 

 . (215)منهجا نكن تطبيقه يف انعلوم األخرى (( 

ذكرت يف تفسريي نلحد االصطوحي انذي أوردته نلمنع أنِّ من االشياء انط   .1

صحة انرتكيب غري املنطوقة ، وهذه انرتاكيب انط منعها منعت إلخو ا  قتضيات ان

اننحاة إمنا كانوا يقصدون بها إىل انتمثيل نلحكم اننحوي ، وإن مل يذكروا احلكم يف بع  

األحيان . أي أنهم يوردون انرتاكيب مباشرة. ويريدون بها كوما آفرتاضيا مبنيا على أساس 

 قاعدة حنوية تقضي  نعها .

ه انتعبريات استعما ا باننظر إىل مدنوالتها انلغوية يف املعاجم يوحظ يف هذ .2

 واملواءمة معها .

                                                           
 نسان انعرب : )ردأ (. (212)
،ومعاني انقرآن 2/20، ونلمزيد ينظر املصدر نفسه : 250،وينظر : انقياس يف اننحو انعربي : 1/271انكتاب :  (215)

-1/211،وحاشية انصبان على شرح االووني 2/121رة وانتذكرة :،وانتبص227،وانبغداديات:2/225،واملقتضب :2/50)األخفة(:

 عبارة )خبيثة ردي ة(.212
 نسان انعرب: )خلف(. (211)
 .2/122،وسر صناعة انعرب :1/20،وينظر :221-1/225انكتاب :  (217)
،و همع 2/25بن عقيل :،وشرح ا2/212،وشرح املفصل : 2/207،ونلمزيد ينظر : اننكت يف تفسري انكتاب :2/152شرح انكفاية :  (212)

 .1/25،21،225ا وامع :
 .25انرتاكيب غري انصحيحة حنويا يف انكتاب : (215)
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ال بد بعد عرض هذه انتعبريات من ذكر اآلسباب انط دعتخ إىل اختيار هذا  .2

 املصطلح عنوانا نلظاهر وهذه االسباب هي :

ظ دالنة على مفهوم ة ) املنع ( ومشتقاتها )امتنع، ممتنع، ممنوع( هي أكثر االنفاظإن نف –أ 

انظاهرة وياكد هذا ان اننحاة جعلوا االحكام اننحوية إما واجبا أو جائزا أو ممتنعا. فعربوا عن 

 هذه انظاهرة بلفظه )ممتنع(.

دالنة هذه نإن هذه انلفظة ) املنع ( مصدر نلفعل انثوثي ) منع ( وهي أكثر األنفاظ ابانة  –ب 

 كثرها آختصارا .انظاهرة من انتعبريات األخرى ، وأ

إن معنى هذه انلفظة يف انلغة يفضي إىل خصائص مفهومها اآلصطوحي ونيس فيها  - 

دالنة أخرى ، أو معنى آخر جيعلها تشرتك يف اندالنة على ظاهرة أخرى . كـ ) انردِّ ( مثو إذ يعد 

 أو انبدل. من تعبريات ) املنع ( ، وكذنك فهو عند انكوفيني يراد به ) انعطف ( حبروف انعطف

 ااخذة انط حتصل بني انعلماء يف مسائل انعربية .فضو عن أنه يتضمن معنى املخانفة وامل

إذ أو غريهما احلديث، أو انفقه آخر كعلم من علم  ستعاًرانيس ) املنع ( مصطلحا م -د

عة وهذا ما جيعل منه مصطلًحا موائًما نطبي يقابله يف اندراسات انفقهية نفظة ) انتحريم ( .

          انتأنيف اننحوي  ،  ومشعًرا ب ستقونيته .
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 انفصل انثاني

 

 وأسبابه، أمناط املنع،

 فيه واخلوف
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 املبحـث األول

 أمنــاط املنــع وأسانيبـه

 

مـن مسـتويات انكـوم     نيس نلمنـع أنـواع، وأسـانيب كـثرية مـع كونـه ظـاهرة متـس مسـتوى مهمـا               

انعربــي انفصــيح وهــو مــا يتعلــق بــانلحن، أو اخلطــأ انــذي ينتــاب أنفاظــه علــى مســتوى اجلملــة، أو          

انرتكيــب، ونــيس مســتوى األنفــاظ املفــردة حســب، ونعــل تعلــق هــذه انظــاهرة حبــدود انكــوم انعربــي     

هذا فـيمكن تقسـيم    انفصيح، واجتهادات اننحاة جعلها ال ختر  عن مدار هذين انعملني، وبناءا على

 -املنع على ثوثة أنواع:

 

وهذا اننوع يكاد يشـمل انظـاهرة ويعهـا إذ إن مـن انطبيعـي أن يبنـى حكـم         -منع انعرب: (2)

املنع على ما منعه انعرب أنفسهم، أو مـا امتنعـوا مـن انـتكلم بـه مـن غـري تصـريح بـذنك فهـي نغـتهم            

انـط تنتابهـا ونـذنك ابتعـدوا عنهـا، وامتنعـوا        وهم أدرى انناس  واضع انلحن فيها، ومـواطن انزيـغ  

إمنـا  …))من اننطـق بهـا، ونـرى يف كتـاب سـيبويه انكـثري مـن املـواطن انـط تـدل علـى هـذا إذ يقـول:              

 .(220)((…منعهم أن يدخلوا يف هذه األمساء األنف وانوم

ــه نــــيس يف كومهــــم أن يضــــمروا     …))ويقــــول:  ــذا طريقــــة انكــــوم، وال ســــبيله؛ ألنــ ونــــيس هــ

، ويقــول أيضــا: فـــ))هوها هنــا مســتكرهة ال يــتكلم بهــا انعــرب؛ ألنــه نــيس مــن مواضــعها         (222)ار((اجلــ

 .(221)عندهم((

وانعــرب قــد متتنــع مــن انــتكلم  ــا جيــوزه انقيــاس أحيانــا، ونعــل أبــن جــخ يغنــيخ عــن كــوم        

 .(222)كثري ههنا إذ أفرد بابا المتناع انعرب من انكوم  ا جيوز يف انقياس

نــا )رمحهــم اهلل( علــى هــذا األمــر، أو هــذا اننــوع مــن املنــع، وأونــوه أهميــة كــبرية      وقــد تنبــه حنات

 كما سيأتي يف املبحثني انقادمني من هذا انفصل.

وهو املنع املبخ على أراء اننحاة، واجتهاداتهم يف إصـدار احلكـم، وكمـا هـو      -منع اننحاة:( 1)

مـن  إمنـا قـاس اننحـاة مـا مل يسـمعوه      معلوم فإن اننحـو نـيس مبنيـا علـى كـل مـا مسـع عـن انعـرب، و         

قد منع اننحاة تراكيب، أو تعابري بنـاءا علـى انقيـاس مـع أنـه       ذا فعلى ما مسعوه، وانكوم اجلديد 

 نيس نه ما يعضده من انسماع، وكذنك انعكس اذ أجازوا تعابري أخرى مع عدم انسماع.

                                                           
 .1/202انكتاب:  (220)
 .1/225املصدر نفسه:  (222)
 .1/250املصدر نفسه:  (221)
 .200-2/251ينظر: اخلصائص:  (222)
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ــه أســـ        ــاب منـ ــذا بـ ــيبويه: ))هـ ــول سـ ــع قـ ــن املنـ ــوع مـ ــذا اننـ ــة هـ ــن أمثلـ ــو  ومـ ــون، وهـ تكرهه اننحويـ

وذكــر يف شــرح هــذا انبــاب أنــه ال جيــوز، فاننحــاة هــم انــذي يســتكرهون، ويقونــك أبــن       (222)قبــيح..((

. فاننحاة منعوا، واجاوزا، ورجحوا بنـاءا  (225)يعية: ))ومن اننحويني من يأبى االتساع يف انظروف..((

مــن حجــج، وبــراهني، وأدنــة     علــى اجتهــاداتهم ونظــرتهم إىل املســائل اننحويــة علــى وفــق مــا نــديهم         

 يدعمون بها حكمهم باملنع، أو خمانفته.
 

وقد يتفق انعرب، واننحاة علـى منـع مسـأنة حنويـة، ومـا أكثـر مـا         -منع انعرب، واننحاة:( 2)

مبخ على منـع انعـرب يقـول األخفـة األوسـط ))وهـذه        -كما ذكرت–يتفقون إذ إن حكم اننحاة 

امتنــاع انعــرب، …))، ويقــول أبــن جــخ: (221)ب وال أهــل اننحــو((مل نســمع بهــا مــن أحــد مــن انعــر َنْحــٌن

. ويقـول أبـن يعـية ))ومل جيـز عنـد أحـد       (227)واننحويني من إجازتهم )انتظرتك وطلوع انشـمس( (( 

 . أال تراهم يصرحون بأن انعرب واننحاة كليهما متفقان على املنع.(222)من اننحويني، وانعرب((

حـدود منــع انعــرب، أو اننحـاة، أو همــا معــا، وال غرابــة إذ إن   هـذه أمنــاط املنــع نراهـا ال ختــر  عــن   

 مدار هذه انظاهرة حول كوم انعرب، ومن ثم أحكام اننحاة املستقراة منه.

واحلكــم اننحــوي يتنــوع  علــى وفـق تنــوع أحكــام املنــع،  شــّكلت صــور صــوغهونلمنـع أيضــا أســانيب  

و متعــددا، أو مبنيــا علــى شــروط،  حبســب موضــوعه، فقــد يكــون هــذا احلكــم شــامو نلمســأنة كلــها، أ  

ومــن خــول اســتقرائي ملــواطن املنــع يف انــدرس اننحــوي وجــدت أن حكــم املنــع كــان عنــد اننحــاة علــى  

 -ثوثة أقسام:

هو احلكم انذي نيس فيه شروط، وإمنـا تكـون حانـة املنـع فيـه عامـة تشـمل         -:املنع املطلق( 2)

املتــأخرون والســيما أبــن هشــام بهــذا اننــوع مــن   حــدود املســأنة، وجوانبهــا ويعهــا، وقــد صــرح اننحــاة   

أنواع املنع فقانوا )نتنع مطلقا(، ومن أمثلته قول أبن مانـك: ))وال يعمـل مـا بعـد )إال( فيمـا قبلـها       

. فهــذه املســأنة غــري خاضــعة نشــروط معينــة جيــوز فيهــا عمــل مــا بعــد )إال( فيمــا قبلــها     (225)مطلقــا((

مطلقــا، ومــن أمثلــة هــذا اننــوع أيضــا ))ال جيــوز تــرخيم  فضــو عــن أن أبــن مانــك صــرح بأنهــا متتنــع  

 .(220)وع املذكر انسامل مطلقا، وكذا ال جيوز ترخيم املنسوب مطلقا((
 

                                                           
 .2/277، وينظر: اننكت يف تفسري كتاب سيبويه: 2/222انكتاب:  (222)
 .7/12فصل: شرح امل (225)
 .1/275معاني انقرآن )األخفة(:  (221)
 .212-2/217سر صناعة اإلعراب:  (227)
 .1/25شرح املفصل:  (222)
 .272، 77، وينظر: 205تسهيل انفوائد:  (225)
، 112، 2/205، وهمـع ا وامـع:   227،225، 220، 1/212، 275، 212، 207-2/201، ونلمزيد ينظر: مغـخ انلبيـب:   2/251شرح انكافية:  (220)

 .25، وحاشية انشيخ حسن انعطار: حل125، 2/122وشرح ابن عقيل: 
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وقد تكرر هذا اننوع عند اننحاة أيضـا، ويبـدو أنهـم أرادوا بـه توكيـد حكـم        -:املنع انواجب( 1)

عــ  املصــطلحات انــط تقــدم انكــوم  املنــع، وانتأكيــد علــى االنتــزام بــه، وبنــاءا علــى هــذا نكــن عــد ب  

عليها يف انفصل األول من مثل )ال جيوز انبتة، أو ال جيوز أبدا( يف ضمن هذا اننوع نكونهـا تـدل علـى    

تأكيــد احلكــم تأكيــدا باتــا، ومــن أمثلتــه قــول أبــي انربكــات االنبــاري: )).. وإن كــان ندبــة اننكــرة     

أيضـا قـول أبـن مانـك: ))وإذا أضـيف اسـم زمـان         . ومنـه (222)نيس فيها فائدة وجب ان ال تكون جائزة((

 .(221)إىل ولة مستقبلية املعنى وجب عند سيبويه منع كونها امسية((

انرضــي يف حـني عــرب عنـه    .(222)بقونـه ) اشــد املنـع (   عـن هــذا اننـوع مـن املنــع    انســريايف وقـد عـرب   

 واحد من حيث اندالنة.. وأرى أن انلفظني يعربان عن مفهوم (222)بقونه )متحتم املنع(االسرتابادي 
 

وهو احلكم انذي ال يشمل املنـع فيـه ويـع أجـزاء املسـأنة وإمنـا        -:املنع املشروط )املقيد( (2)

يقتصــر علــى جانــب منــه ومــن ذنــك مــثو مســأنة حــذف املبتــدأ فهــو ممتنــع يف حــانتني إحــداهما إذا    

ال نتنع حذفه مطلقا إمنا  ، فاملبتدأ(225)كان )ما( انتعجبية، واألخرى إذا حذف ومل يكن عليه دنيل

ومن أمثلته أيضا قول انرضي: ))وامتنع انرتخـيم يف املسـتغا      امتناع حذف مقيد بهاتني احلانتني.

 ونيس املستغا  مطلقا. (221)انذي أخره املد((

ويدخل يف ضمن هذا اننوع أيضا املنـع انـذي ءـوز فيـه حـاالت نكـن بشـروط ومـن أمثلـة هـذا أن           

. فهــذا انتعــبري (227)مــا جــاءني زيــد اال عمــرا( فــو جيــوز إال علــى معنــى )نكــن( ((   أحــدهم نــو قــال: )) ) 

ممتنــع إذا أردت بــه االســتثناء، ونكــن نــو ذكرتــه علــى معنــى )نكــن عمــرا( جــاز، فهــو جــائز علــى هــذا        

 انشرط فقط. 

وأمثلـة هــذا اننــوع كــثرية جــدا، ومنهــا مسـأنة امتنــاع االبتــداء بــاننكرة إال إذا أفــادت، وكــذنك   

 .(222)ناع كون ظروف انزمان أخبارا عن اجلثث إال بشرط انفائدة، وغريهاامت

 أي أن هذا املنع نيس على إطوقه إمنا هو جائز، نكن بشروط، أو يف حاالت معينة.

 

 

 
                                                           

 .212-2/211اإلنصاف:  (222)
 .1/2072، وينظر: 1/522شرح انكافية انشافية:  (221)
 .(   2، هامة : )  222/ 2ينظر : انكتاب :  (222)
 .2/50ينظر: شرح انكافية:  (222)
 .252-2/251ينظر: شرح اجلمل:  (225)
 .2/250شرح انكافية:  (221)
 .152-2/150األصول:  (227)
، وشرح ابن عقيـل:  205، وتسهيل انفوائد: 520، 222، 2/125، وشرح اجلمل: 1/270، 2/125نلمزيد من هذه األمثلة ينظر: األصول:  (222)

2/207 ،1/12-15. 
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 املبحث انثاني

 أسباب املنع يف اندرس اننحوي

 

يـدون بـه رفـ     يف انفصل األول من هذا انباب أن اننحاة كـانوا يطلقـون حكـم املنـع وير     ذكرُت

ت  قتضــيات انصــحة،  نطــق، أو تركيــب، أو اســتعماال، أو إعــراب، أو عمــل، أو إجــراء مــا؛ ألنهــا أخّلــ        

وانقواعد اننحوية انضـابطة  ـا، وذكـرت أن دـة علـو، أو أسـبابا كانـت وراء هـذه األحكـام اخلاصـة           

نــع( نكونــه حكمــا مــانع بــاملنع، وهــو أمــر يبــدو طبيعيــا إذ إن نكــل حكــم علــة، أو ســببا، ومــن ثــم نكــل )م  

كان مسبب نلحكم رفضا نلنطق، أو انرتكيب، أو االستعمال وغريها، ومن خول استقرائي مـواطن  

املنع يف اننحو انعربي وجدت أن اننحاة مل يرتكـوا يف انغانـب حكمـا بـاملنع مـن غـري أن يـذكروا علـة         

ظــاهرة نــدى اننحــاة، ومبلــغ  هــذا املنــع، وهــذا إن دل علــى شــيء فإمنــا يــدل علــى مقــدار أهميــة هــذه ان   

عنايتهم بها على وعورة مسانكها. وكيف ال! وهي متس حفظ نغتهم ونغة كتابهم املبـارك )انقـرآن   

انكــريم( وصــونها مــن كــل حلــن يطــرأ عليهــا، أو خلــل يعتورهــا، فلــيس ننــا إذن إال أن نســجل إجوننــا  

 وتقديرنا جلهدهم املبارك هذا.

اننحاة فجعلوا انسماع أول هـذه انعلـل احلامسـة يف حكمهـم     وتعددت هذه األسباب، وانعلل ندى 

ــل       ــع، وانعمـ ــاملعنى، واملوقـ ــل كـ ــن انعلـ ــا مـ ــاس وغريهـ ــم انقيـ ــن ثـ ــاملنع ومـ ــرتاح:   …بـ ــاء يف االقـ اخل جـ

))اعتوالت اننحـويني صـنفان: علـة تطـرد علـى كـوم انعـرب وتنسـاق إىل قـانون نغـتهم، وعلـة تظهـر             

م يف موضــوعاتهم وهــم نــألوىل أكثــر اســتعماال،   حكمــتهم وتكشــف عــن صــحة أغراضــهم ومقاصــده  

ومنهـا: علـة    (225)وأشد تداوال، وهي واسعة انشعب إال أن مدار املشهور منها على أربعة وعشـرين نوعـا((  

مســاع، وعلــة تشـــبيه، وعلــة اســـتغناء، وعلــة اســـتثقال، وعلــة فــرق، وعلـــة نظــري، وعلـــة نقــي ، وعلـــة         

 .اختصار، وعلة ختفيف، وعلة تضاد، وعلة أوىل

وهــذه انعلــل انــط ذكرتهــا كانــت أســبابا نلمنــع أيضــا فضــو عــن علــل أخــرى هاأنــذا أوردهــا             

 بتفصيوتها مستشهدا باألمثلة املستقاة من كوم اننحاة أنفسهم.

 

هو اندنيل األول من أدنة انصناعة اننحوية، وعليه تقـوم دعـائم اننحـو انعربـي،      -انسماع:( 2)

نعربي انفصـيح املنقـول باننقـل انصـحيح اخلـار  عـن حـد انقلـة إىل         وقد حده انعلماء بأنه ))انكوم ا

حد انكثرة، فخر  عنه إذا ما جاء شاذا يف كوم انعرب من املوندين، وما شذ مـن كومهـم كـاجلزم    

                                                           
 .22االقرتاح:  (225)
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. وقــد مثــل انســيوطي نعلــة انســماع هــذه قــائو: ))وعلــة انســماع مثــل      (250)بـــ)نن(، واننصــب بـــ )مل( (( 

 .(252) يقال: )رجل أثدى( نيس نذنك علة سوى انسماع((قو م: )امرأة ثدياء(، وال

فانسماع إذن انكوم انعربي انفصيح املنقول عن انفصحاء مـنهم املـبخ علـى املسـتفي  املطـرد      

مـــن نغـــتهم ونـــيس علـــى انقليـــل، أو اننـــادر، أو انشـــاذ عنهـــا، فهـــو إذن ))جمموعـــة مـــن األعمـــال تبـــدأ    

ــد، و    ــن انقواعـ ــف عـ ــي بانكشـ ــأموت، وتنتهـ ــيم،     بانتـ ــنيف، وانتقسـ ــاء: انتصـ ــدء، واالنتهـ ــني انبـ ــوم بـ يقـ

. ونكون )املنع( حكما أي )قاعدة حنويـة(، فهـو إذن مـبخ علـى انسـماع، ومـن مهماتـه        (251)واالستقراء((

أيضا أنه علة إلنكار كل ما ال بانصـواب، أو منعـه يقـول. انـدكتور امـد خـري احللـواني: ))علـى         

فيسـتعمل نتحقيـق قاعـدة، أو     …ط، بل تناط به أعباء أخـرى أن انسماع ال يقف عند حدود االستنبا

 .(252)إنكار ظاهرة((

واألمثلــة انــط تــدل علــى أونويــة انســماع، وأهميتــه يف احلكــم بــاملنع كــثرية جــدا منهــا مــا هــو          

. وال جيـوز )ســقيك(  …مبثـو  يف أقــوال سـيبويه إذ يقــول: ))إذا قلـت: )ســقيا نـك( نتــبني مـن تعــخ     

. وقــد عقــب انســريايف علــى قــول ســيبويه هــذا قــائو: ))ذكــر    (252)انعــرب(( إمنــا ءــري ذا كمــا أجــرت 

. (255)سيبويه هذه األشياء على حنو استعمال انعرب  ا، ومل جيز )سـقيك(؛ ألن انعـرب مل تـدع بـه((    

فهو ننع أن تقول: )سقيك(؛ ألن انعرب مل تسـتعمل هـذا انتعـبري، وكـذنك أجـاز قـول انعـرب )هـو         

و مخ مكان انسارية(  ومـن ثـم ذكـر أنـه: ))نـيس جيـوز هـذا يف كـل شـيء نـو           مخ معقد اإلزار(، و) ه

ــا        ــذا مـ ــتعمل مـــن هـ ــز، فاسـ ــربط انفـــرس( مل جيـ ــد(، أو )مـ ــأ زيـ ــو مـــخ جملســـك(، أو )متكـ قلـــت: )هـ

. فهـو يصـرح بـأن اجلـواز ينبغـي أن يقتصـر علـى مـا مسـع          (251)استعملت انعرب وأجـز منـه مـا أجـازوا((    

 ه، وننأى عما مل يستعملوه يف كومهم، وخماطباتهم.عن انعرب، فنستعمل ما استعملو

ونعــل يف قونــه اآلتــي مــا يــدل بوضــوح علــى أهميــة انســماع عنــد ســيبويه وكونــه انســبب األول         

وأمــا قــول اننحــويني )قــد أعطــاهوك، وأعطــاهوني( فإمنــا هــو شــيء    …))وانــرئيس يف املنــع إذ يقــول: 

ــه انعــرب، ووضــعوا انكــوم يف غــري        ــم بــه كــان        قاســوه مل تكلــم ب مواضــعه، وكــان قيــاس هــذا نــو تكل

 . فهو ننع حكما قاسه اننحاة؛ ألنه مل يسمع، وبذنك وضع انكوم يف غري موضعه.(257)هينا((

                                                           
 .12، واالقرتاح: 25، وينظر: اإلغراب يف جدل اإلعراب: 22ملع األدنة:  (250)
 .22االقرتاح:  (252)
 .21أصول اننحو انعربي:  (251)و  (251)

 

 .271-272، وينظر: انشاهد وأصول اننحو يف كتاب سيبويه: 2/222انكتاب:  (252)
 (.2/270( وأورد انشنتمري هذا انكوم بتمامه. ينظر: )اننكت: 1، )ا امة:2/222انكتاب:  (255)
 .222-2/220، وينظر: 2/222انكتاب:  (251)
 .1/212انكتاب:  (257)
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ومل اتلــف اننحــاة انوحقــون عــن ســابقيهم فيمــا أسســوه يف هــذا انشــان، فــابن جــخ أفــرد يف        

أورد فيـه أمثلـة    (252)عـن انسـماع((  كتابه اخلصائص بابا أمساه ))باب االمتناع من تركيب ما ار  

كان عدم انسماع علة ملنعها، وأبن احلاجب منع تقـديم احلـال علـى اجملـرور إذا كـان صـاحب احلـال        

هــو اجملــرور حنــو )مــررت راكبــا بزيــد(، وذكــر ان ))وجــه املنــع هــو أنــه كثــر احلــال مــن اجملــرور يف              

ا نوقع يف كومهم مقدما، فلمـا  كومهم، ومل يسمع من انفصحاء تقدنه، ونو كان تقدنه جائز

 .(255)مل يقع دل على امتناعه((

وقال انرضي االسرتابادي: ))وكلهم منعوا )عشـرون أنـا رجـل(، و)أي رجـل( نعـدم انسـماع، وإن       

. فهـو يصـرح بـأن انقيـاس جييـز هـذا انتعـبري بيـد أن انسـماع ننعـه؛ ونـذنك            (210)مل ننعه انقياس((

 امتنع.

اآلتي ما يكشف عن مبلغ أهمية انسماع حجة يف تأييد حكـم املنـع،    ونعل يف كوم ابن احلاجب

أورده إذ يقـول: ))وإذا تعــارض املعنيــان يف اإلجــازة واملنــع كــان األصـل املنــع حتــى يثبــت انبــاب عنــدهم   

 . إذن املنع هو األصل فإذا ثبت املسموع ارتفع املنع.(212)مساعا، فقد تبني أن ما مل يسمع ال ينه ((

مــن أن اســتعرض مومــح االعتمــاد علــى انســماع يف حكــم املنــع، وذنــك بعــرض أدنــة  والبــد ههنــا 

 -االستشهاد اننحوية نكونها من أهم ما احتج به اننحاة سببا نلحكم باملنع، وعلى حنو مما يأتي:
 

ال شك يف أن اننص انقرآني هو أرقى اننصوحل انلغويـة انعربيـة،    -انقرآن انكريم:  (2)

.ألن انقــرآن ســنة ال ختــانف فيــه …))صــاحة، وبوغــة يقــول انزجــا : وأعوهــا مقامــا، وأمساهــا ف

. (211).وما فيه فأفصح مما جيوز، فاالتبـاع فيـه أوىل((  …انرواية عن اننى )صلى اهلل عليه وسلم(

ومن أمثلة االستشهاد بانقرآن انكـريم دنـيو علـى املنـع مـا ذكـره املـربد بشـأن قـو م )نـوالك( إذ           

                       ذا خطــأ ال يصــلح، إال أن تقــول: ))نــوال أنــت(( كمــا قــال اهلل عــز وجــل   قــال: ))وانــذي أقونــه إن هــ

 .(212)(((212) چ  حب جب يئ ىئ چ

                                                           
 .12-1/25ينظر: اخلصائص:  (252)
 ، إذ منع مسأنة ما وعلل املنع بأنه ))مل ينقل، فلم يسمع، فلم جيز((.2/117، وينظر: 2/222اإليضاح يف شرح املفصل:  (255)
-1/75، 2/210، وهمـع ا وامـع:   212، 222، ونلمزيد من هذه األمثلة ينظر: انرد على اننحاة: 2/221، وينظر: 2/75شرح انكافية:  (210)

 .2/10، واألشباه واننظائر: 52، 71
 .2/257اإليضاح يف شرح املفصل:  (212)
 .1/210معاني انقرآن وإعرابه:  (211)
 .22سبأ:  (212)
، 105/ 2، وانتبصرة وانتـذكرة:  215، واجلمل يف اننحو: 212، 212/ 2، واالصول: 1/222، ونلمزيد ينظر: املقتضب: 225/ 2انكامل:  (212)

 .222/ 2وشرح املفصل: 
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وهـــي ))اخـــتوف أنفـــاظ انـــوحي املـــذكور يف كتبـــة احلـــروف، أو        -انقـــراءات انقرآنيـــة: ( 1)

نيـة دنـيو يـدعم    . ومل يسـتدل اننحـاة بـانقراءات انقرآ   (215)كيفيتها من ختفيف، وتثقيل، وغريهمـا(( 

حكمهم باملنع حبسب مـا اطلعـت عليـه مـن املصـادر انـط عرضـت ملثـل هـذا األمـر، وإمنـا أوردهـا بعـ               

اننحاة دنيو، وحجة نرد حكم املنـع، وأمثلـة هـذا كـثرية ومنهـا مسـأنة انفصـل بـني املضـاف واملضـاف           

 ڭ ڭ   ڭ ۓ چإنيه، ومـا اسـتدل بـه اجملـوزن مـن قـراءة ابـن عـامر نقونـه تعـاىل           

ــب     .(211) چ ۆ    ۇ ۇ ڭ ــل(، ونصـ ــع )قتـ ــول، ورفـ ــن( نلمفعـ ــاء )زيـ ببنـ

 . يف رد حكم منع انفصل بني املتضايفني.(217))أوالدهم(، وجر)شركائهم(
 

وقد استشهد اننحاة بـه حجـة إلسـناد حكمهـم بـاملنع، ومـن ذنـك إنـه          -احلديث انشريف:( 2)

نـون فيقـال: )مل يـك( ))أمـا إذا القـت      إذا جزم املضارع من )كان( قيل: )مل يكن(، وقد حتـذف هـذه ان  

( ) نبينـا  )أي اننون( متحركا، وكان هذا املتحرك ضـمريا متصـو، فيمتنـع حـذف اننـون، كقـول      

. (212)( يف ابن صياد: )) إن تكنه فلـن تسـلط عليـه، وأال تكنـه فـو خـري نـك يف قتلـه((        نسيدنا عمر )

 .(215)فو جيوز حذف اننون، فو تقول )إن يكُه، واال يكُه(
 

قلما اختذ اننحـاة مـن كـوم انعـرب شـاهدا علـى حكمهـم بـاملنع، أو دنـيو           -كوم انعرب: (2)

يقويه، وإمنا كانوا يورودن انشواهد انفصيحة من كـوم انعـرب انفصـحاء، وأمثـا م، وأشـعارهم يف      

م املنـع  انغانب نرد قاعدة املنع، ومن ثم ءويزها، ومن أمثلة استشهادهم بكوم انعرب دنيو علـى حكـ  

فانـذي ال  …))ما ذكره ابن عصفور يف األفعال انناقصـة انـط نتنـع تقـديم أخبارهـا عليهـا إذ قـال:        

، وأما )قعد(، فألنها مل تستعمل إال يف جمـرى املثـل، فـو    …جيوز تقديم خربه عليه )ما دام(، و)قعد(

 .(270)حربة( (( يغري عما استعمل عليه من تأخري اخلرب، وذنك: )شحذ شفرته حتى قعدت كأنها

ومن أمثلة االستشهاد بانشعر قـول ابـن جـخ يف أحـد نواصـب املضـارع، وهـو )انفـاء(: ))تقـول يف          

األمر: )زرني فأزورك(، وانتقدير: )زرنـي فـأن أزورك(، وال جيـوز إظهـار )أن( ههنـا؛ ألنـه أصـل مرفـوض،         

 وكذنك بقية أخواتها. قال انشاعر:

 (272)فنسرتحيا(( ىل سليماَنا فسيحا       إًقَنسريي َع يا ناُق

                                                           
 .222/ 2انربهان يف علوم انقرآن:  (215)
 .227األنعام:  (211)
 .170انسبعة يف انقراءات:  (217)
 .211/ 2فتح انباري بشرح انبخاري:  (212)
 .25/ 1، وهمع ا وامع: 222/ 2، ونلمزيد ينظر: املصدر نفسه: 200-155/ 2ينظر: شرح ابن عقيل:  (215)
 .222/ 2شرح اجلمل:  (270)
 .252-252/ 2، وهمع ا وامع: 205/ 2، ونلمزيد ينظر: انتبصرة وانتذكرة: 212انعربية: انلمع يف  (272)
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إال أن ما ورد من هذه انشواهد )نثرا، أو شعرا( نرد حكم املنع أكثر بكـثري ممـا جـاء منهـا نـدعم      

احلكــم ذاتــه، وتعضــيده، وســأحاول أن أتنــاول هــذا األمــر تفصــيو يف املبحــث انثانــث مــن هــذا انفصــل     

 منع حانة ما، أو ءويزها. )بعونه تعاىل( ملا نه من أثر يف مسأنة اخلوف بني اننحاة يف
 

))وهـو   (271)هو ))محـل فـرع علـى أصـل بعلـة، وإجـراء حكـم األصـل علـى انفـرع((           -انقياس:( 1)

. فانقيــاس إذن مــن أهــم أســس عمليــة انبنــاء  (272)معظــم أدنــة اننحــو واملعــول يف غانــب مســائله عليــه(( 

ر امــد خــري احللــواني  اننحــوي، فــو غرابــة أن يعــد مــن أهــم أســباب املنــع، أو عللــه. يقــول انــدكتو      

))وكثريا ما يكون انقياس وسيلة نرف  ظاهرة قال بها بع  اننحويني، من ذنـك أن حنـاة انكوفـة    

جيعلون الم انتعليل هي انناصبة نلفعل املضارع يف مثل: )قعدت ألسرتيح( فرف  انبصـريون ذنـك؛   

 .(272)ألن انقياس ننعه((

ديا يف اننحـــو انعربـــي يعـــرف مـــن خونـــه  يف حـــني جعلـــه انـــدكتور ســـعيد انزبيـــدي معيـــارا نقـــ 

. فمــا خــانف انقيــاس، أو خــر  عــن قوانينــه منعــه اننحــاة يقــول ابــن احلاجــب:         (275)انصــواب واخلطــأ 

. فهـو يصـرح بأهميـة انقيـاس     (271)))ارتكاب مستبعد أجدر من ارتكاب ما ار  عن انقاعدة املعلومـة(( 

قومـا يقونـون: )أخـذت انثوثـة انـدراهم يـا        علة نلحكم باملنع ومن أمثلة ذنـك قـول املـربد: ))اعلـم أن    

فتــى(، و)أخــذت اخلمســة عشــر انــدرهم(، وبعضــهم يقــول: )أخــذت اخلمســة انعشــر انــدرهم(، و)أخــذت  

انعشرين اندرهم انط تعرف( وهذا كله خطأ فاحة، وعلة من يقـول هـذا االعـتول بانروايـة، ال أنـه      

 .(277)((…يصيب نه يف قياس انعربية نظريا

سأنة ذاتها: ))ففساد هذا بني جدا، وينبغي ملن تـبني فسـاد مـا قانـه أن يرجـع مـن قبـل        وقال يف امل

. فهو ننع نطقا مسـموعا عـن انعـرب؛ ألن انقيـاس     (272)إىل حقيقة انقياس، وال ن  على انتقليد((

ننعه، ومنه أيضا قول ابن انسرا : ))وانقياس احمل  يوجب إذا اختلف عـامون يف امسـني أو أكثـر    

 .(275)ك مل جيز أن تثخ صفتهما، وال حا ما، الختوف انعاملني انلذين عمو يف االمسني((من ذن

 ويقول ابن جخ تعقيبا على قول انشاعر:

 ِموال  عمِّ الغـــــــسٍِّ ـُةمنها وإن نت       فطعنــــــَ ُجْنَي ه إْنَقفلم أْر

                                                           
 .52ملع األدنة:  (271)
 .70االقرتاح:  (272)
 .52أصول اننحو انعربي:  (272)
 وما بعدها. 225ينظر: انقياس يف اننحو انعربي:  (275)
 .222 -221/ 2اإليضاح يف شرح املفصل:  (271)
 .275/ 1املقتضب:  (277)
 .277/ 1املصدر نفسه:  (272)
 .155 -152، 22/ 1، 27/ 2، وينظر: 22/ 1األصول:  (275)
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وقدم اجلواب، وهذا عند كافـة أصـحابنا   : ))فذهب أبو زيد إىل أنه أراد: )إن ينج منها فلم أرقه( 

 .(220)((…غري جائز، وانقياس نه دافع، وعنه حاجز

فهذه األمثلة تكشف بوضوح مقدار أهمية انقياس يف منع مسأنة ما، وأغلـب مسـائل املنـع كـان     

ــذا        ــا ذهـــب إىل هـ ــدة نلمنـــع كمـ ــة انوحيـ ــاس نـــيس انعلـ ــد أن انقيـ ــاس. بيـ ــا بانقيـ ــون  ـ ــاة يعتلـ اننحـ

لني انــدكتور فتحــي عبــد انفتــاح انــدجخ، وانــدكتور ســعيد انزبيــدي، وذنــك يف      انبــاحثني انفاضــ 

معرض حديثهما عن املصطلحات انط تندر  يف ضمن حكم املنع من مثـل )ال جيـوز(، و)ال تقـول(، أو    

اخل، فـــذكرا أن هـــذه …املصــطلحات انـــط اختلطـــت  صـــطلح املنـــع حنــو: قبـــيح، وضـــعيف، وبعيـــد  

. (222)حــاة يف وصــفهم انكــوم تعــخ أنــه خــار  عــن انقيــاس غــري مطــابق نــه  األنفــاظ انــط اســتعملها انن

واحلق إنخ ال أتفق مع باحثينا انفاضلني فيما ذهبا إنيه إذ إن انقياس نـيس انعلـة انوحيـدة املسـببة     

حلكم املنع، إذ تقدم أهمية انسماع يف هذا احلكم، وسأعرض الحقا نلعلل األخـرى انـط كانـت سـببا     

ا أســباب نلحكــم وإال فمــاذا نعــد هــذه انعلــلت فضــو عــن أن حكــم املنــع هــو قاعــدة       نلمنــع فهــذه كلــه 

حنويــة كمــا ذكــرت يف انفصـــل األول مــن هــذا انبـــاب شــأن أيــة قاعــدة أخـــرى  ــا عللــها وأســـبابها           

 املتعددة.  

ويزاد على هذا كلـه أن اننحـاة أنفسـهم قـد قـرروا أن انسـماع إذا منـع مسـأنة جـائزة يف انقيـاس           

 ينبغي أن يكون باملنع، ألنه مقدم على انقياس.فإن احلكم 

ومن أمثلة هذا قول ابن انسرا : ))وال تقول )حتـاه(، وغـري سـيبويه جييـز: )حتـاه(، و)حتـاك( يف       

.وانقول عندي مـا قانـه سـيبويه؛ ألنـه غـري معـروف اتصـال )حتـى(         …اخلف ، وال جييزون يف اننسق

ث أنـه حـرف، واحلـروف نـيس ممنوعـا دخو ـا علـى        . من حيـ (221)بانكاف، وهو يف انقياس غري ممتنع((

انضــمائر، وكــذنك أبــو علــي انفارســي إذ يقــول: ))قــد جيــوز يف انقيــاس أشــياء كــثرية ال جيــيء بهــا  

. ممـا جعـل تلميـذه ابـن جـخ يفـرد بابـا        (222)االستعمال، فإذا مل يستعمل نه ترك، وإن أجازه انقياس((

ــاع انعــرب مــن انكــوم  ــا جيــوز يف ا      . وإىل هــذا ذهــب ابــن والد إذ قــال: ))وقــد     (222)نقيــاس((يف ))امتن

متتنــع انعــرب مــن انــتكلم بشــيء، وإن كــان انقيــاس يوجبــه، ويتكلمــون بانشــيء وإن كــان انقيــاس          

 .(225)ننعه، وإمنا سبيلنا أن نتبع انعرب يف كومها((

                                                           
/ 2، وشـرح املفصـل:   222/ 2، واننكـت يف تفسـري كتـاب سـيبويه:     151-155/ 2، ونلمزيد ينظر: املصدر نفسه: 250/ 1اخلصائص:  (220)

 .27/ 1، 200-155/ 2، وشرح ابن عقيل: 200/ 1، وشرح اجلمل: 25
 .212، وانقياس يف اننحو انعربي: 272اهرة انشذوذ يف اننحو انعربي: ينظر: ظ (222)
 .211/ 2األصول:  (221)
 .205املسائل املشكلة )انبغداديات(:  (222)
 .1/211، وارتشاف انضرب 211، 202، 55 -52/ 2، ونلمزيد ينظر: املصدر نفسه: 200-251/ 2ينظر: اخلصائص:  (222)
 .212ت اننحوية: نقو عن املااخذا 22االنتصار:  (225)
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ة  ـا  ومن كل ما تقدم يتأكد أن انقيـاس نـيس انعلـة انوحيـدة يف املنـع. نكـن هـل انتـزم اننحـا         

أسسوه من تقديم انسماع على انقياست وقد رأينا املربد ننع نطقا عن انعرب؛ ألنـه خـانف انقيـاس،    

 وسأحاول اإلجابة عن هذا انتسا ل تفصيو يف املبحث انقادم من هذا انفصل )إن شاء اهلل(.

 ومما يدخل ضمن انقياس أيضا: ما منعه اننحاة قياسا على حانة أخرى، ومن ذنـك مـا ذكـره   

سيبويه يف قو م: )سري عليه سري انربيـد( إذ قـال: ))وال جيـوز أن تـدخل األنـف وانـوم يف )انسـري( إذا        

. فهــو (221)كـان حــاال، كمـا مل جيــز أن تقـول: )ذهــب بـه املشــي انعنيـف( وأنــت تريـد أن ءعلــه حـاال((       

علـى احلـال؛    ننع دخول األنف وانوم على املصدر إذا كان  عنى احلـال قياسـا علـى منـع دخو مـا     

ألن احلال نكرة، ومنه أيضا قونه: ))واعلم أنه ال جيوز أن تصف اننكرة، واملعرفة كمـا ال جيـوز وصـف    

، وكذنك قول انرضـي: ))وإمنـا املمتنـع أن يعمـل عـامون خمتلفـان يف حانـة واحـدة         (227)املختلفني((

 .(222)عمو واحدا يف معمول واحد قياسا على امتناع حصول أثر يف ماثرين((

ال ختفـــى أهميـــة املعنـــى يف حنونـــا انعربـــي فهـــو ))انـــذي يبعـــث يف قواعـــده رواءا    -املعنـــى:( 2)

، وذنــك؛ ))ألن انلغـــة مــا وجـــدت إال   (225)وحيويــة، وقـــدرة علــى ممازجـــة األفكــار، واألذواق، واملشـــاعر((   

ذ اإلخـول  . وبناءا على هذا فو غرابة أن يعد املعنى من أهم أسباب احلكـم بـاملنع إ  (250)نإلفصاح عنه((

 -به يادي إىل بطون انكوم، ومن انعلل املعنوية املسببة حلكم املنع ما يأتي:

ومـــن أمثلتـــه قـــول ســـيبويه: ))وتقـــول: )ال تأكـــل انســـمك   -اإلخـــول بـــاملعنى وفســـاده: -أ

. ومنـه أيضـا قـول املـربد مـن ))أنـك نـو قلـت:         (252)وتشرب انلنب(، فلو أدخلت انفاء ههنا فسد املعنـى(( 

د اهلل منطلقا( نكان املعنى فاسدا، ألن هذا االسـم ال يكـون نـي يف حـال االنطـوق ويفـارقخ يف       )أنا عب

.وهذا انباب إمنا يصلحه ويفسده معناه، فكل ما صلح به املعنى فهو جيد، وكـل مـا فسـد بـه     …غريه

 .(251)املعنى فمردود((

ل انـدكتور فاضـل انسـامرائي    ففساد املعنى إذن من أهم املوانع املعنوية يف حكم املنـع، وقـد تنـاو   

اإلخـــول بـــاملعنى يف ضـــمن املوانـــع انـــط تتعلـــق بـــاملعنى، وأورد أمثلـــة علـــى ذنـــك ومنهـــا: ))إذا كـــان  

انتقديم يادي إىل إخول بـاملعنى املطلـوب امتنـع انتقـديم، وذنـك حنـو قونـك: )جـاء رجـل مـن ذوي           

لطة، وإنـه افـي أمـره، فـإن قلـت:      انسلطة يكتم أمره( فإن هـذا انتعـبري يفيـد أن انرجـل مـن ذوي انسـ      

                                                           
 .121-122/ 2انكتاب:  (221)
 .252/ 2، وشرح اجلمل: 252/ 2، وسر صناعة اإلعراب، 222/ 2، ونلمزيد ينظر: األصول: 55-57/ 1املصدر نفسه:  (227)
 .110/ 2شرح انكافية:  (222)
 .1حنو املعاني:  (225)
 .5معاني اننحو:  (250)
ــاني انقـــرآن ) 21/ 2انكتـــاب:  (252) ــراء(: ، ونلمزيـــد ينظـــر: معـ ، 125/ 1، واألصـــول: 20/ 2، ومعـــاني انقـــرآن )األخفـــة(:  112، 202/ 1انفـ

 .115-112واملسائل املشكلة )انبغداديات(: 
 .222/ 2املقتضب:  (251)
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ــيس             ــلطة ونـ ــن ذوي انسـ ــره مـ ــتم أمـ ــه يكـ ــى أنـ ــار املعنـ ــلطة( صـ ــن ذوي انسـ ــره مـ ــتم أمـ ــل يكـ ــاء رجـ )جـ

 . فثمة فرق من حيث املعنى بني انتعبريين.(252)منهم((

وهــي مــن أهــم املوانــع املعنويــة وانعــدامها يف اننطــق حيــتم منعــه، ألن      -انتفــاء انفائــدة:  -ب

، ومن أمثلة ذنـك مـا ذكـره املـربد مـن       (252) نلفائدة، وإن اتسعت املذاهب فيه(( ))اصل انكوم موضوع

أن ))املبتدأ ال يكون إال معرفة، أو ما قارب املعرفة من اننكـرات، أال تـرى أنـك نـو قلـت )رجـل قـائم(، أو        

تــداء ، ويقــول ابــن انسـرا  يف املســأنة ذاتهــا: ))وإمنـا امتنــع االب   (255))رجـل ظريــف( مل تفــد انسـامع..((  

يف حني عقـب   (251)باننكرة املفردة احملضة؛ ألنه ال فائدة فيه، وما ال فائدة فيه فو معنى نلتكلم به..((

عليها ابـن مانـك بقونـه ))واالعتبـار يف ذنـك ومـا أشـبهه: اإلفـادة فـإن عـدمت ثبـت املنـع، وإن وجـدت              

 .(257)فو منع((

اإلضـــــافة إىل األفعـــــال ال  وقـــــد عـــــرب انســـــيوطي عـــــن هـــــذه انعلـــــة بتعـــــبري آخـــــر إذ قـــــال: ))إن 

 .(252)فامتنعت اإلضافة إنيها نعدم جدواها((…تصح

 

وهــو مــن املوانــع املعنويــة املهمــة ))ونكــن أن يرجــع كــثري مــن املوانــع املعنويــة          -انلــبس:) ( 

 .(200). إذ إن ))اإلنباس متى وقع مل جيز، ألن انكوم وضع نإلبانة(((255)إنيه((

، ومنـه أيضـا مـا ذكـره ابـن يعـية       (202)يه انلبس وهو اننكـرة(( قال سيبويه ))وال يبدأ  ا يكون ف

معلو ءويز سيبويه انتعجب يف )أفعل( إذ قال: ))وإمنا سا  ذنك يف )أفعل( عنـد سـيبويه دون غـريه    

مــن األبنيــة املزيــد فيهــا؛ ألن )أفعــل( أمــره ظــاهر، فلــوال ظهــور املعنــى، وعــدم انلــبس ملــا ســا  انتعجــب    

األمـور انـط تـادي إىل اإلنبـاس )جهـل املعنـى( بانعـدام انـدنيل قـال انفـراء:            . وفعو فـإن مـن  (201)منه((

))وال جيوز أن تقول: )قد ضربتخ غوم جارتيك(؛ ألنك نو أنقيت )انغوم( مل تـدل )اجلاريـة( علـى    

                                                           
 .57اجلملة انعربية:  (252)
 .2/11األصول:  (252)
 .2/217املقتضب:  (255)
، وشـــرح 117/ 2، وشـــرح اجلمــل:  272/ 1، واخلصــائص:  217، 221، 207، 21، 2/11، ونلمزيــد ينظـــر: املصــدر نفســـه:   55/ 2األصــول:   (251)

 .151/ 1، وهمع ا وامع: 125، 25/ 2انكافية: 
 .215/ 2شرح انكافية انشافية:  (257)
 .25/ 2األشباه واننظائر:  (252)
 .52اجلملة انعربية:  (255)
 .125/ 2األصول:  (200)
، وشـرح  77/ 2، وشرح اجلمـل:  75/ 2، واألصول: 22/ 2، واملقتضب: 17/ 2، ونلمزيد ينظر: معاني انقرآن )األخفة(: 22/ 2انكتاب:  (202)

 .72/ 2انكافية: 
 .225/ 7شرح املفصل:  (201)



 
 

75 

. ويقــول أيضــا: ))وال جيــوز أن تقــول: )ضــربت فونــا، وفونــا( وأنــت تريــد بــاآلخر: )وقتلــت   (202)معنــاه((

 ، وقد أشار ابن احلاجب إىل هذا األمر بقونه:(202)ألنه نيس ههنا دنيل(( فونا(؛

 لِضه بكل حال قد ُحهل       فإنِّلم احلذف وإما إن ُجإن ُع

يريد انصلة انط يكون انعائد منها مبتدأ خربه ظرف، أو ولـة حنـو: )رأيـت انـذي هـو عنـدك(،       

 .(205)ن خربه على صورة انصلة انتامةفإن مثل هذا انعائد ال حيذف، إذ نو حذف جهل حذفه نكو

ومن األمور انط تادي إىل اإلنبـاس أيضـا عـدم ظهـور اإلعـراب بـأن يكـون االمسـان مبنـيني، أو ال          

 .(201)يظهر فيهما اإلعراب حنو )ضرب هذا ذاك(، و)أكرم موسى عيسى(
 

وف اجلـر  ومـن أمثلتـه مـا ذكـره ابـن انسـرا  يف مسـأنة إنابـة حـر          -تباين املعنى أو تقاربه: )د(

.فــإذا تقـارب احلرفــان فـإن هــذا انتقــارب يصـلح ملعاقبــة، وإذا تبــاين    …))بعضـها منــاب بعـ ، إذ قــال:   

معناهما مل جيز، إال ترى أن رجو نو قال: )مررت يف زيد(، أو )كتبت إىل انقلم( مل يكن هـذا يلتـبس   

 .(207)به، فهذا حقيقة تعاقب حروف اخلف ، فمتى مل يتقارب املعنى مل جيز((
 

ومـــن أمثلتـــه قـــول ســـيبويه: ))نـــو قلـــت: )أزيـــدا ضـــربت عمـــرا،   -انســـجام انكـــوم ومتامـــه:)ز( 

، وقـال  (202)وضربت أخاه( مل يكن كوما؛ ألن )عمرا( نيس فيه من سبب األول شيء، وال ملتبسا بـه(( 

ابــن انســرا : ))إن انبــدل إمنــا هــو اختصــار خــربين فــإن قلــت: )زيــد ضــربت أخــاك إيــاه( مل جيــز؛ ألن      

 .(205)وم األول ما  ((انك
 

وجعلـه االسـتاذ انـدكتور فاضـل انسـامرائي مـن املوانـع املعنويـة، وذكـر أمثلـة            -انقصـر:  )هـ(

. وانعكـس  (220)على ذنك حنو: )ما علي إال مـن أهلـي( ونـو قلـت: )مـا مـن أهلـي إال علـي( نـتغري املعنـى          

 ابن احلاجب بقونه: فيمتنع انتقديم وانتأخري ههنا نتغري املعنى، وإىل هذا األمر أشار 

 (222)ماانتقدِّ عَ ِنوكل جزء حصرته )إمنا(       أو نفظ )إال( ُم

                                                           
 .27/ 1معاني انقرآن )انفراء(:  (202)
 .22/ 2املصدر نفسه:  (202)
 .52/ 2، وشرح انكافية: 251، 222/ 2، وشرح اجلمل: 51، ونلمزيد ينظر: أسرار انعربية: 175/ 2ينظر: شرح انكافية انشافية:  (205)
 .52، واجلملة انعربية: 172 -171/ 2، وشرح ابن عقيل: 12/ 7ينظر: شرح املفصل:  (201)
 .225 -222/ 2األصول:  (207)
 .202/ 2انكتاب:  (202)
وامـع:  ، وهمـع ان 522 -520/ 2، وشـرح اجلمـل:   17/ 2، وشرح املفصل: 205/ 1، ونلمزيد ينظر: املصدر نفسه: 55-52/ 1األصول:  (205)

2 /155. 
 .55ينظر: اجلملة انعربية: (220)
 .122/ 2، وينظر: حاشية انصبان 270 -215/ 2ينظر: شرح انكافية انشافية:  (222)
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انصــفة تبــيني، وال جيــوز فيــه حــذف )مــن(    …))ومــن أمثلتــه قــول ابــن انســرا      -اإلبهــام:)و( 

، ومما يـادي  (221)كما ال جيوز حذف انصفة؛ ألن انصفة تبيني ونيس نك أن تبهم إذا أردت أن تبني((

)االختصــار، واالســتطانة( يف انكــوم إذ يــاثران يف معنــى اجلملــة واــون بهــا ومــن ذنــك    إىل اإلبهــام

قول ابن عصفور: ))وإمنا مل حيذف حرف اننداء ن و يكثر احلـذف؛ ألنـه يف األصـل )يـا أيهـا انرجـل(       

فحـــذفت أيـــا وصـــلتها واألنـــف، وانـــوم فلـــو حـــذفت )يـــا( نتـــواىل احلـــذف فلـــم جيـــز نـــذنك حـــذفها،    

وز )هذا( وأنت تريد )يا هذا(؛ ألنه األصل )يا أيهذا انرجل(، فلو حذفت حـرف اننـداء   وكذنك ال جي

نتواىل احلذف أيضا، وال جيوز هذا يف ضرورة شـعر؛ ألن فيـه إبهامـا ننـع مـن ذنـك؛ ألنـك إذا قلـت:         

 )هذا(، ففيه من اإلبهام ما أشبه اننكرة فلذنك حلن أبو انطيب يف قونه:

 (222)اهذي برزت ننا فهجت رسيس

. وقـال أيضـا:   (222)وقال ابن مانك: ))وال يقال )هذانك(، وال )هاتانك( كراهيـة االسـتطانة((  

))وملــا كــان وضــع انضــمري نقصــد االختصــار مل جيــز أن يــاتى  نفصــل إذا وجــد ســبيل إىل متصــل؛    

ــه أخصــر((  وقــد ياديــان أعــخ )االختصــار واالســتطانة( فضــو عــن اإلبهــام إىل اإلجحــاف          .(225)نكون

ملة، وقـد تقـدم أن حـذف حـرف اننـداء يـادي إىل اإلبهـام عنـد ابـن عصـفور بيـد أن أبـا انربكـات              باجل

األنباري جيعل يف حذفه إجحافا إذ قال: )ومل يطرحوا حـرف اننـداء نـ و يـادي ذنـك إىل اإلجحـاف       

ومن أمثلة هذا أيضا ما ذكره انصيمري مـن علـة منـع االسـم مـن اجلـزم إذ قـال: ))إننـا          (221)باالسم((

نــو حــذفنا حركــة اإلعــراب مــن االســم عومــة نلجــزم نتبعهــا انتنــوين، ألنــه تــابع حلركــة اإلعــراب،      

 .(227)إجحاف به، فلذنك مل ءزم األمساء(( -وهو أخف من انفعل–وحذف شي ني من االسم 
 

قد يكون انعمل من األسـباب املهمـة يف حكـم املنـع نـدى اننحـاة ومـن أمثلتـه قـول           -انعمل:( 2)

))وتقـول: )هـذا رجـل معـه رجـل قـائمني( فهـذا ينتصـب؛ ألن ا ـاء انـط يف )معـه( معرفـة              ابن انسرا :

وانتصــابه عنــدي بفعــل مضــمر، وال جيــوز نصــبه علــى احلــال، الخــتوف انعــاملني؛ ألنــه ال جيــوز أن          

، ومنه أيضا: ))ال جيوز أن تقول: )واقفا هذا زيد(، وال )واقفـة هـذه هنـد(،    (222)يعمل يف شيء عامون((

 .(225)ن انعامل إذا كان معنويا مل تتقدم احلال عليه((أل

                                                           
 .55/ 2، 1/21، ونلمزيد ينظر: 112/ 2األصول:  (221)
 .25-1/22شرح اجلمل:  (222)
 .222/ 2شرح انكافية انشافية:  (222)
 .120/ 2املصدر نفسه:  (225)
 .102عربية: أسرار ان (221)
 .2/22، 15/ 2، وهمع ا وامع: 221/ 2، 220، 1/25، ونلمزيد ينظر: شرح املفصل: 22/ 2انتبصرة وانتذكرة:  (227)
، وهمـــع 22، ومنثـــور انفوائـــد 7/27، وشـــرح املفصــل:  52-52، 52-2/50، 55/ 2، ونلمزيـــد ينظـــر: املصــدر نفســـه:  20/ 1األصــول:   (222)

 .72-70نعربية: ، واجلملة ا220 -205/ 2ا وامع: 
 .212/ 2شرح املقدمة احملسبة:  (225)
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  :ا ممتنٌعممتنًع ، وما استلزَم ممتنٌع ما أفضى إىل ممتنٍع( 5)

ومــن أمثلتــه مــا ذكــره ســيبويه يف قــو م )أتــاني انقــوم إال أبــاك(: ))وإمنــا منــع )األب( أن يكــون    

وقـد ذكـر ابـن مانـك هـذا انسـبب       . (210)بدال من انقوم أنك نو قلت: )أتاني إال أبوك( كان اـاال(( 

بشكل صريح إذ قال: ))وانذي دعـاهم إىل تـرجيح االنفصـال مـع )كـان( و)ظننـت( كـون انضـمري يف         

انصــورتني خــربا ملبتــدأ يف األصــل، ونــو بقــي علــى مــا كــان عليــه نــتعني انفصــانه، فــأبقى عليــه بعــد       

تبـار يسـتلزم جـواز االنفصـال     انتساخ االبتداء ترجيح ما كان متعينـا قبـل دخـول انناسـخ، وهـذا االع     

 .(212)يف األول؛ ألنه كان مبتدأ، وذنك ممتنع بإواع، وما أفضى إىل ممتنٍع: ممتنع((

وكذنك ما استلزم ممتنعا فهو ممتنع. قال ابن مانك: ))وقـد يـرجح انفصـال ثـاني مفعـوني      

عليـق واإلنغـاء   )ظن( بأنه مع كونه خرب مبتدأ يف األصل منصـوب هـائز انتعليـق واإلنغـاء، ومـع انت     

ال يكون إال منفصو، فكان انفصـانه مـع اإلعمـال أوىل، وهـذا االعتبـار أيضـا يسـتلزم تـرجيح انفصـال          

 .(211)املفعول األول وهو ممتنع بإواع، وما استلزم ممتنعا فهو حقيق بأن ننع((
 

 -املوقع أو انرتبة:( 1)

ـــ  ــد مسِّ ــة أوىل( وقـ ــيوطي )علـ ــق   (212)اه انسـ ــذا كـــثرية تتعلـ ــة هـ ــني    ، وأمثلـ ــأخري بـ ــديم وانتـ بانتقـ

انفصــائل اننحويــة كـــ)انفعل، وانفاعــل، واملفعــول(، ومــن أمثلتــه أن ))مــا تعلــق باملصــدر ال جيــوز أن       

يتقدم عليه؛ ألنه من صلته، وصلة انشيء كبع  حروفه، فكما ال يتقدم بع  حروف االسـم عليـه   

 .(212)كذنك ال تتقدم انصلة على املوصول((

حــذف اجملــرور، ودخــول اجلــار علــى معمــول صــلته، وحــرف اجلــر ال       وقــول انصــبان: ))وال جيــوز 

 .(215)يعلق، وال يستأنف ما بعد اجلار بتقديم وتأخري مراعاة نرتتيب األقوال((

ومن أمثلته ما ذكره سيبويه يف احلروف اجلازمـة مـن أنـه ))ال جيـوز أن تفصـل       -اننظري:( 7)

احلروف انط ءر وبني األمساء باألفعـال؛ ألن  بينها وبني األفعال بشيء كما مل جيز أن تفصل بني 

اجلزم نظري اجلـر، وال جيـوز أن تفصـل بينهـا وبـني انفعـل حبشـو، كمـا ال جيـوز أن تفصـل بـني اجلـار             

 .(211)واجملرور حبشو، إال يف انشعر((
 

                                                           
، وأســرار 172/ 2، وانتبصــرة وانتــذكرة  515، واملســائل املشــكلة )انبغــداديات(:   125/ 2، ونلمزيــد ينظــر: املقتضــب:   222/ 1انكتــاب:  (210)

 .2/220، وشرح اجلمل: 111، 250انعربية: 
 .121/ 2شرح انكافية انشافية:  (212)
 .222/ 2، ونلمزيد ينظر: سر صناعة اإلعراب: 122-121/ 2املصدر نفسه:  (211)
 .10، ومساها اندكتور فاضل انسامرائي بـ)املوانع املوقعية( ينظر: اجلملة انعربية: 22ينظر: االقرتاح:  (212)
 .151/ 1، وشرح انكافية: 271، وأسرار انعربية: 2/122، نلمزيد ينظر: املصدر نفسه: 2/222انتبصرة وانتذكرة:  (212)
 .117/ 2حاشية انصبان:  (215)
 .22 -22، واالقرتاح 51/ 1، وشرح املفصل: 177 -2/171، اإلنصاف: 225/ 1، ونلمزيد ينظر: األصول: 222/ 2انكتاب:  (211)
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ومـن أمثلتـه قـول أبـي علـي انفارسـي يف مسـأنة منـع اإلضـافة إىل انفعـل            -نق  انغرض: (2)

اإلضــافة يف كــو ضــربيها مــن أن حتــد  ختصيصــا، وكــان انغــرض يف صــياغة انفعــل    ))ملــا مل ختــل 

.مل تسـتقم اإلضـافة إنيـه؛ ألنـه يصـري نقضـا نـذنك انغـرض انـذي قصـد بـه ووضـع             …خوف ذنـك، 

، وقال ابن جخ ))ومثـل امتنـاعهم مـن نقـ  انغـرض امتنـاع أبـي احلسـن مـن توكيـد           (217)من أجله((

، وقـال أيضـا: ))حـذف احلـال ال حيسـن،      (212))انـذي ضـربت زيـد( ((   انضمري احملذوف املنصوب يف حنـو  

وذنك أن انغرض فيها إمنا هو توكيد اخلرب بها، ومـا طريقـه انتوكيـد غـري الئـق بـه احلـذف؛ ألنـه         

 .(215)ضد انغرض ونقيضه((

 

ومن أمثلته قول سيبويه: ))وال جيوز أن تقول: )ضربتخ(، وال )ضربت إياي(  -االستغناء:( 5)

، وقـال ابـن   (220)واحد منهما؛ ألنهم قد استغنوا عن ذنك بـ)ضربت نفسي(، و)إياي ضربت( (( ال جيوز

عصفور: ))وال جيوز: )زيد كه(؛ الستغناء انعرب بــ)مثله(، وال جيـوز أيضـا يف )سـرت حتـى انصـباح(:       

 .(222))حتاه(؛ الستغنائهم عنه بـ)إنيه( ((
 

يف تقــديم خــرب )نــيس(، فأجــازه قــوم   ومــن أمثلتــه قــول ابــن مانــك: ))واختلــف  -انشــبه:( 20)

. وقـال: ))نلحـال شـبه    (221)ومنعه قوم، واملنع أحب إني، نشبه )نيس( بـ)ما( يف اننفي، وعدم انتصـرف(( 

باخلرب، ونصاحبها شبه باملبتدأ فمن ثم مل يكن صاحب احلال نكرة إال  سـو  كمـا مل يكـن املبتـدأ     

نــع صـرف بعـ  األمسـاء وذنـك نشـبهها بانفعــل      . وعلـة انشـبه سـبب مهـم يف م    (222)نكـرة إال  سـو ((  

ومما يندر  حتت علـة انشـبه    .(222)من حيث إنها ال يدخلها اجلر، وانتنوين كما ال يدخون يف انفعل

ــور،          ــفر، واألعـ ــر، واألصـ ــو )األمحـ ــوب، فنحـ ــوان وانعيـ ــا األنـ ــرا : ))فأمـ ــن انسـ ــول ابـ ــو قـ ــارعة. حنـ املضـ

ره(، وال )مـا أعـوره(. قـال اخلليـل )رمحـه اهلل( وذنـك       واألحول، وما أشبه ذنك، ال تقول فيه: )ما أمح

أنه ما كان من هذا نونا، أو عيبا فقـد ضـارع األمسـاء، وصـار خلقـة كانيـد، وانرجـل، وانـرأس، وحنـو          

 .(225)ذنك، فو تقل فيه: )ما أفعله( كما مل تقل )ما أيداه(، و)ما أرجله(((
 

                                                           
 .252املسائل انعسكريات:  (217)
 .2/212اخلصائص:  (212)
 .172/ 2، وشرح اجلمل: 12/ 2فصل: ، وشرح امل22/ 2، ونلمزيد ينظر: سر صناعة األعراب: 220/ 1املصدر نفسه:  (215)
، 170/ 2، وشــرح اجلمـــل:  205/ 2، وســـر صــناعة األعـــراب  252/ 2، 251 -255/ 1، ونلمزيـــد ينظــر: املصـــدر نفســه:   1/211انكتــاب:   (220)

 .52/ 2واألشباه واننظائر: 
 .115/ 2شرح اجلمل:  (222)
 .257/ 2شرح انكافية انشافية:  (221)
 .722/ 1، 225/ 2، وينظر: 127/ 1شرح انكافية انشافية:  (222)
 .77/ 2، وهمع ا وامع: 52، وأسرار انعربية: 250ينظر: انلمع يف انعربية:  (222)
 .202/ 2األصول:  (225)
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ــل:  (22) ــة وانثقـ ــول انصـــيمري يف مســـ    -اخلفـ ــه قـ ــن أمثلتـ ــمري   ومـ ــتعمال انضـ ــاع اسـ أنة امتنـ

املنفصل إذا وجد سبيل إىل انضمري املتصل: ))إذا قدر على انلفظ األخف متع تكميل املعنـى مل جيـز   

انعدول إىل األثقل إال نعـذر، واملضـمر املتصـل اسـتعمانه أخـف فـو جيـوز انعـدول عنـه إال إذا مل يقـدر           

 .(221)عليه((

 

جيــز )مــا( مــع )إن( يف اجلــزاء؛ ألن )مــا( ال تكــون إال     ومــن أمثلتــه ))وإمنــا مل  -انتــدافع:( 21)

.انشـرط نـه صـدر انكـوم، فلـو      …))، وقـال ابـن جـخ:    (227)صدرا، واجلزاء ال يكون إال صدرا فلم جيـز(( 

 .(222)أضفت إنيه نعلقته  ا قبله، وتانك حانتان متدافعتان((

يف املسـتغا  انـذي يف آخـره    وقد عربوا عنه أيضا بعبارة )تنايف( قال انرضـي: ))وامتنـع انرتخـيم    

 .(225)زيادة املد؛ ألن انزيادة تنايف احلذف((

وعربوا عنه بـ)انتنافر( قال ابن عصفور: ))اعلم أن )مذ( و)منـذ( إذا وقـع بعـدهما انزمـان، ووقـع      

بعدهما انفعـل فـو بـد أن يكـون ذنـك انفعـل ماضـيا، وإن كـان مضـارعا، فـو جيـوز إعمانـه يف ظـرف              

 .(220)فو تقول: )ما رأيته مذ زمن يقوم أمس(، نتنافر ما بني )يقوم(، و)أمس( ((ماحل، وال مستقبل، 

ونكن أن نعد )انبعد( تعبريا عنه أيضا حنو قول ابـن يعـية يف الم انتأكيـد ))ال جيـوز دخونـه      

 .(222)على املاضي نبعد ما بينه، وبني االسم فو يقال: )إن زيدا نقام( على معنى هذه انوم((
 

ومـن أمثلتـه قـول ابـن جـخ: ))أن انتوكيـد مـن مواضـع اإلطنـاب           -د، أو املخانفة:انتضا( 22)

ــا ذكـــرت نـــك ضـــدان ال      ــا إذن كمـ ــار، فهمـ ــاء، واالختصـ واإلســـهاب، واحلـــذف مـــن مواضـــع االكتفـ

، وقال ابن انباذش: ))وانعلـة يف امتنـاع وصـف املعرفـة بـاننكرة هـو ملـا        (221)يشتمل عليهما عقد كوم((

؛ ألن اننكـــرة تـــدل علـــى انشـــياع وانعمـــوم، فهـــي كـــاجلمع، واملعرفـــة تـــدل علـــى  بينهمـــا مـــن املخانفـــة

 .(222)االختصاحل فهي كانواحد((
 

ومن أمثلته: ))ال ياكـد انضـمري املنصـوب باملنفصـل املنصـوب فرقـا بينـه وبـني          -انفرق:( 22)

 .(222)انبدل((

                                                           
 .1/15، وشرح انكافية: 252/ 2، وشرح اجلمل: 122/ 2، ونلمزيد ينظر: املفصل: 257/ 2انتبصرة وانتذكرة:  (221)
 .172/ 1األصول:  (227)
 .217/ 2، ونلمزيد ينظر: حاشية انصبان: 252/ 2اخلصائص:  (222)
 .512/ 2، وشرح ابن عقيل: 15، ونلمزيد ينظر: منثور انفوائد: 250/ 2شرح انكافية:  (225)
 .12/ 1شرح اجلمل:  (220)
 .1/ 7شرح املفصل:  (222)
 .225/ 1، وشرح املقدمة احملسبة: 222 -220/ 2سر صناعة األعراب:  (221)
 .111/ 2، ونلمزيد ينظر: مغخ انلبيب: 227/ 1: شرح املقدمة احملسبة (222)
 .155/ 2األشباه واننظائر:  (222)
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قـول زيـد قـائم    ومن أمثلته ما ذكـره ابـن يعـية يف قـو م: ))نـوال ت      -كثرة االستعمال:( 25)

خر  امد( إذ قال: ))فهاتان ولتان متباينتـان إحـداهما مبتـدأ وخـرب، واألخـرى فعـل وفاعـل فـإذا         

أتيت بـ)نوال( وقلت: )نـوال زيـد قـائم خلـر  امـد( ارتبطـت اجلملـة انثانيـة باجلملـة األوىل فصـارتا           

ستعمال حتى رف  ظهـوره،  كاجلملة انواحدة إال أنه حذف خرب املبتدأ من اجلملة األوىل نكثرة اال

 .(225)ومل جيز استعمانه((

ــاع:( 21) ــاع     -اإلوـ وال ختفـــى أهميتـــه يف أي حكـــم حنـــوي، وكـــذنك حكـــم املنـــع إذ إن إوـ

اننحاة حجة ملنع أية مسأنة حنوية، أو جوازها. يقول ابـن جـخ يف مسـأنة تقـديم خـرب )نـيس( عليهـا        

ننحــاة: ))إجــازة هــذا مــذهب ســيبويه وأبـــي      ومنــع أبــي انعبــاس املــربد انتقــديم وخمانفتــه إلوــاع ا       

احلسن وكافة أصـحابنا وانكوفيـون أيضـا معنـا، فـإذا كـان إجـازة ذنـك مـذهبا نلكافـة مـن انبلـدين             

أن تنفر عن خوفه، وتستوحة منه، وال تـأنس بـأول خـاطر يبـدو نـك       -وجب عليك يا أبا انعباس

 . فهو يرد رأي املربد ألنه خمانف إلواع اننحاة.(221)فيه((

وكــل مــا تقــدم ذكــره مــن أســباب املنــع، أو عللــه هــي أســباب مفــردة أي قــد تكــون  فردهــا علــة     

ــارة ويف وقـــتني            ــد تـ ــت واحـ ــتني، ويف وقـ ــتني ثنـ ــوال بعلـ ــون معلـ ــد يكـ ــد قـ ــم انواحـ ــع إال ))إن احلكـ نلمنـ

. وقـد يكـون معلـو بـثو  علـل، أو أكثـر. وأغلـب أحكـام املنـع ءتمـع فيـه علتـا )انسـماع(،              (227)اثنني((

)انقيــاس(، وأمثلــة ذنــك كــثرية يقــول ابــن انســرا : ))انعطــف علــى عــاملني خطــأ يف انقيــاس غــري    و

. وقال انرضي: ))مل جيز حذف اجلار من )إيـاك مـن األسـد( إذ نـيس بقيـاس،      (222)مسموع من انعرب((

 ، فهما يذكران علتني سببتا املنع: انسماع، وانقياس، وقد تكون هاتان انعلـتني همـا:  (225)ومل يسمع((

أو )انقيـــاس  (251). أو )انقيـــاس وانفائـــدة((252)، أو )انســـماع وانفائـــدة((250))انســـماع، واإلخـــول بـــاملعنى(

، أو أربـع علــل  (252)وقـد ءتمـع ثـو  علـل كــ)انسماع، وانقيـاس، واملعنـى(          . وغـري ذنـك   (252)وانلـبس( 

 .(255))كانسماع واإلواع، وانفائدة، وانلبس(

                                                           
 .55/ 2شرح املفصل:  (225)
 .270/ 1، ومغخ انلبيب: 222/ 2، ونلمزيد ينظر: شرح اجلمل: 250 -225/ 2اخلصائص:  (221)
 .251/ 2اخلصائص:  (227)
، وســر صــناعة 2/217، واخلصــائص: 222، 220، 220ســائل انعســكريات: ، وامل201/ 2، ونلمزيــد ينظــر: املصــدر نفســه:  1/75األصــول:  (222)

 .125 -122، وأسرار انعربية: 21/ 2اإلعراب: 
 .222/ 2شرح انكافية:  (225)
 .1/205املصدر نفسه:  (250)
 .112/ 2األشباه واننظائر:  (252)
 .20حاشية انشيخ حسن انعطار:  (251)
 .55/ 2شرح املفصل:  (252)
 .212/ 1شرح اجلمل:  (252)
 .222 -221/ 2املصدر نفسه:  (255)



 
 

81 

 املبحث انثانث

 دــل ونقـحتلي أسباب اخلوف يف املنع

 

ــال           حظــي اخلــوف يف اننحــو انعربــي بعنايــة كــبرية مــن انعلمــاء وانبــاحثني قــدنا وحــديثا، ون

نصــيبا كــبريا، وحظــا موفــورا مــن انبحــث علــى مــا يكتنفــه مــن تعقيــد كــان ســببه تشــابك األرآء           

كـبري  وتنوعها فيه خول قرون متعددة مما صعب وضـع انيـد علـى احلقيقـة احلقـة بـني هـذا انـرتا  ان        

انــذي وصــل انينــا ننســتدل بهــا علــى تفصــيوت هــذا اخلــوف وتطــوره، وأســبابه، ونســت أريــد ههنــا أن     

أتنــاول اخلــوف اننحــوي بتفصــيوته بقــدر مــا يهمــخ منــه األســباب انــط أدت إنيــه، وبانتحديــد مــا          

حويـة،  يتعلـق مـن هـذه األسـباب بـاالختوف املنهجـي بـني اننحـاة يف تعاملـهم مـع أدنـة االستشـهاد انن            

وانقيــاس عــامو رئيســا يف أســباب اخلــوف بــني اننحــاة فيمــا يتعلــق بظــاهرة املنــع إذ وجــدت أن هــذا         

انســبب يف خــوف اننحــاة يف حكــم املنــع كــان عنــدهم أهــم مــن أســباب اخلــوف األخــرى يف انــدرس           

 اننحــوي، وانــط نكــن أن نعــدها أســبابا أثــرت يف حكــم املنــع أيضــا نكونــه كمــا ذكــرت قاعــدة حنويــة 

شــأنها شــأن أي حكــم، أو قاعــدة حنويـــة أخــرى، ومــن هــذه األســـباب طبيعــة انلغــة، أو املــادة انلغويـــة،           

واختوف  جاتها، واضطراب اننحاة وانلغويني يف حتديد انلهجة انفصيحة ممـا أدى إىل االخـتوف   

انبي يـة  يف االستقراء، واالستنتا ، وكذنك االخـتوف يف حتديـد انقبائـل املـأخوذ عنهـا، وانعصـبية       

نكـن أن تعـد مـن عوامـل االخـتوف يف حكـم        (251)انط متثلـت يف املنافسـة بـني انعلمـاء وأسـباب أخـرى      

املنــع بــني اننحــاة ومــن أهــم هــذه األســباب وكمــا ذكــرت االخــتوف يف مــنهج اننحــوي، أو أســلوبه يف     

م كان انقيـاس،  تناونه نلمسأنة  ا نديه من حجة سواءا أكان دنيو من أدنة االستشهاد اننحوية، أ

وقد تقـدم يف املبحـث انسـابق مـن هـذا انفصـل مـا  ـذين األصـلني املهمـني مـن أثـر يف حتديـد احلكـم               

اننحوي منعا، أو جوازا. وإمنا دعاني إىل إيوء االهتمام بهذا انسبب من بـني أسـباب اخلـوف األخـرى     

ننحـــاة بهـــذين ومـــن جانــب آخـــر إظهـــار مقــدار انتـــزام ا   -وقــد ذكـــرت ذنـــك  –أهميتــه مـــن جانـــب  

مـن ذنـك    األصلني يف حتديد حكم املنع، أو رده أن ورد شاهد عن انعرب اانفـه،، أو اـانف انقيـاس.   

مثو ما ذكـره انسـهيلي يف تركيـب حنـوي )) ... فـإذا مل يكـن مسـموًعا ، وكـان بانقيـاس مـدفوًعا ،           

كونـوا علـى جانـب كـبري مـن      واحلـق أن أغلـب اننحـاة مل ي   .  (257) فأخِلْق به أن يكون بـاطو ممنوًعـا ((   

ا يف حتديـد احلكـم اننحـوي    مـ االستقرار يف انتعامل مع هذين األصلني على انرغم مـن مبلـغ أهميته  

بشكل حاسم، ومن ثم إبعاد اخللل عن نغتنا املباركـة، وانلحـن عـن األنسـن وتصـويبهما، وبانتحديـد       

                                                           
ومــا بعــدها، ومســائل    12يف تفصــيوت هــذه األســباب ينظــر: اخلــوف اننحــوي بــني انبصــريني وانكــوفيني وكتــاب اإلنصــاف: حل         (251)

 وما بعدها. 12اخلوف اننحوية بني علماء مدرسة انبصرة اننحوية: حل 
 .215نتائج انفكر :  (257)
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فصـيح، أو شـعر علـى انـرغم مـن أن      انتعامل مع أدنة االستشهاد اننحوية من قراءات قرآنية، أو كـوم  

اننحاة أنفسهم قد صرحوا بأهمية انسماع، وأدنتـه عـامو حامسـا يف حكـم  املنـع، أو رده أو ءـويزه إن       

يريـد إن   (252)ورد يف كوم انعـرب مـا اانفـه، يقـول ابـن هشـام: ))ومـا منعـه مسـموع، فمنعـه مـدفوع((           

 هذا احلكم.د ِّورد انسماع املخانف حلكم املنع ُر

ت وهل كل ما أجيز مسموعت وكـل مـا منـع مل يسـمعت سـأحاول       ن هل انتزم اننحاة بهذه انقاعدةنك

 -أن أعرض ألمثلة مستقاة من كوم اننحاة أنفسهم تكشف عن هذا األمر وعلى وفق ما يأتي:

ال افى أن اننص انقرآنـي منبـع انظـواهر انلغويـة، واننحويـة، وكنـز عطائـه. مـا انفـك اننحـاة           

ظــواهر اننحويــة يف هــذا انكتــاب، ويــدعمون بــه أحكــامهم، وكمــا استشــهد اننحــاة ب ياتــه     يتتبعــون ان

ــه احلكــم ذاتــه يقــول ابــن مانــك: ))وإذا أضــيف اســم زمــان إىل ولــة              دنــيو علــى املنــع. رد اننحــاة ب

.وهـذا انـذي   …مستقبلية املعنى وجب عند سيبويه منع كونها امسيـة، كمـا ننـع ذنـك بعـد )إذا(     

 ۈئ ۆئ     ۆئ  ۇئ وئۇئ وئ ەئ چبـديع نـوال أن مـن املسـموع مـا جـاء خبوفـه كقونـه تعـاىل:           اعتربه سـيبويه 

 ( ، وكقول سواد بن قارب )(255) چ ېئېئ ۈئ

 .(210)فتيو عن سواد بن قارب(( ال ذو شفاعة        غٍن ا يوَموكن ني شفيًع

نشـعر إال  فابن مانك يرد ما منعه سيبويه بـدنيل مـن انقـرآن انكـريم ومـن ثـم يتبعـه بـدنيل مـن ا         

هـذا   دُِّر( إن وردت آيـة قرآنيـة ختـانف احلكـم      :أعـخ ) أن هذا األمـر مل يكـن شـائعا عنـد ويـع اننحـاة       

احلكم إذ كانوا اضـعون اآليـة انـواردة دنـيو إىل انتأويـل. يقـول ابـن يعـية يف مسـأنة حـذف حـرف            

 ٿ ٺ چنـه بقونـه تعـاىل:     اننداء ))وقد أجاز قوم من انكوفيني )هذا أقبل( على إرادة اننداء وتعلقـوا 

 چ ٿ ٿ ٿ

وال حجة يف اآلية الحتمال أن يكـون )هـاالء(   …. قانوا املراد: يا هاالء(212)

. فاآليـة  (211)((…منصوبا بإضمار )أعخ(  عنى االختصـاحل، ويكـون )انـتم( مبتـدأ، و)تقتلـون( خـرب      

نــت اآليــة يبــدو إن احتملــت انتأويــل عنــدهم ال تعــد حجــة نــرد احلكــم، وهــو مــنهج يبــدو صــائبا أن كا 

عليهــا مــن ظاهرهــا أنهــا ختــانف حكمــا مشــهورا وهــي حتتمــل انتأويــل. نكــن أن يعــد انــنص انقرآنــي       

كوما نادرا فهـذا مـا ال يقبـل أبـدا يقـول ابـن عصـفور: ))وإذا تقـدم معطـوف، ومعطـوف عليـه وتـأخر             

ك: )زيـد  عنهما ضمري يعود عليهما، فإن كان انعطف بانواو كان انضمري علـى حسـبهما حنـو قونـ    

 وعمرو قاما(، وال جيوز اإلفراد إال يف انشعر حنو قونه: 

                                                           
 .221/ 2مغخ انلبيب:  (252)
 .21افر: غ (255)
 .212، 22 -22/ 1، وهمه ا وامع: 252/ 1، ونلمزيد ينظر: شرح انكافية: 525 -522/ 1شرح انكافية انشافية:  (210)
 .25انبقرة:  (212)
 .21/ 1شرح املفصل:  (211)
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 نونـاكــانـا ُج عـاحلِّما مل ُي  ودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر االسانشباب وانشَّشرخَ  إنِّ

 .(212)(((212)چ پ پ  پ پ ٻ چأو يف نادر انكوم، ومنه قونه تعاىل: 

كره أبن مانك، فلماذا رد أبن مانك حكم املنع، ومل يعرتض أنيس هذا املوطن مشابها ملا ذ

أن كلتا احلجتني آية قرآنية وشاهد شعريت ثم أنيس حيتمل هذا اننص  ععليه أبن عصفورت م

اندكتور عبد اهلل وانقرآني انتأويلت يقول اندكتور أمحد عبد انستار اجلواري )رمحه اهلل(، 

كوم أبن عصفور: ))وما كان نه أن جيعل ذنك من  اجلبوري اققا كتاب املقرب تعقيبا على

. أما كان بعاملنا اجلليل أن ياول اآلية على وفق (215)نادر انكوم فإن رضا اهلل ورسونه واحد ال اثنان((

وهو  –ما مر ومن ثم فو تكون فيه حجةت أو يرتك انتأويل وجيعله دنيو نرد املنع بدال من أن يعده 

هذا األمر نراه يتكرر مع انقراءآت انقرآنية فهي يف بع  األحيان حجة نادرا ت و- أفصح انكوم

قوية نرد حكم املنع، وهي يف احيان اخرى ال ياخذ بها، فهذا انفراء يرد حكم منع بع  اننحاة 

   ا بأن اآلية املباركة: زها اتج عطف انظاهر على انضمري املرفوع املتصل من غري توكيد، وجيوِّ

 .(217)بغري )هو( چ ڱ  ڱ ڱ چ . وردت يف إحدى انقراءتني(211) چ ڱ  ڱ ڱ ڱ چ

يف حــني تــراه هــو نفســه ننــع عطــف انظــاهر علــى انضــمري اجملــرور املتصــل مــن غــري إعــادة حــرف     

   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ چاجلــر مــع أن دــة قــراءة ســبعية وردت بهــا وهــي قــراءة محــزة نقونــه تعــاىل:           

 .(270)هذه انقراءة ، ويردِّ(215)هر )األرحام( (212) چ ٹٹ

وهذا أبن عصفور ينقل عن األخفـة أنـه أجـاز تقـديم احلـال علـى مـا بعـده حنـو )زيـد ضـاحكا يف            

ــاىل:     ــه تعــــ ــهم نقونــــ ــراءة بعضــــ ــتدال بقــــ ــدار( مســــ ــب (272)چ  ۆئۆئ ۇئ  ۇئ چانــــ بنصــــ

. وبشاهد شعري أيضا، ويرد عليه قونه إذ يقول: ))وهذا انذي ذهـب إنيـه غـري صـحيح؛     (271)(ۇئ)

ــا ال   ــذا، ومـ ــه إال هـ ــه ال حيفـــظ منـ ــذا      ألنـ ــا علـــى هـ ــاوز ذنـــك قياسـ ــي أن جيـ ــه فـــو ينبغـ ــه نقلتـ ــال نـ  بـ

                                                           
 .11انتوبة:  (212)
 .157املقرب:  (212)
 (.1)هامة 157املصدر نفسه:  (215)
 .17األعراف:  (211)
 .111-1/115، ونلمزيد ينظر: همع ا وامع: 2/202ينظر: معاني انقرآن:  (217)
 .2اننساء:  (212)
 .111ينظر: انسبعة يف انقراءات:  (215)
 .152-2/151ينظر: معاني انقرآن:  (270)
 .17انزمر:  (272)
 .222وهي قراءة عيسى بن عمر، ينظر: خمتصر يف شواذ انقراءات:  (271)
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. فهــو جيعــل انقــراءة مــن انقليــل انــذي ال يقــاس عليــه، ومــن ثــم ال تعــد حجــة نــرد حكــم   (272)انقليــل((

املنع. يقول د.امد خري احللواني: ))ختتلف طبيعة االستقراء نلغة انقرآنيـة بـني اننحـاة انقـدماء،     

ألوائـــل حيـــذرون مـــن انقـــراءات انـــط ختـــانف قـــراءة اجلمهـــور، أمـــا   واننحـــاة املتـــأخرين، فقـــد كـــان ا 

خلفا هم فقـد جعلـوا قـراءات انقـرآن كلـها جمـاال السـتقرائهم، واسـتنباط انقاعـدة، أو انبنـاء علـى            

انظاهرة، إال أن اجلميع متفقون على شيء واحد قد يكون أساسا نعملية االستقراء، وهو أن دة نغـة  

ة نـادرة، فـإذا صـحت نغـة انقـراءة انشـاذة، أو نغـة انقـراءة انـط عليهـا أحـد            شائعة كثرية، وأخرى قليلـ 

انقــراء انســبعة، فــإن صــحتها ال تعــخ قوتهــا، وفصــاحتها، بــل تعــخ أنهــا نغــة مســموعة ونكنهــا قليلــة،  

، وذكـر قبـل هـذا أن اننحـاة يف انعصـور املتـأخرة قبلـوا انقـراءات         (272)وانقليل ال تبنى عليـه انقواعـد((  

ى انشــاذة منهــا، وســاق أمثلــة نــذنك عــن أبــي حيــان وكيــف أنكــر علــى اننحــويني ردهــم        ويعــا حتــ 

  .(275)انقراءات انقرآنية

غة قليلة ونذنك ال تبخ عليها قاعدة، أقول إن كان األمر ــ على وفق هذا ــ انفهم نفانقراءة إذن 

 واحرتامهم نه. كذنك فلماذا رد اننحاة ببعضها أحكاما نلمنعت على أهمية هذا احلكم عندهم، 

زد عليه ان ما ذكره د.امد خـري احللـواني مـن أن املتـأخرين قبلـوا ويـع انقـراءات ومـنهم أبـو          

حيــان أمــر مل يلتــزم بــه اننحــاة منهجــا ال حييــدون عنــه، ومــنهم أبــو حيــان نفســه فهــو يقــول يف قــول        

 انشاعر:

 ذي ظول     ال يزانون ضاربني انرقاب عرندٍس حيِّ ربِّ

ب فماول على )ضاربي انرقـاب( حـذف ندالنـة )انضـاربني( عليـه، وال جيـوز حـذف        ))خبف  انرقا

انقـراءة شـاذة،   نغـة  . فهو جيعـل  (271)))(277) چ خت حت ناإ چ اننون، واننصب إال شاذا نقراءة من قرأ 

 ومل يرد بها حكم املنع انذي أسسه آنفا.

بوضــوح فتــارة نــرى  أمــا كــوم انعــرب انفصــحاء مــن نثــر وشــعر فقــد كــان االخــتوف فيــه بائنــا      

. يقـول أبـو علـي انفارسـي يف )مـا(: ))نـو كـان امسـا         أو إثباته اننحاة يلتزمون به دنيو نرد حكم املنع 

. أال تـرى أن )مـا(  عنـى قـو م:     …موصوال كـ)انذي( وما أشبهه ملا جاز أن تعري انصلة مـن انعائـد  

اطبني ومل جيـىء يف يغـريه. قـال    )أنا انذي فعلت(، و)أنت انذي فعلت( وهذا شيء اـتص كـوم املخـ   

، ومنـه أيضـا قـول انرضـي: ))وأعلـم أنـه       (272)أبو عثمان: ونوال أنه مسموع مـن انعـرب نرددنـاه نفسـاده((    

                                                           
 .221-2/225شرح اجلمل:  (272)
 .22أصول اننحو انعربي:  (272)
 .27-21املصدر نفسه:  (275)
 .17انقمر:  (271)
 .1/221ارتشاف انضرب:  (277)
 .172املسائل املشكلة )انبغداديات(:  (272)
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إذا كــان املوصــول، أو موصــوفه خــربا عــن مــتكلم جــاز أن يكــون انعائــد إنيــه غائبــا وهــو األكثــر؛ ألن      

 علـي يكـون متكلمـا محـو علـى املعنـى. قـال       املظهرات كلها غيب حنو )أنا انذي قـال كـذا(، وجـاز أن    

فهـذان   (275)( )أنـا انـذي مسـتخ أمـي حيـدره(. قـال املـازني: نـو مل أمسعـه مل أجـوزه((          كرم اهلل وجهـه )

اننصان املنقوالن عن املازني يكشفان عن مبلغ أهمية كوم انفصحاء يف رد احلكـم بـاملنع، وفعـو قـد     

قــدم جــاعلني مــن انكــوم انفصــيح حجــة نــرد مــا منــع،   ســار اننحــاة يف اغلــب األحيــان علــى هــدي مــا ت 

( ( وأقـوال انصـحابة )  صـلى اهلل عليـه وسـلم   رسـول ) انوالسيما عند املتـأخرين يف االحتجـا  بكـوم    

ــي )      (220)هــذا احلكــم  وانفصــحاء مــن انعــرب نــردِّ    ( ، وقــد تقــدم مــا ذكــره املــازني يف قــول ســيدنا عل

ــه     وكيــف اســتدل بــه حجــة نلجــواز. ونننظــر أيضــا إىل       قــول ابــن عصــفور ))واختلــف يف انفصــل بين

وانصـحيح أن ذنـك    …)يعخ فعل انتعجب( وبني معمونه اجملرور، فمـنهم مـن أجـاز ومـنهم مـن منـع      

جائز، وحكي من كوم انعرب: )ما أحسن بانرجل أن يصدق(، ومن كـوم عمـرو بـن معـد يكـرب: )هلل      

. فهـو جيعـل مـن قـول     (222)بات عطاءها( ((در بخ جماشع، ما أكثر يف ا يجاء نقاءها وأكثر يف انلز

بيــد أنِّ آبــن عصــفور نفســه قــد ُردِّ عليــه إجازتــه    انعــرب انفصــحاء دنــيو علــى ءــويزه وحجــة تقويــه.    

تركيًبــا مل يــرد بـــه انســماع . يقـــول املــرادي متحــدثا عـــن )إذن( : )) وأجــاز بعضـــهم فصــل منصـــوبه        

أجاز هذا آبن عصـفور ، وانصـحيح املنـع ؛     بظرف آختياًرا فتقول على هذا : إذن غًدا أكرمك ، وممن

 . (221) ألنه مل يسمع ((

نكـن  اننحاة بانشواهد انفصيحة املسـموعة أدنـة نـردِّ حكـم املنـع أو إثباتـه ،       فهذه أدنة تثبت انتزام 

هــذا كلــه كــانوا حيكمــون علــى املســموع مــن كــوم انعــرب بــانغلط، أو اخلطــأ حنــو تغلــيط          قبانــة

؛ ألنهـم عطفـوا علـى املوضـع قبـل متـام اخلـرب، أو        (222)ك وزيـد ذاهبـان(  سيبويه نقول بع  انعـرب )إنـ  

أو يصـفون املسـموع    .(222)ختط ه املربد نقول بع  انعـرب: )اهلل الفعلـن(؛ ألنهـم حـذفوا حـرف انقسـم      

بأنه شاذ ال يعر  عليه، أو ال تبنى عليه قاعدة. قال ابن انسرا : ))وحكي عن بعضـهم )ال رجـل وغـوم    

، (225)ن مــن انثــاني، وشــبهه بــانعطف علــى اننــداء، وهــذا شــاذ ال يعــر  عليــه((         نــك(، فحــذف انتنــوي  

 م(  ـــــــــوكذنك جعل ابن عصفور ما حكاه انكسائي من قول بع  انعرب: )أخذته  ائة وعشري دره

                                                           
 .2/525، ونلمزيد ينظر: ارتشاف انضرب: 1/22شرح انكافية:  (275)
 .2/22مع ا وامع: ، وه2/111، وشرح ابن عقيل: 222-220، 15، 12-17واألمثلة على هذا كثرية ينظر: شواهد انتوضيح:  (220)
 .1/11، وهمع ا وامع: 125، 277، واملقرب: 2/275، ونلمزيد ينظر: املصدر نفسه: 2/527شرح اجلمل:  (222)
 .1/255تسهيل انفوائد : شرح  (221)
 .1/255انكتاب:  (222)
 .1/221ينظر: املقتضب:  (222)
 .1/17األصول:  (225)
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 .(221)شاذا ال يلتفت إنيه؛ ألنهم خانفوا قاعدة املنع وهي عدم جواز إضافة أنفاظ انعقود إىل انتمييز

، (227)ه بأنه نادر حنو وصفهم قول بع  انعرب )يا إيـاك قـد كفيتـك( بأنـه كـوم نـادر      أو يصفون

 وهذا املسموع انشاذ، أو اننادر كما ذكرت ال تبنى عليه قاعدة ومن ثم فهو ممتنع.

يف حني أجاز اننحاة أنفسهم يف مواضع أخرى مـا شـذ، أو نـدر مـن كـوم انعـرب بيـد أنهـم قصـروا          

يتعداه إىل غريه، ومل حيكموا بأنه ممتنع، أو ال يعبأ، أو يعتـد بـه، أو ال تبنـى    اجلواز على  ما مسع فو 

عليه قاعدة. قال ابن انسرا : ))وكان انكسائي جييز: )نعم انرجل يقوم وقام عنـدك( فيضـمر، يريـد    

.، وإن جـاء مـن   …وهـذا عنـدي ال جيـوز    …)نعم انرجل رجل عندك(، و)نعـم انرجـل رجـل قـام ويقـوم(     

وشـاع مـا قـرره     .(222)عن انقياس فو ينبغي أن يقاس عليه بل نقونـه فيمـا قـانوه فقـط((    هذا شيء شذ 

ابن انسرا  حكًما ههنا فأضحى باًبا عند ابن جخ عنونه بـ ) باب يف تعارض انسـماع وانقيـاس ( جـاء    

فيــه :)) إذا تعارضــا نطقــت باملســموع علــى مــا جــاء عليــه، ومل تقســه يف غــريه ، وذنــك حنــو قــول اهلل        

إمنــا تنطــق فهــذا نــيس بقيــاس ؛ نكنــه البــدِّ مــن قبونــه ؛ ألنــك    .(225) چ    ىئ ىئ ېئ چاىل تعــ

 .(250) بلغتهم ، وحتتذي يف ويع ذنك أمثلتهم . ثم إنك بعد ذنك ال تقيس عليه غريه ((

فانكســائي حيكــم بــاجلواز؛ ألنــه مســع عــن انعــرب مــا جيعلــه جيــوز. يف حــني ننــع أبــن انســرا ،           

 . قطقونه فيما قانوه فيع فقط، وال يقيس عليه بل ويقصر اجلواز على ما مس

أونــيس مــا قــانوه ممتنعــا فكيــف جيــوز ننــا أن نــتكلم بــه إذن وال جيــوز أن نقــيس      وهنــا يثــار ســااٌل  

 وال سيما وأنِّ املسموع كوم اهلل عزِّ وجلِّ وهو أفصح انكوم ! عليهت

تعد عندهم شـاذة، وال نـادرة وال    وانشواهد املسموعة عن انفصحاء املخانفة حلكم املنع أنفسها ال

: ))وال يكـون امسهـا وخربهـا    متحـدًثا عـن ) ال (   حتفظ وال يقاس عليها، وإمنا تاول يقول ابـن عقيـل  

إال نكــرة، فــو تعمــل يف املعرفــة، ومــا ورد مــن ذنــك مــاول بنكــرة كقــو م )قضــية، وال أبــا حســن  ــا(،   

اوا إىل انتأويــل، وانتعليــل نــريدوا هــذه املســائل    ، فـــ ))جلــ (252)وانتقــدير: وال مســمى بهــذا االســم  ــا((   

. أي أن ))انرتكيـب إذا مل اضـع نلقاعـدة، أو احلكـم، أو انقيـاس جلـأوا       (251)اخلارجة إىل قواعـدهم(( 

 .(252)إىل انتقدير وانتأويل((

                                                           
، وهمـع  2/222، ومغـخ انلبيـب:   255،252، 252/ 2، ارتشـاف انضـرب:   222، 2/252 ، ونلمزيد ينظر: شـرح انكافيـة:  222ينظر: املقرب:  (221)

 .1/225، 121-2/122ا وامع: 
 .121، 207، وينظر: 252ينظر: املقرب:  (227)
 .225-1/222، واألشباه واننظائر: 71، واملقرب: 2/225، وشرح اجلمل: 7/222، و ينظر: شرح املفصل: 225-2/222األصول:  (222)
 .25ادنة :اجمل (225)
 .2/222اخلصائص :  (250)
 .2/252شرح ابن عقيل:  (252)
 .252انشواهد واالستشهاد يف اننحو:  (251)
 .225، حل2572، سنة 25اننحويون وانقراءات انقرآنية حبث منشور يف جملة آداب املستنصرية، انعدد  (252)
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فهذه بع  من اجتهادات اننحاة يف األحكـام، ومـا ورد خمانفـا  ـا مـن أدنـة االستشـهاد اننحويـة          

علـى عـدم اختـاذ موقـف حاسـم يف انتعامـل معهـا أدنـة، أو حججـا ذات دور بـارز يف عمليـة             تدل بوضوح

 تغيري احلكم، أو إثباته.

 نيبقى ندينا انشعر، فكيف تعامل اننحاة معهت

ال ختفى أن نلغة انشعر خصـائص وقيـودا ال ختضـع  ـا نغـة اننثـر، ومـن ههنـا كـان البـد مـن أن            

ف اننحـاة يف االستشـهاد بلغـة انشـعر يف دعـم حكـم حنـوي مـا،         حيد  اختوف بينهما، ومن ثـم اخـتو  

أورده. يقول د.امـد خـري احللـواني: ))ومل يفـرق اننحـاة بـني نغـة انشـعر، ونغـة اننثـر، بـل جعلوهمـا             

 نزنــة واحــدة مــن االحتجــا ، واكتفــوا  صــطلح )ضــرورة انشــعر(، ومصــطلح آخــر هــو )انشــذوذ(،      

انظـواهر انكـثرية انـط يطلـع بهـا انشـعر، وال توجـد يف نغـة اننثـر،          واحلق أنهما ال يكفيان يف صد تيار 

فهنــاك صــيغ فنيــة، وأخــرى متكلفــة تبعــد عــن متثيــل احليــاة انطبيعيــة، وتنــأى عــن انلغــة انقوميــة          

 .(252)املعتادة((

وعلـــى انـــرغم مـــن أن اننحـــاة جعلـــوا االحتجـــا  بانشـــعر، واننثـــر  نزنـــة واحـــدة إال انهـــم كـــانوا  

غة اننثـر أقـوى حجـة مـن انشـعر وإال مل يكـرروا اقتصـارهم جـواز املسـأنة املمنوعـة           يدركون جيدا أن ن

على اشـعر دون انكـوم يف أحيـان كـثرية فضـو عـن أن انفـراء يصـرح بـان نغـة انقـرآن انكـريم ))أعـرب              

، وسيتضح هذا األمر الحقا، وهو ما كان ينبغـي أن يسـريوا منهجـا    (255)وأقوى يف احلجة من انشعر((

 يدون عنه. نكنهم كانوا يتعاملون مع انشواهد انشعرية بأوجه متعددة:  عاما ال حي

ففي أغلب األحيان كان انشاهد حيمل امـل انضـرورة، أو االضـطرار، كمنـع سـيبويه ن تقـول       

 ، وأنشد:(251))نيط( فو تلحق اننون قال: ))قال انشعراء )نيط( إذا اضطروا((

 ماني قد جلِّكمنية جابر إذ قال نيط       أصادفه واف

، وقـد  (257)وقد عقب املربد على مسأنة املنع هـذه بقونـه: ))ألن انضـرورة تـرد األشـياء إىل أصـو ا((      

 .(255)، وقد تكون جائزة يف انشعر(252)تكون هذه انضرورة مما ال يلتفت إنيه

يقول ابن عصفور: ))اختلف اننحويون يف انضرائر اجلائزة يف انشـعر، فمـنهم مـن جعـل انضـرورة      

ومـنهم   …وز نلشاعر ما ال جيوز يف انكوم بشرط أن يضطر إىل ذنك شاعر، وال جيد منه بـدا، أن جي

من مل يشرتط يف انضرورة أن يضـطر انشـاعر إىل ذنـك يف شـعره بـل جـوزوا نـه يف انشـعر مـا مل جيـز           

                                                           
 .12اخلوف اننحوي وكتاب األنصاف:  (252)
 .71أصول اننحو انعربي: ، وينظر: 2/22معاني انقرآن:  (255)
 .1/270انكتاب:  (251)
ــب:  (257) ــذكرة:   2/150املقتضـ ــرة ونتـ ــر: انتبصـ ــد ينظـ ــل:  2/222، ونلمزيـ ــرح املفصـ ــل:  1/15، وشـ ــرح اجلمـ ــهيل 252-1/257، وشـ ، وتسـ

 .20-2/25، وهمع ا وامع: 2/251، وارتشاف انضرب: 225انفوائد: 
 .221-2/225ينظر: شرح اجلمل:  (252)
 .2/272، وانكامل: 2/11، ومعاني انقرآن )األخفة(: 1/211: ينظر: انكتاب (255)
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ومنهم من ذهب إىل أن انشاعر جيـوز نـه يف كومـه وشـعره مـا ال جيـوز نغـري انشـاعر          …نه يف انكوم،

وعلـى وفـق هـذا    . (500) كومه؛ ألن نسانه قد اعتاد انضـرائر، فيجـوز نـه مـا ال جيـوز نغـريه نـذنك((       يف

قصر بع  اننحاة اجلواز علـى انشـعر يف حـني جعـل آخـرون مـا ورد مـن شـعر ضـرورة، ال يعتـد            انفهم 

 بهــا، وإمنــا تبــاح نلشــاعر وال تتــاح نلمــتكلم ويف موضــع االضــطرار، وكمــا كانــت انشــواهد انشــعرية    

حتمل امل انضرورة جعلوها إن وردت خمانفة نلحكم شـاذة، أو نـادرة.يقول ابـن جـخ: ))ونـو ذهبـت       

حتذف انفاعل، وتقيم مقامه غري اسم نبقيت اجلملة معقودة بو اسم، وهذا نفظ يناق  مـا عقـدت   

 عليه اجلمل يف أول تركيبها، فلذنك رف  ذنك، فلم يوجد يف انكوم، فأما بيت ويل:

 ثلي يا بثينة جيزعمل وحقٌّ

، أو حكمــوا (501). وهــذا انقليــل انشــاذ ال ياخــذ بــه، وال يلتفــت إنيــه، وال حيــتج بــه  (502)فقليــل شــاذ((

 عليها بانلحن، أو اخلطأ، أو انغلط. كما خطىء ذو انرمة نقونه: 

 ا قفراإال مناخة         على اخلسف أو نرمي بها بلًد ما تنفّك حراجيُج

)ما تنفك( فأحد  تناقضا؛ ألن )انفك( فيها معنى اننفي، وقـد دخلـت عليـه    ألنه أدخل )إال( بعد  ؛

املعـري   حـنِّ . ونـذنك نُ (502))ما( انط نلنفي فصار انكوم إجيابا، وال جيوز دخـول إال بعـد ذنـك عليهـا    

 يف قونه: 

 نوال انغمد نسكه نساال

أو ضــــعيفة، أو  ، أو جعلوهــــا قبيحــــة،   (502)؛ألنــــه أظهــــر خــــرب املبتــــدأ بعــــد )نــــوال(، وهــــو ممتنــــع       

. وجلــاوا يف بعــ  األحيــان إىل تأويــل هــذه انشــواهد قــال ســيبويه: )) )ال( ال تعمــل يف      (505)مســتكرهة

 معرفة أبدا فأما قول انشاعر:

 ال هيثم انليلة نلمطي

أو ذكـر روايـة أخـرى نلبيـت كمـا يف        .(501)فإنه جعله نكرة كأنه قـل: )ال هيـثم مـن ا يـثمني( ((    

 ز على عامله إذ احتج اجملوزون بقول املخبل:  مسأنة منع تقديم انتميي

 أتهجر نيلى نلفراق حبيبها        وما كان نفسا بانفراق تطيب

 .(507)يف حني احتج املانعون بأن انرواية انصحيحة )وما كان نفسي بانفراق تطيب(

                                                           
 .550-1/525شرح اجلمل:  (500)
 .2/51، 2/15، وشرح املفصل: 1/221، ونلمزيد ينظر: املفصل: 2/122سر صناعة األعراب:  (502)
 .210، وأسرار انعربية: 2/122، واألنصاف: 227-221ينظر: اجلمل يف اننحو:  (501)
 .1/151، وشرح انكافية: 7/207، وشرح املفصل: 1/210، واملفصل: 250-2/225نتذكرة: ينظر: انتبصر وا (502)
 .2/251ينظر: شرح اجلمل:  (502)
 .12-1/12، 25، 2/172ينظر: انكتاب:  (505)
 .257، 21-1/25، ونلمزيد ينظر: همع ا وامع: 1/151انكتاب:  (501)
 .1/225سبة: ، ونلمزيد ينظر:شرح املقدمة احمل1/221ينظر: اخلصائص:  (507)
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أو كانوا يذكرون انشاهد انشعري من غريما تعقيب عليه كقول ابن جخ ))فإن كان املضمر 

.، ور ا جاء يف انشعر غري ماكد قال عمر بن …فوعا متصو، مل تعطف عليه حتى تاكدهمر

 أبي ربيعة: 

 (502)((  ورْم فَنو تعسَّامل ى          كنعاِ هاَدَت وزهٌر لْتَبإذا أْق قلُت

أهو جائز يف انشعر، أم هو حلن، أم ضـرورة أم غـري ذنـكت ويـزاد علـى هـذا أيضـا ان اننحـاة كـانوا          

))وسـأنته عـن )آتـي     ن نلشاعر انتكلم باملمتنع من غري ورود شـاهد علـى ذنـك يقـول سـيبوبيه:     يبحثو

األمري ال يقطع انلـص( فقـال: اجلـزاء ههنـا خطـأ ال يكـون اجلـزاء أبـدا حتـى يكـون انكـوم األول غـري             

اعر ، فاخلليل، وسيبويه جييـزان نلشـ  (505)واجب،إال أن يضطر شاعر، وال نعلم هذا جاء يف شعر انبتة((

انتكلم  ا منعوه إذا اضطر مـن غـري مسـاعهم نشـاهد، وكـذنك منعـوا انشـاعر مـن انـنظم بأسـلوب           

ممتنع حتى إن اضطر. قال ابن انسـرا : )) وال جييـزون نلشـاعر إذا اضـطر أن يقـول: )إن وزيـدا عمـرا        

ا يف . ومع تعدد أوجـه تعامـل اننحـاة مـع انشـاهد انشـعري كمـا تقـدم فـأنهم قـد جعلـو           (520)قائمان( ((

بعـ  األحيــان مـن انشــاهد انواحــد حجـة نــرد ممتنـع ومــن ذنــك أن سـيبويه كــن ننـع اجلمــع بــني       

 فاعل )نعم( ومتييزه، ونكن املربد أجازه؛ ألنه وقف على بيت جرير:

 (522)تزود مثل زاد أبيك فينا    فنعم انزاد زاد أبيك زادا

 ال بقول انشاعر: وكذنك ءويزه تقديم انتمييز على عامله إذا كان فعو استدال

 (521)أتهجر نيلى بانفراق حبيبها          وما كان نفسا بانفراق تطيب 

مع أن دة رواية أخرى نلبيت وهي )وما كان نفسي بانفراق تطيب( يف حني ذهب هو نفسه إىل 

 منع حذف حرف اجلر يف انكوم وانشعر وجعل ما ورد خمانفا نه من انشعر حنو:

 ومل تعوجوا               كومكم علي إذا حرام ون اندياَرمترِّ                              

وهذا انسـيوطي ينقـل     .(522)ضعيفا؛ ألن دة رواية أخرى نلبيت وهي )مرر  بانديار ومل تعوجوا(

 عن انفراء أنه أجاز اجلمع بني المني حنو: )إن زيدا نلقد قام( نقول انشاعر:

 قــــــىوُت نبأٍس بصنيعــنِي            ا  ِنكانوا ندى أزماِن ْدَقَلَن

 .(522)وذكر أن انبصريني منعوا ذنك، وقانوا: انرواية: )فلقد(

                                                           
 .51انلمع يف انعربية:  (502)
 .202/ 2انكتاب:  (505)
 .111/ 1األصول:  (520)
 .22، وأصول اننحو انعربي: 250/ 1ينظر: املقتضب:  (522)
 .1/ 1، وهمع ا وامع: 17-1/11، ونلمزيد ينظر: شرح اجلمل: 27-21/ 2ينظر: املقتضب:  (521)
 .121/ 2صرة وانتذكرة: ، ونلمزيد ينظر: انتب22/ 2ينظر: انكامل:  (522)



 
 

91 

يف حــني جنــد انفــراء يف )معــاني انقـــرآن( ننــع أن تقــول )دراهمــات(، و)دنــانريات( إال إذا اضـــطر         

عر قـــال شــاعر يقـــول: ))ور ـــا اضــطر إنيـــه شـــاعر فجمعـــه ونــيس يوجـــد يف انكـــوم مــا جيـــوز يف انشـــ    

 هاداِتحداِئ جيمعَن فهنِّ                                             انشاعر:

 .(525)فهذا من املرفوض إال يف انشعر((

فهذان شـاهدان شـعريان حيـتج انفـراء بأحـدهما يف ءـويز مسـأنة ممتنعـة يف حـني جيعـل اآلخـر            

 ضرورة، وننعه يف انكوم مع أنه خانف انقاعدة أيضا.

ري وحد إذن يعد حجة نرد احلكم بـاملنع، بيـد أن هـذا األمـر ال يطـرد يف كـل األحـوال        فشاهد شع

فكما رأينا مسأنة جيعل انشاهد انشعري املخانف  ا حجـة نـرد مـا امتنـع ومـن ثـم ءـوز املسـأنة بـه،          

ونرى يف مقابل هذا أن اننحاة ال يعتدون بأربعة شواهد شعرية، أو اسة ختانف حكم املنـع، فيبقـون   

 ، وهذا أمر مما ال ينبغي أن يصار إنيه.(521)حلكم هو هوا

وأود أن أذكر يف ختام كومي على مسأنة استدالل اننحاة بانشاهد انشـعري دنـيو يقـوي حكـم     

املنع، أو يرده. بع  ما ذكره اننحاة عـن نغـة انشـعر، ومـدى أهميتهـا نـديهم يف االستشـهاد بهـا علـى          

دى املسائل املمتنعـة نديـه واجلـائزة يف انشـعر ))الحتمـال انشـعر       األحكام اننحوية. يقول املربد يف إح

، ويقول انطربي يف مسأنة عطف انظاهر علـى املضـمر اجملـرور: ))وذنـك     (527)ما ال حيسن يف انكوم((

غري فصيح من انكوم عند انعرب؛ ألنها ال تنسق بظـاهر علـى مكـخ يف اخلفـ ، إال يف ضـرورة شـعر،       

كـوم فـو شــيء يضـطر املـتكلم إىل اختيـار املكـروه مـن املنطـق انــرديء يف         وذنـك نضـيق انشـعر وأمـا ان    

، ويقول ابن انسرا : ))ال جيوز أن يتقدم ما بعد حرف انعطف عليـه، وكـذنك مـا    (522)اإلعراب منه((

اتصــل بــه، وانــذين اجــازوا مــن ذنــك شــي ا أجــازوه يف انشــعر ونــو جعلنــا مــا جــاء يف ضــرورات انشــعر         

. وقال أبو علي انفارسي: ))قد جيـوز يف انشـعر كـثري ممـا ال جيـوز      (525)جهته(( أصوال نزال انكوم عن

. وكذنك انبـاقوني إذ يقـول يف مسـأنة حـذف انصـفة وإقامـة املوصـوف مقامـه ))ومـا          (510)يف انكوم((

ــال        ــعة، ونــــيس حــ ــال ســ ــه )أي انكــــوم( حــ ــل انكــــوم عليــــه؛ ألنــ ــعر ال حيمــ ــو ذا يف انشــ ــاء مــــن حنــ جــ

 .(511)يعية: ))ألن انشعراء يفسح  م يف مراجعة األصول املرفوضة((. ويقول ابن (512)ضرورة((

                                                                                                                                                                                              
 .127/ 2، وينظر: شرح انكافية: 277 -271/ 1همع ا وامع:  (522)
 .212/ 2معاني انقرآن:  (525)
 .272 -271/ 1، وحاشية انصبان: 252 -252/ 2نألمثلة على هذا ينظر: شرح ابن عقيل:  (521)
 .211/ 2انكامل:  (527)
 .111/ 2جامع انبيان:  (522)
 .251/ 1ريبا من هذا يف اإلنصاف: األصول: وانظر رأيا ق (525)
 .257املسائل املشكلة )انبغداديات(:  (510)
 .207/ 2إعراب انقرآن املنسوب نلزجا :  (512)
 .12/ 1شرح املفصل:  (511)
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فهذا كله ياكد أن اننحـاة كـانوا يـرون أن نغـة اننثـر أقـوى حجـة مـن نغـة انشـعر؛ ألن اختوفـا            

بينهما قد ملسه اننحاة نكنهم قد تعـاملوا معهـا حجـة نتأييـد، أو رد حكـم املنـع شـأنها شـأن نغـة اننثـر           

ر موضع اضـطرار وال نكـن عـده أصـو يقـاس عليـه بنـاءا علـى هـذا األمـر، وأن           مع اعرتافهم بأن انشع

انشاعر نكنه مراجعة األصل املرفوض، ومن ثم انتكلم باملمتنع. يقـول انـدكتور متـام حسـان: ))وال     

يعود اختوف انشعر عن اننثر إىل األسلوب فقط، وإمنا يعـود كـذنك إىل االخـتوف يف اخلصـائص     

وصرفيا. إن اخلـرو  عـن جـادة انرتاكيـب انقياسـية نلغـة يـادي إىل انغمـوض، وال         انرتكيبية حنويا 

يقــع انتســامح فيــه إال باننســبة إىل اجملــانني وانشــعراء، ونقــد فــرض انشــعر علــى نفســه مــن انقيــود         

انرتكيبية وانشـكلية وزنـا، وقافيـة وغـري ذنـك ممـا حـتم علـى انشـعر أن يلجـأ إىل انتوسـع يف املعنـى             

اندالنة انطبيعية وانتوسـع يف انصـرف، واننحـو نضـرورة وغـري ضـرورة؛ ألنـه نـوال هـذه           باالعتماد على

احلرية انصرفية، واننحويـة مـا أمكـن مـع قيـود انشـعر أن يكـون انشـعر أداة ناجحـة مـن أدوات انتعـبري            

انفخ، ومن هنا رأينا انشعراء يرتخصون يف شعرهم حتى أصبح اإليغال يف حقل انرتخص أوضح مـا  

 .(512)غة انشعر عن نغة اننثر((نيز ن

أقول: ألن االختوف كان هكـذا واضـحا بـني انشـعر واننثـر، وأن اننحـاة قـد ملسـوا هـذا االخـتوف           

وصرحوا به مع ما أظهروه مـن عـدم اسـتقرار واضـح يف انتعامـل مـع انشـاهد انشـعري حجـة، أو دنـيو           

( أن انشـــاهد انشـــعري ينبغـــي نـــرد حكـــم املنـــع، وتـــبني ممـــا تقـــدم ذكـــره كلـــه )واهلل اعلـــم بانصـــواب 

انتعامل معه بشكل اتلف عن أدنة االستشهاد اننحوية فيما اـص ظـاهرة املنـع فقـط، فـإذا مـا ورد       

شــاهد شــعري خمــانف نقاعــدة املنــع فإنــه جــائز يف انشــعر حســب، وال يتعــداه إىل اننثــر أو انكــوم، وال   

 تنع.ينبغي حينذاك عد انشاهد انشعري دنيو، أو حجة نرد ما هو مم

 هذا فيما اص انشعر أما أدنة االستشهاد األخرى فاألمر فيها على وفق مما يأتي: 

فيصار اىل اختاذ أما )انقرآن انكريم( فهو كله حجة فإن وردت آية واحدة منه ختانف حكم املنع 

إجراء جديد على وفق استقراء جديد معمق نلشواهد انفصيحة انصحيحة نيتم  وجب ذنك 

ملنع ، واإلقرار بصحة انتكّلم بانلغتني إن كانتا مّطردتني من باب انتوسع يف انتعبري إنغاء حكم ا

وانكوم وال ينبغي ان حيكم  نع انتكلم بلغة على حساب أخرى ففي ذنك حتجري وتضييق ال 

إال إن كانت اآلية حتتمل انتأويل  مسو  نه ؛ إذ كيف ننع انتكلم بلغة ورد بها أفصح انكوم ت 

أن عدم انتأويل أوىل من  باحلسبانفحينذاك ينظر إىل األمر نظرة أخرى مع األخذ  بوضوح

 انتأويل.

                                                           
 .20-75األصول دراسة ابيستمونوجية:  (512)
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احلـديث عنهـا وكيـف أن اننحـاة اضـطربوا يف انتعامـل معهـا         مـرِّ  وأما )انقراءات انقرآنية( فقـد   

يـل  دنيو نرف  احلكم، أو ءويزه، وكانت نظرة بعضهم إنيها على أنها نغة قليلة ومـن ثـم فـإن انقل   

 ال تبنى عليه قاعدة.

وأنــا ال اتفــق مــع هــذا األمــر وأرى أن )انقــراءة انقرآنيــة( ينبغــي أن تعــد حجــة، ودنــيو يف أي حكــم    

حنوي ونيس حكم املنع حسب، وما أسس من أن انقراءة نغة قليلـة ومـن ثـم فـو تبنـى عليهـا انقاعـدة        

ــه        ــه جــاز االحتجــا  بــه يف      اننحويــة فــو يعــخ رد انقــراءة يقــول انســيوطي: ))فكــل مــا ورد أن قــرىء ب

، ونكـن كـان ينبغـي أن يصـح سـند انقـراءة، ومـن        ( 512)انعربية سواءا أكان متواترا، أم آحادا، ام شاذا((

، ومـن جهـة أخـرى    (515)ثم جياز انتكلم على وفقها؛ ألنها سنة ال ختانف من جهـة كمـا يقـول سـيبويه    

ة احلــديثي: ))إن ســيبويه حينمــا هــي نغــة مســموعة عــن انعــرب علــى قلتهــا. تقــول انــدكتورة خدجيــ  

يعقب علـى انقـراءات  ـا يشـعر بعـدم موافقتـه إياهـا ال يزيـد علـى أن يقـول: )وهـذه نغـة ضـعيفة(، أو              

)وهي قليلة( فهو ال يوجه انضـعف إىل انقـراءة مباشـرة إمنـا حيمـل انقـراءة علـى إحـدى نغـات انعـرب           

ءة بهـا، فانضـعف، وانقلـة عنـده نيسـا يف      املوصوفة بانضعف، أو انقلة ومع ذنك فهـي نغـة تصـح انقـرا    

  .(511)انقراءة نفسها إمنا يف انلغة انط قرأ بها انقارىء((

وتقــول أيضــا ))وانلغــات انــواردة عــن انعــرب فصــيحة صــحيحة، ونــيس املــتكلم بهــا خمط ــا فكيــف  

ة اطــىء )تعــخ ســيبويه( انقــراء وهــم أئمــة املســلمني، وأعومهــم ومــا قــرأوا بــه ال اــانف؛ ألنــه ســن      

 .(517)متبعة((

أقــول: نعـــم أن األحســـن اتبـــاع انقاعـــدة املبنيـــة علـــى املســـتفي  مـــن كـــوم انعـــرب واملطـــرد منـــه   

وانقاعدة تقضي منع انتكلم على وفق نغة انقراءة انقليلة، أو انضعيفة إذ إن انكوم يكون  ا تكلمت 

أعــخ املــتكلم علــى وفــق  بــه انعــرب أكثرهــا. بيــد أن املخــانف  ــذه انلغــة ومــن ثــم انقــراءة انقرآنيــة )    

انقــراءة انقرآنيــة( ينبغــي أن ال اطــأ. يقــول ابــن جــخ أنــه جيــب علــى املــتكلم أن يــتخري مــا هــو أقــوى  

وأشـيع مــن انلغــتني، ومــع ذنــك فلــو اســتعمل إنسـان انلغــة انقليلــة فلــيس خمط ــا نكــوم انعــرب، وإن    

 .(512)كان يكون خمط ا ألجود انلغتني

انشريف( فهو حجة  تبيح انتكلم  ا اـانف حكـم املنـع أن ورد     وكذا األمر مع )احلديث اننبوي

( مــا اانفــه علــى أن ال يلغــي حكــم املنــع كمــا ذكــرت فهــو )قاعــدة حنويــة(      يف حــديث انرســول ) 

شأنها شأن أية قاعدة أخرى بنيـت علـى املطـرد مـن كـوم انعـرب فـو نكـن ردهـا نـورود حـديث واحـد             

                                                           
 .22االقرتاح:  (512)
 .222/ 2انكتاب:  (515)
 .51انشاهد وأصول اننحو يف كتاب سيبويه:  (511)
 .225املصدر نفسه:  (517)
 .122، وانشاهد وأصول اننحو يف كتاب سيبويه: 1/22ينظر: اخلصائص:  (512)
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ه صحة انتكلم على وفق حكم املنع، وعلى املسموع املخانف نـه،  اانفها، وإمنا يبنى حكم جديد مفاد

 ألنه ورد على نسان فصيح يعد حجة نبناء أية قاعدة حنوية.

 و اننــوادر املفاريــد، أعــخ : انفصــحاء )وال تبتعــد كيفيــة انتعامــل مــع انكــوم املنقــول عــن انعــرب  

ا املنـع مـن انكـوم اننـادر ممّـ      حكـم ا خانف وا ماننحاة عدِّكثرًيا عمِّا تقدم . وقد ذكرت آنفا أنِّ ( منه 

يقـول شـهاب انـدين انقـرايف: ))انـدائر بـني اننـادر،        أو يـرِّد اىل انغانـب املّطـرد .    حيفظ وال يقاس عليه، 

 .(515)وانغانب جيب رده إىل انغانب، هذا هو انقاعدة املشهورة((

ى عليـه قاعـدة حنويـة ؛ إذ    ونكن أن تعدِّه من اجلائز نكن على قلة حبيث ال يقـاس عليـه ، وال تبنـ   

ال افــى أنِّ احلكــم إمنــا يبنــى علــى املّطــرد مــن انكــوم انشــائع وهــو أمــر أراه ســديدا . وهــو مــا اســتقرِّ    

مــدنوال نلقيــاس وشــاع يف املرحلــة األوىل مــن نشــأة اننحــو انعربــي إذ كــان يرتكــز علــى مــدى آّطــراد         

ّطــرد مــن هــذه انظــواهر قواعــد ينبغــي  انظــاهرة يف اننصــوحل انلغويــة مرويــة ، أومســموعة ، وعــدِّ مــا ي 

ه وانتزاَمـه ، فيصــبح بــذنك  راده ــــ مراعاَتــّطأنِّ مـا يشــيع يف اننصــوحل يفـرض ــــ بـ    االنتـزام بهــا ، أي :  

 . (520)مقياًسا نلصحِّة واخلطأ 

وب تباع هـذا اإلجـراء يصـار اىل حتقيـق انفائـدة انـط هـي غايـة انكـوم وذنـك  ـا يقـدِّم نلمـتكلم              

بانقواعــد املّطــردة املتِّبعــة يف نغتــه ؛ ألنــه بهــذا انعلــم وحــده نكــن أن حيــال بــني     مــن معطيــات انعلــم  

 .(522)املتكّلم وبني اخلطأ انلغوي بعامة واننحوي خباصة 

وهــذا انــذي أسســته فيمــا تقــدم إمنــا هــو مــبخ علــى اســتقراء ملــواطن املنــع أغلبهــا وهــو ال يبتعــد      

د اننحوية، وهو حيقق االستقرار انذي ينبغـي أن  كثريا عن تعامل اننحاة أنفسهم مع أدنة االستشها

، ويبعد اخلوف انذي انتاب هـذه انظـاهرة بسـبب االخـتوف     همة تكون عليه هذه انظاهرة اننحوية امل

يف هــذه األدنــة، ويف االحتجــا  بهــا وبنــاءا علــى مــا تقــدم فــإن اعــرتاض بعــ  اننحــاة، أو انبـــاحثني             

حكمهم باملنع علـى مـواطن ورد بهـا انسـماع مـن )قـراءة(، أو       املعاصرين األفاضل على اننحاة انقدماء 

)نثـر(، أو )شـعر( ينبغــي أن ينظـر إنيــه نظـرة أخــرى يبـدو نـي أنهــا األعـدل واألقــرب إىل انصـحة وعلــى         

وفق ما تقدم، فو يرد حكم املنع، وباملقابل فو يـرد املسـموع املخـانف نـه أو يشـنع عليـه فيبقـى احلكـم         

ال يعاب من يتكلم  ا اانفه وعلى وفق املسموع من قراءة، أو غريها ممـا جـاء   باملنع هو هو، ومن ثم 

خمانفا نلحكـم علـى أن تبقـى األفضـلية نلـتكلم علـى وفـق احلكـم، أو انقاعـدة اننحويـة؛ ألنهـا كمـا             

ذكرت مبنية على انكثري املطرد، وهو ما ينبغي أن يكون حكمنا ومن ثم كومنا تبعا نـذنك احلكـم   

 بانصواب(. )واهلل اعلم

                                                           
 .252االستغناء يف أحكام االستثناء:  (515)
 . 22ـــ  22ينظر: أصول انتفكري اننحوي ، علي أبو املكارم :   (520)
 . 27املصدر نفسه :  (522)
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فإذا ما اجتمع أكثر من دنيل من هذه األدنة معا فـإن احلجـة يف رد حكـم املنـع تكـون أكثـر قـوة         

 بسبب ت زر هذه األدنة مما يدل على كثرتها يف نغة انعرب واطرادها.

 

أمــا انقيــاس فقــد تقــدم يف املبحــث انســابق أهميتــه يف رد حكــم املنــع، ويف تقــديم اننحــاة انســماع       

وه سـ ا تعارضا يف املسأنة انواحدة وطرحت يف حينها تسا ال مفاده: هل انتزم اننحاة  ـا أس عليه إذا م

 من تقديم انسماع على انقياست.

واحلق أن اننحاة كانوا حيكمـون علـى املسـأنة بـاجلواز أي يـردون حكـم املنـع بنـاءا علـى انقيـاس            

ال يكلـف اهلل نفسـا إال   نه تعـاىل فقط مع أنه مل يسمع ما اانفه، ومن ذنك ما ذكره انفراء يف قو

وسعها
. وها هو ابـن انسـرا  ينقـل عنـه     (522). إذ قال: ))نو قيل: )وسعها( نكان جائزا ومل نسمعه(((521)

)أي انفــراء( أنــه اــانف إوــاع اننحــاة، وكــوم انعــرب فيجيــز مســأنة يرتضــيها انقيــاس بــرغم أنهــا     

أعلم أحدا جييـز اخلفـ  إال انفـراء، وحكـي      نيست من كوم انعرب إذ يقول يف إحدى املسائل: ))وال

.وال يكـون  …))، ويقـول ابـن هشـام    (522)ننا عنه أنـه قـال: )ونـيس مـن كـوم انعـرب وإمنـا هـو قيـاس(((         

اجملرور بدال مـن اجملـرور بإعـادة اجلـار؛ ألن انعـرب مل تبـدل مضـمرا مـن مظهـر، ال يقونـون: )قـام زيـد             

 .(525)هو( وإمنا جوز ذنك بع  اننحويني بانقياس((

فـانعرب متنـع انـتكلم برتكيـب بيـد أن اننحــاة جييزونـه قياسـا، وجـاء يف حاشـية انصـبان: )) فــو           

جيــوز )جــاء انزيــدان أوعــان(، وال )ا نــدات وعــاوان(، وأجــاز ذنــك انكوفيــون واألخفــة معرتفــني    

ورده  . وقد تقدم يف املبحث انسابق كيف قاس اننحاة حكما خمانفا نكـوم انعـرب  (521)بعدم انسماع((

 سيبويه، وتقدمت ختط ة املربد نبع  انعرب ملخانفتهم انقياس.

وكان  ذا كله أثر أيضا يف مسأنة اخلوف يف املنع، فاملانع حيـتج بعـدم انسـماع، واجملـوز حيـتج      

 بانقياس مع أن األوىل ندى االثنني انسماع ومن ثم يأتي من بعده انقياس.

وف يف ظــاهرة املنــع وانــط أراهــا أهــم مــن األســباب     كانــت هــذه أهــم األســباب انــط أدت إىل اخلــ    

األخرى انط ذكرتها مسبقا، ونستطيع أن نضـيف إنيهـا أيضـا مسـأنة عـدم اسـتقرار املصـطلح انـذي         

يعرب عن احلانة بدقة ، وانذي افضت احلـديث عنـه يف انفصـل األول مـن هـذا انبـاب، وال بـأس بـذكر         

ق علــى احلانــة يف مســأنة اخلــوف. يقــول ابــن    مثــال يكشــف عــن أثــر اضــطراب املصــطلح انــذي يطلــ     

 احلاجب يف قول انشاعر:

                                                           
 .121انبقرة:  (521)
 .222/ 2معاني انقرآن:  (522)
 .22/ 1، وينظر: 25/ 1األصول:  (522)
 .221/ 1مغخ انلبيب:  (525)
 .72/ 2حاشية انصبان:  (521)
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 ــاقتـلــــت ملسلمــــً إْن
 

ــتعمال         ــه السـ ــا خمانفتـ ــحاء، وأمـ ــتعمال انفصـ ــاس، واسـ ــانف نلقيـ ــه خمـ ــد؛ ألنـ ــيس باجليـ : ))ونـ

 .(527)انفصحاء فألنه مل يوجد يف انقرآن وال يف كوم فصيح((

فاضـل مـن أن هـذا اننطـق خمـانف نلقيـاس وانسـماع فهـل         فإذا كان األمر على ما ذكـر عاملنـا ان  

نصــفه بأنــه )نــيس باجليــد( أم )نقــول نتنــع مطلقــا(، أو )ال جيــوز انبتــة(ت وينبغــي يف أقــل تقــدير أن    

نقول )ممتنع(، أو )ال جيوز(، أو كما قـال أبـو علـي انفارسـي يف إحـدى املسـائل املمتنعـة: ))فلمـا ثبـت          

. وهــو انــذي ينبغــي أن يكــون عليــه     (522)س مل يكــن إلجازتــه وجــُه((  االســتعمال خبوفــه، ودفعــه انقيــا   

 انكوم حتديدا نلمصطلح، ومن ثم احلكم، أو انقاعدة يف ضوئه.

يزاد على ذنك خلط اننحاة انشواهد انشعرية بانشـواهد اننثريـة ، وااونـة اسـتخوحل قواعـد      

ة انـط ينفـرد بهـا . فضـو عـن      عامة ءمعها . مع أنه من املعروف أنِّ نلشـعر قواعـده وأنظمتـه اخلاصـ    

أنهــم خلطــوا مســتويني مــن انلغــة ال يصــحِّ اخللــط بينهمــا ، وهمــا مســتوى انلغــة األدبيــة اننموذجيــة   

املمثلــة يف انقــرآن انكــريم ، واحلــديث ، وانشــعر ، واخلطــب ، واألمثــال . ومســتوى انلــهجات انعاميــة          

 .(525)املمثِّلة يف انقراءات انقرآنية ونغة اخلطاب 

 

 

 

                                                           
 .250/ 1اإليضاح يف شرح املفصل:  (527)
 .222املسائل انعسكريات:  (522)
 .انبحث انلغوي عند انعرب مع دراسة نقضية انتأثري وانتأثر ، د.أمحد خمتار عمر :  (525)
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تعــددت مــواطن املنــع يف انــدرس اننحــوي، وجــاءت مبثوثــة يف اثنــاء املانفــات اننحويــة ننحاتنــا                  

شـتات مـا تنـاثر مـن هـذه املـواطن يف انكتـب         ملِّأان  -بعـون مـن اهلل تعـاىل   -االجوء، وقد استطعت 

أحكــام املنــع    وحِّــدعهــا يف هــذه انصــفحات . وكانــت غــايط يف ذنــك أن ت     وأو ، اننحويــة، وانلغويــة 

ومسائلها يف مكان واحد نكي يسهل انرجوع انيهـا ، وانبحـث فيهـا وصـوال اىل     اخلاصة بلغتنا انعربية 

، أانغايــة األمســى أال وهــي صــون هــذه انلغــة املباركــة مــن أن يصــيبها اخللــل ويتســرب انيهــا اخلطــ           

ع انرتكيبات ، وانعبـارات ، واألسـانيب ، واجلمـل املمتنعـة ومـا تنـدر  ضـمنها        وانزنل . واحسب أنِّ و

 من أحكام وقواعد خطوٌة مهمة حنو حتقيق هذه انغاية .  

ونســت أدعــي ههنــا أنــي قــد وقفــت علــى ويــع هــذه املــواطن ، وأوردت كــل هــذه األحكــام وانقواعــد       

تها ميقــات انبحــث احملــدد بانعــام انواحــد ، وممــا يزيــد مــن صــعوب صــعبة أن تــدرك ،شــاّقة فهــذه غايــة 

وظرف انبلد انذي يعلمه اجلميع . على أن ذنـك مل يفـتِّ يف عـزنط ، أو يضـعف همِّـط ، ويعلـم اهلل       

أنـــي واصـــلت انليـــل باننهـــار ، وبـــذنت غايـــة اجلهـــد وانصـــرب يف تتبـــع املســـائل وتصـــنيفها ، ووعهـــا ،   

أسـال اهلل أن يـوفقخ يف قـادم أيـامي     فهـي عثـرات انبـدء     فإن فاتخ منها شـيء .  وتبويبها ، ومناقشتها 

 . واحلمد نه تعاىل على كل حال  .  اىل تدارك ما فاتخ 

 ها على وفق ما يأتي:متناوال ايِّوسأحاول أن أرتب  هذه املسائل 

 

 -مواطن املنع يف االمساء. ويقسم على أربعة مباحث: -انفصل االول:

 املرفوعات. -املبحث االول: -

 املنصوبات. -املبحث انثاني: -

 اجملرورات، وتضم: اجملرور حبرف اجلر، واجملرور باالضافة. -املبحث انثانث: -

 . انتوابع -املبحث انرابع: -

 

 -: مواطن املنع يف املستويات االخرى. ويقسم على اربعة مباحث ايضا:انفصل انثاني

 زم(.األفعال، وعواملها )اننواصب، واجلوا -املبحث االول: -

 احلروف. -املبحث انثاني: -

 اننواسخ. -املبحث انثانث: -

 االسانيب. -املبحث انرابع: -
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 ث األولــاملبح

 اتـــــــوعــــــــرفــــــامل

 

 املبتدأ واخلرب:

 -ومن مواطن املنع انط أوردها اننحاة فيهما:

؛ ألن (520)تنع االبتداء باننكرة. قـال سـيبويه: ))ال يبـدأ  ـا يكـون فيـه انلـبس، وهـو اننكـرة((         ( ن2)

))املبتدأ ال يكـون إال معرفـة، أو مـا قـارب املعرفـة مـن اننكـرات. أال تـرى أنـك نـو قلـت: )رجـل قـائم(، أو              

ى انسـامع ومـن   أي أن علة منع االبتداء باننكرة اإلنباس عل (522))رجل ظريف( مل تفد انسامع شي ا((

 ثم ماداه إىل عدم انفائدة.
 

املبتــدأ ينبغــي أن يطــابق  اخلــرب ( ومــن مســائل املنــع فيــه أيضــا مطابقــة اخلــرب نلمبتــدأ، إذ إن     1)

حنو)زيــد جمتهــد(، )وانزيــدان جمتهــدان(، و)انزيــدون جمتهــدون( وهنــا تواجهنــا حانــة عــرض  ــا           

قـو م: )قـائم زيـد(. إذ نقـل سـيبويه عـن       اننحاة وهي كـون اخلـرب وصـفا تقـدم علـى مبتدئـه يف حنـو        

اخلليل )رمحهما اهلل( أنه: ))يستقبح أن يقول: )قائم زيد(، وذاك إذا مل ءعـل )قائمـا( مقـدما مبنيـا     

علـى املبتـدأ، كمـا تـاخر، وتقـدم فتقـول: )ضـرب زيـدا عمـرو(، و)عمـرو( علـى )ضـرب( مرتفـع، وكـان               

هـذا، احلـد فيـه أن يكـون االبتـداء فيـه مقـدما،         احلد أن يكون مقدما، ويكون )زيد( ماخرا، وكـذنك 

وهــذا عربــي جيــد، وذنــك قونــك: )متيمــي أنــا(، و )مشــنوء مــن يشــناك(، و )رجــل عبــد اهلل(، وخــز            

صفتك(، فإذا مل يريدوا هذا املعنـى، وأرادوا أن جيعلـوه فعـو كقونـه )يقـوم زيـد(، و )قـام زيـد( قـبح؛          

نفعـل إذا كـان صـفة جـرى علـى موصـوف، أو جـرى        ألنه اسم، وإمنـا حسـن عنـدهم أن جيـري جمـرى ا     

على أسم قد عمل فيه، كما أنه ال يكون مفعوال يف )ضارب( حتى يكون امـوال علـى غـريه، فتقـول:     

)هذا ضارب زيدا(، و )أنا ضـارب زيـدا(، وال يكـون )ضـارب زيـدا( علـى )ضـربت زيـدا(، و )ضـربت عمـرا(،           

 .(521)انفعل املبتدأ.(( فكما مل جيز هذا كذنك استقبحوا أن جيري جمرى

يفهم نص سيبويه هذا ان قوننا )قائم زيد( إن جعلنـا )قـائم( مبتـدأ، و)زيـد( فـاعو السـم انفاعـل        

سد مسـد اخلـرب كـان قبيحـا، وانوجـه انعربـي اجليـد هـو ان ءعـل )قـائم( خـربا تقـدم علـى مبتدئـه               

مـرو( علـى جعـل )عمـرا(     وهو )زيد( كما تاخر انفاعـل، وتقـدم مفعونـه عليـه ، فتقـول )ضـرب زيـدا ع       

فاعو نـ )ضرب(. أمـا إذا أرادوا أن جيعلـوا )قـائم( مبتـدأ، و)زيـد( فاعلـه سـد مسـد اخلـرب،  عنـى آخـر            

                                                           
 .1/122انقرآن )انفراء(: ، وينظر: معاني 2/22انكتاب:  (520)
 .2/25، وشرح انكافية: 2/55، وينظر: األصول: 2/217املقتضب:  (522)
 .212-1/217انكتاب:  (521)
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)قائم( عمـل انرفـع يف )زيـد( كمـا يعمـل )يقـوم( يف )يقـوم زيـد(، و )قـام( يف )قـام زيـد(، فـاذا أردنـاه أن              

)هــذا ضــارب زيــد(، و )أنــا ضــارب زيــدا(     يرفــع فــاعو ينبغــي أن يكــون امــوال علــى غــريه حنــو قوننــا     

عمل اننصب يف )زيد( يف اجلملتني؛ ألنه خرب مبخ علـى املبتـدأ )هـذا( يف اجلملـة األوىل،      (ضارب)ف

أمــا )ضــارب زيــدا( هكــذا ال يكــون جريانــه علــى )ضــربت زيــدا(، و )ضــربت      و )أنــا( يف اجلملــة انثانيــة. 

ا( كذنك كان قبيحـا قـو م )قـائم زيـد( علـى جعـل       ا أن هذا ال جيوز، أعخ )ضارب زيدمعمرا(، فك

 )قائم( مبتدأ، و )زيد( فاعو سد مسد اخلرب.

ونعــل يف تفســري انســريايف مــا يوضــح هــذا األمــر إذ قــال: ))إن قونــك )قــائم زيــد( قبــيح إن أردت أن        

واننيـة فيـه    ءعل )قائم( مبتدأ، و )زيد( خربه، أو فاعله، ونيس بقبيح أن ءعل )قائم( خربا مقـدما، 

انتأخري، كما تقول )ضرب زيدا عمرو( واننية تأخري )زيدا( انذي هو مفعول، وتقـديم )عمـرو( انـذي    

 .(522)هو فاعل((

ويبـدو أن )قــائم( يكــون مبتــدأ، و )زيــد( فــاعو ســد مسـد خــربه إذا اعتمــد علــى شــيء قبلــه نفيــا، أو         

رون، ومثلــوا نــه بـــ )أقــائم زيــدت(، و )أقــائم اســتفهاما نتســو  املســأنة حين ــذ، وهــذا أمــر أوضــحه املتــأخ 

انزيدانت(، و )أقائم انزيدونت(، وجعلوا املمتنع )أقائمـان زيـدت(، و )أقـائمون زيـدت( فهـو تركيـب غـري        

 .(522)صحيح

)قـائم( خـرب مقـدم، و )زيـد( مبتـدأ مـاخر        أنِّ يـان سـيبويه ير اخلليل وتبعه خنلص من هذا إىل أن 

املطابقـة يف املبتـدأ واخلـرب، فتقـول: )قـائم زيـد(، و        يصار اىلوحين ٍذ ، ماوهذا هو انوجه اجليد عنده

)قائمـان انزيـدان(، و )قــائمون انزيـدون( هـذا أمــر، ودـة أمـر آخــر هـو أن جيعـل )قــائم( مبتـدأ، و)زيــد(          

اإلفــراد  صــار اىل، ويف هــذه احلانــة ي ماهمســد خــربه، وهــو وجــه قبــيح عنــد   فــاعو الســم انفاعــل ســد   

 د(، و )قائم انزيدان( و)قائم انزيدون(.فتقول: )قائم زي

بـانقبح علـى هـذه املسـأنة، فحملـه بعضـهم علـى         كـم احلمن جاء بعـد سـيبويه يف تفسـري     واختلف

املنع، ومحله آخرون على اجلواز، وممن محلها على املنـع انزجـاجي. إذ قـال: ))وإذا قلـت: )قـائم زيـد(،       

))قــائمون انزيــدون(. ثنيــت )قائمــا( ووعتــه؛ ألنــه  قلــت يف انتثنيــة: )قائمــان انزيــدان(، ويف اجلميــع:

خرب مقدم، وال جييز سيبويه غري ذنك، وقد أجاز غريه وجها آخر، وهو أن تقـول: )قـائم زيـد(، فرتفـع     

)قائما( باالبتداء، و )زيدا( بفعله،  يسد مسد اخلرب، فتقول يف انتثنية: )قائم انزيدان(، ويف اجلميـع  

 .(525)ألنه قد جرى جمرى انفعل املقدم(()قائم انزيدون(، فتوحده؛ 

                                                           
 )ا امة(. 1/217انكتاب:  (522)
 .2/255ينظر: شرح ابن عقيل :  (522)
 .22-27اجلمل يف اننحو:  (525)
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وممن محله على اجلواز ابـن يعـية إذ قـال: نـو قلـت)) )قـائم انزيـدان( مـن غـري اسـتفهام مل جيـز            

، وهـو مـذهب سـيبويه نتضـمنه معنـى انفعـل، وإن كـان فيـه         (521)عنـد األكثـر، وقـد أجـازه ابـن انسـرا       

از االبتــداء بهــا مــن غــري اســتفهام  . وكــذنك اجلــامي إذ ذكــر أنــه ))نقــل عــن ســيبويه جــو  (527)قــبح((

 .(522)ونفي مع قبح((

وانذي يبدو ني أن سيبويه إمنا يريد بتقبيحه ملا تقدم حكـم انقـبح ونـيس غـريه، ونعـل مـا ياكـد        

هــذا تفســري انســريايف املــذكور آنفــا نكــوم ســيبويه إذ كــرر املصــطلح ذاتــه )انقــبح( ومل حيملــه علــى    

 بدو.اجلواز، أو املنع، وهو انصحيح فيما ي

انبصـريني، أمـا انكوفيـون فقـد نسـب إنـيهم،        اإمامـ  مـا سـيبويه وه اخلليل وفيما تقدم عرضت رأي 

)زيـد( مبتـدأ   و. أنهم ال جييزون ما استحسنه سيبويه يف جعله )قائم( خربا مقـدما  (525)وإىل األخفة

و م؛ ماخرا؛ ألنهم ال جييـزون تقـديم خـرب املبتـدأ عليـه مفـردا كـان أو ولـة، واحتجـوا نـذنك بقـ           

ألنه يادي إىل تقديم ضمري االسم على ظاهره؛ ألن يف )قائما( ضمري )زيد(، ورتبة ضمري االسـم بعـد   

وقــد رد علــيهم بانســماع وكثــرة وروده يف كــوم انعــرب،       ظــاهره، فوجــب أن ال جيــوز تقدنــه عليــه.   

هـا، وكـذنك ردوا   ومنه: )يف بيته ياتى احلكم(، وقو م )يف أكفانـه نـف امليـت(، و )متيمـي أنـا( وغري     

عليهم  ا احتجوا به مـن تقـديم املضـمر علـى انظـاهر، بقـو م أن انتقـديم إذا كـان نفظـا وتقـديرا           

                      فإنــه نتنــع، إمــا إذا تقــدم نفظــا، وتــأخر تقــديرا فإنــه جيــوز، وقــد ورد هــذا يف كتــاب اهلل تعــاىل حنــو       

 انصواب فيما يبدو.. وهو انرأي األقرب إىل (550) چ  ہ   ہ  ہ ۀ چ

وأود اإلشارة ههنا إىل أنخ وجدت ثعلبا ينقل عن انفراء وانكسائي رأيهمـا يف هـذه املسـأنة وذنـك     

تعقيبا علـى قـو م )قـائم أخـوك( إذ قـال : ))انفـراء جييـزه، وانكسـائي ال يقونـه إال مـع اسـم، وانفـراء             

 .(551))من قائم أخوك( (( (552)يريد:

أمـا   ،يف ضرورة اعتماد انوصـف علـى نفـي أو شـبهه      سيبويهاخلليل و انكسائي يوافقمما يفهم أنِّ 

سـدِّ   مبتـدأ وفـاعو السـم انفاعـل    االعتماد يف حانة إعراب اجلملة ) قائم أخوك (  انفراء فو يشرتط 

 .) واهلل تعاىل أعلم ( عليه تكون اننسبة إىل انكوفيني ويعهم غري صحيحةمسدِّ اخلرب . 

                                                           
، 201-205هــذا أيضــا )ابــن اننــاظم( ينظــر شــرح ابــن اننــاظم:  )اننعمــان( وقــد أجــازه علــى قــبح، وذهــب إىل   2/15ينظــر: األصــول:  (521)

 .2/251(، وينظر حاشية انصبان: 2/150واألووني )ينظر: شرح األووني: 
 .2/51شرح املفصل:  (527)
 .2/171انفوائد انضيائية:  (522)
، 2/222، وارتشــاف انضــرب:  22، وتســهيل انفوائــد:  2/51، وشــرح املفصــل:  22-20، وأســرار انعربيــة:  15-2/15ينظــر: اإلنصــاف:   (525)

 .2/251، وحاشية انصبان: 2/150، وشرح األووني: 1/1، وهمع ا وامع: 2/271، وانفوائد انضيائية: 2/251وشرح ابن عقيل: 
 .212انبقرة:  (550)
 كذا يف األصل، وصوابه )وانكسائي يريد( وبه تستقيم انعبارة مع ما ذكر آنفا من أن انفراء جييز. (552)
 .2/222ثعلب:  جمانس (551)
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واملفرد يكـون إمـا جامـدا، أو مشـتقا فـإن كـان جامـدا منـع         .إىل مفرد، وولة( خرب املبتدأ ينقسم 2) 

انبصريون اشتمانه على انضمري إال إذا تضمن معنى املشتق حنـو )زيـد أسـد( )أي شـجاع( فحـني ذاك      

  (552)حيتمل انضمري، وذهب انكسائي وانزجا  وانرماني وواعة إىل أنه يشتمل على انضمري مطلقا

نتنـع مـن أن يشـتمل علـى انضـمري إذا مل يكـن جاريـا جمـرى انفعـل حنـو )هـذا            وأما املشتق فإنـه  

مفتــاح(، وكــذنك إذا رفــع ظــاهرا حنــو )زيــد قــائم غومــاه( فـــ)غوماه( مرفــوع بـــ)قائم(، فــو يتحمــل   

وهـــذا انضـــمري إذا كـــان  . ففـــي هـــاتني احلـــانتني نتنـــع املشـــتق مـــن أن يتحمـــل ضـــمريا. (552)ضـــمريا

ضــافة امتنــع حذفــه، وإن كــان منصــوبا مل جيــز حذفــه إال يف انشــعر. حنــو  مرفوعــا، أو خمفوضــا باإل

 قول ابن يعفر:

 بانباطِل ال حيمُد اداتنا      باحلقَِّس ُدحَمَي وخانٌد

 .(555)انتقدير: حيمده ساداتنا

وأمــا اجلملــة فهــي علــى ضــربني أيضــا: امسيــة، وفعليــة، ويشــرتط فيهمــا أن تشــتمو علــى رابــط        

مل تكن اجلملة فهي املبتدأ يف املعنى، ومن هذه انروابط انضـمري انـذي نـواله مـا      يربطهما باملبتدأ إذا

أي نو قلت: )زيد قائم عمرو( مل جيز؛ ألنه نـيس يف اجلملـة ضـمري يعـود علـى املبتـدأ،        صحت املسأنة.

 . ))نيحصـل ربـط بـني   (551)فإن قلت )إنيه(، أو )معه(، أو حنو ذنك، َصحَّت املسأنة ألجـل ا ـاء انعائـدة   

 .(552). فـ ))تبطل فائدة اخلرب(((557)اخلرب، واملخرب عنه، وإالَّ كان أجنبي ا((

واجلمهور على أنه نتنع حذف هذا انضمري ))سواء كـان مرفوعـا مبتـدًءا، أو فـاعو، أو منصـوبا      

بفعل متصـرِّف، أو جامـٍد، أو نـاقٍص، أو وصـف، أو حـرٍف، أو جمـرورا إال يف صـورة واحـدة، وهـي أن ُيجـرَّ           

ف، وال يادي حذفه إىل تهي ة عامل آخـر حنـو: )انسـمن منـوان بـدرهم( أي )منـوان منـه(، خبـوف         حبر

ما إذا أدى حنو: )انرغيف أكلت( تريـد: )منـه(، أوجـرِّ بإضـافٍة، سـواء كـان أصـله اننصـب حنـو: )زيـد           

وع يف ، أو يكـون انضـمري معلومـا نكثـرة ذنـك اننـ      (555)أنا ضـاربه(، أم مل يكـن حنـو: )زيـد قـام غومـه( ((      

 . فيجوز احلذف.(512)، أو وجود دنيل يدلِّ عليه أو قرينه(510)انكوم، فيستغنى عن انتصريح به
 

                                                           
 .12، واخلوف اننحوي بني انكوفيني: 1/20، وهمع ا وامع 2/101، وشرح ابن عقيل: 1/21، وارتشاف انضرب: 50ينظر: املقرب:  (552)
 .2/101ينظر: شرح ابن عقيل:  (552)
 .50ينظر: املقرب:  (555)
، 50، واملقـرب:  2/225، واإليضـاح يف شـرح املفضـل:    22-22، وأسـرار انعربيـة:   17-11، وانلمع يف انعربيـة:  2/212ينظر: املقتضب:  (551)

 .2/122، وانفوائد انضيائية: 2/122وشرح ابن عقيل: 
 .2/225اإليضاح يف شرح املفصل:  (557)
 .22أسرار انعربية:  (552)
 .1/25همع ا وامع:  (555)
 .2/225ينظر: اإليضاح يف شرح املفصل:  (510)
 .1/27 وامع: ، وهمع ا2/122ينظر: انفوائد انضيائية:  (512)
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( منع اننحاة دخول انفاء يف خرب املبتدأ إال إذا تضمن معنى انشرط فحني ذاك جيوز دخـول انفـاء   2)

 .(512)جخ يف هذا . وقد تبعه املربد وأبن(511)عليه. قال سيبويه: ))نو قلت: )زيد فمنطلق( مل يستقم((

وأودُّ اإلشارة ههنا إىل أن علي بن احلسني انباقوني املعروف بـ )جامع انعلوم اننحوي( قـد نسـب      

. وكـذنك أبـن   (512)إىل األخفة ءويزه إدخال انفاء يف خرب املبتدأ وذكر أن سيبويه ال جييز ذنـك 

ى انشـرط، واجلـزاء، وضــرٌب   يعـية إذ قـال: ))اعلـم أن انســماء علـى ضـربني منهـا مــا هـو عـاٍر مـن معنــ         

يتضمن معنى انشرط، واجلـزاء، فـاألول حنـو )زيـد وعمـرو( وشـبههما، فمـا كـان مـن هـذا انقبيـل مل            

تــدخل انفــاء يف خــربه، تقــول: )زيــد منطلــق(، ونــو قلــت: )زيــد فمنطلــق( مل جيــز، وكــان أبــو احلســن    

أخـوك فوجـد( علـى    األخفة جييـز ذنـك علـى زيـادة انفـاء وذكـر أن ذنـك ورد عـنهم كـثريا حكـى )          

 معنى )أخوك وجد( وانفاء زائدة، وأنشد:  

 اَيكما ِه ٌوْلني ِخاحليَّ ُةكروَمأو         ْمُهفتاَت ْحِكفاْن الُنْووقائلٍة َخ

واملــراد )وقائلــة خــوالن أنكــح فتــاتهم(، وســيبويه ال يــرى زيادتهــا، ويتــأوِّل مــا ورد مــن ذنــك علــى أنهــا       

   .(515)((…عاطفة

 ،(515)، وبـن هشـام  (512)، وأبـو حيـان  (517)، وانرضـي االسـرتابادي  (511)أيضـا: أبـن مانـك   وممن ذهـب إىل هـذا   

، ومـــن املعاصـــرين: انشـــيخ امـــد ايـــي انـــدين عبـــد (571)، واألوـــوني(572)وانســـيوطي ، (570)واملـــرادي

 .(575)، واندكتور زهري عبد احملسن سلطان(572)، واندكتور عبد األمري انورد(572)احلميد

جدت األخفـة ينحـو منحـى سـيبويه يف منـع املسـأنة املـذكورة        وندى رجوعي إىل معاني انقرآن و

ــا إذ قـــال تعقيبـــا علـــى قونـــه تعـــاىل:             وقونـــه تعـــاىل:   (571)چ ٿ  ٺ ٺ ٺ چآنفـ

                                                           
 .2/222انكتاب:  (511)
 .2/115، وسر صناعة اإلعراب: 251-2/255ينظر: املقتضب:  (512)
 .2/250إعراب انقرآن نعلي بن احلسني انباقوني املنسوب خطا إىل انزجا :  (512)
 .2/200شرح املفصل:  (515)
 .52ينظر: تسهيل انفوائد:  (511)
 .2/201ينظر: شرح انكافية:  (517)
 .1/15شاف انضرب: ينظر: إرت (512)
 .2/215ينظر: مغخ انلبيب:  (515)
 .217: اجلنى اندانيينظر:  (570)
 .1/55ينظر: همع ا وامع:  (572)
 .2/217ينظر: شرح األووني:  (571)
 .2/21ينظر: هامة كتاب املفصل املسمى )انفيصل يف شرح املفصل(:  (572)
 .121ينظر: منهج األخفة األوسط يف اندراسة اننحوية:  (572)
 .155، 220ينظر: املااخذات اننحوية:  (575)
 .22املائدة:  (571)
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. ))نــيس يف قونــه: )فــاقطعوا(، و)فاجلــدوا( خــرب مبتــدأ؛  (577) چ ٿٿ   ٺ ٺ   ٺ      ٺ ڀ ڀ ڀ چ

 . وهو مثل قونه: …هلل فينطلق( مل حيسن،ألن خرب املبتدأ هكذا ال يكون بانفاء، نو قلت: )عبد ا

 ْمُهفتاَت ْحِكفاْن الُنْووقائلٍة َخ

فـانظر إنيـه( كأنِّـك قلـت: )هـذا ا ـوك فـانظر         (572)كأنه قال:)هاالء خوالن(، كما تقول:)ا وك

فــاألخفة يتفــق مــع ســيبويه يف منــع دخــول انفــاء يف خــرب املبتــدأ حنــو      .(575)إنيــه(، فأضــمر االســم(( 

نطلــق( ويتفــق معــه يف تأويــل انبيــت انشــعري، وانشــاهد اننثــري علــى إضــمار )هــاالء(، أو  )عبــد اهلل في

 . (520))هذا(

أما بشأن ما نسـب إنيـه مـن أنـه ذكـر أن زيـادة انفـاء يف خـرب املبتـدأ قـد ورد عـنهم كـثريا، وحكـى              

أن )أخوك فوجد( على معنى )أخوك وجد(، وانفاء زائدة، فانذي حتققت منه يف )معـاني انقـرآن( بشـ   

هــذا انكــوم هــو قــول األخفــة: ))وزعمــوا أنهــم يقونــون: )أخــوك فوجــد( )بــل أخــوك فجهــد( يريــدون:  

 .(522))أخوك وجد(، و)بل أخوك جهد( فيزيدون انفاء((

فهــو ينقــل انكــوم عــن واعــة مل يصــرح بهــم، وال يــذكر رأيــه يف هــذه املســأنة فيقــول )زعمــوا(،         

قيب منه. نستنتج منه رأيه رفضا، أو قبوال، ورأيـه  نـع   و)يقونون(، و)يريدون(، و)يزيدون( من غري تع

دخول انفاء يف خرب املبتـدأ قـد صـرح بـه يف انـنص انـذي أوردتـه آنفـا. وهـذا انـذي ذكرتـه هـو املتـيقن              

وممـا ياكـد أنِّ األمـر حكايـة ونـيس تبني ـا نلـرأي مـا          منه من رأي األخفـة يف املسـأنة مـدار احلـديث.    

قــال : )) فــإن قلــت : فقــد تكــون انفــاء حرًفــا زائــدا وقــد حكــى ذنــك أبــو     ذكــره أبــو علــي انفارســي ؛ إذ

 .(521) يقونون : ) أخوك فوجد ( يريدون )أخوك وجد( ، فيزيدون انفاء ...((احلسن األخفة أنهم 
 

( ومــن مــوطن املنــع اخلاصــة باملبتــدأ واخلــرب أيضــا: أن يكــون أســم انزمــان خــربا عــن جثــة قــال     5)

. أال تــرى أنتــك نــو قلــت: )زيــد يــوم      …زمــان ال تكــون ظروفــا نلجثــث   ســيبويه: ))وويــع ظــروف ان  

. فسيبويه ننـع أن يكـون )يـوم اجلمعـة( خـربا نــ)زيد(؛ ألنـه ظـرف         (522)اجلمعة فأنا أضربه( مل يكن((

زمان، وظروف انزمان ال تتضمن اجلثث، وعلة املنع هنا انتفاء انفائدة قال املربد: ))فلما مل تكن فيه 

                                                           
 .1اننور:  (577)
 .2/15،)بوالق( 2/222هكذا يف األصل وانصواب )ا ول(كما جاء يف كتاب سيبويه بطبعتيه:)هارون( (572)
 .2/20معاني انقرآن:  (575)
 .225-2/222ينظر: انكتاب:  (520)
 .215-2/212معاني انقرآن:  (522)
 . 252شكلة ) انبغداديات ( : املسائل امل (521)
ــاب:  (522) ــب:     227-2/221انكتـ ــر: املقتضـ ــز(، وينظـ ــارة )مل جيـ ــاب عبـ ــخ انكتـ ــدى نسـ ــول: 252، 2/271، 2/172، ويف إحـ ، 2/12،70، واألصـ

 ،125-2/122، وشــرح ابــن عقيــل:   22، وأســرار انعربيــة:  2/201، وانتبصــرة وانتــذكرة:  12، وانلمــع يف انعربيــة:  22واجلمــل يف اننحــو:  

 .1/12وهمع ا وامع: 
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. نـذنك اشـرتطوا يف األخبـار بـه حصـول      (522)يـون: ال تكـون ظـروف انزمـان نلجثـث((     فائدة قـال اننحو 

 . قال أبن مانك:  (525)انفائدة، أو إمكانية تأويله

  (521)ربافأْخ ْدِفوان ُي ٍةا        عن جثِّخرًب سم زماٍنا وال يكوُن

 

         كــان  ( ومنــه أيضــا مــا اــص حــذف املبتــدأ وحــذف اخلــرب، فأمــا املبتــدأ، فيمتنــع حذفــه إذا            1)

)) )ما( انتعجبية حنو: )مـا أحسـن زيـدا(، فــ)ما( مبتـدأ، وال جيـوز حذفـه؛ ألن انتعجـب جـرى جمـرى           

. معنى هذا أن )مـا( انتعجبيـة   (527)املثل فو يغيَّر، وكذنك كل مبتدأ نو حذف مل يكن عليه دنيل((

 فه.إذا كانت مبتدأ نتنع حذفها، وكذنك كل مبتدأ حذف ونيس دة دنيل على حذ

أمــا اخلــرب فيمتنــع حذفــه حــني ))ال يكــون نــه نــو حــذف مــا يــدل عليــه حنــو: )زيــد قــائم(: أال تــرى  

أنك نو قلت: )زيد(، وحذفت )قـائم( مـن غـري دنيـل عليـه مل يـدر هـل أردت: زيـد قـائم، أو ضـاحك، أو           

ا غري ذنك، وكذنك خرب )ما( انتعجبية يف حنو: )مـا أحسـن زيـدا( ال جيـوز حذفـه، وإن كـان نـه مـ        

 .(522)يدل عليه بعد احلذف؛ ألنه كوم جرى جمرى املثل فلم يغري((

 

( ويف تقديم اخلـرب علـى املبتـدأ، وتـأخريه موانـع، فأصـل اخلـرب انتـأخري، ونتنـع تقدنـه علـى            7)

 -املبتدأ يف كل من احلاالت اآلتية:

نــا(، و)امــد أن ))يقـع املبتــدأ، واخلـرب معــرفتني معــا، كقونـك )زيــد املنطلـق(، و)اهلل إ      -)أ(

 .(525)نبينا(، وال جيوز تقديم اخلرب هنا، بل أيهما قدمت فهو املبتدأ((

وعلة ذنك تكمن يف أن كل واحـد منهمـا يصـلح أن جيعـل مبتـدأ نصـحة االبتـداء بـه، وأن جيعـل          

 .(550)خربا؛ إذ ال مبني نلمبتدأ من اخلرب

إذا تقـدم انفعــل علــى االســم   ، ))ألنــه(552)إذا كـان اخلــرب فعــو نتنــع تقدنـه علــى املبتــدأ   -)ب(

 .(552)، وكذنك سيلتبس املبتدأ بانفاعل(551)خر  من حد االبتداء، وأرتفع بانفعل((

                                                           
 .2/250، وينظر: شرح انكافية انشافية: 2/271املقتضب:  (522)
 .125-2/122، وشرح أبن عقيل: 2/70ينظر: األصول:  (525)
 .2/122ينظر: شرح أبن عقيل:  (521)
 .52، وينظر: املقرب: 252-2/251شرح اجلمل:  (527)
 .52، وينظر: املقرب: 2/251شرح اجلمل:  (522)
، وشـرح  1/25، واألشـباه  واننظـائر:   2/121، وشرح ابـن عقيـل:   2/57/وشرح انكافية: 2، وينظر: شرح انكافية انشافية: 2/75املفصل:  (525)

 .2/122األووني: 
 .2/55ينظر: شرح املفصل:  (550)
 .2/122، وشرح األووني: 1/22، وهمع ا وامع: 2/122، وشرح ابن عقيل: 27ينظر: اجلمل يف اننحو:  (552)
 .2/202رة وانتذكرة: انتبص (551)
 .211ينظر: شرح انكافية انشافية:  (552)
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))أن يكــون اخلــرب اصــورا بـــ )إنَّ مــا( حنــو )إمنــا زيــد قــائم(، أو بـــ )إال( حنــو )مــا زيــد إال       -) (

 .(552).، فو جيوز تقديم )قائم( على )زيد( يف املثانني((…قائم(

.، فــو جيــوز …أن يكــون خــربا ملبتــدأ قــد دخلــت عليــه الم االبتــداء حنــوك )نزيــد قــائم(   ))  -)د(

 .(555)تقديم اخلرب على انوم، فو تقول: )قائم نزيد(؛ ألن الم االبتداء  ا صدر انكوم((

. كانشـــرط، واالســــتفهام،  (551))) أن يكـــون املبتــــدأ مشـــتمو علــــى مانـــه صـــدر انكــــوم((     -)هــــ( 

يزاد على هـذا أيضـا املضـاف إىل أداة انشـرط، أو االسـتفهام، فيمتنـع تـأخره حنـو:         وانتمخ، واندعاء، و

 .(557))غوم من قامت(، غوم من يقم أقم(؛ ألن معنى انشرط، واالستفهام يسري إىل املضاف

وكما نتنع تقيم اخلرب علـى املبتـدأ يف هـذه املـواطن، فهنـاك مـواطن أخـرى نتنـع فيهـا تـأخري           

 .(552)وصلها انسيوطي إىل عشرة مواطناخلرب عن املبتدأ أ

 

 -وقد أورد اننحاة فيه عدة مواطن نلمنع، وكاآلتي: -:انفاعــل 
 

( منع اننحاة حـذف انفاعـل. قـال املـربد: ))وال بـد نكـل فعـل مـن فاعـل ؛ ألنـه ال يكـون فعـل، وال             2)

ا عــن  فاعــل، فقــد صــار انفعــل، وانفاعــل  نزنــة شــيء واحــد إذ كــان ال يســتغخ كــل واحــد منهمــ            

 .(555)صاحبه، كاالبتداء واخلرب((

وقــال ابــن جــخ: ))ونــو ذهبــت حتــذف انفاعــل، وتقــيم مقامــه غــري اســم، نبقيــت اجلملــة بــو اســم،    

وهــذا نفــظ ينــاق  مــا عقــدت عليــه اجلمــل يف أول تركيبهــا، فلــذنك رفــ  ذنــك، فلــم يوجــد يف       

 .(100)انكوم.((

ــراحة، يف حـــني وجدتـــه         ــع حـــذف انفاعـــل صـ ــابن جـــخ ههنـــا ننـ ــع آخـــر ويف كتابـــه    فـ يف موضـ

)اخلصائص( قد ذكر أن حذف انفعل ال بأس به يف انشـعر عنـدما يكـون املعنـى صـحيحا مسـتقيما.       

وكذنك نقل عن انفراء، وهشام بن معاوية انضرير أنهما جييزان حذف انفاعل، وذكـر أن أبـا علـي    

ثـم إنـه فيمـا بعـد الن      انفارسي كـان يغلـظ يف هـذا، ويكـربه، ويتنـاكره ويقـول إن انفاعـل ال حيـذف،        

 .(102)نألمر، وخف  من جناح تناكره

                                                           
 .2/122، وحاشية انصبان: 2/122، وشرح األووني: 1/22، وهمع ا وامع: 2/125شرح ابن عقيل:  (552)
 .2/122، وحاشية انصبان: 2/121، وشرح األووني: 1/22، وهمع ا وامع: 2/121: املصدر نفسه  (555)
 .2/122، وحاشية انصبان: 2/122، وشرح األووني: 1/22، وهمع ا وامع: 2/122وينظر: شرح ابن عقيل:  ،2/57شرح انكافية:  (551)
 .2/121، وحاشية انصبان: 2/57: املصدر نفسه ينظر:  (557)
 .21-1/25ينظر: همع ا وامع:  (552)
 .1/155، وهمع ا وامع: 1/102انلبيب:  ، ومغخ125ــ2/122، وشرح ول انزجاجي: 2/75، وينظر: شرح املفصل: 2/50املقتضب:  (555)
 .2/122سر صناعة األعراب:  (100)
 .227-2/225ينظر: اخلصائص:  (102)
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 ، قد نسبا إىل انكسائي ءويزه حذف انفاعل.(102)، وانسيوطي(101)يزاد على هذا أن ابن مانك

وقد ذكر انسـيوطي أيضـا أن انسـهيلي وابـن مضـاء قـد وافقـا انكسـائي يف هـذا، ومـا وجدتـه عنـد             

فاعــل مــن انفعــل األول يف بــاب انتنــازع وذنــك يف ابـن مضــاء أنــه ينقــل عــن انكســائي ءــويزه حــذف ان 

. وانذي يرتجح عندي منع احلذف إذا مل يكـن  (102)قونك )قام وقعد زيد(، ونقل عن انفراء منعه  ذا

يكــن املعنــى مســتقيما، ومل يكــن هنــاك دنيــل علــى حذفــه ؛ ألنــه يفضــي إىل اإلبهــام، وانلــبس وغايــة         

ا جــاء مــن ذنــك يف انشــعر فينبغــي االقتصــار عليــه انكــوم إمنــا هــي اإلبانــة عــن غــرض املــتكلم. إمــا مــ 

 وعدم االتساع فيه، أو محله على انضرورة.
 

( منـع بعـ  اننحـاة أن يكـون انفاعـل ولـة حنـو: )يعجـبخ قـام زيـد(. قـال أبـو علـي انفارسـي:               1)

))اعلــم أن انفاعــل ال جيــوز أن يكــون ولــة، وال جيــوز يف اجلمــل أن تقــام مقــام انفاعــل، وال مقــام مــا       

جيري جمـرى انفاعـل؛ ألن انفاعـل يكنـى عنـه فـو جيـوز قيـام اجلمـل مقامـه، ألنـك نـو فعلـت ذنـك               

 .(105)نلزمك إضمارها، ونيس  ا إضمار((

أيضا ولة، يف حني نقل عـن هشـام وثعلـب     هونائب، ننع ههنا جميء انفاعل  انفارسيِّ فأبو علي

م بشـرط كـون انفعـل قلبيـا، ووجـد      . ونقـل عـن انفـراء ءـويزه مـا تقـد      (101)ءويزهم جمي هما ولـة 

حيصــر هــذه  ( أي انفـراء ) . وقيــل أنــه (107)زيــدت(، وإال فـو  نـي أقــامَ عــن عمــل انفعـل حنــو: )ظهــر َ  ٌقلَّـ َعُم

وذكـر   …، وقد ذكر ابن هشام أن املشهور املنـع مطلقـا   (102)انظاهرة  ا يكون مشابها جلواب انقسم

 .(105)أنه مذهب األكثرين
 

انفاعــل تقدنــه علــى انفعــل قــال ابــن انســرا : ))واعلــم: أن انفاعــل ال       ( ومــن مــواطن املنــع يف 2)

، وذكــر أيضــا أنــك ))إذا قلــت: )قــام (120)جيــوز أن يقــدم علــى انفعــل إال علــى شــرط االبتــداء خاصــة(( 

 .(122)زيد( ال جيوز أن تقدم انفاعل فتقول: )زيد قام(، فرتفع )زيدا( بـ)قام(، ويكون )قام( فارغا((

                                                           
 .1/100ينظر: شرح انكافية انشافية:  (101)
 .1/155ينظر: همع ا وامع:  (102)
 .202-2/207ينظر: انرد على اننحاة:  (102)
 .1/212، ومغخ انلبيب: 21-25فوائد: ، وينظر: منثور ان515املسائل املشكلة )انبغداديات(:  (105)
 .255، واخلوف اننحوي بني انكوفيني: 1/212، ومغخ انلبيب: 1/271ينظر: ارتشاف انضرب:  (101)
 .1/212ينظر: مغخ انلبيب:  (107)
 .252ينظر: اخلوف اننحوي بني انكوفيني:  (102)
 .1/212ينظر: مغخ انلبيب:  (105)
 .2/272األصول:  (120)
، وشــرح 52، وأســرار انعربيــة: 2/52، واملفصــل: 22، وانلمــع يف انعربيــة: 2/112، وينظــر: ســر صــناعة األعــراب:  1/112ســه: املصــدر نف (122)

 .2/215، وشرح ابن عقيل: 2/75املفصل: 



 
 

118 

دة اتصال انفاعل بانفعـل حتـى صـار كـاجلزء منـه. يقـول ابـن جـخ: ))فكمـا ال          وعلة هذا املنع ش

.فضـو عـن   (121)يقدمون اندال على انزاي يف )زيد(، كذنك امتنعوا من تقديم انفاعل علـى انفعـل((  

.وقـد نقـل عـن انكـوفيني جـواز تقـديم انفاعـل علـى         (122)أن ))انتقديم يوقع انلـبس بينـه وبـني املبتـدأ((    

 اعليته متسكا بقول انزباء:        انفعل مع بقاء ف

 ت يداِدأم َح دال حيملَنْنها وئيدا      أَجمشُي ماِلما نلِج

نه انبصريون على أن )مشيها( مبتدأ اذوف اخلـرب، وانتقـدير )مشـيها يكـون(، أو )يوجـد      وقد أوِّ

 .(122)وئيدا(، وقيل بأنه ضرورة

ت اننسـبة إىل انكـوفيني، فهـو    صـحِّ  وانذي يبدو أن مـذهب انبصـريني هـو األقـرب إىل انصـواب. إن      

خ على املسـموع انشـائع عـن انعـرب، أمـا قـول انشـاعر، ففضـو عـن احتمـال تأويلـه، أو            انقياس انذي ُب

 على انشعر.فيه عده ضرورة، نكن اقتصار اجلواز 

ــا أيضــا تقــديم املفعــول بــه علــى انفاعــل إذا مل يظهــر اإلعــراب فيهمــا، أو مل          2) ( وممــا نتنــع هن

رينة بها ينماز أحدهما عن اآلخر، فقونك: )ضرب عيسى موسى( إذا كان )عيسـى( انفاعـل   توجد ق

ــة املنــع هنــا خــوف    (125)مل جيــز أن يقــدم )موســى( عليــه؛ ألنــه ملــبس ال يــبني فيــه اإلعــراب       . أي أن عل

انتباس انفاعل باملفعول نعدم ظهور اإلعراب انـذي بـه ينمـاز أحـدهما عـن اآلخـر. فضـو عـن أن كـل          

 نهما يصلح أن يكون فاعو، ومفعوال يف وقت واحد.  واحٍد م

ونتنع تقديم املفعول به على انفاعل أيضا إذا كان املفعول به اصورا بـ )إمنـا( عنـد اجلمهـور    

حنو )إمنا ضرب زيد عمرا(. أما إذا كان اصورا بـ )إال( فمنعه بع  انبصريني، وأختاره اجلزونـي،  

 .(121)، وانكوفينيوانشلوبني، وأجازه أكثر انبصريني

وكما أمتنع تقديم املفعول به على انفاعل أمتنع تقديم انفاعل أيضا على املفعول وذنـك إذا كـان   

يف انفاعل ضـمري يعـود علـى املفعـول، فيكـون حينـذاك عائـدا علـى مـاخر نفظـا، ورتبـة، أي أن املضـمر             

قــال املربد:))نــو قلــت:  قــد وقــع قبــل مظهــره نفظــا ومعنــى )أي تقــديرا( وهــذا ممــا ال جيــوزه انقيــاس.   

 .(127)ألن)انغوم(يف موضعه ال جيوز أن تنوي به غري ذنك املوضع(( )ضرب غومه زيدا( كان ااال؛
                                                           

 .2/112سر صناعة األعراب:  (121)
 )ا امة(. 2/215، وشرح ابن عقيل: 1/520ينظر: شرح انكافية انشافية:  (122)
 .1/21، وحاشية انصبان: 155-1/152، وهمع ا وامع: 2/215ن عقيل: ينظر: شرح اب (122)
، 215، 2/72، وشـرح انكافيـة:   55، واملقـرب:  7/12، وشـرح املفصـل:   22، واجلمـل يف اننحـو:   1/125، واألصـول:  2/222ينظر: املقتضب:  (125)

 .1/25، واألشباه واننظائر: 1/155، وهمع ا وامع: 2/227وشرح ابن عقيل: 
 .2/225ر: شرح ابن عقيل: ينظ (121)
 155-2/152، واخلصـــائص: 210-222، واجلمـــل يف اننحـــو: 1/122، واألصـــول: 2/15، وينظـــر: املصـــدر نفســـه: 2/201املقتضـــب:  (127)

، وشـرح انكافيـة:   1/522، وشـرح انكافيـة انشـافية:    25-1/22، وشرح اجلمـل:  210-2/255، واإليضاح يف شرح املفصل: 2/52واملفصل: 

، واألشـباه واننظـائر:   2/21، وهمـع ا وامـع:   151-2/155، وانفوائـد انضـيائية:   2/252، وشرح ابـن عقيـل:   1/251 انلبيب: ، ومغخ2/71

 .1/52، وحاشية انصبان: 1/12
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، (122)بيد أن بع  اننحاة قد أجازه، إذ عزي هذا إىل األخفة، وإىل عبد اهلل انطـوال مـن انكـوفيني   

، فأجـازاه علــى قلــه، وأســتدل  (112)، ورضـي انــدين االســرتابادي (110)، أمـا أبــن مانــك (125)وأجـازه أبــن جنــى 

 اجملوزون  ذا بوروده يف انشعر، ومنه قول انشاعر: 

 (111)ْلَعوقد َف انعاوياِت انكوِب جزاَء     بن حاٍ  ي عديَّعنِّ ُهجزى ربُّ

، (112)وقد أجاز انزجاجي تقديم انفاعل املتصـل بضـمري املفعـول علـى املفعـول يف انشـعر دون اننثـر       

. وقـد وافقـه انصـبان يف    (112)هب احلـق، واإلنصـاف؛ ألن ذنـك إمنـا ورد يف انشـعر     وجعله األووني املـذ 

 .(115)هذا

وانراجح عندي مـا ذكـره انزجـاجي، وجعلـه األوـوني املـذهب احلـق، أي اقتصـار اجلـواز يف هـذا           

على انشعر دون اننثر. إذ مل يورد اننحـاة مـن األدنـة علـى ءـويزهم )ضـرب غومـه زيـدا( غـري انشـعر،           

                    ہ  ہ ۀ چ: إذ قــال تعــاىل ؛  ا أيضــا أن )انقــرآن انكــريم( قــد جــاء فيــه مــا ياكــد املنــع    ويايــد هــذ

، فقــدم املفعــول علــى انفاعــل فلــم يعــد انضــمري علــى متــأخر نفظــا، ورتبــة. ثــم أنــه قــد ورد         (111)چ  ہ

ريـب عمـا أسسـه    عندهم، وبكثرة منع حانة ما، وءويزها يف انشعر فقط، و ذا فو يعد هذا انرأي بغ

 اننحاة أنفسهم.
 

 -ومن مواطن املنع فيه: -:نائب انفاعل (1)
 

( نتنــع حــذف نائــب انفاعــل، كمــا أمتنــع حــذف انفاعــل. يقــول أبــن عقيــل: ))حيــذف انفاعــل  2)

ويقام املفعول به مقامه، فيعطى ما كان نلفاعل، مـن نـزوم انرفـع، ووجـوب انتـأخر عـن رافعـه، وعـدم         

ال جيـوز حـذف    …( مفعول قائم مقام انفاعـل، نائِل (، فـ)خرُينائِل خرُي َليجواز حذفه، وذنك حنو )ِن

 .(117)( ((يَل)خري نائل( فتقول: )ِن
 

( وكذنك نتنع تقديم نائب انفاعل على انفعل. يقول ابن انسرا : ))ومـا قـام مقـام انفاعـل     1)

دم )زيـد(، فتقـول: )زيـد    ( مل جيـز أن تقـ  زيـدٌ  َبِرمما مل يسم فاعله فحكمه حكم انفاعل. إذا قلت: )ُض

                                                           
 .112-2/117، وهمع ا وامع: 2/252، وشرح أبن عقيل: 2/222، وارتشاف انضرب: 2/71ينظر: شرح انكافية:  (122)
 .151-2/155ينظر: اخلصائص:  (125)
 .75ينظر: تسهيل انفوائد:  (110)
 )هامة احملقق(. 252-2/252، وشرح ابن عقيل: 2/71ينظر: شرح انكافية:  (112)
 .2/151، وانفوائد انضيائية: 2/251، وشرح ابن عقيل: 1/251، ومفخ انلبيب: 2/71، وشرح انكافية: 2/155ينظر: اخلصائص:  (111)
 .225ينظر: اجلمل يف اننحو:  (112)
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 .212انبقرة:  (111)
 .500-2/255شرح ابن عقيل:  (117)
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 چڀ  ڀ     پ پ پ چ، وقد أجازه انفـراء إذ قـال يف قونـه تعـاىل:    (112)ضرب(، وترفع )زيدا( بـ )ضرب( ((
 .(120): )) )ما( يف موضع رفع  ا مل يسم فاعله(( (115)

 

( ذكرت فيما سبق أن املفعول به هو انذي يقوم مقام انفاعل، وقد منع انبصـريون إقامـة غـريه    2)

فاعــــل إذا وجــــد يف اجلملــــة معــــه مصــــدر، أو ظــــرف، أو جــــار وجمــــرور، ونقــــل عــــن األخفــــة   مقــــام ان

وانكــوفيني وكــذنك أبــن مانــك. ءــويزهم أن يقــوم املصــدر، وانظــرف، واجملــرور مقــام انفاعــل مــع        

ــول بـــه  ــتدنوا بقـــراءة أبـــي جعفـــر   .(122)وجـــود املفعـ ــام (122) چ ٺ        ڀ ڀ ڀ  ڀ چ:(121)واسـ . فأقـ

 قونه ) ا( مقام انفاعل مع وجود املفعول به )قوما(. وكذنك بقول انشاعر: اجلار واجملرور، وهو 

 انكوبا ِوــــْربذنك اجُل بَُّسَن      كلٍب َوْرِج فريُةُق ْتَدونو وَن   

 وقول ر بة:  

 (122)ىَدإال ذو ُه يِّى ذا انِغَفا        وال َشًدبانعلياء إال سيِّ َنْعمل ُي        

فـة أنـه شـرط يف جـواز ذنـك تـأخر املفعـول بـه يف انلفـظ، فـإن تقـدم علـى             وانذي نقلوه عـن األخ 

 .(125)املصدر، أو انظرف مل جيز إال إقامة املفعول به

ويبدو أن ما نسب إىل انكوفيني أمر بعيد عن انصحة فهم متفقون مع انبصريني يف منع مـا تقـدم إذ    

 .(121)يف )جيزى( يقع به انرفع إن انفراء قد رد قراءة أبي جعفر وجعله جائزا على إضمار فعل

ويزاد عليه أيضا أن انقرطى قد نقل عن انكسائي أنه قد اوِّول قراءة أبي جعفر أيضا على تقـدير  

. ممــا يفهــم منــه منــع انكــوفيني إقامــة املصــدر، وانظــرف، واجملــرور مقــام        (127))نيجــزى اجلــزاء قومــا(  

 انفاعل مع وجود املفعول به، ووهم من نسب إنيهم هذا.

ا مل يوجــد املفعــول بــه أقــيم انظــرف، أو املصــدر، أو اجلــار واجملــرور حين ــٍذ مقامــه بشــرط أن       فــإذ 

يكــون كــل منهــا صــاحلا نلنيابــة، فــإذا مل يصــلح امتنعــت اننيابــة، وانــذي ال يصــلح: انظــرف انــذي ال  

يتصرف، أي انذي يلزم اننصب على انظرفية. حنو )سحر( إذا أريد سـحر يـوم بعينـه، وحنـو )عنـدك(،      

و تقــول: )جلــس عنــدك(، وال )ركــب ســحر( نــ و خترجهمــا عمــا اســتقر  مــا يف نســان انعــرب مــن   فــ

                                                           
 .2/500، وينظر: شرح أبن عقيل: 1/112األصول:  (112)
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 .71، وينظر: اجلواز اننحوي: 21/211ينظر: اجلامع ألحكام انقرآن:  (127)
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وكـــذنك املصـــادر انـــط ال تتصـــرف. حنـــو )معـــاذ اهلل( فـــو جيـــوز رفعـــه، ملـــا تقـــدم يف    نـــزوم اننصـــب.

انظرف، وكذنك ما ال فائدة فيه مـن انظـرف، واملصـدر واجلـار واجملـرور، فـو تقـول: )سـري وقـت( وال          

 .(122)ب ضرب(، وال )جلس يف دار(؛ ألنه ال فائدة يف ذنك)ضر
 

( ومما نتنع أن ينوب عن انفاعل أيضا احلـال، وانتمييـز، واملفعـول نـه واملفعـول معـه. قـال ابـن         2)

انســرا : ))فأمــا احلــال، وانتمييــز، فــو جيــوز أن جيعــل واحــد منهمــا يف اــل انفاعــل، إذا قلــت: )ســري  

عمرو عرقا( ال جيـوز أن تقـيم )قائمـا(، و)عرقـا( مقـام انفاعـل؛ ألنهمـا ال        بزيد قائما(، أو )تصبب بدن 

يكونان إال نكرة، وانفاعل وما قام مقامـه يضـمر كمـا يظهـر، واملضـمر ال يكـون إال معرفـة، وكـذنك         

املصــدر انــذي يكــون علــة نوقــوع انشــيء حنــو: )ج تــك ابتغــاء اخلــري( ال يقــوم مقــام انفاعــل )ابتغــاء      

نـــى، البتغـــاء اخلـــري، ومـــن أجـــل ابتغـــاء اخلـــري، فـــإن أقمتـــه مقـــام انفاعـــل زال ذنـــك   اخلـــري(؛ ألن املع

 .(120)؛ ))ألنه يبطل املعنى بتباعده عن األصل(((125)املعنى((

))وأما املفعول معه فو جيوز أيضا أن يقوم مقام انفاعل يف ما مل يسـم فاعلـه؛ ألنهـم قـد توسـعوا      

لـو توسـعوا فيـه، وأقـاموا مقـام انفاعـل نبعـد عـن األصـل،          فيه، وأقاموا )واو( انعطف فيه مقام )مـع(، ف 

 .(122)وبطلت اندالنة على املصاحبة، ويكون تراجعا عما أعتزموه، ونقضا نلغرض انذي قصدوه((

إذن نستطيع انقول مما تقدم أن كو من احلال، وانتمييز، واملفعـول نـه، واملفعـول معـه نتنـع أن      

 يكون نائبا عن انفاعل.
 

ة املفعول انثاني من األفعال انط تتعدى إىل مفعونني مقـام انفاعـل منـع أيضـا حنـو      ( ويف إقام5)

 .(121))أعطي زيد عمرا(؛ ألنه ال يعلم هل هو آخذ، أو مأخوذ

، وقـل عـن   (122)ا(عمـرً  عطـي درهـمٌ  بيد أن بع  اننحاة جـوزوا إقامـة انثـاني إذا أمـن انلـبس حنـو: )أُ      

ني نكرة، واألول معرفة؛ ألنَّ املعرفة بانرفع أوىل قياسـا علـى   انفارسي انه يشرتط يف املنع أن يكون انثا

 .(121). وقيل منعوه(125)، وما منعه انفارسي عزي إىل انكوفيني أنهم قبحوه(122)باب )كان(

أما ما يتعدى إىل ثوثة مفاعيـل فيمتنـع أن يقـام انثـاني، وانثانـث منهمـا مقـام انفاعـل إذ نتنـع          

(، وانصـحيح إقامـة املفعـول األول    سـر ٌ ُم َكسَـ َرا َفزيـدً  َمعلِـ ا(، و)ُأسـرجً ُم َكُسَرا َفزيًد َمعِلأن يقال: )ُأ

                                                           
 .502-2/507ينظر: شرح ابن عقيل:  (122)
 .7/71، وينظر: شرح املفصل: 2/22األصول:  (125)
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 .7/71املصدر نفسه:  (122)
 .1/112وهمع ا وامع:  522-2/521، وشرح ابن عقيل: 1/221،227، وارتشاف انضرب: 1/122فية: ينظر: شرح انكافية انشا (121)
 .77، وتسهيل انفوائد: 1/122ينظر: شرح انكافية انشافية:  (122)
 .1/112، وهمع ا وامع: 1/227ينظر: ارتشاف انضرب:  (125) (122)

 

 .2/522ينظر: شرح ابن عقيل:  (121)
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، ونقــل عــن بعضــهم ءــويز مــا تقــدم إذا أمــن انلــبس، ومل يكــن    (127)ا(ًجســَرُم َكَســَرَف زيــٌد َمعِلــحنــو )ُأ

 .(122)ولة، وال ظرفا

 

 -ومن مواطن املنع فيها:: انضمــائر
 

ا وجــد ســبيل إىل انضــمري املتصــل. قــال ســيبويه: ))وال    ( نتنــع اســتعمال انضــمري املنفصــل إذ  2)

يقع )أنا( يف موضع انتاء يف فعلت، ال جيوز أن تقول: )فعـل أنـا(؛ ألنهـم اسـتغنوا بانتـاء عـن )أنـا(، وال        

، وقـد نسـب إىل املـربد ءـويزه     (125)يقع )حنن( يف موضع )نا( انط يف )فعلنا( ال تقـول: )فعـل حنـن(.((   

اجعط كتــاب املقتضــب تيقنــت أن املــربد ننــع ذنــك فهــو يقــول: ))اعلــم أن  ونــدى مــر (150)هــذا األمــر،

كل موضع تقدر فيه على املضمر متصو فاملنفصل ال يقع فيه: تقول )قمت(، وال يصـلح: )قـام أنـا(،    

 .(152)وكذنك )ضربتك( ال يصلح )ضربت إياك( ((

، وهـو امنـا ينسـجم وغايـة     وعلة هذا املنع االختصار، واخلفـة املتأتيـة مـن ذكرنـا نلضـمري املتصـل      

اإلتيان بانضمري، وهو تـوخي االختصـار واخلفـة يقـول انصـيمري: ))إذا قـدر علـى انلفـظ األخـف مـع           

تكميل املعنى مل جيز انعدول إىل األثقل إال نعذر، واملضمر املتصل استعمانه أخف، فو جيوز انعـدول  

ان وضــع انضــمري نقصــد االختصــار مل ، ويقــول ابــن مانــك: ))وملــا كــ(151)عنــه إال إذا مل يقــدر عليــه((

.  علـى إنـه ورد يف انشـعر مثـل هـذا ومنـه قـول        (152)جيز أن ياتى  نفصل، إذا وجـد سـبيل إىل متصـل((   

 محيد األرقط:  

 اكاى بلغت إيِّإنيك حتِّ

 .(152)مما جعل سيبويه يقصر هذا املنع على انكوم وجيوزه يف انشعر
 

خ(، وال فعـل انظـاهر   مضـمره املتصـل حنـو: )ضـربتُ     ( نتنع أن يتعدى فعل املضـمر املتصـل إىل  1)

ه(، وال فعـل املضـمر املتصـل إىل ظـاهره حنـو:      نفَس ( يعخ )ضرَبزيٌد بُهَرإىل مضمره املتصل حنو: )َض

، وقــد ذكــر ســيبويه هــذا حتــت عنــوان )هــذا بــاب ال ءــوز فيــه عومــة   (155)ا ضــرب( يعــخ )نفســه()زيــًد
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 .2/271ينظر: شرح اجلمل:  (155)
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ــة املضـــمر ا  ــه:    املضـــمر املخاطـــب، وال عومـ ــتكلم، وال عومـــة املضـــمر احملـــد  عنـــه انغائـــب( قـــال فيـ ملـ

ــب: )    ــول نلمخاطـ ــوز نـــك أن تقـ ــه ال جيـ ــإ))وذنـــك أنـ ــُت، وال أْقَكْبِرْضـ ــَكْلـ ــان  َكَتْبَر، وال َضـ ــا كـ ، ملـ

 نفسـك(، و)أهلكـتَ   املخاطب فاعو، وجعلت مفعونه نفسه قبح ذنك، ألنهـم اسـتغنوا بقـو م )اقتـلْ    

خ(، وال )إيــاك(، وكــذنك املــتكلم. ال جيــوز نــه أن يقــول )أهلكــتُ     ك( عــن )انكــاف( هاهنــا،وعن  نفَســ

(، بُتسِـ نكنـه جيـوز مـا قـبح هاهنـا يف )حَ      …(ُهَبَر.وكذنك انغائب ال جيوز أن تقول )ضَـ …خ(ُك)ُأهِل

( إذا مل تــرد وجــدان ( إذا مل تعــن ر يــة انعــني، و)وجــدُت(، و)رأيــُت(، و)أرى(، و)زعمــُتلــُت(، و)ِخو)ظننــُت

 .(151)يع حروف انشك((انضانة، وو

ويتبني من اننص أن سيبويه جيـوز مـا منعـه يف )ظـن وأخواتهـا( و)أعلـم وأرى(. ويتـبني منـه أيضـا          

أن علة املنـع عنـده أن انفاعـل سـيكون هـو املفعـول ممـا يـادي إىل انتنـاق ؛ ألن ))انعـادة اجلاريـة مـن             

، وذكـــر علـــة أخـــرى وهـــي  (157)انفـــاعلني أن يوقعـــوا انفعـــل بغريهـــم، وأن يوقـــع انفعـــل بهـــم غريهـــم((   

 االستغناء.

أمــا جــواز هــذا يف )ظــن وأخواتهــا( فســببه ))أن املفعــول األول مــن مفعــوني انظــن وأخواتــه نــيس        

 ؛ ألن أصله مبتدأ. (152) فعول يف احلقيقة، وإمنا هو مفعول يف انلفظ فقط((
 

ـــ)ان   2) كاف( مـــن ( ينقســـم انضـــمري إىل: متصـــل، ومنفصـــل، فاملتصـــل هـــو: انـــذي ال يبتـــدأ بـــه كـ

 )أكرمك(، وال يقع بعد )إال( يف االختيار، وعدوا قول انشاعر:

 ـــــــــاُرديِّ اِكا جيـــــاورنا إّننا      أّنجارَت و ما نباني إذا ما كنِت

 .(110)وقيل ضرورة (155)من انشاذ انذي ال يقاس عليه،
 

تنـع أيضـا تقـديم    ( ونتنـع انعطـف علـى ضـمري انشـأن، ونتنـع توكيـده، أو أن يبـدل منـه، ون         2)

 .(112)خربه عليه، وال جزء من خربه، وال يقوم انظاهر مقامه
 

( ضمري املتكلم أخص من املخاطب، وضمري املخاطب أخص من انغائـب، فـإذا اجتمـع ضـمريان     5)

ــه(،           ــك: )أعطانيــ ــيبويه: ))فقونــ ــال ســ ــك. قــ ــري ذنــ ــوز غــ ــص، وال جيــ ــدم األخــ ــا قــ ــوبان منهمــ منصــ

ملتكلم بنفسه، فإن بدأ باملخاطب قبل نفسـه فقـال: )اعطـاكخ(، أو    و)أعطانيك(، فهذا هكذا إذ بدأ ا

بدأ بانغائب قبل نفسه فقال: )قد أعطـاهوني( فهـو قبـيح ال تكلـم بـه انعـرب، ونكـن اننحـويني قاسـوه،          

                                                           
 .20، ومنثور انفوائد: 1/212، ينظر: األصول: 217-1/211انكتاب:  (151)
 .2/271ح اجلمل: ، وشر7/22، وينظر: شرح املفصل: 2/121اننكت يف تفسري كتاب سيبويه:  (157)
 .20، وينظر: منثور انفوائد: 2/271شرح اجلمل:  (152)
 .2/251، وهمع ا وامع: 2/25، وشرح ابن عقيل: 2/271، وارتشاف انضرب: 1/22ينظر: شرح انكافية:  (155)
 .وهو األوىل ونسب انقرياوني إىل انكوفيني ءويزهم  ذا انبيت 115ينظر: ضرائر انشعر:  (110)
 .211-1/215، واألشباه واننظائر: 2/221شاف انضرب: ينظر: ارت (112)
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وإمنــا قــبح عنــد انعــرب كراهيــة أن يبــدأ املــتكلم يف هــذا املوضــع باألبعــد قبــل األقــرب، ونكــن تقــول:         

.فـإذا كـان املفعـوالن انلـذان تعـدى إنيهمـا فعـل        …اه إياي( فهذا كوم انعـرب )اعطاك إياي(، و)أعط

انفاعل خماطبـا، وغائبـا، فبـدأت باملخاطـب قبـل انغائـب، وامنـا كـان املخاطـب أوىل بـأن يبـدأ بـه مـن              

ــل        ــه قبـ ــدأ بنفسـ ــأن يبتـ ــان املـــتكلم أوىل بـ ــا كـ ــتكلم مـــن انغائـــب، فكمـ قبـــل أن املخاطـــب أقـــرب إىل املـ

خاطب انذي هو أقرب من انغائب أوىل بأن يبدأ بـه مـن انغائـب، فـإن بـدأت بانغائـب       املخاطب، كان امل

فقلت: )اعطاهوك( فهو يف انقبح وأنه ال جيوز،  نزنة انغائب، واملخاطب إذا ُبدىء بهما قبل املـتكلم،  

ونكنــك إذ بــدأت بانغائــب قلــت: )قــد أعطــاه إيــاك(، وأمــا قــول اننحــويني: )قــد أعطــاهوك( فإمنــا هــو     

ء قاسوه مل تكلم به انعـرب، ووضـعوا انكـوم يف غـري موضـعه، وكـان قيـاس هـذا نـو تكلـم بـه كـان             شي

 .(111)نا((هيِّ

ــاءا علــى قــول ســيدنا عثمــان )          ــُم(: )أراُهوقــد نقــل عــن بعضــهم إجــازة مــا تقــدم بن ل اُطــي انِبِن

ــيطاًن ــري        (112)ا(شــ ــديم األخــــص أو غــ ــرين تقــ ــواز األمــ ــن مانــــك جــ ــذكر ابــ ــدهما، فــ ــل أحــ ــإن فصــ فــ

 .(112)صاألخ

يف حني قصر ابن عقيل اجلواز عند أمن انلبس، فإن خيف نبس امتنع تقديم انغائب، فـو تقـول:   

 .(115))زيد أعطيته إياك(؛ ألنه ال يعلم هل )زيد( مأخوذ، أو آخذ
 

( قال سيبويه: ))اعلـم أن عومـة املضـمرين املنصـوبني )إيـا( مـا مل تقـدر علـى )انكـاف( انـط يف           7)

.فــإن قـدرت علــى شـيء  مــن هــذه   …ط يف )رأيتكمــا(، و)كـم( انــط يف )رأيـتكم(  )رأيتـك(، و)كمــا( انـ  

ــا( ذنــك املوضــع، ألنهــم اســتغنوا بهــا عــن )إيــا( ((         ، وقــال أيضــا:  (111)احلــروف يف موضــع مل توقــع )إي

))فمـن ذنــك قـو م: ))إيــاك رأيــت(، و)إيـاك أعــخ(، فإمنــا اسـتعملت )إيــاك( هاهنــا مـن قبــل أنــك ال      

 .(117)تقدر على انكاف((

يتبني من هذا أن سيبويه منع إيقاع )إيا( يف موضـع نكـن إتيـان انضـمري املتصـل فيـه، وذكـر أن         

علة هذا املنع هو االستغناء، وبناًءا على هـذا فقـد قـدم انضـمري )إيـاك( علـى انفعـل، ومنـع يف موضـع          

 جيــوز واحــد آخـر تقــديم انفعــل عليــه إذ قــال: ))وال جيــوز أن تقـول: )ضــربتخ(، وال )ضــربت إيــاي(. ال  

 .(112)منهما، ألنهم قد استغنوا عن ذنك بـ)ضربت نفسي(، و)إياي ضربت( ((

                                                           
 .212-1/212انكتاب:  (111)
 .2/210، وحاشية انصبان: 2/121، وهمع ا وامع: 2/201، وشرح ابن عقيل: 17ينظر: تسهيل انفوائد:  (112)
 .2/201، وشرح ابن عقيل: 17ينظر: تسهيل انفوائد:  (112)
 .2/207ينظر: شرح ابن عقيل:  (115)
 .251-1/255انكتاب:  (117)و  (111)

 

 .1/211املصدر نفسه:  (112)
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 ٿ چوقد أكد أبو عبيدة هذا )أي منع تقديم انفعل على )ايا( ( إذ قال تعقيبا على قونه تعاىل 

: ))إذا بدىء بكناية املفعول قبل انفعل جاز انكـوم فـإن بـدأت بانفعـل مل جيـز، كقونـك:       (115) چ ٿ

 د إياك( قال انعجا :)نعب

 قيَلل َمإياك أدعو فتقبَّ

ونــو بــدأت بانفعــل مل جيــز. كقونــك: )أدعــو إيــاك( اــال، فــإن زدت انكنايــة يف آخــر انفعــل جــاز  

 .(170)انكوم )أدعوك إياك( ((

ومما يوحظ يف كوم أبي عبيدة أيضـا أنـه فصـل بـني انضـمريين املنصـوبني املتحـدين يف انرتبـة         

(؛ ألنه نتنع االتصال. قال ابن عقيل: ))إذا اجتمع ضمريان، وكانـا منصـوبني،   بقونه: )أدعوك إياك

فإنــه يلــزم انفصــل يف أحــدهما، فتقــول: )أعطيــتخ إيــاي(، و)أعطيتــك إيــاك(،      …واحتــدا يف انرتبــة 

ــيخ(، وال )اعطيتكــــك(، وال       ــول: )اعطيتنــ ــو تقــ ــال انضــــمريين فــ ــوز اتصــ ــاه(، وال جيــ ــه إيــ و)أعطيتــ

 .(172))أعطيتهوه( ((

 

 ومن مواضع املنع انط أوردها اننحاة فيه:املوصول: 
 

( نتنــع تقــديم انصــلة علــى املوصــول. قــال املــربد: ))فإمنــا انصــلة، واملوصــول كاســم واحــد ال     2)

؛ ألن …، ))ونــو قلــت: )انــدرهمني ظــن املعطــي منطلقــا( كــان اــاال (171)يتقــدم بعضــه علــى بعــ ((

د بـدأت بانصـلة قبـل املوصـول، وإمنـا هـو متـام امسـه         )اندرهمني( من صلة )املعطـي(، فـإذا قـدمتها فقـ    

، ووصـف هـو نفسـه تقـديم انصـلة علـى       (172)فكأنك جعلت دال )زيد( قبل يائه، أو ياءه مـن قبـل زايـه((   

 .(172)املوصول يف كتابه انكامل بأنه: حلن وخطأ فاحة

مـاول،  وقد ذكر ابن عصفور أنـه إذا جـاء مـا ظـاهره تقـديم شـيٍء مـن انصـلة علـى املوصـول، فهـو            

 . (175) چ ے ے ھ ھ چحنو قونه تعاىل: 

 وقول انشاعر:

                                                           
 .5انفاحتة:  (115)
 .2/12جماز انقرآن:  (170)
 .2/207شرح ابن عقيل:  (172)
، واخلصـائص:  552، واملسائل املشكلة )انبغـداديات(:  211، واجلمل يف اننحو: 112،115-1/112، وينظر: األصول: 2/257املقتضب:  (171)

، وهمــع ا وامــع:  222-2/220، وارتشــاف انضــرب:  2/202، وشــرح انكافيــة انشــافية   11، واملقــرب: 225،252، وانلمــع يف انعربيــة:  1/227

 .10، واجلملة انعربية تأنيفها وأقسامها: 2/201
 .2/15املقتضب:  (172)
 .2/21ينظر: انكامل:  (172)
 .10يوسف:  (175)
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 اَدُأجَل ا أْنَصجزائي بانَع دا        كاَنـــــــَدْعَمى إذا َتحتِّ ــــُهتـُْيربَّ

 .(171)فهو امول على إضمار فعل )واهلل أعلم( كأنه قال: )أعخ فيه(، و)أعخ بانعصا(

، وذهــب انــدكتور فاضـــل   (177)مــن انزاهــدين(  وذكــر انصــبان أن انتقــدير )وكــانوا زاهــدين فيـــه      

انســامرائي إىل أن )أل( يف هــذه اآليــة نيســت امســا موصــوال، ونــذنك جيــوز تقــديم انظــرف، واجلــار         

 .(172)واجملرور عليها

، وأجـاز ابـن مانـك تقـديم معمـول      (175)))وإذا امتنع تقديم انصـلة امتنـع تقـديم معمو ـا أيضـا((     

ــان املوصـــ    ــول إال إذا كـ ــى املوصـ ــلة علـ ــذاك     انصـ ــع حينـ ــدريا، فيمتنـ ــا مصـ ــوم، أو حرفـ ــف وانـ ول: األنـ

 .(120)انتقديم؛ ألن امتزا  األنف وانوم، واحلرف املصدري بانعامل أكد من امتزا  غريهما به

( ونتنع انفصل بني انصلة، واملوصول، أو بني أبعاض انصلة، ومتعلقاتها بـأجنى. قـال املـربد:    1)

 .(122)ل(())مل جيز أن تفصل بني انصلة واملوصو

. (121)ال يفرق بينها وبني صلتها بشـيء نـيس مـن انصـلة((    …وقال انزجاجي: ))األمساء املوصونة

 -وهـو أجــنى –))نـو قلـت: )ضـربت انـط سـوطا أخوهـا جعفــر(. مل جيـز؛ ألنـك فصـلت بــ)انسوط(           

. وقــد أجــاز انــدكتور فاضــل انســامرائي انفصــل بــني انصــلة واملوصــول         (122)بــني انصــلة واملوصــول((  

ــل     بـــاألج ــاز انفصـــل بـــني انعامـ نى إذا مل يلـــبس، أو يـــادي إىل غمـــوض أو تعقيـــد يف املعنـــى؛ ألنـــه أجـ

 .(122)واملعمول باألجنى نورود نصوحل فصيحة بانفصل

وذهـب بعــ  اننحــاة إىل ءــويز انفصــل بــني انصـلة، واملوصــول همــل االعــرتاض: وهــي مــا كــان   

 رير:من اجلمل فيه تأكيد، أو تبيني نلصلة، واستدنوا بقول ج

 انباطِل هاِترُِّت يدفُع ا       واحلقُّمانًك (*)ُفِرْعذاك انذي وأبيك َي

                                                           
 .11، واملقرب: 2/227ينظر: شرح اجلمل:  (171)
 .12، واجلملة انعربية: 2/212ينظر: حاشية انصبان:  (177)
 .11ينظر: اجلملة انعربية:  (172)
 .12، واجلملة انعربية: 2/201همع ا وامع:  (175)
، وأود اإلشارة إىل أن اققه انفاضـل قـد وهـم يف توجيـه انـنص إذ قـال:       22، وتسهيل انفوائد: 2/222ينظر: شرح انكافية انشافية:  (120)

مل يكــن حرفــا، أو األنــف وانــوم(( وانصــواب: ))وقــد يلــي معمــول انصــلة املوصــول(( بنصــب            ))وقــد يلــي معمــول انصــلة املوصــول إن     

)معمول(، ورفع )املوصول( نيستقيم اننص، ويتفق مع ما ذهب إنيه ابن مانك يف )شـرح انكافيـة انشـافية( مـن جـواز تقـديم املوصـول        

 على معمونه.
، وارتشـاف انضـرب:   1/10، وشرح انكافية: 22، وتسهيل انفوائد: 225انعربية: ، وانلمع يف 1/127، وينظر: األصول: 2/252املقتضب:  (122)

 .71، واجلملة انعربية: 202-2/201، وهمع ا وامع: 2/551
 .211اجلمل يف اننحو:  (121)
 .250انلمع يف انعربية:  (122)
 .75-72اجلملة انعربية:  (122)
)تعــرف مانــك(، ويف شــرح    20، وديــوان جريــر:  2/227ت يف اخلصــائص:  ، وورد2/550، وارتشــاف انضــرب:  11هكــذا وردت يف املقــرب:   (*)

 )ا امة(. 11)تعرف(. ينظر: املقرب:  2/221اجلمل: 
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. بيد أن أبا حيان نقل عن انفارسي أنه (125)ففصل بانقسم انذي هو )وأبيك( بني )انذي(، وصلته

 .(121)ننع يف كتابه )األغفال( انفصل باالعرتاض بني انصلة، واملوصول
 

ملوصـول شـيء مـن صـلته، فـإن مل يعـد شـيء امتنعـت املسـأنة ))فـإن           ( البدَّ أن يعود على االسـم ا 2)

.؛ ألنــه نــيس يف صــلة )انــذي( مــا    …قلــت: )رأيــت انــذي انلــذان أبواهمــا منطلقــان يف انــدار( مل جيــز    

 .(127)يرجع إنيه((

فإذا كان املوصول )أْن( اخلفيفة، و)أنَّ( انثقيلة أمتنع أن يرجـع إنيهـا شـيء. قـال املـربد: ))أعلـم        

أْن( اخلفيفـــة إذا وصـــلت بفعـــل مل يكـــن يف انفعـــل راجـــع إنيهـــا، وكـــذنك )أنَّ( انثقيلـــة؛ ألنهمـــا  أنَّ )

 .(122)حرفان، ونيسا بامسني((

وقــد شــرح انفــارقي قــول املــربد هــذا قــائو: ))وانفــرق بــني صــلة األنــف وانــوم وصــلة )أْن(: أنَّ صــلة  

مر، وال يرجـع إنيـه ضـمري، وكـذنك     )أْن( ال يعود إنيها شيء من انصلة؛ ألنها حرف، واحلرف ال يضـ 

أي أن علــة املنــع هنــا أن )أْن(   (125))مــا( إذا كانــت  عنــى املصــدر ال حتتــا  إىل ضــمري؛ ألنهــا حــرف((    

 اخلفيفة وانثقيلة و)ما( موصوالت حرفية، واحلروف ال يرجع إنيها ضمري.  

هنـد( وأشـرتط    وقد نقل عن وهور اننحاة منع حذف انعائد من صلة )أل( حنـو: )انضـاربها زيـد   

بعضهم عدم اندنيل فإن كان هناك دنيل على احلذف عدوه قبيًحا يف حني نقل عـن بعضـهم اجلـواز    

 مطلقا مستدنني بقول انشاعر: 

 عاقبٍة ا وى اموَد ما املستفزُّ

. أمــا غــري صــلة )أل( فقــد فصــل اننحــاة يف مســأنة حــذف انضــمري انعائــد علــى           (150)املســتفزهأي 

احلديث عنه، وعـن اخلـوف فيـه، فمنـع بعضـهم، وجـوز آخـرون، ووضـعوا نـذنك           املوصول، وافاضوا يف

 .(152)شروطا
 

( أختلف اننحاة أيضا يف حذف املوصول إذا علم، فنقل عن انكوفيني، وانبغداديني وابن مانـك  2)

. أي )وانــذي (151)  چ  ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چاجلــواز نــوروده يف انســماع. قــال تعــاىل:   

                                                           
 .2/550، وارتشاف انضرب: 11-15، واملقرب: 2/221ينظر: شرح اجلمل:  (125)
 .2/552ينظر: ارتشاف انضرب:  (121)
، وحاشــية  250، وانلمــع يف انعربيــة:  212، 211، واجلمــل:  225، 1/222ل: ، واألصــو 2/221، وينظــر: املصــدر نفســه:   2/252املقتضــب:  (127)

 .2/212انصبان: 
 .100-2/255املقتضب:  (122)
 )ا امة(. 2/255ينظر: املصدر نفسه:  (125)
 ،202-2/207، وهمع ا وامع: 522-2/521ينظر: ارتشاف انضرب:  (150)
 .12-12، واملقرب 2/222، وشرح اجلمل: 25-22وتسهيل انفوائد: ، 250يف تفصيل هذه املسأنة ينظر: انلمع يف انعربية:  (152)
 .21انعنكبوت:  (151)
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)أي يــريكم(، وقــانوا: )تســمع باملعيــدي خــري  (152) چ      ۉ ۅ ۅ ۋ چ أنــزل إنــيكم(، وقــال :

 من أن تراه( أي: )أن تسمع(، وقول حسان: 

 ه سواُءُرُصْنوَي ُهاهلل منكم        وندُح يهجو رسوَل ْنفَم

. ونقـــل عـــن انبصـــريني املنـــع مطلقـــا، وأونـــوا اآليـــات انكرنـــة، أمـــا انشـــعر    (152)أي )ومـــن ندحـــه(

 . ويبدو أن انرأي األول هو األقرب إىل انصحة وال مدعاة إىل انتأويل. (155)رورةفحملوه على انض
 

( والبد نلموصول من صلة، وال تكون صلته إال ولة صرحية قال املربد: ))نو قلت: )قـام انـذي   5)

ضربت هند أباها( مل جيز؛ ألن )انذي( ال يكون امسا إال بصلة، وال تكون صلته إال كومـا مسـتغنيا،   

: االبتــداء واخلــرب، وانفعــل وانفاعــل، وانظــرف مــع مــا فيــه حنــو: )يف انــدار زيــد(، وال تكــون هــذه       حنــو

 .(151)اجلمل صلة نه إال وفيها ما يرجع إنيه من ذكره((

يتبني من هذا اننص أن انصوت جيب أن تكـون وـو مسـتقلة بنفسـها، ونتنـع أن تكـون امسـاًءا        

ا يف انكـوم توصـو إىل انوصـف باجلمـل، كمـا أتـوا بــ )ذو(        مفردة؛ ))ألن أمساء انصوت إمنـا أدخلوهـ  

توصو إىل انوصف باألجنـاس، وبــ )أيِّ( توصـو إىل نـداء مـا فيـه األنـف وانـوم، فكمـا ال جيـوز إضـافة            

)ذو( إىل غري األجنـاس، وال يـأتي بعـد )أي( إال مـا فيـه األنـف وانـوم، فكـذنك ههنـا ال جيـوز أن تكـون            

 .(157)جيوز أن تكون مفردة(( انصوت إال وو، وال

وقد فصِّل بع  اننحاة إذ اشرتطوا يف اجلمل املوصول بها ثوثـة شـروط، وهـي: أن تكـون خربيـة،      

، ومنعـــــوا أن تكـــــون اجلمـــــل طلبيـــــة (152)وحتتمــــل انصـــــدق وانكـــــذب، وخانيـــــة مـــــن معنـــــى انتعجـــــب 

اضــربه(، وعــن  ، وقــد نقــل عــن انكســائي أنــه جييــز: )جــاءني انــذي      (155)كاالســتفهام، واألمــر، واننهــي 

 .(700)املازني وهشام أنهما جييزان: )جاءني انذي نيته قائم(

كــه(، أو ولــة ال جيهــل معناهــا أحــد حنــو: )انــذي َتومنعــوا أن تكــون إنشــائية حنــو: )جــاء انــذي بْع

، ومنعــوا أيضــا أن تكــون ولــة تعجبيــة حنــو: )جــاء انــذي مــا أحســنه(؛ ألن      (702)حاجبــاه فــوق عينيــه( 

 . (701)يف نفسه  ا هو خفيٌّ شيء انصلة مبينة نلموصول، ونتنع تبينيانتعجب خفي انسبب، و

                                                           
 .12انروم:  (152)
 .2/201، وهمع ا وامع: 2/552ينظر: ارتشاف انضرب:   (155)و  (152)

 

ون صـوتها إال امسـا   ، وأود اإلشارة ههنا أن اننحاة استثنوا من هـذا )ال( املوصـونة فـو تكـ    1/111، وينظر: األصول: 2/25املقتضب:  (151)

 .225-2/227مفردا ينظر: شرح ابن عقيل: 
 .212أسرار انعربية:  (157)
 .2/252، وشرح ابن عقيل: 2/222، وشرح اجلمل: 225ينظر: انلمع يف انعربية:  (152)
 .122-2/127، وشرح انكافية انشافية: 252ينظر: انلمع يف انعربية:  (155)
 ونقل عن انكسائي أنه جييز انكل. 2/212، وحاشية انصبان: 255بن عقيل: ، وشرح ا2/512ينظر: ارتشاف انضر:  (700)
 .122-2/127ينظر: شرح انكافية انشافية:  (702)
 .2/222ينظر: شرح اجلمل:  (701)
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وزادوا على ما تقدم منعهم أن يوصل بظروف انزمـان حنـو: )انـذي يـوم اجلمعـة زيـد(؛ ألن ظـروف        

 .(702)انزمان ال تكون صوت نلجثث، كما ال تكون أخبارا عن اجلثث

 انوصل بـه فائـدة( ال جيـوز أن يقـع صـلة      وكذنك اجلار واجملرور إذا مل يكن تاما )أي أن يكون يف

 .(702)فو يقال: )جاء انذي بك(
 

( ذكر اننحاة ما نتنع اإلخبار عنه بـ )انذي( قال ابن انسـرا  يف )بـاب اإلخبـار عـن انـذي(: ))      1)

أعلم أن كل اسم ال جيوز أن تضمره، وترفعه من انكوم، وتكخ عنـه فـو جيـوز أن يكـون خـربا يف هـذا       

أجـل أنـك متـى انتزعتـه مـن انكـوم، وهـو اسـم ظـاهر، أو مضـمر، فـو بـد مـن أن تضـمر يف               انباب، مـن  

ــه.     : أي،  (705)موضـــعه(( أن مـــا ال يصـــح إضـــماره، وال يصـــح وضـــع ضـــمري مكانـــه ال يصـــح اإلخبـــار عنـ

فامتنع اإلخبار عن ضمري انشأن حنو: )انذي كان زيد قائم هو( إذا أضمرت يف كـان ضـمري انشـأن؛    

ن ال يكون إال أوال غري عائد على ظـاهر، وإمنـا تفسـره اجلملـة بعـده، فـإذا أخـربت عنـه         ألن ضمري انشأ

 أخرجته عن هذه انصفة بأن يصري متأخرا يعود على ما قبله من املوصول.  

وامتنع اإلخبار عن كل ضمري يعود على املبتدأ حنو: )زيد منطلق(، و)زيد ضربته(، و)انسمن منـوان  

ي زيــد منطلــق هــو( مل جيــز؛ ألن انضــمري يف )منطلــق( كــان عائــدا إىل      منــه بــدرهم(، نــو قلــت )انــذ   

املبتدأ انذي هو )زيد( وأنت حني أخربت عنه نزعت منه ذنك انضمري، وجعلـت فيـه ضـمريا يعـود إىل     

املوصول، وأخرت انضمري انذي كان مستكنا فيه إىل موضع اخلـرب، وجعلتـه منفصـو، فبقـي املبتـدأ      

فإن أعدت انضمري إىل )زيد( بقي املوصـول بـو عائـد، فكانـت املسـأنة باطلـة        انذي هو )زيد( بو عائد.

 .(701)من هذا انوجه. وكذنك املثاالن اآلخران

وكذنك ))ال ارب عن املوصوف دون صفته، وال عن املضاف دون املضاف إنيه، فو خترب عن )رجـل(  

رجـل(؛ ألنـك نـو أخـربت      وحده من قونك: )ضربت رجو ظريفـا(، فـو تقـول: )انـذي ضـربته ظريفـا      

 . (707)عنه نوضعت مكانه ضمريا، وحين ٍذ يلزم وصف انضمري، وانضمري ال يوصف، وال يوصف به((

ــار عنــه، وكــل مــا ال يصــح            وكــذنك كــل موضــع ال يصــلح أن يصــدر املوصــول فيــه ال يصــح اإلخب

 .(702)تأخريه ال يصح فيه اإلخبار، كأمساء االستفهام، وانشرط حنو: )من(، )ما(

نك نتنـع اإلخبـار عـن احلـال، وانتمييـز؛ ألنهمـا نكرتـان، فـو جيـوز أن يقـع انضـمري انـذي             وكذ

 .(705)هو معرفة يف موضعهما

                                                           
 .252ينظر: انلمع يف انعربية:  (702)
 .2/212، وحاشية انصبان: 2/255ينظر: شرح ابن عقيل:  (702)
 .172-1/172األصول:  (705)
 .1/201، وانفوائد انضيائية: 225-2/222، واإليضاح يف شرح املفصل: 2/255، وشرح املفصل: 22-1/27ملفصل: ينظر: ا (701)
 .201-1/205، وينظر: انفوائد انضيائية: 1/202شرح ابن عقيل:  (707)
 .1/202، وشرح ابن عقيل: 225-2/222ينظر: اإليضاح يف شرح املفصل:  (702)
 .1/201وانفوائد انضيائية: ، 1/202ينتظر: شرح ابن عقيل:  (705)
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( ومما نتنع أيضا يف املوصول أن يلحق بتابع من انتوابع األربعة، وكذنك نتنـع االسـتثناء   7)

ال ينعــت، وال ياكــد، وال   منــه إال بعــد اســتيفائه صــلته. قــال انزجــاجي: ))واعلــم أن االســم املوصــول     

 .(720)((يعطف عليه، وال يستثنى منه إال بعد متام صلته؛ ألنه مع صلته  نزنة اسم واحد
 

. ))ال جيـوز أن تقـول: )مـا زيـدا     (722)( ومنع اننحاة أن تعمل انصلة يف املوصول، وال يف شيء قبلـه 2)

ــارب(   ــدا أنـــت انضـ ــارب(، وال )زيـ ــا انضـ ــة انو …أنـ ــة (721)اهـــب( ((.وال تقـــول: )أنـــت املائـ ؛ ألن )أل(  نزنـ

 املوصول  عنى )انذي(. 
 

( ويف أمســاء اإلشــارة هــل جيــوز أن تكــون أمســاًءا موصــونة خــوف، إذ منــع انبصــريون أن تكــون        5)

أمســاء اإلشــارة موصــونة ســوى )ذا( بشــرط أن يتقــدم عليهــا )مــا(، و)مــن( االســتفهاميتان، فــإذا مل            

د انبصـــريني. أمـــا انكوفيـــون فقـــد أجـــازوا أن تكـــون )ذا( يتقـــدما عليهـــا امتنـــع أن تكـــون موصـــونة عنـــ

 ٿ ٿ ٿ ٺ چوويــع أمســاء اإلشــارة موصــونة مــن غــري شــرط، واســتدنوا بقونــه تعــاىل:    

ــه(722) چ ٿ ــك(   (722) چ چ چ  چ ڃ چ . وقونـ ــط بيمينـ ــون(، و)انـ ــذين تقتلـ . أي: )انـ

 وقول انشاعر:

 طليُق وهذا حتملنَي وِتَجَن       عليك إمارٌة ما نعباٍد ْسَدَع

أي )انذي حتملينه(، واعتـذر انبصـريون عـن هـذه املواضـع انـط اسـتدل بهـا انكوفيـون بـأن أمسـاء            

اإلشارة باقية على أصلها دفعا نوشرتاك انذي هـو خـوف األصـل، هعلـهم: )تقتلـون(، و)بيمينـك(،       

 .(725)و)حتملني( أحواال

، وكــذنك (721)ال تكــون إال نكــرة ( منــع اننحــاة أن تكــون )أي( املوصــونة معرفــة، وذكــروا أنهــا    20)

، ))وإمنا مل جيز إضـافتها إىل اننكـرة مـع    (727)نتنع إضافتها إىل نكرة حنو: )يعجبخ إي رجل عندك(

أن بيــان جــنس مــا وقعــت عليــه حيصــل بهــا؛ ألن املوصــول مــراد تعيينــه، وإضــافته إىل اننكــرة تقتضــي    

                                                           
ــة:  211اجلمـــل:  (720) ــر: انلمـــع يف انعربيـ ــة: 221-2/225، وشـــرح اجلمـــل: 252-251، وينظـ ــرب:  1/510، وشـــرح انكافيـ ، وارتشـــاف انضـ

 .2/202،وهمع ا وامع: 2/551
 .225ينظر: انلمع يف انعربية:  (722)
 ( (.5، وينظر )هامة احملقق )2/220انكتاب:  (721)
 .25انبقرة:  (722)
 .27طه:  (722)
 .2/210، وحاشية انصبان: 2/251، وشرح ابن عقيل: 520-2/515، وارتشاف انضرب: 1/21ينظر: شرح انكافية:  (725)
 .2/525ينظر: ارتشاف انضرب:  (721)
 .27، وأجازه ابن مانك بو شرط. ينظر: تسهيل انفوائد: 2/152ينظر: همع ا وامع:  (727)
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تكــون )أي( نكــرة موصــوفة، وعلــة   وكــذنك منــع اننحــاة أن    .(722)إبهامــه فيحصــل انتــدافع ظــاهرا((  

منعه عدم ورود انسماع به، إال أنه نقل عن األخفة إجازته هذا قياسا علـى )مـن( و)مـا( حنـو: )مـررت      

 .(725)بأي كريم(
 

 ومن مواطن املنع انط أوردها اننحاة فيه أنه:انعـــدد : 
 

. إال أنـه قـد   (710)وجيمعـا  ( نتنع تثنية أمساء انعـدد، ووعهـا، اإلمائـة، وأنـف، فيجـوز أن يثنيـا،      2)

 جاء يف انشعر تثنية )واحد(، ووعه. قال انشاعر:

 ي نلكماة ضروُبإنِّ بذي انكفِّ     ُهُتْوَلَع ِنْيفلما انتقينا واحَد

 .(712)واحدينا كحيٍّ                             وقال انكميت:       

عـا جعلـوه بـدال. قـال املـربد: ))ونـو       ( منع اننحاة وع متييز أنف، ومائة، فإن جـاء متييزهـا و  1)

قال قائل: )أقاموا سنني يا فتى(، ثم قال: )مـ ني(، أو )ثلثمائـة( نكـان علـى انبـدل، نيـبني كـم مقـدار         

. بإضـافة  (712) چ ۈ   ۆ ۆ چنكن محزة وانكسـائي قـد قـرءا قونـه تعـاىل:       . (711)تلك انسنني((

من كوم انعرب وذنك أنهم يضعون اجلمـع   ، وقد ذكر انفراء وجها  ذه انقراءة(712)مائة إىل سنني

اجلمع موضع املفرد، فيضعون انسنني موضع انسنة، كما يصفون املفرد باجلمع؛ ألن انواحد أخـف  

  .(715)من اجلمع وإمنا يبعد من جهة قلة االستعمال، وإال فهو أصل

 .(711)(( حني جعل املربد هذا ))خطأ يف انكوم غري جائز، وإمنا جيوز مثله يف انشعر نلضرورةيف

وبنــاءا علــى ختــريج انفــراء، وقــراءة محــزة وانكســائي انســبعيتني فــانراجح جــواز مــا ذكــروه مــن        

جمــيء متييــز مائـــة، وأنــف وعـــا بيــد أن األحســن أن يبقـــى اإلفــراد؛ ألنـــه األكثــر ورودا يف انكـــوم،        

                                                           
 .2/217حاشية انصبان:  (722)
 .2/210، وهمع ا وامع: 27تسهيل انفوائد:  ينظر: (725)
 .2/270، وارتشاف انضرب: 225ينظر: تسهيل انفوائد:  (710)
 ديناواِح عوا كحيٍَّجَر ْدَقمنهم        َف األحياِء َيقواِص فضمَّ        ومتام انبيت :  2/270ينظر: ارتشاف انضرب:  (712)

 .1/221 ينظر: نسان انعرب )وحد(، ومعجم انشواهد انعربية:
 .2/257، وينظر: ارتشاف انضرب: 1/272املقتضب:  (711)
 .15انكهف:  (712)
 ، وذكر أن )خلفا( قد قرأ بها أيضا.212، واملستنري يف انقراءات انعشر: 250ينظر: انسبعة يف انقراءات:  (712)
، وال أعلــم كيــف نســب مانفــه  75: ، واخلــوف اننحــوي بــني انكــوفيني 251، وحنــو انقــراء انكــوفيني:  1/222ينظــر: معــاني انقــرآن:   (715)

انفاضل إىل انكسائي انه ننع وع متييز املائة إال يف انضرورة، وقراءة انكسـائي صـرحية فضـو عـن أن )ابـن زرعـة( يف كتابـه )حجـة         

، ومائـة  ( قد ذكـر أن انكسـائي قـال: )انعـرب تقـول: أقمـت عنـده مائـة سـنة         251-252( نقو عن )حنو انقراء انكوفيني: 222انقراءات: 

 سنني( باإلفراد واجلمع.
 .251، وحنو انقراء انكوفيني: 1/717، وينظر: إعراب انقرآن نلنحاس: 1/272املقتضب:  (711)
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لـــة ودورانـــا علـــى األنســـنة انفصـــيحة، ورأينـــا انفـــراء يقـــول يف وـــع انتمييـــز )إمنـــا بعـــد مـــن جهـــة ق   

 االستعمال( فهو جيعل انوجه انقليل االستعمال عن انعرب بعيدا.

أمــا )أحــد عشــر( إىل )تســعة وتســعني( فتمييزهــا مفــرد منصــوب، وكــذنك أنفــاظ انعقــود مــن          

)عشرين( إىل )تسعني(، ونقل عن انفراء أنه جييز أن يفسـر ذنـك كلـه بـاجلمع فنقـول: )أحـد عشـر        

ققت منه بشأن قـول انفـراء هـو قونـه تعليقـا علـى قونـه تعـاىل         ، وانذي حت(717)رجاال( و)ثوثون رجاال(

ــذهب      (712) چ ٻپ ٻ ٻ  ٻ ٱ چ ــم، فــ ــده أمــ ــر؛ ألن بعــ ــبط ذكــ ــرة( وانســ ــنط عشــ : ))اثــ

 .(715)انتأنيث إىل أمم، ونو كان )اثخ عشر( نتذكري انسبط كان جائزا((

احـد، واالثنـان(   ( منع اننحاة أن يضاف )واحد(، و)اثنـان( إىل مميزهمـا قـال انزخمشـري: ))انو    2)

ال تقــول فيهــا )واحــدا رجــال(، وال )اثنــا دراهــم( بــل تلفــظ باســم اجلــنس مفــردا، ومثنــى كقونــك:        

)رجـل، ورجـون( فتحصـل نــك انـدالنتان معـا  بلفظــة واحـدة، وقـد عمـل علــى انقيـاس املرفـوض مــن           

 قال: 

 (720) ِلَظْنفيه ثنتا َح عجوٍز ظرُف

تنـع إضـافة شـيء منهـا إىل انتمييـز، فـو يقـال:        وكذنك أنفـاظ انعقـود )عشـرون إىل تسـعني( ن    

. ونـذنك  (722))عشرو درهم(، وال )عشروك( قال انفراء: ))خطأ أن تقول: )ما فعلت عشروك درهما( ((

 .(721)عدو ما حكاه انكسائي من قو م: )أخذته  ائة وعشري درهم( شاذا ال يلتفت إنيه

 شعر حنو:  وكذنك متتنع إضافة اننيف إىل انعشرة إال يف ضرورة 

 (722)هِتجِّمن ُح داني عشرٍة بنُت

 و:  ــــــــرة حنـــوقد نسب أبو انربكات االنباري إىل انكوفيني أنهم جوزوا إضافة اننيف إىل انعش

. ومـا وجدتـه   (722))اسة عشر(، وذكر أنهم احتجـوا بانبيـت املـذكور آنفـا ونقـل عـن انبصـريني املنـع        

اننحـاة انبصـريني يف مـنعهم اإلضـافة سـواء يف )انعشـرين(        عند انفراء اانف هذا متامـا فهـو يوافـق   

كمــا تقــدم، أو يف إضــافة اننيــف إىل انعشــرة أيضــا، ويقصــر اجلــواز يف ذنــك علــى انشــعر إذ يقــول:          

))خطـأ أن تقـول: )مـا فعلــت عشـروك درهمـا(، أو )اســة عشـرك درهمـا(، ومثلــه أنـك تقـول: )مــررت          

                                                           
 .75، واخلوف اننحوي بني انكوفيني: 2/255ينظر: ارتشاف انضرب:  (717)
 .210األعراف:  (712)
 .2/257معاني انقرآن:  (715)
، 1/210، وانفوائد انضيائية: 2/252، وارتشاف انضرب: 2/500، وشرح انكافية انشافية: 222: ، وينظر: املقرب201-1/205املفصل:  (720)

 .122وقيل أنه جيوز يف انشعر ينظر: ضرائر انشعر: 
 .2/255، وارتشاف انضرب: 222، وينظر: املقرب: 1/22معاني انقرآن:  (722)
 .2/255، وارتشاف انضرب: 222ينظر: املقرب:  (721)
 .222، وتسهيل انفوائد: 227رب: ينظر: املق (722)
 .222-2/205ينظر: اإلنصاف:  (722)
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ري )زيـد( مل يصـلح أن يقـع علــى )زيـد( أبـدا، ونـو نويـت بـــ        بضـارٍب زيـدا(، فـإذا أضـفت )انضــارب( إىل غـ     

 . وأنشد قول انعكّلي أبي ثروان:  (725))اسة عشر( أن تضيف اخلمسة إىل عشر يف شعر جلاز((

 تهداني عشرٍة من حجِّ ه       بنُتُتَوْقه وَشف من عناِئلُِّك

 ق مع ما ذكره اننحاة سابقا.فانفراء ننع اإلضافة يف انكوم، وجييزها يف انشعر فقط، وهذا يتف
 

 

( وفيما اص األعداد املركبة، فقد أجاز اننحاة فيها اإلضـافة، فيقـال: )عنـدي أحـد عشـرك(      2)

بضم انراء وفتحها، ما عدا )أثخ عشر( فيمتنع إضافته، فـو يقـال: )اثنـا عشـرك(، وكـذنك نتنـع       

ال يغـري   …ال: ))وأمـا )اثنـا عشـر(   حذف )عشر( منها، فيقال: )إثناك( نقل سيبويه عن اخلليـل أنـه قـ   

عن حانـه قبـل انتسـمية، ونـيس  نزنـة )اسـة عشـر(؛ وذنـك أن اإلعـراب يقـع علـى انصـدر فيصـري              

)اثنــا( يف انرفــع، و)اثــخ( يف اننصــب، واجلــر، و)عشــر(  نزنــة اننــون وال جيــوز فيهــا اإلضــافة كمــا ال  

 .(721)نني فيكون علم انعدد قد ذهب((جيوز يف )مسلمني(، وال حتذف )عشر( خمافة أن يلتبس باالث

وتتبني يف هذا اننص أيضـا علـة منـع اإلضـافة بقونـه: إن )عشـر(  نزنـة )اننـون(، فـو جيـوز فيهـا            

، وكـذنك علـة منـع    (727)اإلضافة؛ ))ألن اإلضافة حتذف اننون فلم جيز أن ءامع مـا قـام مقامهـا ((   

 .(722)أضفت أم مفردا حذف )عشر(؛ ألنه يلبس بإضافة االثنني فو يعلم أمركبا
 

 ڑ ژ چ ، وال جيــوز غــريه قــال تعــاىل: (725)( إذا أتفــق نفظــا انعــدد، يضــاف األول إىل انثــاني 5)

  چ گگ ک ک ک ک ڑ

ــاىل:  (720) ــال تعـــ ــة يف   (722) چ ے ے چ، وقـــ ــوز األخفـــ ــد جـــ ، وقـــ

ــاني واحـــد(، وذكـــر أن ذنـــك يف انقيـــاس صـــحيح    ــه أبـــو علـــي  (721)انشـــعر: )ثانـــث اثـــنني(، و)ثـ ، ووافقـ

 .(722)انفارسي
 

( ذكــر اننحــاة أن انعــدد إذا أضــيف وأردت تعريفــه، فإمنــا تــدخل )األنــف وانــوم( علــى املضــاف      1)

إنيه، حنو: )ثوثة األثواب(، وإذا كان انعدد مركبا أحلقـت حـرف انتعريـف بـاألول، فتقـول: )األحـد       

انــدراهم يــا  عشــر درهمــا(، ومل تلحقــه بانثــاني. قــال املــربد: ))أعلــم أن قومــا يقونــون: )أخــذت انثوثــة  

انعشــر انــدرهم(، و)أخــذت  فتــى(، و)أخــذت اخلمســة عشــر انــدرهم(، وبعضــهم يقــول: )أخــذت اخلمســَة

انعشرين اندرهم انط تعرف( وهذا كله خطأ فاحة، وعلة من يقـول هـذا االعـتول بانروايـة، ال أنـه      

                                                           
 .1/22معاني انقرآن:  (725)
 .1/221، وشرح ابن عقيل: 227، واملقرب: 11، 1/10، وشرح املفصل: 202، 1/15، وينظر: املفصل: 2/207انكتاب:  (721)
 .1/10شرح املفصل:   (722)و  (727)

 

 .222ينظر: اجلمل يف اننحو:  (725)
 .72ملائدة: ا (720)
 .20انتوبة:  (722)
 .2/112ينظر: معاني انقرآن:  (721)
 .2/27ينظر: انشريازيات:  (722)
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صـحاء خوفـه،   يصيب نـه يف قيـاس انعربيـة نظـريا، وممـا يبطـل هـذا انقـول أن انروايـة عـن انعـرب انف           

فرواية برواية وانقياس حاكم بعد أنه ال يضاف مـا فيـه األنـف وانـوم مـن غـري األمسـاء املشـتقة مـن          

األفعــال. ال جيــوز أن تقــول: )جــاءني انغــوم زيــد(؛ ألن انغــوم معــرف باإلضــافة، وكــذنك ال تقــول:      

ن هـذا ال جيـوز، وإوـاعهم    )هذه اندار عبد اهلل(، وال )أخذت انثوب زيد(، وقد أجتمع اننحويون على أ

حجة على من خانفـه مـنهم. فعلـى هـذا تقـول: )هـذه ثوثـة أثـواب( كمـا تقـول )هـذا صـاحب ثـوب(،              

فإن أردت انتعريف قلت: )هذه ثوثـة األثـواب( كمـا تقـول: )هـذا صـاحب األثـواب(؛ ألن املضـاف إمنـا          

ذا صـاحب األثـواب(، وهـذا    يعرفه ما يضاف إنيه، فيستحيل )هذه انثوثة األثواب( كما يستحيل )ه

 اال يف كل وجه، أال ترى أن ذا انرمة ملا أراد انتعريف قال: 

 ُعوِقانَب األثايف وانرسوُم كا    ثوُ انُب ُعانتسليم أو يدَف رجُعوهل ُي

 وقال انفرزدق: 

 شباِراأَل اســـــَة نا فأدرَكوَد      يــــــداه إزاره  ْتَدَقَع ْذُم مازاَل

ويوحظ يف اننص أن املربد نسب جواز مـا منعـه إىل قـوم مل يصـرح بهـم       .(722)جيوز غريه((فهذا ال 

. وذكـر أنهـم شـبهوه بــ )احلسـن انوجـه(، ويبـدو        (725)يف حني عزاه أبو انربكات االنباري إىل انكـوفيني 

أنها نسبة صحيحة، فقد وجدت انفراء يقول: ))فإذا أدخلت يف )أحـد عشـر( األنـف، وانـوم أدخلتهمـا      

يف أو ا، فقلت: )ما فعلت اخلمسة عشر( وجيوز )ما فعلت اخلمسـة انعشـر(، فأدخلـت عليهمـا األنـف      

. فـانفراء يـرى أن انوجـه احلسـن إدخـال األنـف       (721)وانوم مرتني نتوهمهم انفصال ذا من ذا يف حال((

   وانوم على األول، ونكنه جيوز إدخانه على االثنني من غري ما رواية .

املــربد مــن أن علــة اجملــوزين هــي االحتجــا  بانروايــة يف حــني أن علــة املــانعني هــي   وقــد تقــدم قــول 

 انرواية وانقياس، وكذنك إواع اننحاة.

واعتلــوا كــذنك  ــذا املنــع بــأن االمســني ملــا ركــب أحــدهما مــع اآلخــر تنــزال منزنــة اســم واحــد،  

، وكــذنك فــإن  (727)قــطفينبغــي أن ال جيمــع بــني عومــط تعريــف، وأن يلحــق االســم األول منهمــا ف     

املضاف إمنا يعرفه ما يضاف إنيه أي أن ))تعريف املضاف حاصل بتعريف املضاف إنيه فيكـون دخـول   

 .(722))أل( على املضاف ضائعا((

                                                           
 .211، وانلمع يف انعربية: 220، 215، وينظر: اجلمل يف اننحو: 271-1/275املقتضب:  (722)
بكـــر ابـــن انســـرا  إىل ، يف حـــني نســـب أبـــو 2/227، وحاشـــية انصـــبان: 22-1/27، وشـــرح اجلمـــل: 222-2/221ينظـــر: اإلنصـــاف:  (725)

، وحاشــية 1/22، وينظــر: شــرح اجلمــل:  1/22انكــوفيني أنهــم جــوزوا )انعشــرين انــدرهم( ونقــل عــن انبصــريني املنــع. ينظــر: األصــول:       

 .2/227انصبان: 
 .1/22معاني انقرآن:  (721)
 .222-2/221، واإلنصاف: 1/271ينظر: املقتضب:  (727)
 .2/227حاشية انصبان:  (722)
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وانـــذي يبـــدو نـــي )واهلل أعلـــم( أن مـــذهب انبصـــريني هـــو األقـــرب إىل انصـــحة إذ ورد بـــه انســـماع،    

ويزهم )انثوثة األثواب( على )احلسن انوجه( فقد ويعضده انقياس ويقويه، أما ما ذكروه بشأن ء

ذكر ابن عصفور أن ))هذا خطأ؛ ألنه إمنا جاز اجلمع بـني األنـف، وانـوم واإلضـافة يف بـاب )احلسـن       

انوجه(؛ ألن اإلضافة فيه غـري اضـة، واإلضـافة ههنـا اضـة فـو جيـوز اجلمـع بينهـا، وبـني األنـف            

 .(725)وانوم أصو((

 ني انعدد ومتييزه إال يف ضرورة شعر كقول انشاعر: ( نتنع انفصل ب7)
 

 قاديعلى انفراش ُر ال أستطيُع           مادي نيلًةمن ُج عشرَة يف اسََ
 

 وقونه:
 ال كميــــــوـــــْوــــــى       ثوثون نلهجر َحَضمــــا قد َمخ بعَدعلى أنِّ

 
 وقونه:

 (750)ياا من وراِئًعُبوعشرون منها إْص

 

 -ومن مواطن املنع فيه: شارة:اسم اإل
 

 

( أنــه نتنــع أن يضــاف. قــال ابــن جــخ: ))وال جيــوز أيضــا أن يضــاف اســم اإلشــارة، مــن قبــل أن       2)

انغرض مـن اإلضـافة إمنـا هـو انتعريـف، وأمسـاء اإلشـارة معـارف كلـها، فقـد اسـتغنت بتعريفهـا عـن              

و نكرة، فما ال جيوز أن ينكـر انبتـة،   إضافتها، وإذا كان من شروط اإلضافة أنه ال يضاف االسم إال وه

 .(752)ال جيوز أيضا أن يضاف انبتة، وأمساء اإلشارة مما ال جيوز تنكريه، فو جيوز أيضا إضافته((

أي أن علـة املنـع أن أمسـاء اإلشــارة معـارف وغايـة اإلضـافة انتعريــف، فـو حاجـة إىل تعريفهــا إذن،         

ــا فيمتنـــع نـــذنك   وكـــذنك فـــإن االســـم ال يعـــرف إال بعـــد أن ينكـــر، وهـــ   ذه األمســـاء نتنـــع تنكريهـ

 إضافتها.

( إذا أريد اإلشارة إىل انبعيد أتـي بانكـاف وحـدها، أو مـع انـوم فيقـال )ذاك( و)ذنـك(، و)تـاك(،         1)

و)تلــك(، ونتنــع اجتمــاع )هــا( انتنبيــه، و)انــوم(، مــع )انكــاف( يف كلمــة واحــدة فـــ: ))ال جيــوز )هــا       

م( موضـــــوعة نلبعــــد، و)هـــــا( موضـــــوعة نلقــــرب فلـــــم ءمـــــع   ذانــــك(، وال )هـــــا تانــــك(؛ ألن )انـــــو  

 .(752). وذكر ابن مانك أن علة هذا املنع كراهية االستطانة، أو كثرة انزوائد(751)بينهما((
                                                           

 .1/27 شرح اجلمل: (725)
، 1/25، وشـــرح اجلمـــل:  221-225، وضـــرائر انشـــعر،  215-1/212، وجمـــانس ثعلـــب:  2/55، واملقتضـــب: 1/252ينظـــر: انكتـــاب:   (750)

 .2/251وارتشاف انضرب: 
 .2/211، وينظر: شرح املفصل: 220-2/205سر صناعة اإلعراب:  (752)
، وهمـــع 225-2/222، وشــرح ابــن عقيــل:    2/507شــاف انضـــرب:  ، وارت15، وينظـــر: منثــور انفوائــد:   2/211شــرح املقدمــة احملســبة:     (751)

 .225-2/221، وحاشية انصبان: 2/112ا وامع: 
 .2/222، وحاشية انصبان: 2/222ينظر: شرح انكافية انشافية:  (752)
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( يســتعمل مــن أمســاء اإلشــارة نلقريــب )هــذا(، ونلبعيــد )ذنــك(، ونتنــع أن يســتعمل أحــدهما  2)

ذا( يف موضع )ذنك(، وال )ذنك( يف موضع )هـذا(  مكان اآلخر قال انفراء: ))فأما ما ال جيوز فيه )ه

فلـو رأيــت رجلــني تنكـر أحــدهما نقلــت نلـذي تعــرف: )مــن هـذا انــذي معــك(ت، وال جيـوز هاهنــا: )مــن      

 .(752)ذنك(ت؛ ألنك تراه بعينه((

بقونـه : )) وإمنـا    منـع ذنـك سـيبويه وعّللـه    ( أمساء اإلشارة ال تكون نعًتا ملا فيه األنف وانـوم .  2)

ــَر  أراد أن يقــرب بــه شــي ا وُيشــري إنيــه       َعَنــَم ) هــذا ( أن يكــون صــفة نلـــ )طويــل ( ، و) انرجــل ( أنِّ املخِب

فإمنا يريد أن يعرِّفك شي ا بقلبـك   نَتعرفه بقلبك وبعينك ، دون سائر األشياء . وإذا قال انطويُل

ويل بهـذا ؛ ألنـه صـار    بانطويل ، وال ينعت انط وال يريد أن يعرِّفَكه  بعينك ، فلذنك صار هذا ُينعت 

أخــصِّ مــن انطويــل حــني أراد أن يعرِّفــه شــي ا  عرفــة انعــني ومعرفــة انقلــب . وإذا قــال انطويــُل فإمنــا  

  . (755) عرِّفه شي ا بقلبه دون عينه ، فصار ما آجتمع فيه شي ان أخصِّ ((

 

 -وفيها: األمساء انستة:
 

ــافة )ذو(، ومنـــ    ــتعمل إال مضـ ــتة انـــط ال تسـ ــاء انسـ ــفة، أو  أن مـــن األمسـ ــافته إىل صـ ــاة إضـ ع اننحـ

مضمر. قال ابن انباذش أن )ذو( ))ال يضاف إال إىل اسم جنس حنو: )مال، وفضل، وعقـل( وحنـوه، وال   

يضــاف إىل صــفة، ال يقــال: )ذو صــاحل(، وال )ذو طــاحل(؛ ألنــه إمنــا دخــل وصــلة إىل وصــف األمســاء           

ذوك( وحنـــوه. نلعلـــة املـــذكورة، ومـــن باألجنـــاس، وال يضـــاف أيضـــا إىل مضـــمر. ال يقـــال: )ذوه(، وال )

 .(751)على امد وذويه(، إلضافته إىل مضمر(( هاهنا أستضعف قول من يقول: )انلهم صلِّ
 

 

 ومن مواطن املنع فيه: -انعلم:
 

 

 نتنع تقديم انلقب على االسم، فو يقال: )أنف انناقة زيد(، وقد جاء يف انشعر حنو:    (2)

 (757)انذيُب ُهيعوي حوَن شرياَن ببطِن     اهم حسًبا خرُيذا انكلب عمًر بأنِّ

علة ذنـك أن انلقـب يف األغلـب منقـول مـن غـري اإلنسـان كــ)بطة(، فلـو قـدم ألوهـم إرادة مسـماه             

األول، وذك مأمون بتأخريه، فإذا انتفى ذنـك اإليهـام الشـتهار املسـمى بانلقـب جـاز تقدنـه كمـا يف         

 .(755). (752) چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ قونه تعاىل:

                                                           
 .2/22معاني انقرآن:  (752)
 . 2/221، وينظر : اننكت يف شرح كتاب سيبويه :  1/7انكتاب :  (755)
 .15-1/12، وانفوائد انضيائية: 2/52، وينظر: شرح ابن عقيل: 2/212سبة: شرح املقدمة احمل (751)
 .100-2/255ينظر: شرح ابن عقيل:  (757)
 .272اننساء:  (752)
 .2/212حاشية انصبان:  (755)
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م اخلاحل ال جيوز إضافته، وال إدخال الم انتعريـف فيـه السـتغنائه بتعريـف انعلميـة عـن       ( انعل1)

تعريف آخر. قال سيبويه: ))زعم اخلليل )رمحـه اهلل( إمنـا مـنعهم أن يـدخلوا يف هـذه األمسـاء األنـف        

وانــوم. أنهــم مل جيعلــوا )انرجــل( انــذي مســي بـــ)زيد( مــن أمــة كــل واحــد منهــا يلزمــه هــذا االســم          

. فإذا قلت: )هذا عبد اهلل بطة( يتعني انوجه انقياسي إمـا عطـف   (710)هم جعلوه مسي به خاصا((ونكن

، وكــذنك ال تقــول: )جــاء انعمــرو( يف علــم انشــخص، وال    (712)انبيــان، وإمــا انبــدل، وتتعــذر اإلضــافة   

 .(711))هذا األسامة( يف علم اجلنس
 

يـت بـه ال   ( إذا مسِّقـائمٌ  ا، وزيـدٌ شـر   ط( وويع األمسـاء احملكيـة حنـو: )عمرويـه، وسـيبويه، وتـأبِّ      2)

. ونعـل انسـبب يف   (712)جيوز تصغريها، وال ترخيمها، وال إعرابها، وال تثنيتها، وال وعهـا، وال إضـافتها  

 . -واهلل أعلم-ذنك أن احلكاية تقتضي ذكر احملكي كما هو من غري إجراء تغيري على نفظه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .2/5، 2/22، وينظر: شرح املفصل: 1/202انكتاب:  (710)
 .1/125-2/220وحاشية انصبان:  ،1/25، وشرح ابن عقيل: 22-2/20ينظر: اإليضاح يف شرح املفصل:  (712)
 .212، 2/217ينظر: شرح ابن عقيل:  (711)
 .222ينظر: اجلمل يف اننحو:  (712)
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 يــــــــــانــث انثــــــــــاملبح

 اتــــــــوبــــــاملنصـ 

 

  -ومن مواطن املنع انط أوردها اننحاة فيه: -املفعول به: 
 

( نتنــع تقــديم املفعـــول بــه علـــى انفعــل ))وذنـــك يف صــور: أحـــدها: أن يكــون )أن( املشـــددة أو       2)

.ثانيهــا: أن يكــون مــع فعــل تعجــى حنــو: )مــا أحســن  …املخففــة حنــو )عرفــت أنــك، وأنــك منطلــق( 

دا(. ثانثها: أن يكـون مـع فعـل موصـول حبـرف حنـو: )مـن انـرب أن تكـف نسـانك(، رابعهـا: أن يكـون             زي

مع فعل موصول هازم حنو: )مل أضرب زيـدا(، فـو يتقـدم علـى انفعـل فاصـو بينـه وبـني اجلـازم فـإن           

، أو قـدم علـى اجلـازم جـاز، خامســها إىل ثامنهـا: أن يكـون مـع فعــل موصـول بـوم االبتـداء، أو الم قســم          

)قد(، أو )سوف( حنـو: )نيضـرب زيـد عمـرا(، و)واهلل ألضـربن زيـدا(، و)واهلل قـد ضـربت زيـدا(، و)سـوف           

 .(715).(((712)أضرب زيدا(، تاسعها: أن يكون مع فعل ماكد باننون، فو يقال: زيدا إضربن

ا املفعـول بـه علـى انفعـل، وهـذا هـو االصـل يف بنـاء اجلملـة، وإمنـ          تقـديم  ففي هذه املـواطن نتنـع   

ذكــرت مــواطن االمتنــاع هــذه؛ ألن دــة مــواطن جيــوز، أو جيــب، فيهــا تقــديم املفعــول بــه علــى انفعــل    

 .(711)كأن يكون اسم استفهام حنو )من رأيتت( أو غريه

( املفعول به فضلة كما هو معلوم، و ذا فاألصل جواز حذفه، بيد أن دة مواطن نتنع فيها 1) 

ول به متعجبا منه حنو: )ما أحسن زيدا(، وأن يكون جمابا حذف املفعول به وهي: أن يكون املفع

 به حنو )زيدا( ملن قال: )من رأيتت( إذ نو حذف مل حيصل جواب.

وأن يكون اصـورا حنـو )مـا ضـربت إال زيـدا( إذ نـو حـذف ألفهـم نفـي انضـرب مطلقـا، واملقصـود             

 .(717)نفيه مقيدا

اعــل حنــو )ضــرب زيــد(، وكــذنك  وكــذنك إذا كــان نائبــا عــن انفاعــل؛ ألنــه صــار عمــدة كانف  

 .(712)امللتزم حذف فاعله، وإبقا ه حنو: ) خريا ننا، وشرا نعدونا( ن و يلزم اإلجحاف

 
 

                                                           
 .1/752وهذا انشرط األخري ذكره انشنتمري. ينظر: اننكت يف تفسري كتاب سيبويه:  (712)
 .2/22همع ا وامع:  (715)
 .2/20ينظر: املصدر نفسه:  (711)
، وهمــع ا وامــع:  522-2/522، وشــرح ابــن عقيــل:  1/122، وارتشــاف انضــرب:  2/222شــرح انكافيــة:  ، و25ينظــر: تســهيل انفوائــد:   (717)

 .1/52، وحاشية انصبان: 2/22
 .2/22، وهمع ا وامع: 1/122ينظر: ارتشاف انضرب:  (712)
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 -ومن مواطن املنع فيه: -املفعول معه: 

نتنع تقديم املفعول معـه علـى عاملـه أي )انفعـل( قـال ابـن انسـرا : ))وال جيـوز انتقـديم يف          ( 2)

بة اســتوى املــاء(؛ ألن انــواو أصــلها أن تكــون نلعطــف، وحــق املعطــوف أن   هــذا انبــاب، ال تقــول: )واخلشــ 

. فــاملفعول معــه نتنــع  (715)يكــون بعــد املعطــوف عليــه، كمــا أن حــق انصــفة أن تكــون بعــد املوصــوف((   

 تقدنه على انفعل كما هو واضح من اننص.

خ فإنــه . إال ابــن جــ(770)وكــذنك نتنــع تقــديم املفعــول معــه علــى مصــاحبه عنــد أغلــب اننحــاة    

 جيوز )جاء وانطيانسة انربد( يقول انشاعر:

 (772)يِوَعْرُمعنها ِب نسَت خصاٍل ثوَ        ومنيمًة بًةا غْيوفحًش وعَت

أن ما جوزه ابن جخ أمر بعيد عن انصحة وذنـك؛ ألن مـا احـتج بـه      -واهلل أعلم-وانذي يبدو 

ينبغـي عليـه قصـر اجلـواز علـى انشـعر؛        بيت من انشعر، وانشعر جيوز فيـه مـا ال جيـوز يف اننثـر، فكـان     

 ألنه مل يرد به انسماع نثرا، أو حيمل انشعر على انضرورة.
 

( تقدم أن أصل هذه انواو نلعطف، و ذا نقل عن األخفة أنـه منـع )ج تـك وطلـوع انشـمس(      1)

أي )مع طلوع انشمس(؛ ألنك نو أردت أن تعطف بها هنا فتقول: )أتيتك وطلوع انشـمس( مل جيـز؛   

وذكــر ابــن يعــية أن هــذا ممتنــع نــدى انعــرب وويــع      (771)ن طلــوع انشــمس ال يصــح إتيانــه نــك،   أل

ونتنع أيضا انفصل بني هذه انواو، واملفعـول معـه ال بظـرف، وال بغـريه، فـو يقـال: )جـاء         . (772)اننحاة

 .(772)زيد وانيوم عمرا(؛ ألن انواو هنا نزنت منزنة اجلار مع اجملرور، فمنعوا انفصل بينهما

 

ــيس          2) ــار، ونـ ــه خمتـ ــل إنـ ــب، وقيـ ــٍذ اننصـ ــتعني حين ـ ــف، ويـ ــه انعطـ ــول معـ ــع يف املفعـ ــد نتنـ ( وقـ

. وذنـك إذا تقـدم انـواو ولـة فعليـة، أو امسيـة متضـمنة معنـى انفعـل، وقبـل انـواو ضـمري             (775)بواجب

متصــل مرفــوع أو جمــرور، مل ياكــد  نفصــل حنــو: )مانــك وزيــدات(، و)مــا شــأنك وزيــدات(، و)مــا          

 .(771)فيمتنع ههنا انعطف، واملختار اننصب صنعت وأباكت(

                                                           
، 2/552ح ابــن عقيــل:  ، وشــر271، وتســهيل انفوائــد، واملقــرب:   271، وأســرار انعربيــة:  1/225، وينظــر: اخلصــائص:  2/122األصــول:  (715)

 .1/227، وحاشية انصبان: 2/125وهمع ا وامع: 
 .1/227، وحاشية انصبان: 2/125، وهمع ا وامع: 2/552، وشرح ابن عقيل: 55ينظر تسهيل انفوائد:  (770)
 .1/225ينظر: اخلصائص:  (772)
 .1/121ينظر: املصدر وانصفحة نفسها، وارتشاف انضرب:  (771)
 .1/22 ينظر: شرح املفصل: (772)
 .2/120، وهمع ا وامع: 1/152ينظر: ارتشاف انضرب:  (772)
 .2/275، وانفوائد انضيائية: 2/251ينظر: شرح انكافية:  (775)
 .121-2/122وما بعدها، وهمع ا وامع:  2/552، وشرح ابن عقيل: 1/122ينظر: ارتشاف انضرب:  (771)
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ونتنــع اننصــب أيضــا وحــني ذنــك جيــب انعطــف، وذنــك إذا تقــدم انــواو مفــرد حنــو: )كــل رجــل  

 .(777)وضيعته(، و)أنت، ورأيك(

وكذنك إذا تقدم انـواو ولـة غـري متضـمنة معنـى انفعـل حنـو: )أنـت اعلـم ومانـك(؛ ألنـك ال            

به، وانتقـدير األصـلي فيـه )أنـت أعلـم حبـال مانـك(، فأنـت،          تقصد به مصاحبة املخاطب يف انعلم ملا

ومانك. ثم خفف حبذف معمول )اعلم(، وحذف املبتدأ املعطوف عليه )مانك( نقيام انقرينـة علـى   

 .(772)كو احملذوفني

 

 : وفيه -املفعول نه:

. أن (775)چ ٺٺ ٺ ڀ ڀ چأنه نتنع تعدده، ونذنك منع اننحـاة يف قونـه تعـاىل:    ( 2)

تعتــدوا( بـــ)متسكوهن( علــى جعــل )ضــرارا( مفعــوال نــه، وإمنــا يتعلــق بــه علــى جعــل: )ضــرارا(  تعلــق )ن

 .(720)حاال

( نتنــع أن يكــون غــري مصــدر . ونتنــع يف هــذا املصــدر انــذي ينتصــب علــى أنــه مفعــول نــه  أْن    1)

رفــة يكــون معيكــون حــاال . قــال ابــن انســرا  : )) أعلــم أنِّ هــذه املصــادر انــذي ينتصــب ألنــه مفعــول نــه   

ج تــك (كمــا تقــول : )ج تــك مشــًيا ( الجيــوز أن تقــول     أن يكــون حــاال ويكــون نكــرة ... وال يصــلح  

خوًفا( ، تريد : خائًفا وأنت تريد معنى نلخوف ، ومـن أجـل اخلـوف ، وإمنـا جيـوز : ج تـك خوًفـا ، إذا        

 . (722) أردت احلال فقط ، أي : ج تك يف حال خويف ، أي : خائًفا ((

وأشـار   مـا مل يسـم فاعلـه ذكـر هـذا ابـن انسـرا         ذا املصدر أيًضا أن تقيمه مقـام  ( ونتنع يف ه2)

 .(721) أن منع هذا نقله ابو انعباس املربد عن أبي عمر اجلرمي  

 

 -ومن مواطن املنع فيه: -املفعول فيه:

( نتنــع انظــرف يف بعــ  األحيــان مــن أن يكــون ظرفــا قــال ســيبويه: ))فمــا ال حيســن أن يكــون   2)

انعرب ال تقول: )هو جوف املسجد(، وال )هو داخل انـدار(، وال )هـو خـار  انـدار( حتـى تقـول:        ظرفا أن

 .(722)خارجها(( (*))هو يف جوفها، ويف داخل اندار، و)من(

                                                           
 .2/122، وهمع ا وامع: 1/127ينظر: ارتشاف انضرب:  (777)
 .2/122، وهمع ا وامع: 2/251ينظر: شرح انكافية:  (772)
 .122انبقرة:  (775)
 .2/225ينظر: همع ا وامع:  (720)
 . 102/ 2األصول :  (722)
 .املصدر نفسه ، وانصفحة نفسها  (721)
 هكذا ورد يف انكتاب ويبدو أن انصحيح )يف( بدال من )من( نيستقيم اننص.( *)
 .2/522ح ابن عقيل: ، وينظر: شر222-2/220انكتاب:  (722)
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ويفهــم مــن هــذا انــنص أن ســيبويه أراد بقونــه )ال حيســن( املنــع؛ ألنــه ذكــر بعــدها أن انعــرب ال          

ذكــر املســأنة يف موضــع آخــر بأحــد مصــطلحات املنــع إذ   تقــول. أي متتنــع مــن انقــول. كمــا أنــه أعــاد 

قال: ))نو قلت: )هو مخ جملسك(، أو )متكأ زيد(، أو )مـربط انفـرس(. مل جيـز، فاسـتعمل مـن هـذا       

  .(722)ما استعملت انعرب، وأجز منه ما أجازوا((

ريـا(،  وقد عقب انسريايف على قول سيبويه األخري قائو: ))منـع سـيبويه أن يقـاس علـى منـاط انث     

وحنوه مما استعملوه ظرفا غريه من األماكن، حنو )مربط انفرس(، إال أن تظهر املكان فتقـول: )هـو   

 .(725)مخ مكان مربط انفرس( فيجوز((

يفهم من هذا كله أن سـيبويه ننـع أن تكـون انظـروف اـدودة غـري مبهمـة؛ ألن انظـرف ينبغـي          

  إذ قــال: ))وأمــا مكــة، واملدينــة، واملســجد،   أن يكــون غــري اــدد األقطــار، وقــد أوضــح هــذا ابــن انســرا    

وانــدار، وانبيــت، فــو جيــوز أن يكــن ظروفــا؛ ألن  ــا أقطــارا اــدودة معلومــة، تقــول: )قمــت أمامــك(،  

 .(721)و)صليت وراءك(، وال جيوز أن تقول: )قمت املسجد(، وال )قعدت املدينة(، وال ما أشبه ذنك((

ن تكــون ظــروف املكــان املختصــة ظروفــا إذا كانــت    ويفهــم ممــا تقــدم أيضــا أن ســيبويه قــد جــوز أ    

 هناك واسطة كـ )يف( و)مكان(، أو ورود انسماع عن انعرب.

ــافة إىل        1) ــت اإلضـ ــا امتنعـ ــية: ))وإمنـ ــن يعـ ــال ابـ ــرف. قـ ــافة إىل انظـ ــا اإلضـ ــع أيضـ ــا نتنـ ( وممـ

بغريهـا   فيـه مقـدرة اذوفـة، فـإذا صـرحنا بــ  )يف(، أو       (*)انظرف؛ ألن معنـى اإلضـافة مـا كانـت )يف(    

من حروف اجلر فقد زال عن ذنك املنها ، وإذا أضفنا إنيه فقد صارت اإلضافة  نزنة حـروف اجلـر،   

  .(727)فخر  من أن يكون ظرفا((

أمــا إضــافة انظــرف فإنــه إذا كــان  عنــى املســتقبل امتنعــت إضــافته إىل اجلملــة االمسيــة؛ ألنــه     

 .(722))آتيك حني زيٌد ذاهب(حين ٍذ  عنى )إذا(، وهي ال تضاف إنيها، فو يقال: 
 

( نتنع نصب انضمائر على انظرفية. قال أبن احلاجـب: ))إمنـا تنصـب علـى انظـرف األمسـاء       2)

( علــى أن ُهانظــاهرة دون املضــمرة كقونــك: )خرجــت يــوم اجلمعــة(، وال تقــول: )يــوم اجلمعــة خرجتـُـ  

. وقـد عـزا   (725)انظرفيـة(( يكون انضـمري ظرفـا، وسـره هـو أنهـم قصـدوا إىل أن يكـون يف انلفـظ إشـعار ب         

انسيوطي إىل اخلضراوي أنه ذكر هذا )أعخ منع وقوع انضمائر ظروفا( وذكر عقب هذا أنه مل يـر  

                                                           
 .2/102، وينظر: األصول: 2/222املصدر نفسه:  (722)
 .1/155)ا امة(، وينظر: ارتشاف انضرب:  2/222انكتاب:  (725)
 .1/207، وينظر: شرح املقدمة احملسبة: 2/257األصول:  (721)
 زيادة يقتضيها انسياق. (  *)
 .2/217، وينظر: همع ا وامع: 1/21شرح املفصل:  (727)
 .2/222ينظر: همع ا وامع:  (722)
 .2/211اإليضاح يف شرح املفصل:  (725)
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. وانصواب أن ابن احلاجب قد سبقه يف اإلشارة إىل هـذه احلقيقـة، وعلـى    (750)أحدا نبه على هذا األمر

 وفق ما مر ذكره آنفا.

أمـا غـري انتـام: فمـا ال حيسـن انسـكوت عليـه، حنـو: )زيـد          ( ينقسم انظرف إىل تام، وغري تـام ))ف 2)

(، فيك(، و)عمرو بك(، فهذا ال جيوز انسكوت عليه حتى تأتي معه خبرب، فتقول: )زيـد فيـك راغـبٌ   

أي ان )فيـك(، و)بـك( ظرفـان غـري تـامني، وال بـد  مـا مـن خـرب نيـتم             .(752)( ((و)عمرو بك مـأخوذٌ 

 وم بغري ذكر اخلرب.بهما انكوم، واال فو فائدة من انك
 

( ومـن ظــروف املكـان )عنــد( وفيهــا حـاالت نلمنــع. قــال املـربد: ))فأمــا )عنــد( فانـذي منعهــا مــن      5)

وال جيوز أن تدخل عليهـا مـن حـروف اإلضـافة      …انتمكن أنها ال ختص موضعا، وال تكون إال مضافة

زيــد(؛ ألن املنتهــى غايــة  إال )مــن( تقــول: )ج ــت مــن عنــد زيــد(، وال جيــوز أن تقــول: )ذهبــت إىل عنــد      

  .(751)معروفة، ونيس )عند( موضعا معروفا((

فـــ)عند( ظــرف غــري مــتمكن، وال تكــون إال مضــافة، وال جيــوز دخــول حــروف اجلــر عليهــا إال )مــن(    

ويـزاد علـى هــذه املواضـع موضـع آخــر، فقـد ذكــر انفـراء كومـا يفهــم منـه أنـه نتنــع تقـديم )عنــد(           

 .(752))ال مال عندنا( فقدمت )عندنا( مل جيز(( على عاملها إذ قال: ))إن أردت
 

 )بعد(، و)قبل( إىل اجلملة حتى يكفا بـ)ما( كقول انشاعر:  ونتنع إضافة انظرفني( 1)

 (752)سَلْخغام امُلكانثِّ ِكرأِس دما      أفناُنْعانونيد َب أمِّ أعوقًة
 

ال خمصـص، وجـواب   ( وتقع ظروف انزمان جوابا نـ)كم( و)متى( فجواب )كم( غـري معـرف، و  7)

)متى( معرف خمصص. قـال سـيبويه: ))وبعـ  مـا يكـون يف )كـم( ال يكـون يف )متـى( حنـو )انليـل(،           

ــل(،          ــدهر(، و)انليـ ــون )انـ ــه، وال يكـ ــا نـ ــر تبعـ ــل اآلخـ ــو األول، فجعـ ــم( هـ ــدهر(، ألن )كـ ــار( و )انـ و)اننهـ

 .(755)و)اننهار( إال على انعدة جوابا نـ)كم( ((

ن و))يعخ أن )اندهر(، )و)انليل(، و)اننهار( قد تكبويه هذا قائو:ريايف على قول سيوقد عقب انس

 .(751)جوابا نـ)كم( ملا فيه من انتكثري، وال تكون جوابا نـ)متى(؛ألنه ال دالنة فيه على وقت بعينه((

ـــ )متــى(، وانعكــس أيضــا             ــا ن ـــ )كــم( نتنــع أن يكــون جواب ــا ن يتــبني ممــا تقــدم أن مــا يكــون جواب

ــر  ــم( يـ ــه    صـــحيح؛ ألن )كـ ــة فيـ ــى( إذ ال دالنـ ــوف )متـ ــثري، خبـ ــه انتكـ ــم ( اد بـ ــخ : كـ ــت  ) أعـ ــى وقـ علـ

                                                           
 .27-2/21ينظر: األشباه واننظائر:  (750)
 .2/225انتبصرة وانتذكرة:  (752)
 .2/527، وشرح ابن عقيل: 1/112، وينظر: ارتشاف انضرب: 220-2/225املقتضب:  (751)
 .1/201، وينظر: شرح املقدمة احملسبة: 1/111معاني انقرآن:  (752)
 .255، 252-2/252ينظر: همع ا وامع:  (752)
 .2/225، وهمع ا وامع: 1/121، وارتشاف انضرب: 2/252، واألصول: 127-121، وينظر: 2/122انكتاب:  (755)
 )ا امة(. 2/122انكتاب:  (751)
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وزاد أبـو حيـان علـى هـذه انظـروف )انوقـت(، و)احلـني(؛          .كـرتْ خمصوحل بعينه حنـو األمثلـة انـط ذُ   

 .(757)ألنهما غري ماقتني، وال خمصصني
 

(، ه قـط  فعلُت( ومن ظروف انزمان )قط(، وهي الستغراق ما مضى، وختتص باننفي، يقال: )ما 2)

ــام أن انعامـــة يقونـــون: )ال أفعُلـــ   ؛ ألنـــه ال جيـــوز دخو ـــا علـــى  (752)(، وهـــو حلـــنه قـــط وذكـــر ابـــن هشـ

 .(755)(ه قط املستقبل، فو تقول: )ما أفارُق

، وقــد تكــون نلمفاجــأة،   (200)( ومــن انظــروف )إذا(، واجلمهــور علــى أنهــا ال ختــر  عــن انظرفيــة       5)

حينــذاك إىل جــواب، وال تقــع يف االبتــداء، ومعناهــا احلــال،      فتخــتص باجلملــة االمسيــة، وال حتتــا    

 .(202)واالستقبال. حنو )خرجت فإذا األسد بانباب(
 

 -ومن مواطن املنع انط أوردها اننحاة فيه: -املفعول املطلق: (2)
 

( نتنــع تقــديم شــيء مــن صــلة املصــدر عليــه. قــال املــربد يف قــو م: )أعجــبخ انيــوم ضــرب زيــد  2)

علت )انيوم( نصبا بـ)أعجبخ( فهو جيد، وإن نصبته بــ)انضرب( كـان اـاال، وذنـك     عمرا( : ))إن ج

ألن )انضرب( يف معنى )أن أفعل(، و)أن يفعل( فمحال أن ينصـب مـا قبلـه؛ ألن مـا بعـده يف صـلته، وال       

 .(201)يعمل إال فيما كان من متامه فيصري بع  االسم، وال يقدم بع  االسم على أونه((

ملصدر بتقـدير انفعـل مـع )أن(، وشـيء ممـا يف حيـز )أن( ال يتقـدم عليـه فـو يقـال:           ويزاد عليه أن ا

 .(202))أعجبخ عمرا ضرب زيد(

وقــد جــوز انرضــي االســرتابادي تقــديم معمــول املصــدر عليــه إذا كــان ظرفــا، أو شــبهه، مســتدال         

علــي  ســيِّدنا. وقــول (205) چ ی ىئ ىئ ىئ چ ، وقونــه تعــاىل: (202) چ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ ٿ چ بقونــه تعــاىل: 

(وذكر بأن تقدير انفعل يف هذه املواضع تكلف(: )قّل ،)(201)ت عنكم نبوته. 

                                                           
 .1/121ينظر: ارتشاف انضرب:  (757)
 .2/275ينظر: مغخ انلبيب:  (752)
 ينظر: خمتار انصحاح: )قطط(. (755)
 .2/52ينظر: مغخ انلبيب:  (200)
 .2/27ينظر: املصدر نفسه:  (202)
، 2/122، وانتبصـرة وانتنكـرة   255، وانلمع يف انعربية: 212، واجلمل: 217، 225-2/227، واألصول: 2/22، وينظر: 2/257املقتضب:  (201)

ــبة:   ــة احملسـ ــرح املقدمـ ــل: 1/255وشـ ــل:  1/225، واملفصـ ــرح املفصـ ــرب: 1/17، وشـ ــافية:   ،225، واملقـ ــة انشـ ــرح انكافيـ ، 2025-1/2022وشـ

 .12واجلملة انعربية حل 
 .1/250ينظر: انفوائد انضيائية:  (202)
 .1اننور:  (202)
 .201انصافات:  (205)
 .1/255ينظر: شرح انكافية:  (201)
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ــه         ــو  ومنعــ ــو رأي مســ ــائو: ))وهــ ــذا قــ ــامرائي يف هــ ــل انســ ــدكتور فاضــ ــتاذ انــ ــه االســ ــد وافقــ وقــ

 .(207)تعسف((

ني انقـرآنيني  اننصِّـ  إنِّ؛ إذ أن ما جوزه انرضي االسرتابادي أمر صحيح  -واهلل أعلم-ويبدو ني 

( يــنه  كــل منهــا مســوغا قويــا نــدعم حكــم اجلــواز، إذ يظهــر تقــديم اجلــار     علــي ) اســيدنوقــول 

 عليه بشكل جلي. -وهما يف صلة املصدر –واجملرور 
 

( نتنع أيضا انفصل بينه وبني معمونه بأجنى، واملقصود بـاألجنى أن ال يكـون نلمصـدر فيـه     1)

ألن )زيـدا( أجـنى مـن املصـدر انـذي هـو       تعلق، فلو قلت: )أعجـب ركـوب اندابـة زيـدا عمـرو( مل جيـز؛       

، وعلـة هـذا   (202)، إذ مل يكن نه تعلق، وقد فصلت به بني املصدر، وما عمل فيـه، وهـو )عمـرو(   (انركوب)

. وقـد ذكـرت فيمـا مضـى أن انـدكتور      (205)املنع أنك قد فصلت بني انصلة، واملوصول بأجنى عنهما

 .(220)ل ومعمونهفاضل انسامرائي قد أجاز انفصل باألجنى بني انعام
 

( املصدر نتنع حذفه. قال ابـن جـخ: ))ومل أعلـم املصـدر حـذف يف موضـع، وذنـك أن انغـرض         2)

ــد ال        ــل، وحـــذف املاكـ ــد انفعـ ــا نتوكيـ ــرات فإمنـ ــدد املـ ــفة، أو انتعريـــف، أو عـ ــرد مـــن انصـ ــه إذا ءـ فيـ

ــوز(( ــاء         (222)جيـ ــلة، وإبقـ ــ  انصـ ــع بعـ ــول مـ ــذف املوصـ ــون كحـ ــدر ))يكـ ــذف املصـ ــإن حـ ــذنك فـ ، وكـ

 . وهذا ممتنع.(221)ع ((انب

وبنـاءا علــى مــا تقــدم فــإن املصــدر ال يعمــل إذا أضـمر. فــو يقــال )مــروري بزيــد حســن، وهــو بعمــرو    

 دَّ، وذكــر ابــن مانــك: ))أن املصــدر ال يعمــل أيضــا إذا ُحــ      (222)قبــيح(، واملــراد )ومــروري بعمــرو قبــيح(    

األجنـاس انـط ال تناسـب األفعـال،     بانتاء؛ ألن دخول انتاء عليه دانة علـى املـرة جيعلـه  نزنـة أمسـاء      

. ومما نتنع حذفه (222)فو يقال: )عجبت من ضربتك زيدا(، فإن مسع ذنك قبل، ومل يقس عليه((

حذفـــه ههنـــا أيضـــا )عامـــل املصـــدر املاكـــد(؛ ألنـــه مســـوق نتقريـــر عاملـــه، وتقويتـــه، وحذفـــه منـــاٍف    

 .(225)نذنك

                                                           
 .12اجلملة انعربية:  (207)
، وشرح انكافيـة انشـافية:   1/255، وشرح انكافية: 11 ، ومنثور انفوائد:1/251، وشرح املقدمة احملسبة: 255ينظر: انلمع يف انعربية:  (202)

1/2025. 
 .1/255، وشرح انكافية: 1/17ينظر: شرح املفصل:  (205)
 وما بعدها. 72ينظر: اجلملة انعربية:  (220)
 .1/2025، وشرح انكافية انشافية: 1/255، وينظر: شرح املقدمة احملسبة: 1/222اخلصائص:  (222)
 .1/255شرح انكافية:  (221)
 .2/212ينظر: األصول:  (222)
 . 2015-1/2012شرح انكافية انشافية:  (222)
 .1/225، وحاشية انصبان: 2/512ينظر: شرح ابن عقيل:  (225)
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وز تثنية املصدر، وال وعـه؛ ألنـه اسـم    ( ونتنع تثنية املصدر، أو وعه. قال ابن جخ: ))وال جي2)

جــنس، يقــع بلفظــه علــى انقليــل، وانكــثري، فجــرى نــذنك جمــرى )املــاء(، و)انزيــت(، و)انــرتاب(، فــإن     

 . (221)اختلفت أنواعه جازت تثنيته، ووعه، تقول: )قمت قيامني(، و)قعدت قعودين( ((

حلـال فإنـه نتنـع دخو مـا عليـه.      ( جيوز إدخال األنف وانوم على املصدر إال إذا كان  عنى ا5)

قــال ســبيويه تعقيبــا علــى قــو م: )ســري عليــه ســري انربيــد(: ))ال جيــوز أن تــدخل األنــف وانــوم يف              

)انســـري( إذا كـــان حـــاال، كمـــا مل جيـــز أن تقـــول: )ذهـــب بـــه املشـــي انعنيـــف( وأنـــت تريـــد أن ءعلـــه    

 أن املصدر إذا كان يف معنى احلـال  وقد أوضح انسريايف كوم سيبويه هذا قائو: ))يعخ .(227)حاال((

فانقياس ننع دخول األنف وانـوم عليـه، كمـا ال تـدخل األنـف وانـوم علـى احلـال، ال تقـول: )مـررت           

. وعلــة املنــع كمــا يتــبني ممــا تقــدم هــي انقيــاس علــى احلــال، فكمــا    (222)بزيــد انقــائم( علــى احلــال.(( 

نتنع دخو مـا علـى املصـدر اذا كـان      -قاوسيأتي ذكر هذا الح–نتنع دخول األنف وانوم عليه 

  عنى احلال.

وممن منع ادخال األنف وانوم على املصدر نكن من غري ما شرط ابن انطراوة، وذنك يف معـرض  

رده على أبي علي انفارسـي ءـويزه: )أعجـبخ انضـرب زيـد عمـرا( فأدخـل األنـف وانـوم علـى املصـدر،            

 ى فساده امتناع وجوده يف نثر أو نظم. فأما قونه: وذكر أن هذا باطل فاسد، وأن ما يدل عل

 ْلراخي األجََُي راَراال انِف     ُهأعداَء اننكايِة ضعيُف

. وتبعـه أبـو   (225)(هأعـداءَ  ُهتُـ نكاَي ضـعيفٌ )فذكر أن الم انتعريف فيه معاقبة انعائد عليه، تقديره: 

ن تقـول: )قـام زيـد انقيـام(، و)قعـد      حيان فذكر أن األنف وانوم نتنع دخو ما على املصدر، فخطأ أ

 .(210)ن تعت جاز انكوم، واستقام فيقال: )قام زيد انقيام احلسن(‘انقعود(، وذكر أنه 

( ومما نتنع ههنا أيضا أن يقع )أن( وانفعل يف موقع املصدر. قال ابـن انسـرا : ))فلـيس جيـوز     1)

أن تقــول: )ضــربت زيــدا أن ضــربت( أن يقعــا موقــع املصــدر يف قونــك: )ضــربت زيــدا ضــربَا(، وال جيــوز  

. وعلتـــه أن )أن( ختلـــص انفعـــل نوســـتقبال، وانتأكيـــد إمنـــا يكـــون باملصـــدر   (212)((…تريـــد )ضـــربا(

 .(212). ونقل عن األخفة ءويزه ما تقدم(211)املبهم

                                                           
 .200، وحاشية انشيخ انعطار: 2/511، وشرح ابن عقيل: 1/105، وارتشاف انضرب: 1/251، وشرح انكافية: 25انلمع يف انعربية:  (221)
 .2/122انكتاب:  (227)
 نظر: املصدر وانصفحة نفسها: )ا امة(.ي (222)
ا انفارسي نيس وحده من أجـاز مـا تقـدم، فـاملربد وابـن عصـفور جييزانـه        ، وأود اإلشارة هنا إىل أن أبا علي 51ينظر: رسانة اإلفصاح:  (225)

 .1/11، وشرح اجلمل: 25-2/22أيضا. ينظر: املقتضب: 
 .1/102ينظر: ارتشاف انضرب:  (210)
 .1/102، وينظر: ارتشاف انضرب: 2/212األصول:  (212)
 .2/202ينظر: همع ا وامع:  (211)
 .102-1/102ينظر: ارتشاف انضرب:  (212)
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 -ومن مواطن املنع فيها: -احلــال: 
 

ون حــاال كمــا تكـــون   ( أنــه نتنــع أن تكــون معرفــة. قــال ســيبويه: ))وال جيــوز نلمعرفــة أن تكــ         2)

ونو جاز ذنك نقلت: )هذا أخوك عبد اهلل(. إذا كان )عبد اهلل( امسه انذي يعرف به، وهـذا  …اننكرة

 .(212)كوم خبيث يوضع يف غري موضعه((

أي أن احلال ال تكون إال نكرة؛ ألن اننكرة زيادة يف انفائدة، وانفائدة يف اخلرب نكرة؛ ألنـه نـو كـان    

طـب. إال تـرى أنـك نـو أخـربت اإلنسـان  ـا يعلمـه مل تكـن فيـه فائـدة، وإمنـا             معرفة مل يسـتفده املخا 

، وكـذنك نـ و يتـوهم كونـه نعتـا عنـد نصـب صـاحبها، أو خفـاء          (215)انفائدة أن ختـربه  ـا ال يعلـم   

. وذهب ابن مانك إىل اكثر من هذا إذ ذكـر ان احلـال أن وقعـت معرفـة يف انلفـظ أونـت       (211)اإلعراب

، وعلـى هـذا أونـوا مـا مسـع مـن قـو م:        (217)ونه: )أجتهد وحـدك( أي: )منفـردا(  بنكرة، ومثل نذنك بق

)جــا وا اجلمــاء انغفــري(، و)أرســلها انعــراك( وغريهــا بـــ)جا وا ويعــا(، و)أرســلها معرتكــة(. بيــد أن      

سيبويه نقل عن يونس أنه جييز )مـررت بـه املسـكني( علـى قونـه )مـررت بـه مسـكينا( ورد عليـه بقونـه:           

 .(212)وز؛ ألنه ينبغي أن جيعله حاال، ويدخل فيه األنف وانوم(())وهذا ال جي

وقــد نســب بعــ  املتــأخرين جــواز تعريــف احلــال إىل انبغــداديني أيضــا فضــو عــن يــونس، وإىل            

انكوفيني بشرط تضمنها )أي احلال( معنى انشـرط فعنـد ذاك جيـوز تعريفهـا، وهـي مـع ذنـك نكـرة،         

( فــــ)انراكب(، و)املاشـــي( حـــاالن، مـــاوالن بانشـــرط،     فأجـــازوا: )زيـــد انراكـــب أحســـن منـــه املاشـــي     

 .(215)وانتقدير )زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى(

، وقيـل: نتنـع   (222)، وقيـل: قبـيح  (220)( أما صاحب احلال فإن تنكريه فيـه وجـوه قيـل: أنـه ضـعيف     1)

 ، ونذنك اشرتطوا جلواز تنكريه أن يتأخر عن احلال كقونه:(221)يف انغانب

 (222)ــــــُلَلـــــا َطوحشـًم ـــَةمليــَــّ

 .(222)واشرتطوا أيضا أن يتخصص بوصف، أو إضافة، أو يعتمد على نفي، أو نهي، أو استفهام

                                                           
 .25، ومنثور انفوائد: 25، واجلمل يف اننحو: 2/122، وينظر: األصول: 2/115، وينظر: املقتضب: 1/222انكتاب:  (212)
 .2/152ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (215)
 .2/22مع: ينظر: همع ا وا (211)
 .2/120، وشرح ابن عقيل: 1/722ينظر: شرح انكافية انشافية:  (217)
 .71-1/75انكتاب:  (212)
 .2/22، وهمع ا وامع:122-2/120، وشرح ابن عقيل: 1/227ينظر: ارتشاف انضرب:  (215)
 .2/212ينظر: شرح املقدمة احملسبة:  (220)
 .2/221ينظر: املفصل:  (222)
 .2/12، وهمع ا وامع: 1/127، وشرح انكافية انشافية: 205ينظر: تسهيل انفوائد:  (221)
، وهمــع ا وامــع: 2/127، وشــرح انكافيــة انشــافية:  205، وتســهيل انفوائــد: 2/221، واملفصــل: 2/212ينظــر: شــرح املقدمــة احملســبة:   (222)

 .11ــ2/12
 .11-2/12: ، وهمع ا وامع125-1/127، وشرح انكافية انشافية: 205ينظر: تسهيل انفوائد:  (222)
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( ذكر ابن انسرا  عـدة مسـائل ممتنعـة يف احلـال وذنـك يف معـرض حديثـه عـن سـبب تسـمية           2)

فيهـا إال ملـا أنـت فيـه،      احلال حـاال إذ قـال: ))وإمنـا مسيـت احلـال؛ ألنـه ال جيـوز أن يكـون اسـم األفعـال          

، (225)مضى، وانقطع، وال ملا مل يأت من األفعـال، ويبتـدأ بهـا((   تطاول انوقت، أو قصر، وال جيوز أن يكون ملا 

وقــال أيضــا: ))احلــال إمنــا هــي هي ــة انفعــل، أو املفعــول، أو صــفته يف وقــت ذنــك انفعــل املخــرب بــه عنــه، وال    

 موزمــة، وال جيــوز أن تكــون خلقــًة، ال جيــوز أن تقــول:     جيــوز أن تكــون تلــك انصــفة إال صــفة متصــفة غــري     

وفسر ابن يعية قول ابن انسرا  األخري  . (221))جاءني زيد أمحر( وال )أخوك(، وال )جاءني عمرو طويو( ((

بقونــه: ))وخــص انشــبه بظــرف انزمــان؛ ألن احلــال ال تبقــى، بــل تنتقــل إىل حــال أخــرى كمــا أن انزمــان             

 .(227)غريه، ونذنك ال جيوز أن تكون احلال خلقة((منقٍ  ال يبقى، والفه 

( منع اننحاة أن يعمل يف احلال إال فعل أو شيء يف معنى انفعـل. قـال املـربد: ))نـو قلـت: )زيـد أخـوك        2)

 .(222)قائما(، و)عبد اهلل أبوك ضاحكا( كان غري جائز،وذاك أنه نيس ههنا فعل، وال معنى فعل((

وعاملها منع أيضا، فأصل احلال أن تتأخر، ويتقـدم صـاحبها، بيـد     ( ويف تقديم احلال على صاحبها،5)

أن احلال قد تتقدم علـى صـاحبها مـا مل يعـرض مـانع مـن ذنـك، فمـن موانـع تقـديم احلـال علـى صـاحبها              

اإلضــافة إنيـــه )أي إىل صـــاحب احلــال( حنـــو )ســـرني مســري زيـــد مســـرعا(، فيمتنــع تقـــديم )مســـرعا( علـــى     

يـه مـن املضـاف كنسـبة انصــلة مـن املوصـول، ومـا تعلـق بانصـلة فهـو بعضــها،           )مسـري(؛ ألن نسـبة املضـاف إن   

. كـذنك فـان احلـال تـابع وفـرع نـذي احلـال،        (225)فكذنك ما تعلـق باملضـاف إنيـه هـو  نزنـة بعـ  انصـلة       

 .(220)واملضاف إنيه ال يتقدم على املضاف، فو يتقدم تابعة أيضا

ــاحبها      ــى صـ ــدنها علـ ــع تقـ ــورة نتنـ ــال احملصـ ــاىل:  وكـــذنك احلـ ــال تعـ  ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ چقـ

ونقل انسيوطي عن ابن مانك أنه قال يف كتابه )انعمدة(: ))ومما نتنع فيه تقـديم   .(221) (222)چ ڈژ

احلــال علــى صــاحبها أن يكــون منصــوبا بـــ )كــان(، أو )نيــت(، أو )نعــل(، أو فعــل تعجــب، أو اتصــل بصــلة )أل(  

  (222)رف حنو: )أعجبخ أن ضربت زيدا مادبا( (((، أو اتصل بفعل موصول به حك سائو زيٌدحنو: )انقاصُد

أما تقديم احلال على صاحبها اجملرور حبرف فإن أغلب اننحاة على منعه. حنو: )مـررت راكبـا بزيـد(.    

قال سيبويه: ))ومـن ثـم صـار )مـررت قائمـا برجـل( ال جيـوز؛ ألنـه صـار قبـل انعامـل يف االسـم، ونـيس بفعـل،               

                                                           
 .1/55، وينظر: شرح املفصل: 2/122األصول:  (225)
 .1/55، وينظر: شرح املفصل: 122-2/122األصول:  (221)
 .1/55شرح املفصل:  (227)
 .2/122، وينظر: األصول: 2/212املقتضب:  (222)
 .2/15، وهمع ا وامع: 220-205، وتسهيل انفوائد: 722-722، 1/722ينظر: شرح انكافية انشافية:  (225)
 . 2/225ينظر: انفوائد انضيائية:  (220)
 .51، وانكهف: 22األنعام:  (222)
 .220-205، وتسهيل انفوائد: 1/722ينظر: شرح انكافية انشافية:  (221)
 .2/17همع ا وامع:  (222)
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  ۇئ چراء أجـــاز مـــا تقـــدم مســـتدال بقـــراءة مـــن قـــرأ قونـــه تعـــاىل  . بيـــد أن انفـــ(222)وانعامـــل انبـــاء((

بنصب )مطويات( اذ قـال: ))ومـن قـال )مطويـات( رفـع )انسـموات( بانبـاء انـط يف          (225) چ ۆئۆئ ۇئ

 (221))نينه( كانه قال: وانسموات يف نينه وينصب )املطويات( على احلال، أو على انقطع. واحلال أجـود(( 

ونقل عن     (227)نه استدل بهذه انقراءة على ءويز هذه املسأنة ورده يف هذاونقل ابن عصفور عن االخفة أ

ءويزهم مـا تقـدم. مسـتدنني بقونـه تعـاىل:       (225)، وكذنك ابن مانك(222)أبي علي انفارسي، وابن كيسان

 . ووروده يف انشعر. منه قول انشاعر:       (250)چ   ہ ہ           ہ ہ ۀ چ

 هــــا حلبيـــُبـا، إنِّحبيًب ا      إنيَّادًيص هيماَن املاِء ن ن كان برُد

 باِلِح ا بقتِلًغْرفلـن يذهبوا َف        ونســـوٌة أصنَب أذواٌد تُك فإْن                              وقونه:

 وني على ما نسب إىل أبن مانك تعقيبة فانذي يبدو أن قونه:

 ْدَر؛ فقد َوُها، وال أمنُعْوـــبَأ    قد    رَّــــُج ما حبرٍف حاٍل وسبُق

؛ ألنـه قـد ذكـر يف مكـان آخـر أن      (252)ال ينبغي أن يفهم منه ءويزه املطلق كما فهم هذا بعضـهم 

. فـأبن مانـك حيكـم علـى     (251)تقديم احلـال علـى صـاحبه اجملـرور ))ضـعيف علـى األصـح ال ممتنـع((        

 هذه احلانة بـ )انضعف( ونيس باجلواز، ودة فرق بينهما.

علــل املــانعني فقــد ذكــروا أن ))انعامــل وإن كــان انفعــل نكنــه ملــا مل يصــل إىل ذي    أمــا مــا اــص 

احلــــال انــــذي هــــو )زيــــد( إال بواســــطة حــــرف اجلــــر مل جيــــز أن يعمــــل يف حانــــه قبــــل ذكــــر ذنــــك     

وكذنك قانوا: ))وكما ال جيـوز تقـديم صـاحب احلـال علـى حـرف اجلـر كـذنك ال          .(252)احلرف((

 .(255)ه أبن احلاجب بأنه ))مل يسمع من انفصحاء تقدنه((وعلل (252)جيوز تقديم احلال عليه((

                                                           
، 1/225ة احملســبة: ، وشــرح املقدمــ 12، وانلمــع يف انعربيــة:  125، 2/125، واألصــول: 200، 2/272، وينظــر: املقتضــب:  1/212انكتــاب:  (222)

، وانفوائـــد 1/222، ومغـــخ انلبيـــب: 2/221، واإليضـــاح يف شـــرح املفصـــل: 1/55، وشـــرح املفصـــل: 52، ومنثـــور انفوائـــد: 2/272واملفصـــل: 

 .15، واجلملة انعربية: 2/225انضيائية: 
 .17انزمر : (225)
 .222قراءات: ، وهي قراءة عيسى بن عمر ينظر: خمتصر يف شواذ ان1/215معاني انقرآن:  (221)
 ، ومل اقف على رأي نوخفة يف )معاني انقرآن(.221 – 2/225ينظر: شرح اجلمل:  (227)
 .1/271، وحاشية انصبان: 2/122، وشرح ابن عقيل: 1/222ينظر: ارتشاف انضرب:  (222)
 .272-1/271، وحاشية انصبان: 121-2/120ينظر: شرح ابن عقيل:  (225)
 .12سبأ:  (250)
 .121-2/120عقيل: ينظر: شرح أبن  (252)
 .220تسهيل انفوائد:  (251)
 .1/55شرح املفصل:  (252)و  (252)

 

 .2/222اإليضاح يف شرح املفصل:  (255)
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أمــا اآليــة انقرآنيــة فقــد محلــها اننحــاة علــى أن )كافــة( حــال مــن انكــاف يف )أرســلناك(، وانتــاء       

 .(251)نلمبانغة ال نلتأنيث، وأن األبيات اتملة انتأويل

ور بــاحلرف أمــا حجــج اجملــوزين فانســماع وقــد ذكــرت ذنــك آنفــا، وكــذنك قــانوا: ))ألن اجملــر     

. وبنـاءا  (257)مفعول به يف املعنى، فو نتنع تقديم حانه عليه كما ال نتنع تقديم حال املفعول بـه(( 

على هـذا فقـد ذكـر انصـبان رأيـا وجيهـا أحـتج بـه ملـن جـوز هـذا إذ قـال: ))يكفـي يف انظنيـات ظـواهر                

و انـرأيني صـائب إال أن   ويبدو ني أن ك .(252)األدنة ما مل يردها صريح السيما مع مساعدة انقياس((

 األفضل منع انتقديم؛ ألنه األكثر ورودا، وعليه أغلب اننحاة.

أما تقديم احلال على عامله فقد منعه اننحاة أيضا إذا كان غري فعل، أو شيء فيه معنـى انفعـل   

كأمساء اإلشارة، وحروف انتمخ، وغريها، وبعبارة أخرى إذا كان انفعل متصرفا جاز تقديم احلـال  

، وإن مل يكـن متصـرفا   (*)ليه حنو: )جاء زيد راكبا( جيـوز: )جـاء راكبـا زيـد(، و)وراكبـا جـاء زيـد(       ع

؛ ألن اسـم اإلشـارة غـري    (255)أمتنع تقديم احلال عليه حنو: )هذا زيد قائما( فيمتنـع )قائمـا هـذا زيـدا(    

و متصــرف، وكــذنك انتعجــب حنــو: )مــا أحســن زيــدا ضــاحكا( نتنــع: )ضــاحكا مــا أحســن زيــدا(، أ     

أو يكــون يكــون انعامــل )أفعــل انتفضــيل( حنو:)زيــٌد أكفــاهم ناصــرا( نتنع:)زيــد ناصــرا أكفــاهم(،   

)أن مسـرعا يقـوم   نتنـع: )يعجبخ أن يقـوم زيـد مسـرعا(،    رف مصدري، أو األنف، وانوم حنـو: صلة حل

 )واهلل ألقــــومنصـــرب اتســـبا(، أو الم انقســـم حنـــو:    )ألو يكـــون متصـــو بـــوم االبتــــداء حنو:   زيـــد(، أ 

 .(210)طائعا(
 

( األصل يف احلال أن تكون جائزة احلذف، وقد يعرض  ا ما ننـع منـه،كما إذا كانـت جوابـا     1)

حنو )راكبا( ملن قال: )كيف ج ـتت(، أو مقصـودا حصـرها حنـو: )مل أعـده إال حرضـا(، أو نائبـة عـن         

 ہ چعنــه حنــو هني ــا نــك(، أو منهيــاخــرب حنــو: )ضــربخ زيــدا قائمــا(، أو عــن انلفــظ بانفعــل حنــو: ) 

 .(212()211) چ جبحب يئ ىئ مئ   حئ چ، وقونه تعاىل(212) چ ھ ہ   ہ ہ

 

                                                           
 .1/272ينظر: حاشرة انصبان:  (251)
 .1/271املصدر نفسه:  (252)و  (257)

 

رت، وتوسـطت، وانرافـع قبلـها، ومل    نقل عن انكوفيني أنهم منعوا هذا انرتكيب؛ ألن احلال عندهم إذا كان من مرفوع ظـاهر. تـأخ   (*)

تتقــدم علــى انرافــع واملرفــوع معــا؛ ألنهــا عنــدهم يف معنــى انشــرط فيــاول إىل تقــديم املضــمر علــى انظــاهر نفظــا، ورتبــة. ينظــر: شــرح     

 .2/12، وهمع ا وامع: 2/105انكافية: 
 .272-277، وأسرار انعربية: 2/212، وشرح املقدمة احملسبة: 12-11، وانلمع: 25، واجلمل: 2/270ينظر: املقتضب:  (255)
 .21-2/12، وهمع ا وامع: 152-2/127، وشرح ابن عقيل: 2/105، وشرح انكافية: 1/751ينظر: شرح انكافية انشافية:  (210)
 .22اننساء:  (212)
 .27اإلسراء:  (211)
 .2/55، وهمع ا وامع: 1/751ينظر: شرح انكافية انشافية:  (212)
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( قد يقع املصدر حاال، وقد مسع هذا عن انعرب كـثريا. قـال سـيبويه يف بـاب )مـا ينتصـب مـن        7)

املصادر؛ ألنه حال وقع فيه األمر فانتصب؛ ألنه موقوع فيه األمـر(: ))وذنـك قونـك: )قتلتـه صـربا(،      

)مفاجأة(، و)كفاحا(، و)مكافحـة(، و)نقيتـه عيانـا(، و)كلمتـه مشـافهة(، و)أتيتـه       و)نقيته فجاءة(، و

ركضا(، و)عدوا(، و)مشيا(، وأخذت ذنك عنهم )مسعا(، و)مساعا(، ونيس كـل مصـدر وإن كـان يف    

انقياس مثل ما مضى من هذا انباب يوضـع هـذا املوضـع؛ ألن املصـدر ههنـا يف موضـع فاعـل إذا كـان         

ســـيبويه جيعـــل جـــواز إقامـــة املصـــدر مقـــام احلـــال مقصـــورا علـــى مـــا مســـع، ومنـــع  . أي أن (212)حـــاال((

انقياس عليه. قال انسريايف: ))ونيس ذنك بقياس مطرد؛ ألنه شيء وضـع يف موضـع غـريه، كمـا أن     

 .(215)باب سقيا ال يطرد فيه انقياس فيقال: )طعاما وشرابا( ((

ال يســـتعمل مـــن هـــذه املصـــادر إال مـــا  وقـــد نقـــل عـــن انبصـــريني وانكـــوفيني أنهـــم جيمعـــون علـــى أنـــه   

. إال املربد فقد أجاز انقيـاس يف كـل مصـدر دل علـى فعلـه      (211)استعملته انعرب، وال يقاس عليه غريه

حنو )ج ته مشيا(؛ ألن املعنى )ج ته ماشيا( وانتقدير )أمشي ماشيا(، فاملصـدر قـد دل علـى فعلـه يف     

جيـز؛ ألن اإلعطـاء نـيس مـن اجملـيء، وذكـر أن       تلك احلال، وذكـر أنـه نـو قلـت: )ج تـه إعطـاءا( مل       

  ( 212( )217)چڄ ڄ ڄ ڄ چوتو قول تعاىل قونك )ج ته سعيا(جيد؛ألن اجمليء يكون سعيا،
 

( منــع اننحــاة وقــوع اجلملــة املاضــوية حــاال، مــا مل تقــرتن بـــ)قد(، أو تضــمر معهــا. قــال انفــراء:  2)

 ہ چ  د( أو بإظهارهــا، ومثلــه يف كتــاب اهلل واحلــال ال تكــون )يريــد ال تكــون ماضــيا( إال بإضــمار )قــ   ((

. وإىل (270))جــا وكم قــد حصــرت صــدورهم( ((  -واهلل أعلــم–. يريــد (215) چ ھ ہ  ہ

، يف حــني نســب إىل انكــوفيني أنهــم جيــوزون جمــيء اجلملــة املاضــوية   (272)هــذا ذهــب وــع مــن اننحــاة 

 .(272)، ونسب انتجويز أيضا إىل األخفة(271)حاال من غري )قد( ظاهرة أو مضمرة

                                                           
 .2/270انكتاب:  (212)
 صدر وانصفحة نفسها )ا امة(.امل (215)
 .2/25، وهمع ا وامع: 1/221ينظر: ارتشاف انضرب:  (211)
 .101انبقرة:  (217)
، وااليضـاح يف  1/10، وشرح املفصل: 2/222)ا امة( كوم انسريايف، واملفصل:  2/270.وينظر: انكتاب: 221/ 2، 122/ 2املقتضب:  (212)

 .2/25، وهمع ا وامع: 2/225شرح املفصل: 
 .50اننساء:  (215)
 .2/12معاني انقرآن:  (270)
، ومغــخ انلبيــب:   17-1/11، وشــرح املفصــل:   2/225، واملفصــل:  1/25، ومعــاني انقــرآن وإعرابــه نلزجــا :     2/121ينظــر: األصــول:    (272)

1/121. 
 .212، وائتوف اننصرة: 1/17، وشرح املفصل: 1/151ينظر: اإلنصاف:  (271)
 .212، وائتوف اننصرة: 2/122، وشرح انكافية: 1/17، وشرح املفصل: 1/151، واألنصاف: 125غداديات(: ينظر: املسائل املشكلة )انب (272)
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أما ما نسب انكوفيني فقد تقدم رأي انفراء فيه، وفضو عن هذا فإن األزهـري قـد نقـل عـن ثعلـب      

مـا نصـه: ))إذا أضـمرت )قـد( قربـت       چ ھ ہ  ہ ہ چ أنه قال تعقيبا علـى قونـه تعـاىل:   

 .(272)من احلال وصارت كاالسم((

ضــي مــن األفعــال يف  وهــو رأي انطــربي أيضــا إذ قــال: ))وإلضــمار )قــد( مــع املاضــي جــاز وضــع املا     

أمـا ابـن االنبـاري فرأيـه      (275)موضع احلال؛ ألن )قد( إذا دخلت معه أدنته مـن احلـال وأشـبه األمسـاء((    

 .(271)باملنع صريح، وواضح إذ قال: ))إن املاضي ال يكون حاال إال بـ )قد( ((

خانويـه : ))   ، قال ابـن على قلة أما انكسائي فقد ُعزي إنيه ءويزه وقوع املاضي حاال من غري قد 

واليكــون املاضــي حــاال إال مــع ) قــد ( . إال مــا حــدثخ أبــو عمــر عــن ثعلــب عــن ســلمة عــن انفــراء عــن       

    .(277)حاال بغري قد (( انكسائي قال : قد يكون املاضي 

أئمة انكوفيني يظهر فيها جليا أنهم يقونون  ثل ما يقول به انبصريون يف هـذه   أغلبفهذه آراء 

 إنيهم من أنهم ال يشرتطون )قد( ظاهرة أو مضمرة أمر غري صحيح. املسأنة، وما عزي

أمــا األخفــة فــنص كومــه يف اآليــة مــدار احلــديث مــا يــأتي: فـــ )حصــرة( اســم نصــبته علــى احلــال،     

. من غري ما حديث اص فيه وقوع اجلملـة املاضـوية حـاال. بعـد،     (272)و)حصرت( )فعلت(، وبها نقرأ((

 .حاال فهم منه ءويزه األمر من غريما تقدير نـ )قد(  )حصرة( أو من قبل )قد( إال أن جعله

وأود اإلشــارة ههنــا إىل أن األزهــري، وانرضــي االســرتابادي، وأبــا حيــان مــن انقــدماء وانبــاحثني            

اندكتور ايي اندين توفيق إبراهيم، وامد عبد انرسول سلمان. قد تنبهوا ويعـا علـى حقيقـة    

ومـــوافقتهم انبصـــريني يف اشـــرتاط )قـــد( مضـــمرة، أو مظهـــرة نوقـــوع   رأي انكـــوفيني يف هـــذه املســـانة،

 ، وتقتضي األمانة انعلمية اإلشارة إنيهم على وفق ما فعلت.(275)املاضي حاال

 

 -ومن مواطن املنع فيه: -:انتمييــز
 

ــاء      2) ــه،فتقول: )مـ ــول فيـ ــيبويه: ))وال يقـــدم املفعـ ــال سـ ــه. قـ ــز علـــى عاملـ ــع تقـــديم انتمييـ ( نتنـ

، ويبدو أن سيبويه أراد باملفعول فيه ههنـا انتمييـز، ويظهـر هـذا يف املثـال انـذي ذكـره،        (220)امتألت( ((

                                                           
 .112، وانبحث اننحوي يف تهذيب انلغة: 2/122تهذيب انلغة )حصر(:  (272)
 .5/255جامع انبيان:  (275)
 .22-27شرح انقصائد انسبع:  (271)
 . 521-1/522اعراب انقراءات انسبع وعللها :  (277)
 .2/122معاني انقرآن:  (272)
،وابــن االنبــاري يف   1/270، وارتشــاف انضــرب:  122/ 2، وشــرح انكافيــة: 2/117، و)قــد( 122-2/120ينظــر: تهــذيب انلغــة )حصــر(:    (275)

 .115، وانبحث اننحوي يف تهذيب انلغة:  122-127كتابه األنصاف يف مسائل اخلوف: 
 .2/105انكتاب:  (220)
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. إال املازني واملربد فقد جوزا أن يتقـدم انتمييـز علـى عاملـه إذا     (222)وقد ذهب إىل هذا وع من اننحاة

انفعــل  كــان فعــو. قــال املــربد:))أعلم أن انتبــيني إذا كــان انعامــل فيــه فعــو جــاز تقدنه،نتصــرف        

( بُتا تصـبِّ و)عرقًـ  (،أُتا تفقّـ ا(،فـإن شـ ت قـدمت، فقلـت )شـحمً     عرًق بُتا(، و)تصبِّشحًم أُتفقلت: )تفّق

وتقول: )راكبا جاء زيد(؛ ألن انعامل فعل، فلـذنك أجزنـا تقـديم انتمييـز     …وهذا ال جييزه سيبويه

 ييز ملا كان انعامل فعو:  إذا كان انعامل فعو، وهذا رأي ابي عثمان املازني، قال انشاعر فقدم انتم

 .(221)((   تطيُب ا بانفراِقحبيبها         وما كان نفًس نيلى بانفراِق أتهجُر

يتبني مـن هـذا انـنص أن علـة ءـويز املـربد نتقـديم انتمييـز هـي انقيـاس علـى احلـال، فكمـا جـاز               

مــن تقدنــه علــى عاملــه إذا كــان فعــو جــاز هــذا يف انتمييــز كــذنك، وكــذنك أســتدل بشــاهد            

 .(222)انشعر، ونقل أبن مانك اجلواز أيضا عن انكسائي، ووافقه يف هذا

وتعــددت علـــل املــانعني، فـــذكر بعضــهم أن املميـــز هــو انفاعـــل يف املعنــى، فأصـــل انكــوم )تصـــبب       

 .(222)عرقي( و)تفقأ شحمي(، فكما ال جيوز تقديم انفاعل على انفعل، فكذنك ال جيوز تقديم املميز

إىل أن تقديم انتمييز ))ارجه عن حقيقة انتمييز، فكـان يف تقدنـه    يف حني ذهب ابن احلاجب

إبطــال أصـــله. إذ حقيقـــة انتمييـــز أن نيـــز مـــا أشــكل، وهـــو يف املعنـــى، وانتفســـري ال يكـــون إال ملفســـر،   

واملفســر ال بــد يف املعنــى أن يكــون مقــدما علــى انتفســري، وإال مل يكــن تفســريا نــه، ويف تقــديم انتمييــز   

 .(225)ك((إخراجه عن ذن

وقد رد ابن جخ حجة اجملوزين يف قياسـهم علـى احلـال، فـذكر أن احلـال مل تكـن يف األصـل هـي         

انفاعلة كما كان املميز، فليس انتقدير فيـه )جـاء راكـى(، وإمنـا احلـال مفعـول فيهـا كـانظرف،         

. أمـــا انبيـــت انشـــعري فقـــد ذكـــر هـــو نفســـه أن انزجـــاجي،،  (221)ومل تكـــن فاعلـــة فينقـــل انفعـــل عنهـــا

 وإمساعيل بن نصر، وأبا إسحاق انزجا  قد رووا انبيت بوجه آخر وهو:  

 تطيُب وما كان نفسي بانفراِق

 .(227)ومن ثم عقب على هذا بقونه: فرواية برواية، وانقياس من بعد حاكم

                                                           
، 1/225، وشــرح املقدمــة احملســبة:  225-2/222، وانتبصــرة وانتــذكرة: 1/221، واخلصــائص: 115، 112-1/112ينظــر: األصــول:  (222)

، وشــرح 222، واملقــرب: 2/251، واإليضــاح يف شــرح املفصــل:   72-1/72، وشــرح املفصــل:  221-222، وأســرار انعربيــة:  2/250واملفصــل: 

-2/72، وهمـع ا وامـع:   220-2/205، وانفوائـد انضـيائية:   2/170 ، وشـر ح أبـن عقيـل:   2/112، وشرح انكافية: 122-1/122اجلمل: 

 .70، واجلملة انعربية: 1/112، واألشباه واننظائر: 71
 .27-2/21املقتضب:  (221)
 . 771-1/775، وشرح انكافية انشافية: 225ينظر: تسهيل انفوائد:  (222)
، 1/72، وشرح املفصل: 1/220، واإلنصاف: 1/225مة احملسبة: ، وشرح املقد2/225، وانتبصرة وانتذكرة: 1/221ينظر: اخلصائص:  (222)

 .2/251واإليضاح يف شرح املفصل: 
 .2/251اإليضاح يف شرح املفصل:  (225)
، واإليضــاح يف 1/72، وشــرح املفصــل: 1/222، واإلنصــاف: 1/225، وينظــر: شــرح املقدمــة احملســبة:  227-1/221اخلصــائص:  (227)و  (221)

 .2/257شرح املفصل: 
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ا مهما ألبن احلاجب ذكره عقيب مسـأنة املنـع هـذه إذ قـال:     أن أورد نص  ويف ختام هذه املسأنة أودُّ

ك خوف انقيـاس، واسـتعمال انفصـحاء، ومثـل ذنـك مـردود، وال حيـتج بـه، ومـا ذكـروه مـن            ))إن ذن

املعنى ال ينه ؛ ألنه معارض  ثله يف املنع، وإذا تعارض املعنيان يف اإلجازة واملنع كان األصـل املنـع   

ــب إىل          ــا نســ ــى مــ ــنه  علــ ــمع ال يــ ــا مل يســ ــبني أن مــ ــد تــ ــا، فقــ ــدهم مساعــ ــاب عنــ ــت انبــ ــى يثبــ حتــ

منـع تقـديم انتمييـز علـى      -واهلل أعلـم -وبناءا على ما تقدم كله، فانذي يبـدو نـي    .(222)سيبويه((

 عامله نقوة احلجة فيه مساعا، وقياسا، فضو عن أن أغلب اننحاة عليه.
 

( ذكــر أبــن عصــفور أنــه نتنــع أن يكــون انتمييــز باألمســاء املختصــة بــاننفي حنــو )أحــد(، وال     1)

 .(225) باألمساء املتوغلة يف اإلبهام كـ )شيء(، و)موجود( وما أشبههاباألمساء املتوغلة يف انبناء، وال
 

( نتنع يف حاالت معينة إظهار )مـن( مـع انتمييـز، وذنـك إذا كـان عـددا، فـو يقـال: )عشـرون          2)

من درهم(، وكذنك إذا كان فاعو، ومفعوال يف املعنى، فو يقال: )طاب زيد من نفس(، وال )فجـرت  

 .(250)األرض من عيون(
 

( ومما نتنع يف باب انتمييز إضافة املميز انذي فيه نون، واننون من متـام ذنـك املميـز كنـون     2)

(؛ ألن اننون من متـام املميـز، أي   درهٍم )عشرين( فتقول )عندي عشرون درهما(، ونتنع )عندي عشرُو

جــائز؛ ألن (ت فــإن ذنــك غــري  رجــٍل مــن متــام بنيتــه قــال املــربد: ))فــإن قلــت: هــل جيــوز )عنــدي عشــروُ    

اإلضافة تكون على جهة امللك، إذا قلت: )عشرو زيد(، فلو أدخلت انتمييز على هـذا املضـاف النتـبس    

على انسامع قصدك إىل تعريف اننوع بتعريفك إياه صاحب انعشـرين، ومل يكـن إىل اننصـب سـبيل؛     

اننصـب، واثبـات    ألنه يف باب اإلضـافة كقونـك )ثـوب زيـد(، و)درهـم عبـد اهلل(، وانتبـيني يف بابـه مـن         

 .(252)اننون، فأمتنع إدخانه يف غري بابه خمافة انلبس((

وفيه أيضا أن املميز املضاف نتنع أضـافته إىل انتمييـز فنقـول: )عنـدي مـلء زق عسـو(، ونتنـع        

امتنعــت يف قونــك: )أنــت   …)عشــرو درهــم( تقول )مــلء عســل( قــال املــربد: ))وكمــا امتنعــت مــن أن   

وذنك؛ ألن املضاف من متام املضاف إنيه، وهما كانشـيء انواحـد،    .(251)(أفرههم عبدا( من اإلضافة(

ــه تعــاىل:     (252)فضــو عــن أنــه يرتتــب علــى ذنــك فســاد املعنــى        ائ چ، وقــد ورد يف انقــرآن انعزيــز قون

 ، وال يصح )ملء ذهب(.(252)چ ەئ ەئ

                                                           
 .2/257اإليضاح يف شرح املفصل:  (222)
 .1/125، وشرح اجلمل: 222املقرب:  (225)
 .17-2/11، وهمع ا وامع: 2/115، وشرح أبن عقيل: 1/772، وشرح انكافية انشافية: 2/220ينظر: األصول:  (250)
 .71-1/72، وشرح املفصل: 2/225، وينظر: املفصل: 2/22املقتضب:  (252)
 .1/772، وشرح انكافية انشافية: 71-1/72، وشرح املفصل: 2/225املفصل:  ، وينظر:2/22املقتضب:  (251)
 .2/110ينظر: شرح انكافية:  (252)
 .52آل عمران:  (252)
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عســو ( ذكــر أبــن انســرا  أنــه نتنــع االتيــان بتمييــزين. إذ قــال: ))وال جيــوز عنــدي: )مــلء زق    5)

مسنــا( إال يف بــدل انغلــط خاصــة؛ ألنــه ال يكــون عنــدك مــلء زق مسنــا، وملــاه عســو؛ ألنــه مــن أيهمــا    

، (251)چ ی ىئ ىئ ىئ چ، واســتدل علــى منعــه بقــول اهلل تعــاىل:    (255)امــتأل فقــد شــغله عــن اآلخــر((   

 . چ ەئ ەئ ائ چ وقونه تعاىل:
 

إىل أن انتــنكري شــرط يف  ( أختلــف اننحــاة يف كــون انتمــيري نكــرة أو معرفــة، فــذهب انبصــريون 1)

 .(257)ذنك، ونتنع أن يكون معرفة، ورأى انكوفيون جواز أن يكون معرفة

. قال انفراء: ))انعـرب توقـع )سـفه( علـى     (252)چ کک ڑ ڑ   ژ  چواستدل انكوفيون بقونه تعاىل: 

ــه     ، وهــي مــن املعرفــة كــاننكرة؛ ألنــه     (255) چ ۋۅ ۋ چ :)نفســه( وهــي معرفــة، وكــذنك قون

 .(500)ر يف اكثر انكوم نكرة. كقونك )ضقت ذرعا( ((مفسر، واملفس

وتأول انبصريون حنو )سفه زيد نفسه( على تضـمني انفعـل مـا يتعـدى، فتنتصـب تلـك األمسـاء        

 .(502)على املفعول به، أو على إسقاط حرف اجلر

وقد ذكر اندكتور فاضل انسامرائي: أن تنكري انتمييز هو انغانب، وهو األصل، وقـد يـرد معرفـة    

 .(501)تعبريات قليلةيف 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 .2/212األصول:  (255)
 .55املائدة:  (251)
وارتشـاف انضـرب:   ، 2/205، وإعـراب انقـرآن املنسـوب نلزجـا :     1/221، وتهذيب انلغة: )سفه(: 1/202، 2/75معاني انقرآن )انفراء(:  (257)

 .177، وانبحث اننحوي يف تهذيب انلغة: 1/725، ومعاني اننحو: 22، وائتوف اننصرة: 1/222
 .220انبقرة:  (252)
 .52انقصص:  (255)
، وانبحـث اننحـوي   1/221، ونسب األزهري كوم انفراء هذا إىل انكسائي أيضا، ينظر: تهـذيب انلغـة: )سـفه(    2/75معاني انقرآن:  (500)

 .117انلغة: يف تهذيب 
 .1/222، وارتشاف انضرب: 2/112، وشرح انكافية: 2/120ينظر: معاني انقرآن وإعرابه:  (502)
 .1/725: اننحو  ينظر: معاني (501)
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 ثــــانـــــــــث انثــــــاملبحـ

 روراتـــــــــــــــاجملـــ

 

 -رف:ــــرور باحلـــــــاجمل أوال :

 -ا يأتي:مّم وسأتناول فيه بدءا مواطن املنع يف حروف اجلر بصورة عامة وعلى حنٍو

؛ ألن (502)رور ال يتقـدم علـى اجلـار   م عليها ما عملت فيه. أي أن اجملـ قدِّ( حروف اجلر نتنع أن ُي2)

. كمـا أن حـروف اجلـر ال تقـع     (502)اجملرور كبع  حروف اجلار، وبع  حروف انشيء ال يقـدم عليـه  

 .(505)يف صدر انكوم إال )رب( فيجوز فيها ذنك

. وجعـل  (501)( نتنع انفصل بني اجلار واجملرور. قال سيبويه: ))ال يفصل بـني اجلـار، واجملـرور((   1)

رت بقائما رجـل( خبيثـا. وقـال املـربد: ))وال جيـوز أن تفصـل بـني اخلـاف ، واملخفـوض          انرتكيب )مر

 .(507)إال يف انضرورة. إال حبشو كانظروف، وما أشبهها مما ال يعمل فيه اخلاف ((

فاملربد ههنا جيوز انفصل بني اجلار، واجملرور بانظرف، وما أشـبهه ممـا ال يعمـل فيـه اجلـار حنـو:       

 .(502)انيوم عمرو(، و)نيس إىل منها اننزول سبيل( )إن عمرا ال خري يف

وذكر أبن انسرا  أن األخفة أجـاز يف اننثـر انفصـل بانقسـم بـني اجلـار واجملـرور حنـو )اشـرتيته          

، وانـذي يبـدو أن رأي سـيبويه ومـن تبعـه بـاملنع هـو األوىل ونـيس         (505)بواهلل درهم( ورد عليه هـذا ومنعـه  

 اجلــار واجملــرور فيقــول )مــررت بقائمــا رجــل(، أو )ال خــري يف   دــة شــيء يــدعو املــتكلم إىل انفصــل بــني  

 انيوم عمرو( وغريها من انرتاكيب انط نيس يف انتكلم بها فائدة.

                                                           
، 200، وأســرار انعربيــة:  2/501)ا ــامة( كــوم انســريايف، وانتبصــرة وانتــذكرة:      1/212، وانكتــاب: 120، 1/227ينظــر: األصــول:   (502)

 .72: واجلملة انعربية
 .2/501ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (502)
 .127ينظر: أسرار انعربية:  (505)
، 200، وأسـرار انعربيـة:   2/501، وانتبصرة وانتـذكرة:  1/257، 202-2/207، واخلصائص: 1/120، وينظر: األصول: 1/212انكتاب:  (501)

 .1/272وارتشاف انضرب: 
 .2/11املقتضب:  (507)
 .1/121، وحاشية انصبان: 117-2/111وهمع ا وامع: ، 127، 121ينظر: املقرب:  (502)
، ومــا 122، واملااخــذات اننحويــة: 1/121، وحاشــية انصــبان: 2/117، وهمــع ا وامـع:  225، وتســهيل انفوائــد: 2/211ينظـر: األصــول:   (505)

 .1/272نسبوه إىل األخفة نسبه أبو حيان إىل انكسائي: ينظر: ارتشاف انضرب: 
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( ونتنــع أيضــا دخــول حــرف اجلــر علــى مثلــه. قــال ثعلــب: ))انبــاء ال تــدخل علــى )مــن(، وال           2)

ء( علـى )إىل(، وال )انـوم( علـى    ، وقال أبن انسرا : ))الجيوز أن تـدخل )انبـا  (520)خاف  على خاف ((

 . وقد محل ابن يعية قول انشاعر: (522))من(، وال )يف( على )إىل(، وال شي ا منها على اآلخر((

 ا دواُءأبًد هْمما ِبَلى ملا بي      وال ِنَفْلال ُي فو واهلِل

 .(522)،  وقيل جيوز هذا يف انشعر(521)على انشذوذ
 

ال تعمـل يف انفعـل، وال تـدخل عليـه، ال تقـول: )مـررت        )) و( وتدخل حروف اجلر على األمسـاء،  2)

 .(522)بيضرب(، وال )ذهبت إىل قام( ((

متنــع يف األفعــال ألمــرين. أحــدهما: أن اجلــر  آوقــد ذكــر ابــن يعــية علــة هــذا إذ قــال: ))إن اجلــر   

يكون بأدوات يستحيل دخو ا على انفعل، وهي حروف اجلر، واإلضـافة، فحـروف اجلـر  ـا معـان مـن       

انتبعــي ، وانغايــة، وامللــك، وغــري ذنــك ممــا ال معنــى نــه يف األفعــال، وأمــا اإلضــافة فــانغرض بهــا          

انتعريف، أو انتخصيص، واألفعال يف غاية اإلبهام، وانتنكري، فو حيصـل باإلضـافة إنيهـا تعريـف، وال     

 ختصيص، فلم يكن يف اإلضافة إنيها فائدة. 

ال يفارقــه، واملضــاف إنيــه داخــل يف املضــاف، ومــن متامــه، األمــر انثــاني: أن انفعــل يلزمــه انفاعــل، و

 .(525)وواقع موقع انتنوين منه، وال يبلغ من قوة انتنوين أن يقوم مقامه شي ان قويان((
 

( منــع اننحــاة حــذف حــرف اجلــر، وإبقــاء عملــه إال يف ضــرورة شــعر. قــال انفــراء: ))ومل جيــز أن   5)

نفـني(، وأنـت تريـد )بـأنفني(؛ ألن إضـمار اخلفـ        تقول يف اخلف : )قد أمرت نك بانف وألخيك أ

، وقــال أيضــا: وال جيــوز يف انعربيــة أن تقــول: )ج ــت عنــد زيــد( وأنــت تريــد: )مــن عنــد   (521)غــري جــائز((

 .(527)زيد( ((

. إال أن ســيبويه قــد نقــل عــن شــيخه اخلليــل أنــه أجــاز  (522)مــن اننحــاة كــبرٌي وإىل هــذا ذهــب وــٌع

فيمــا كثــر اســتعمانه وذنــك يف قــو م: )اله أبــوك، ونقيتــه   حــذف حــرف اجلــر ختفيفــا علــى انلســان

أمــس(. وإمنــا هــو )هلل أبــوك(، و)نقيتــه بــاألمس(، ونكــنهم حــذفوا اجلــار، واألنــف وانــوم ختفيفــا علــى   

                                                           
 .1/217جمانس ثعلب:  (520)
 .22-27، 5/25، وشرح املفصل: 121، وينظر: أسرار انعربية: 2/225األصول:  (522)
 .22-27، 5/25ينظر: شرح املفصل:  (521)
 ، وذكر أبياتا أخرى دخل فيها حرف اجلر على مثله.252-252ينظر: ضرائر انشعر:  (522)
 .152، وينظر: أسرار انعربية: 202، 2/55األصول:  (522)
 .7/22شرح املفصل:  (525)
 .2/251معاني انقرآن:  (521)
 .2/252املصدر نفسه:  (527)
، وشرح اجلمل: 51، 50، 2/2، وشرح املفصل: 1/207، وشرح املقدمة احملسبة: 2/22، وانكامل: 2/25ينظر: معاني انقرآن )األخفة(:  (522)

 .2/112، وهمع ا وامع: 2/522، وشرح أبن عقيل: 1/270، وارتشاف انضرب: 121، واملقرب: 2/202-207
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انلسان، ووافقه على هذا إذ قال: ))ونيس كل جار يضمر؛ ألن اجملرور داخـل يف اجلـار، فصـار عنـدهم     

ح، ونكنهم قد يضـمرونه، وحيذفونـه فيمـا كثـر مـن كومهـم؛ ألنهـم         نزنة حرف واحد، فمن ثم قب

 . وأنشد آلمرى انقيس:  (525)إىل ختفيف ما أكثروا استعمانه أحو ((

 ِلَيْغُم ها عن ذي متائَما      فأ يُتًبوثيِّ ا قد طرقُتبكًر ومثلِك

 .(510)وذكر أنه أراد: رب مثلك

وكــذنك فيمــا كثــر مــن كــوم انعــرب      يتــبني ممــا تقــدم أن ســيبويه جيــوز احلــذف يف انشــعر       

ختفيفا على انلسان، وفضو عما تقدم فقد أجاز سيبويه حـذف حـرف اجلـر مـن انفعـل انـوزم انـدال        

علــى ظــرف املكــان، ومــا اشــتق مــن نفظــة. حنــو )ذهــب، وقعــد(؛ ألنهــا يعلــم منهــا أنهــا نلحــد ، وإن مل    

ا مــن انوجــوه( أي )يف املكــان(،  يــذكر معهــا انظــرف حنــو: )قعــدت املكــان انــذي رأيــت(، و)ذهبــت وجهــ     

 .(512)و)إىل وجه(

ــا َســ ْرِطه(، و)ُمه، وبطُنــاهلل ظهــُر عبــُد َبِروأجــاز يف موضــع آخــر قــو م: )ضـُـ     ــا( علــى  ُلَبنا، وَجُلْهن ن

 .(511)تقدير حذف حرف اجلر، وجعل )ظهره(، و)سهلنا( مفعوال ثانيا

ني املنـــع يف انكـــوم،  ومنـــع يف غـــري هـــذا حـــذف حـــرف اجلـــر، وقـــد نســـب انقريوانـــي إىل انبصـــري         

 . ويبدو أنه مذهب املربد وحده إذ ضعف قول جرير:  (512)وانشعر

 ا حراُمإًذ م عليِّومل تعوجوا      كومُك ون اندياَرمترِّ

وذكـر أنــه قــرأ علــى عمــارة بـن عقيــل بــن بــول بــن جريـر: )مــرر  بانــديار ومل تعوجــوا( ممــا يــدل     

يح وانقيــــاس املطــــرد ال تعــــرتض عليــــه انروايــــة رة، وذكــــر أن انســــماع انصــــحعلــــى أن انروايــــة مغيِّــــ

 .(511)، وجعل ابن عصفور حذفه قبيحا جدا(515). أما اجملرور فيمتنع حذفه هو أيضا(512)انشاذة
 

( نتنــع حــرف اجلــر مــن انــدخول علــى )كيــف(، وعلــى األمســاء انــط يــدل عليهــا )كيــف(،           1)

، وحنــو ذنــك، ال حيــوز دخــول   (، و)صــه(، و)مــه( (، و)تــراِكوكــذنك أمســاء األفعــال مــن مثــل: )نــزالِ   

 .(517)حرف اجلر عليها

                                                           
 .222، واملااخذات اننحوية: 1/105، وينظر: مغخ انلبيب: 210، 1/212انكتاب:  (525)
 .1/21ذكر أبن عقيل أنه جيوز حذف )رب( بعد انواو. ينظر: شرح أبن عقيل:  (510)
 .2/25ينظر: انكتاب:  (512)
 .2/175، وينظر: اننكت يف تفسري كتاب سيبويه: 255-2/252ينظر: املصدر نفسه:  (511)
 .225-222ضرائر انشعر:  (512)
 .2/22ينظر: انكامل:  (512)
 .2/217، وحاشية انصبان: 2/72ينظر: مغخ انلبيب:  (515)
 .2/275ينظر: شرح اجلمل:  (511)
 .70-15ينظر: املسائل انعسكريات:  (517)
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. أن تكــون (512) چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ چ وبنــاءا علــى مــا تقــدم منعــوا يف قونــه تعــاىل:     

 .(515))كيف( بدال من )اإلبل(؛ ألن اجلار ال يدخل على )كيف(
 

( نتنــع جــر انضــمري حبــروف اجلــر: )انكــاف، حتى،منــذ، رب، انتــاء، انــواو( قــال ســيبويه يف بــاب  7)

)مــا ال جيــوز فيــه اإلضــمار مــن حــروف اجلــر(: ))وذنــك )انكــاف( يف: )أنــت كزيــد(، و)حتــى(، )ومــذ(،  

وذنك؛ ألنهم اسـتغنوا بقـو م )مثلـي(، و)شـبهي( عنـه فأسـقطوه، واسـتغنوا عـن اإلضـمار يف )حتـى(           

 ، وباإلضـــمار يف )إىل( إذ قـــال: )دعـــه إنيـــه(؛ ألن املعنـــى واحـــد، كمـــا…بقـــو م: )رايـــتهم حتـــى ذاك(

( واسـتغنوا عـن اإلضـمار يف )مـذ( بقـو م: )مـذ ذاك(؛       ُهي( و)كَـ استغنوا بـ )مثلي(، و)مثلـه( عـن )كِـ   

أنــه قــد عرفــت مــا يعنــى. إال أن انشــعراء إذا اضــطروا    ظــنِّألن )ذاك( اســم مــبهم، وإمنــا يــذكر حــني يُ 

 أضمروا يف انكاف. فيجرونها على انقياس. قال انعجا :

 اقرُبأا أو َهَك أوعاٍل وأمِّ

 وقال:  

 إال حاظو نَُّهوال َك ُهو      َكفو ترى بعو وال حوِئ

( ونــو أضــطر شــاعر فأضــاف انكــاف إىل نفســه قــال: )مــا أنــت كــي(،    نِّ، وكُهــُهشــبهوه بقونــه )كـَـ 

 .(520)و)كي( خطأ؛ من قبل أنه نيس يف انعربية حرف يفتح قبل ياء اإلضافة((

( إال يف انشـعر، وقـد ذهـب إىل هـذا أيضـا وـع       فسيبويه ننع جر انضمري بــ )انكـاف، وحتـى، ومـذ    

. بيــد أن بعضــا مــنهم قــد نســب إىل املــربد أنــه جيــوز مــا منعــه ســيبويه يف حــريف اجلــر       (522)مــن اننحــاة 

، وقيـل أختلـف   (525)وحـدها، أو )مـذ(   (522)، وقيـل يف )حتـى(  (522)، وقيل يف )مـذ وحتـى(  (521))انكاف وحتى(

 .(521)معه يف انثوثة

د )املقتضب(، و)انكامـل(، فلـم أحـده يتحـد  عـن ءـويز جـر انضـمري         وقد رجعت إىل كتابي املرب

بهــذه األحــرف. إال )انكــاف( فقــد قــال فيهــا: ))كمــا أن بنيــة )انكــاف( انفــتح إذا قلــت: )أنــت كزيــد(،    

و)نســت كــه يــا فتــى(. فــإن قــال: فمــا بانــك تكســرها إذا قلــت: )نســت كــي(ت فإمنــا ذاك؛ ألن يــاء              

                                                           
 .27انغاشية:  (512)
 .2/107ينظر: مغخ انلبيب:  (515)
 .225-1/222انكتاب:  (520)
، وشــرح انكافيــة  272، 2/115، وشــرح اجلمــل:  221، 1/277، واملفصــل: 2/122، وشــرح املقدمــة احملســبة:  225، 2/211ينظــر: األصــول:  (522)

 .21-1/22، وشرح ابن عقيل: 1/752انشافية: 
 .1/112،222، وانفوائد انضيائية: 2/225ينظر: األصول:  (521)
 .2/170ينظر: اننكت يف تفسري كتاب سيبويه:  (522)
 ، وقد نسبوه إىل انكوفيني أيضا.2/211، وهمع ا وامع: 2/212، ومغخ انلبيب: 1/215ب: ينظر: ارتشاف انضر (522)
 .25ينظر: منثور انفوائد:  (525)
 .22، 2/21ينظر: شرح املفصل:  (521)
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. (527). تقـول: )هـذا غومـي(، و)ضـربت غومـي(، و)املـال نـي( ((       اإلضافة حتول كل حركة إىل كسرة

فكوم املربد ههنا يوحي بأنه جييز جر انضمري بـ )انكـاف( وحـدها حنـو )كـه( و)كـي(، وبهـذا يغـدوا        

 ما نسب إنيه يف )حتى، ومذ( أمرا مشكوكا فيه.

وهاأنـذا أعـرض    بينت فيما تقدم مواطن املنع انط ختص حروف اجلر واجملرور بها بصـورة عامـة.  

 ملواطن املنع انط ختص حروف اجلر كو على انفراد.
 

ــاء: (2)  بزيــٍد دخــَلوفيهــا أنــه نتنــع أن ءمــع بينهــا وبــني ا مــزة، فــو جيــوز أن تقــول: )أُ         -انب

 .(522)(؛ ألنهما يتشابهانانداُر
 

 -وفيها: -(حتى:1)

ــا ال ءـــرُّ ــا انغـــرض فيـــه أن  إال مـــا كـــان آخـــرا، أو متصـــو بـــاآلخر؛ ألن انفعـــل ا   )أ( أنهـ ملعـــدى بهـ

ــه شــي ا فشــي ا حتــى يــأتي عليــه. تقــول: )أكلــتُ           ها( و)منــُتحتــى رأسـِـ  َةانســمَك يتقضــى مــا تعلــق ب

 .(525)حتى انصباح(، وال تقول: حتى نصفها، أو ثلثها كما تقونك إىل نصفها، وإىل ثلثها انبارحَة

ال جيــوز فيــه إال اجلــر؛ ألن  )ب( و))اجملــرور بـــ )حتــى(: وهــو مــا انتهــى األمــر عنــده، وهــذا انضــرب     

معنــى انعطــف قــد زال،وذنــك قونــك: )إن فونــا نيصــوم األيــام حتــى يــوم انفطــر(، فانتهــت )حتــى(         

بصوم األيام إىل يوم انفطر، وال جيوز أن تنصب )يوم انفطر(؛ ألنـه مل يصـمه، فـو يعمـل انفعـل فيمـا       

وال جيــوز: )حتــى يــوم(؛ ألنــه ال . نــذنك تقــول: )أتيتــك األيــام حتــى يــوم اخلمــيس(،   (520)مل يفعلــه((

 .(522)فائدة فيه

) ( ويكون ما بعد )حتى( جـزءا ممـا قبلـها، ومـن جنسـها أيضـا، فـو تقـول: )ركبـت اخليـل حتـى            

 .(521)احلمار(

)د( و))ال جيــوز أن يكــون االســم بعــد )حتــى( إال مــن واعــة، كاالســتثناء، ال جيــوز أن يكــون بعــد  

 .(522)(واحد، وال أثنني؛ ألنه جزء من واعة(
 

 -: وفيها -: بَّ( ُر2)

 .(522))أ( ال يليها إال اننكرة، وال جيوز أن تعمل يف معرفة

                                                           
 .222، وممن أجازه أيضا ابن سعيد املادب: ينظر: دقائق انتصريف: 2/115املقتضب:  (527)
 .22ينظر: اجلمل يف اننحو:  (522)
 .2/215، وهمع ا ومع: 22-1/27، وشرح أبن عقيل: 277-1/271نظر: املفصل: ي (525)
 .2/211األصول:  (520)
 .2/217ينظر: املصدر نفسه:  (522)
 .1/222األشباه واننظائر: و، 2/212ينظر: املصدر نفسه:  (521)
 .212 /2األصول :  (522)
 .2/17املفصل: ، وشرح 1/275، واملفصل: 2/221، واألصول: 1/200ينظر: انكتاب:  (522)
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)ب( البــد نلنكــرة انــط تلــي )رب( مــن صــفة، إمــا اســم، وإمــا فعــل، ال جيــوز أن تقــول: )رب رجــل(             

 .(525)صاحل( رجٍل وتسكت، حتى تقول: )ربِّ

قـد نقيـت(، وال جيـوز: )سـأنقى(، أو      كـريمٍ  رجـلٍ  ) ( انفعل انعامل يف )رب( فعل مـاض. حنـو )ربِّ  

، (527)؛ ألن انسني تفيد االستقبال، واننون تفيد انتأكيد، وتصـرف انفعـل إىل االسـتقبال   (521)()ألنقنيِّ

 .(522)ق، وال يتصور ذنك إال يف املاضيوفعل )رب( ال يكون مستقبو؛ ألنها نلتقليل احملّق
 

 -وفيهما: -( )منذ(، و)مذ(:2)

دها علــى كــل حــال، وهــي يف انزمــان  نزنــة )مــن( يف ســائر األمســاء.      )أ( ختفــ  )منــذ( مــا بعــ  

مـن يـومني، أو مـن شـهرين(،      ُهوذكر انزجاجي أنك نو استعملت )من( مكـان )منـذ( فقلـت: )مـا رأيتُـ     

 .(525)كان ذنك قبيحا،وأهل انبصرة ال جييزونه

رفة، فإن دخو على غـريه  )ب( وال تدخون إال على انزمان، وال تدخون منه إال على املعدود، أو املع

فماول، فو جيوز: )ما رايته مذ حني(، وال )مـذ زمـان(، وال )مـذ وقـت(، وتقـول: )مـا رأيتـه مـذ انليلـة(،          

و)مذ انيوم(، وال جيـوز )مـذ انليـل(، وال )مـذ اننهـار(؛ ألن اننهـار عبـارة عـن انضـياء، وانليـل عبـارة عـن             

 .(550)ل عليهما )مذ(انظوم، وذنك ال حيصل شي ا شي ا، فلذنك مل تدخ
 

ونتنع دخو ـا علـى غـري اسـم )اهلل( تبـارك وتعـاىل. قـال سـيبويه: ))انتـاء: ال ءـر يف            -( )انتاء(:5)

، وقــال املــربد: ))وال تــدخل انتــاء علــى شــيء مــن أمســاء اهلل غــري هــذا  (552)انقســم، وال يف غــريه إال اهلل((

، (552)(انكعبـةِ  بََّر.وقيل أن بعضهم قـال: )تَـ  (551)االسم؛ ألن املعنى انذي يوجب انتعجب إمنا وقع ههنا((

 .(552)(َكياِتَحو)َت
 

ــ1) قــال ســيبويه يف معــرض حديثــه عــن )مــن(: ))وتكــون أيضــا        :   (: ويف زيادتهــا مســأنة نلمنــع  ْن( )ِم

نلتبعي  تقول: )هذا من انثوب(، و)هذا منهم( كأنك قلت: )بعضـه(، وقـد تـدخل يف موضـع نـو مل      

                                                           
 .2/222األصول:  (525)
 .1/275ينظر: املفصل:  (521)
 .2/15ينظر: شرح املفصل:  (527)
 .1/217ينظر: انفوائد انضيائية:  (522)
 .225ينظر: اجلمل يف اننحو:  (525)
 .111، واملقرب: 1/55ينظر: شرح اجلمل:  (550)
 .2/55انكتاب:  (552)
، 122، واملقرب: 2/255، واننكت يف تفسري انكتاب: 2/221، وانتبصرة وانتذكرة: 2/220، واألصول: 1/210، وينظر: 2/175املقتضب:  (551)

 .2/125، وهمع ا وامع: 1/220، وانفوائد انضيائية: 22-1/21، وشرح ابن عقيل: 1/751وشرح انكافية انشافية: 
 نذي حكاه.، وذكر ابن مانك أن األخفة هو ا1/751، وشرح انكافية انشافية: 122ينظر: املقرب:  (552)
 .22-1/21ينظر: شرح ابن عقيل:  (552)
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يما ونكنهــا توكيــد  نزنــة )مــا( إال أنهــا ءــر؛ ألنهــا حــرف إضــافة،      تــدخل فيــه كــان انكــوم مســتق  

وذنك قونك: )ما أتاني من رجل(، و)ما رأيت من أحد( نو أخرجت )من( كـان انكـوم حسـنا، ونكنـه     

  .(555)أكد بـ)من(؛ ألن هذا موضع تبعي ((

ويصح حين ٍذ إسـقاط  فسيبويه يعخ أن )من( تأتي زائدة نلتوكيد يف قو م )ما أتاني من أحد(،      

)مــن(، وقــد فهــم مــن تبعــه مــن كومــه هــذا أنــه ننــع زيــادة )مــن( إال بشــرطني: أحــدهما: أن ال يكــون   

. فتفيـــد اســـتغراق (551)انكــوم موجبـــا، فتســـبق بنفــي أو شـــبهه، واآلخـــر: أن يكــون االســـم بعـــدها نكــرة    

 اجلنس.

أن ال يكـون انكـوم موجبـا، وال    وقد وافق أبو عبيـدة سـيبويه يف هـذا، إذ اشـرتط جلـواز زيـادة )مـن(        

يكون االسـم بعـدها معرفـة إذ قـال: ))وال تـزاد )مـن( يف أمـر واجـب، يقـال: )مـا عنـدي مـن شـيء( و)مـا               

عندك من خري(، و)هل عندك من طعام(، فإذا كان واجبـا مل جيـز شـيء مـن هـذا فـو تقـول: )عنـدي         

 .(557)من خري(، وال )عندي من درهم(، وأنت تريد )عندي درهم((

أما األخفـة فيجيـز زيادتهـا يف انواجـب ويف غـريه، داخلـة علـى معرفـة أو نكـرة إذ قـال يف قـول اهلل            

: ))وإن ش ت جعلته على قونك )مـا رأيـت    (552) چ ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ   چتعاىل: 

ــدا(..((      ــد: )مــــا رأيــــت أحــ ــن أحــــد(، تريــ ــا يف قونــــه تعــــاىل:    (555)مــ  ڄ ڦ  ڦ ڦ چ. وقــــال أيضــ

اســتفهام، وال نفــي، وتقــول )زيــد مــن أفضــله( تريــد )هــو أفضــلها(  : ))فهــذا نــيس ب (510)چ  ڄڄ

. فاألخفة يف هذين املوضعني يعد )من( زائدة سواء كانت يف واجب، أو غريه، أما زيادته إياهـا  (512)((

 (511) چۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ چقبل املعرفة فيظهر يف تعقيبه على قونه تعـاىل:  

، ونكنـه أدخـل فيهـا )مـن( وانعـرب تقـول: )قـد كـان مـن          إذ قال: ))أي: )وانبقر، وانغنم حرمنا علـيهم( 

 .(512)حديث( يريدون: )قد كان حديث( ((

 ة  ـــــب إىل األخفـــــادة )من( يف انواجــواز زيــــل جـــــام، وابن عقيــــور، وأبن هشــــوقد نسب ابن عصف

                                                           
 .2/115انكتاب:  (555)
، واملااخـذات  27-1/21، وشـرح ابـن عقيـل:    127، واملقـرب:  212-1/221، وإعـراب انقـرآن املنسـوب نلزجـا :     2/220ينظر: األصـول:   (551)

 .125اننحوية: 
 .1/22جماز انقرآن:  (557)
 .12انبقرة:  (552)
 .252، 1/207، 121، 112، 105، 220نظر: ، وي2/25معاني انقرآن:  (555)
 .172انبقرة:  (510)
 .2/55معاني انقرآن:  (512)
 .221األنعام:  (511)
 .1/150معاني انقرآن:  (512)
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إىل انكـوفيني فيبـدو   ، وما نسبوه إىل األخفة أمر دقيق كمـا تقـدم. أمـا مـا نسـبوه      (512)وانكوفيني

إذ قـال  ؛   أن األمر على خوف ما نسب إنيهم، فقـد وجـدت ثعلبـا يتفـق مـع انبصـريني فيمـا اشـرتطوه        

:  ) ))من( تدخل يف اجلحـد علـى   (515) چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں             ڱ ڱ چ يف قول اهلل تعاىل: 

 .(511)اننكرة يف االبتداء، وال تدخل يف املعارف((

ن األنباري انذي اشرتط كون جمرورها نكرة، وأن تسبق بنفي وشبهه. فقـال:  وكذنك أبو بكر ب

))فــإذا جــاءت األفعــال اققــة مل تــدخل معهــا يعــخ )مــن( كقونــك: )أكرمــت رجــو(، و)كســبت      

 .(517)ماال( ال جيوز )أكرمت من رجل(، و)كسبت من مال( ((

انفـراء فعلـى انـرغم مـن أنـه       فهما يتفقان مع اننحاة انبصريني فيما اشـرتطوه نزيـادة )مـن(. أمـا    

مل يصرح بذكر هذين انشرطني فانذي يفهم من كومه أنه ال اـر  عمـا اشـرتطه اننحـاة. إذ قـال      

 چ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چتعقيبا على قونه تعاىل: 

: ))نو كان )احملـد ( رفعـا نكـان صـوابا،     (512)

 چڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ چعـاىل: . وقال أيضـا يف قونـه ت  (515)على تأويل حذف )من( من قونه )من ذكر( ((
. ))ءعل )غري( تابعا نإلنه، وقد يرفع: جيعل تابعا نلتأويـل يف )إنـه( أال تـرى أن )اإلنـه( نـو نزعـت       (570)

  .(572)منه )من( كان رفعا((

( 172(، )12. يف حني محل )مـن( يف اآليـتني )  (571)وقد وافق انطربي انفراء يف تأويله اآلية األخرية

وكلتــا اآليــتني  .(572)األخفــة فيهمــا )مــن( زائــدة. علــى أنهــا تبعيضــية مــن ســورة انبقــرة انلــتني جعــل

انلتني ذكرهما انفراء وجعل )من( فيهما زائدة يتـوافر فيهمـا شـرطا انزيـادة: عـدم اإلجيـاب، وتـنكري        

 . مما ياكد وهم من نسب إىل انكوفيني ءويزهم زيادة )من( يف انواجب.  (572)اجملرور

                                                           
، 27-1/21، ونســبه إىل أبــو علــي انفارســي أيضــا، وشــرح ابــن عقيــل:      215-2/212، ومغــخ انلبيــب:  2/225ينظــر: شــرح اجلمــل:    (512)

، وزاد ابو حيـان واملـرادي عليهمـا هشـاما. ينظـر:      1/225وانكسائي: ينظر: إعراب انقرآن املنسوب نلزجا : ونسبه انباقوني إىل األخفة 

 .21، واخلوف اننحوي بني انكوفيني حل 212، واجلنى انداني: 1/222ارتشاف انضرب: 
 .22انفرقان:  (515)
 .2/201جمانس ثعلب:  (511)
، واملااخـذات اننحويـة:   221ينظر: اندراسات انلغوية واننحوية يف شـرح انقصـائد:   و ،151شرح انقصائد انسبع انطوال اجلاهليات:  (517)

125. 
 .1األنبياء:  (512)
 .121، وحنو انقراء انكوفيني: 1/257معاني انقرآن:  (515)
 .55األعراف:  (570)
 .2/220، وينظر: 2/221معاني انقرآن:  (572)
 .2/122ينظر: جامع انبيان:  (571)
 .2/52، 2/220ينظر: املصدر نفسه:  (572)

وقد تقدم أنه وافق اننحاة يف اشـرتاطهم مـا اشـرتطوه يف زيـادة      چڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ چوقد جوز انباقوني زيادة )من( يف قونه تعاىل  (572)

 .1/221)من( ينظر: إعراب انقرآن املنسوب نلزجا : 
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أنة إىل أن املربد قد تناق  يف كومه على زيـادة )مـن( فمـرة رأيتـه     وأود اإلشارة يف ختام هذه املس

ننع زيادة )من( من غري تقييد بشرٍط إذ قال: ))وأما قـو م: إنهـا تكـون زائـدة، فلسـت أرى هـذا كمـا        

. يف حني عاد وذكر يف موضعني آخرين عكـس مـا   (575).فذنك قو م: )ما جاءني من أحٍد(((…قانوا

ا اشرتطه اننحاة يف زيادة )من( من عدم وقوعهـا بعـد كـوم موجـب، وأن يكـون      قرره متاما، واشرتط م

 .(571)جمرورها نكرة ال معرفة

 

 ومن مواطن املنع فيه:اجملرور باإلضافة: ثانيــًا : 
 

. (577)نتنـــع تقـــديم املضـــاف إنيـــه علـــى املضـــاف، ونتنـــع تقـــديم معمـــول املضـــاف إنيـــه أيضـــا   (2)

أن يقــدم )زيــد( علــى )مثــل(، ونقــل عــن انكســائي أنــه جييــز     فيمتنــع يف حنــو: )أنــا مثــل ضــارب زيــدا(  

 .(572)تقديم معمول املضاف إنيه على املضاف يف مثل: )أنت أخانا أول ضارب(

أما ابن مانك، وابـن هشـام فقـد أجـازا تقـديم معمـول املضـاف إنيـه علـى املضـاف إذا كـان )غـري(             

قصد بـ)غري( اننفي مل يتقـدم عليـه معمـول    وقصد بها اننفي، فأجازا: )أنا زيدا غري ضارب(، فإذا مل ي

 .(575)ما أضيف إنيه
 

( نتنع حذف املضاف، وإقامـة املضـاف إنيـه مقامـه إال إذا أمـن انلـبس، أو كـان انكـوم مشـعرا          1) 

؛ ألنـه ال يلـبس أن   (520) چ ں ڱ  ڱ ڱ ڱ چحبذفه. عندها جيوز احلذف حنو قونه تعاىل: 

.قـال انشـنتمري: ))ذكـر    (522)ت هندا( يعنـون )رأيـت غـوم هنـٍد(    املساول أهلها ال هي، وال يقونون: )رأي

أن انعرب ال تقول: )هذا متيم( على معنى )هـذا حـي متـيم(، نـ و يلتـبس انلفـظ باإلخبـار        …سيبويه

ففصـل سـيبويه    ،چ ڱ  ڱ ڱ ڱ چعن متيم، وكـان انقيـاس أن يقـال علـى قونـه عـز وجـل        

 س فيها إذا  ــــارة عن األهل، فو يقع انلبـــتعما ا عبــــر اســــة كثــــس، وكأن انقريــــبينهما نوقوع انلب

                                                           
 .2/25املقتضب:  (575)
 انفاضل على اضطراب املربد. ، وقد تنبه اقق انكتاب210، 222-2/227ينظر: املصدر نفسه:  (571)
، وهمـع  1/175، ومغخ انلبيـب:  1/505، وارتشاف انضرب: 251، وتسهيل انفوائد: 252، 1/225، واخلصائص: 1/111ينظر: األصول:  (577)

 .11-15، واجلملة انعربية: 125-2/172ا وامع: 
، واخلــوف اننحــوي بــني  2/172، وهمــع ا وامــع: 1/520، وارتشــاف انضــرب: 251، وتســهيل انفوائــد: 2/222ينظــر: جمــانس ثعلــب:   (572)

 .201انكوفيني: 
، وهمـــع 1/505، وارتشـــاف انضـــرب: 1/175، ومغـــخ انلبيـــب: 557-1/555، وشـــرح انكافيـــة انشـــافية: 251ينظـــر: تســـهيل انفوائـــد:  (575)

 .2/172ا وامع: 
 .21يوسف:  (520)
، وجعلــه ابــن يعــية ضــعيفا قلــيو: ينظــر: شــرح املفصــل:     1/512 ، وارتشــاف انضــرب:125، واملقــرب: 155-2/152ينظــر: املفصــل:  (522)

 .202، وأجازه أ.د. امد ضاري محادي ينظر: احلديث اننبوي انشريف: 2/11
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 .(522)، فإن حذف املضاف ال يقام مقامه إال املضاف إنيه(521)أضيف فعل إنيها((
 

( نتنع انفصل بني املضاف، واملضاف إنيـه. قـال سـيبويه: ))مل جيـز )هـذا معطـي درهمـا زيـد(؛         2)

. وقــال يف موضــع آخــر: ))ال جيــوز: )يــا ســارق انليلــة أهــل      (522)ألنــك ال تفصــل بــني اجلــار واجملــرور((   

، فسـيبويه ههنـا جيـوز انفصـل بـني      (525)اندار( إال يف انشعر كراهية أن يفصـلوا بـني اجلـار، واجملـرور((    

املضاف، واملضاف إنيه بانظرف، واجلـار واجملـرور يف انشـعر، وقـد ذكـر عـدة شـواهد علـى هـذا كقـول           

 بن قمي ة:  وعمر

 ــــــاَهالَم مْن انيـــــــوَم درُّ هلِل            ْتَرَبْعَتــــــسآا َميَدــاِتــــــس ملا رأْت    

 وقول أبي حية اننمريي:  

 ـــــــــزيُلأو يـُ يقارُب يهوديٍّ        ا    وًمـــي بكفِّ انكتاُب طَّكما ُخ  

 وقول ذي انرمة:  

 (521)راريِجانَف أصواُت ِسْيـــــر امَلأواِخ       بنا  نَِّهمن إيغاِن أصــواَت كـأنِّ              

وبهـــذا فـــإن ســـيبويه ياســـس حلكـــم مفـــاده أن انفصـــل بـــني املضـــاف، واملضـــاف إنيـــه ممتنـــع إال يف  

 .(527)انشعر، وحينها جيوز انفصل بانظرف، واجلار واجملرور، وقد ذهب إىل هذا وع من اننحاة

كر شواهد أخرى فصل فيها بني املضاف واملضاف إنيـه  وهنا البد من اإلشارة إىل أن سيبويه قد ذ

 بغري انظرف واجلار واجملرور كقول األعشى:  

 زارهاجُل ِدْهَن قارٍح َةداَهأو ُب ونَةي باحلجارة       إال ُعراِموال ُن بانعصيِّ وال نقاتُل

)مــررت ففصــل بــني املضــاف )عونــة(، و)قــارح( بــاملعطوف )بداهــة(، وقــال أيضــا: جيــوز يف انشــعر        

 .(522)خبري، وافضل من ثم( ففصل بني املضاف )خبري(، واملضاف إنيه )من( باملعطوف )أفضل(

                                                           
 .1/227اننكت:  (521)
 .112، واملااخذات اننحوية: 2/252اعراب انقرآن نلنحاس:  (522)
 .2/275انكتاب:  (522)
 .277-2/271املصدر نفسه:  (525)
، وأود اإلشارة ههنا إىل أن سيبويه حكم على هذه املسانة يف موضع آخر بانقبح ينظر: انكتاب: 1/120، 275-2/272سه: املصدر نف (521)

نقـل عــن   2/271( نكــن يف هـامة كتـاب ســيبويه:   1/277، وممـن حكـم عليــه بـانقبح أيضـا األخفــة يف )معـاني انقـرآن:       1/120، 2/220

 عه عيسى بن عمر ينشد: األخفة انه ننع انفصل إال يف انشعر نسما

 أبي مزادة. انقلوحَل  ِّز      ٍةزجِّفزججتها  

( نكنـه عـاد يف   1/201وفيه أيضا أن أبا عمر اجلرمي قد خطأه؛ ألنه جوز هـذا يف انشـعر، وممـن قبحـه أيضـا أبـن جـخ يف )اخلصـائص:         

ابــن يعــية يف )شــرح املفصــل:     (، وكــذنك1/205موضــع آخــر، وذكــر أن انفصــل يف اننثــر وحــال انســعة صــعب جــدا )اخلصــائص:          

 (.252-250(. وابن خانويه يف )احلجة يف انقراءات: 2/152(، وانرضي االسرتابادي يف )شرح انكافية: 2/25-10
، وإعــراب انقـــرآن  2/211، وجمــانس ثعلـــب:  277-2/271، واملقتضـــب: 21-1/22، 252-2/257ينظــر: معــاني انقـــرآن )انفــراء(:     (527)

، وتســهيل انفوائــد:  2/212، واإليضــاح يف شــرح املفصــل:  2/122، واملفصــل: 201، 50، 21-25ئر انشــعر: ، وضــرا522-2/521نلنحــاس: 

 .2/152، وهمع ا وامع: 520-1/575، وشرح انكافية انشافية: 212
 .220-2/275انكتاب:  (522)
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وقــد نقــده املــربد؛ ألنــه جعــل انفصــل بــانعطف مثــل انفصــل باجلــار واجملــرور، وذهــب إىل أن بيــت       

ه حبـذف املضـاف إنيـ    األعشى، واملثال انذي ذكره ينبغي ان يكون مثل قول جرير: )يا تيم تيم عدي(.

 .(525)من األول، وإضافة انثاني إىل عدي

، (550)وقد ذكـر أبـو انربكـات األنبـاري أن انكـوفيني جـوزوا انفصـل بغـري انظـرف، واجلـار واجملـرور           

، ويـزاد  (552)وقد رد عليه اندكتور امد خري احللواني، وذكر أن انبصـريني وانكـوفيني يف هـذا سـواء    

 .(551)فصل وذكر أنه غري فصيحعليه أن انطربي وهو من حذاق انكوفيني قد قبح ان

ممــا تقــدم يتــبني أن أغلــب اننحــاة األقــدمني ننعــون، أو يقبحــون انفصــل بــني املتضــايفني. أمــا         

ــا    ــل بينهمـ ــواز انفصـ ــوا إىل جـ ــد ذهبـ ــرون فقـ ــاىل:    (552)املعاصـ ــه تعـ ــامر نقونـ ــن عـ ــراءة ابـ ــتدنني بقـ          . مسـ

. ببنــــــــــــاء  (552) چ ۆ    ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ چ

 .(555)ع )قتل(، ونصب )أوالدهم( وجر )شركائهم()زين( نلمفعول، ورف

يف حني ذهب األستاذ اندكتور امد ضاري محادي إىل أن محل اجلواز على انضرورة ال ينبغـي  

 .(557()551)(: )هل أنتم تاركو ني صاحى(أن يكون يف هذا املوضع نوروده يف قول انرسول انكريم )

نكن  فيما يسمع فو اطأ من يتكلم به،ضايفني جواز انفصل بني املت( واهلل أعلم)وانذي يبدو ني

 األحسن منع انفصل ألنه حكم مبخ على األكثر من كوم انعرب واألفصح وعليه أغلب اننحاة.

( وممـا نتنــع أيضــا اجتمـاع األنــف وانــوم واإلضـافة. قــال ســيبويه:))أعلم أنـه نــيس يف انعربــي     2)

وذنــك قونك:)هــذا احلســن انوجــه(   …ملعرفــةمضــاف يــدخل عليــه األنــف وانــوم غــري املضــاف إىل ا   

 ونذنك قال انشاعر:  (552)((

 عاَممْس رِبعن انضِّ ْلَكفلم أْن قُتخ      حِلوني املغرية أنُِّأ نقد علمْت
 

                                                           
ــرة:   ، و 11-2/12،  277-2/271املقتضـــب : ينظـــر:  (525) ــائل اخلـــوف بـــني علمـــاء مدرســـة انبصـ ــة: 112، 252مسـ ، واملااخـــذات اننحويـ

 .20، نقو عن االنتصار ألبن واّلد: 250-252
 .72ــ71، واجلملة انعربية: 202، واحلديث اننبوي انشريف: 1/525، ونسب اجلواز إنيهم يف: ارتشاف انضرب: 1/217اإلنصاف:  (550)
 .152-122ينظر: اخلوف اننحوي بني انبصريني وانكوفيني وكتاب اإلنصاف:  (552)
 .2/22ينظر: جامع انبيان:  (551)
، واجلملــة 222، وأثــر انقــراءات انقرآنيــة يف اندراســات اننحويــة:   225، وانقــراءات وانلــهجات:  20ينظــر: انقيــاس يف انلغــة انعربيــة:    (552)

 .72انعربية: 
 .227االنعام:  (552)
 .222، واملستنري يف انقراءات انعشر: 170ينظر: انسبعة يف انقراءات:  (555)
 .2/11انباري: فتح  (551)
 .202احلديث اننبوي انشريف:  (557)
، 25-2/22، واملقتضــب: 22-2/20، ومعــاني انقــرآن )األخفــة(:  1/22، 2/152، ومعــاني انقــرآن )انفــراء(:  100-2/255انكتــاب:  (552)

واألشـباه واننظـائر:    1/21، وشـرح ابـن عقيـل:    122، واملقـرب:  222، 12، واجلمـل يف اننحـو:   10، واملـوجز يف اننحـو:   1/5، 2/211واألصـول:  

 .51، وحاشية انشيخ حسن انعطار: 2/222
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، وعلة ذنك ان األنف وانـوم  (555)ع( فلما ادخل األنف وانوم امتنعت اإلضافةَممْس أراد )عن ضرِب

ف االسم بامللـك، واالسـتحقاق، وال جيمـع علـى االسـم تعريفـان       تعرفان االسم بانعهد، واإلضافة تعر

ويتــبني مــن نــص ســيبويه أنــه جــوز دخــول األنــف وانــوم علــى املضــاف إىل معرفــة حنــو   .(2000)خمتلفـان 

فـإن األنـف وانـوم جيـوز     )هذا احلسن انوجه(، وفهم منه املتأخرون أنه إذا كانت اإلضافة غـري اضـة   

 .(2002)ا على املضاف إنيه أيضادخو ا على املضاف بشرط دخو 

ونتنــع أن ءتمــع اإلضــافة وانتنــوين، نــو قلــت: )هــذا غــوم زيــد( مل جيــز؛ ألن انتنــوين منتهــى االســم،     

وتابع نه بعد كمانه، يفصله عن غريه واملخفوض مـن متـام اخلـاف ، واملضـاف إنيـه مـن متـام املضـاف فلـم          

 .(2001)جيز نذنك

ن انغـرض مـن اإلضـافة انتعريـف، وانتخصـيص، وانشـيء       ( متتنع إضـافة انشـيء إىل نفسـه؛ أل   5) 

إمنــا يعرفــه غــريه؛ ألنــه نــو كانــت نفســه تعرفــه مــا احتــا  أبــدا أن يعــرف بغــريه؛ ألن نفســه يف حــاني      

 .(2002)، وكذنك منع نعدم انفائدة(2002)تعريفه، وتنكريه واحدة، وموجودة غري مفتقدة

ىل اسـم يوافقـه يف املعنـى سـواء اختلـف      وبناء على هذا فقد منع اننحاة انبصريون إضافة االسم إ

انلفظان أم مل اتلفا، أو إضافة انصفة إىل موصوفها، فو جيـوز حنـو: )رجـل قـائم(، ووافقهـم ثعلـب       

. إذ تـــأوِّل اآليـــة انكرنـــة علـــى حـــذف (2005)يف هـــذا إذ قـــال: )) )ديـــن انقيمـــة( قـــال: )األمـــة انقيمـــة( (( 

 ڭ ۓ ۓ ے چ   . واستدنوا بقول اهلل تعاىل: (2001))األمة( يف حني جوز اكثر حناة انكوفة اإلضافة

  چ ے ھ ھ چ، وقونــــه تعــــاىل: (2007) چ ڭ 

 چ ہ ہ  ہ  چ. وقونــــه تعــــاىل: (2002)

(2005) .

وتـــأوِّل  كــذنك بكــوم انعــرب حنــو )صــوة األوىل(، و)مســـجد اجلــامع(، و)جانــب انغربــي( وغريهــا.         

                                                           
 .25-2/22ينظر: املقتضب:  (555)
 .12ينظر: اجلمل يف اننحو:  (2000)
 .1/27، وشرح ابن عقيل: 1/27ينظر: شرح اجلمل:  (2002)
 .12، واجلمل يف اننحو: 10، واملوجز يف اننحو: 1/5ينظر: األصول:  (2001)
ــرآن )ا  (2002) ــاني انقــ ــر: معــ ــول: 1/252ألخفــــة(: ينظــ ــو:  1/2، 2/51، واألصــ ــوجز يف اننحــ ــاس:  12، واملــ ــرآن نلنحــ ــراب انقــ ، 2/227، وإعــ

، وشـــرح املقدمـــة   2/22، وســـر صـــناعة األعـــراب:    2/11، واخلصـــائص:  227، 222، واملســـائل املشـــكلة )انبغـــداديات(:    1/52وانشـــريازيات: 

، وشـــرح انكافيـــة 2/22، واإليضـــاح يف شـــرح املفصـــل: 2/5ح املفصـــل: ، وشـــر2/127، وإعـــراب انقـــرآن املنســـوب نلزجـــا :  1/221احملســـبة: 

 .1/512انشافية: 
 .1/125، وحاشية انصبان 2/125ينظر: شرح انكافية:  (2002)
 .2/55جمانس ثعلب:  (2005)
ح املفصـل:  ، وشـر 1/221، واإلنصـاف:  1/210، وإعـراب انقـرآن:   2/112، وجـامع انبيـان:   2/71، 1/121ينظر: معاني انقـرآن )انفـراء(:    (2001)

، ونســب اجلــواز أيضــا إىل انزخمشــري، وأبــن   1/501، وارتشــاف انضــرب:  55-52، وائــتوف اننصــرة: 2/122، وشــرح انكافيــة: 2/5-20

 طاهر، وأبن خروف، وواعة.
 .55انواقعة:  (2007)
 .20، واننحل: 205يوسف:  (2002)
 .5ق:  (2005)
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مقامـه. أي )صـوة انسـاعة    انبصريون ما مسع بأنه امول على حـذف املضـاف إنيـه، وإقامـة انصـفة      

. وأضاف أبن انسـرا   (2020)األوىل(، و)مسجد انيوم اجلامع(، و)انوقت اجلامع(، و)جانب املكان انغربي(

 .(2022)علة أخرى ملنع ما جوزه انكوفيون، وهو أنه سيادي إىل إقامة اننعت مقام املنعوت وهو قبيح

. (2021)ف إال إىل شــيء هــو بعضــه ( مــن األمســاء انــط تضــاف مــا هــو علــى وزن )أفعــل(، وال يضــا     1)

))كقونك )عمرو أقوى اننـاس(، ونـو قلـت: )عمـرو أقـوى األسـد( مل جيـز، وكـان اـاال؛ ألنـه نـيس            

منها، ونذنك ال جيوز أن تقول )زيد أفضـل اخوتـه(؛ ألن هـذا انكـوم اـال يلـزم منـه أن يكـون )زيـد(          

 .(2022)أفضل من أخوته( (( أخا نفسه؛ فإن أدخلت )من( فيه جاز فقلت: )عمرو أقوى من األسد

ومعنــى هــذا أن )أفعــل( يــراد بـــه أنــه زائــد علــى املضــاف إنـــيهم يف اخلصــلة انــط هــو، وهــم فيهـــا             

شــركاء، وبنــاءا عليــه فــو جيــوز أن تقــول: )زيــد أفضــل اخوتــه(، و)يوســف أحســن اخوتــه(؛ ألنــك ملــا       

كـان خارجـا مـنهم     أضفت األخوة إىل ضمريه )أي ضـمري )زيـد(، أو )يوسـف( خـر  مـن ولـتهم، وإذا      

إضـافته إىل ولـة هـو     -كمـا مـر  –صار غريهم، وعليه نتنع إضافة )أفعل( إنيهم؛ ألن من شـرطه  

بعضه، وكذنك هو ممتنع من جهـة أخـرى وهـي أننـا إذا قلنـا أن )زيـدا( مـن ولـة األخـوة نظـرا إىل           

أضـفته إىل  مقتضى إضافة )أفعل( ثم أضفت )األخوة( إىل ضمري )زيد( وهو مـن ولـتهم كنـت قـد     

 .(2022)نفسه بإضافتك إياه إىل ضمريه، وهذا ممتنع كما تقدم

( بعــ  األمســاء متتنــع إضــافتها كاملضــمرات، وأمســاء اإلشــارة، وغــري )أي( مــن املوصــوالت،          7)

ــد        ــم إال بعـ ــافة اسـ ــبيل إىل إضـ ــر، وال سـ ــا ينكـ ــا مـ ــيس فيهـ ــتفهام. إذ نـ ــاء االسـ ــرط، وأمسـ ــاء انشـ وأمسـ

ــ(2025)تـــنكريه ا مـــا حيـــو  إىل إضـــافتها، وكـــذنك نشـــبهها بـــاحلرف،واحلرف ال  . أي أنـــه ال يعـــرض  ـ

 .(2021)يضاف

 

 

 

 

 

                                                           
 .222-1/221اإلنصاف: ، و221-1/225، وشرح املقدمة احملسبة: 1/2ينظر: األصول:  (2020)
 .12، واملوجز يف اننحو: 1/2ينظر: األصول:  (2022)
 .2/12ينظر: املقتضب:  (2021)
 .12، واملوجز يف اننحو: 111-2/115ينظر: األصول:  (2022)
 .2/2، وشرح املفصل: 110-2/155ينظر: املفصل:  (2022)
 .1/150، وحاشية انصبان: 2/21ينظر: اخلصائص:  (2025)
 .1/150ن: ينظر: حاشية انصبا (2021)
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 عــــــــث انرابـــــــاملبح

 ــعـــــوابـــــانتـ
 

 : ومن مواطن املنع انط أوردها اننحاة فيه أنه:  انبــدل
 

 بن انسـرا : ))وأمـا انبـدل فـو يتقـدم علـى املبـدل منـه، وكـذنك         آ( نتنع تقديم انبدل، قال 2)

)رأيـت  : أن تقـول يف )رأيـت انرجـل زيـدا(      فيمتنـع . (2027)ما أتصل به ال يتقدم على االسـم املبـدل منـه((   

 زيدا انرجل(.   
 

( يبـدل انفعــل مـن انفعــل إذا كـان ضــربا منــه، فـإن مل يكــن ضـربا منــه امتنـع اإلبــدال، ))فــإن       1)

إال على بدل انغلـط،   (2022)إلتيان((ذاك(، كان غري جائز؛ ألن انقول نيس با ْلك أُقي آِتِنِتقلت: )إن تْأ

 واننسيان.

( يبدل انظاهر من ضمري انغائب فقط حنو: )رأيته زيدا(، ونتنـع إبدانـه مـن ضـمري املـتكلم،      2)

. نـو قلـت )ضـربتك زيـدا(، أو )ضـربخ زيـدا عمـرو( مل جيـز؛ ألنـه          (2025)أو املخاطب بدل كل مـن كـل  

. كـذنك فـإن انغـرض    (2010)اطـب وذنـك ال جيـوز   يادي إىل وقوع انظاهر موقع ضـمري املـتكلم، أو املخ  

مــن انبــدل انبيــان، وضــمري املخاطــب، واملــتكلم يف غايــة انوضــوح، وال يدخلــهما نــبس فلــم حيــتج إىل       

بيد أن األخفة األوسط أجاز اإلبدال مـن ضـمري املخاطـب إذ قـال تعقيبـا        .(2012)بيان. إذ ال فائدة فيه

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ      ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ  چ چ       علـــــــــى قونـــــــــه تعـــــــــاىل:

ب الم )نيجمعنكم(؛ ألن معنى )كتب( كأنه قـال: )واهلل نيجمعـنكم( ثـم أبـدل     ص)فن)(2011)چ ڑ

، ورد عليــه ابــن يعــية (2012)نفســهم(، أي: )نــيجمعن انــذين خســروا أنفســهم( (( فقــال: )انــذين خســروا

                                                           
 .12، واجلملة انعربية: 2/51، واألشباه واننظائر: 1/112، وارتشاف انضرب: 1/227، واخلصائص: 1/115األصول:  (2027)
 .52-57، وانتوابع يف كتاب سيبويه: 272، وتسهيل انفوائد: 1/25، واألصول: 2/27انكتاب،  (2022)
ــة: 152-2/125وشــــرح اجلمــــل:  ،170، واملقــــرب: 2/70، وشــــرح املفصــــل: 1/22ينظــــر: املفصــــل:  (2025) وانفوائــــد  2/220، وشــــرح انكافيــ

 .215، وحاشية انصبان: 1/17انضيائية: 
 .170ينظر: املقرب:  (2010)
 .2/150، وشرح اجلمل: 2/70ينظر: شرح املفصل:  (2012)
 .21األنعام:  (2011)
أن األخفـة أجـاز إبـدال انظـاهر مـن ضـمري       ، وأود اإلشارة ههنا إىل أن أبـن يعـية، وابـن عصـفور قـد ذكـرا       115/ 1معاني انقرآن:  (2012)

املخاطب واملتكلم مطلقا، واستدنوا باآلية املذكورة آنفا، يف حـني ذهـب األوـوني وانصـبان إىل أن األخفـة أجـاز اإلبـدال إذا اقتضـى         

/ 2وحاشـية انصـبان:   ، 2/225، وشـرح اجلمـل:   70/ 2انبدل اإلحاطة وانشمول، ونسبا اجلواز أيضا إىل انكوفيني. ينظر: )شرح املفصل: 

(، وممــن نســب اجلـواز إىل األخفــة وانكــوفيني أبـو حيــان يف ارتشــاف   127، ومسـائل اخلــوف اننحويــة بـني علمــاء مدرســة انبصـرة:    215

 .111/ 1انضرب: 
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هم( مبتـــدأ بقونـــه: ))وال دنيـــل يف ذنـــك )أي اإلبـــدال(؛ ألنـــه حيتمـــل أن يكـــون )انـــذين خســـروا أنفســـ 

 .(2012)مستأنفا وخربه )فهم ال يامنون( ((

وأجاز ابن مانك إبدال انظـاهر مـن ضـمري احلاضـر إذا اقتضـى انبـدل اإلحاطـة وانشـمول علـى          

 .(2015)قلة. كذنك إذا كان انبدل بدل اشتمال، أو بدل بع  من كل

يـاك( قـال   أما إبدال املضمر من املضمر فقد اختلف فيه فمنعـه ثعلـب إذ قـال: )) )مـن ضـربك إ     

أهل انبصرة: يقونون: )ضربتك إياك( بدل، و)ضربتك أنت( تأكيـد، وهمـا ويعـا تأكيـد وقـو م      

، (2011)بدل خطأ؛ ألن انبدل يقوم مقام انشيء، وهذا ال يقوم مقامه؛ ألنه ال يقـع انثـاني موقـع األول((   

املتـأخرين مـن    وذهـب إىل هـذا اغلـب    (2017)وقال ابن انسـرا : ))إن قلـت: )ضـربت أخـاك إيـاه( مل جيـز((      

. وقــد علــل ابــن عصــفور املنــع (2012)مثــل ابــن عصــفور، وابــن مانــك، وانرضــي االســرتابادي، واألوــوني 

ــاه(، وأبــدنت املضــمر مــن              ــه: ))نــو أبــدنت املضــمر مــن املضــمر، فقلــت: )ثلــث انرغيــف أكلتــه إي بقون

نرغيـف( رابــط  انظـاهر فقلـت: )ثلـث انرغيــف أكلـت إيـاه( مل يكــن يف اجلملـة انواقعـة خــربا نــ)ثلث ا        

. (2015)يربطها باملخرب عنه إال )إياه(، وهو على نيـة اسـت ناف عامـل منفصـل مـن اجلملـة انـط قبلـها((        

أي أن اجلملـــة انواقعـــة خـــربا ســـتخلو مـــن رابـــط يربطهـــا باملبتـــدأ، ويتـــبني مـــن انـــنص أيضـــا أن ابـــن  

 عصفور ننع إبدال املضمر من االسم انظاهر أيضا.

أجازه سيبويه إذ قال: ))فإن أردت أن ءعل مضمرا بدال مـن مضـمر    وما منعه اننحاة فيما تقدم

، ووافقه املربد إذ قال يف قـو م )رأيتـك إيـاه(: ))فهـذا ضـرب      (2020)قلت: )رأيتك إياك(، و)رأيته إياه(((

 . (2022)من انبدل((

وقـــد رجـــح األســـتاذ انـــدكتور عـــدنان امـــد ســـلمان مـــذهب املـــانعني؛ ألن انغـــرض مـــن تكـــرار   

يف ) ضربتك إياك(، و)ضربتك أنت(( إمنـا هـو انتوكيـد نـيس     : لتا انصورتني )يعخ انضمري يف ك

 .(واهلل أعلم به)، وهو انصواب فيما يبدو (2021)غري، فضو عن أن معناهما واحد

 

                                                           
 .70/ 2شرح املفصل:  (2012)
اإلحاطة وانشمول أبو حيـان )ينظـر:   ، وممن أجاز اإلبدال إذا اقتضى انبدل 150/ 1، وشرح ابن عقيل: 271ينظر: تسهيل انفوائد:  (2015)

 ( ونقل كذنك يف انصفحة نفسها عن قطرب أنه أجاز اإلبدال يف االستثناء حنو: ما ضربتكم ال زيدا(.111/ 1ارتشاف انضرب: 
 .2/222، وينظر: 557/ 1جمانس ثعلب:  (2011)
 .55-52/ 1األصول:  (2017)
، ونســبه انكنغــراوي إىل انكــوفيني، وينظــر: املــويف يف اننحــو    22/ 2وني: ، وشــرح األوــ 2/207، وشــرح انكافيــة:  115ينظــر: املقــرب:   (2012)

 .122، وينظر: انتوابع يف كتاب سيبويه: 52-57انكويف: 
 .115املقرب:  (2015)
 .122، وانتوابع يف كتاب سيبويه: 221/ 1انكتاب:  (2020)
 .151/ 2املقتضب:  (2022)
 .125ينظر: انتوابع يف كتاب سيبويه:  (2021)
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 : ومن مواطن املنع فيه -انتوكيــد:

. (2022)( اتفـق اننحـاة علـى أن توكيـد اننكـرة توكيـدا نفظيـا جـائز حنـو: )جـاءني رجـل رجــل(           2)

أما توكيدها توكيدا معنويا فقد منع اننحاة انتوكيد بــ)اننفس(، و)انعـني( أمـا )كـل(، و)أوـع(      

، وأجـاز ذنـك حنـاة انكوفـة فيمـا نقـل       (2022)فقد اختلـف فيـه فمنـع حنـاة انبصـرة توكيـد اننكـرة بهمـا        

(، …، واشرتطوا أن تكون اننكرة ادودة حنو: )يوم، ونيلة، وشـهر (2021)، ووافقهم ابن مانك(2025)عنهم

 واستدنوا بوروده يف انشعر، ومنه قول انشاعر: 

 اَعَما أْجيوًم رُةْكت انَبقد صرِّ

         وقونه:                                            

 ُبَجه َركلِّ ة حوٍلعدَّ يا نيَت  

وقانوا بـأن هـذه األنفـاظ املاقتـة جيـوز أن يقعـد يف بعضـها، أو يقـام، ونـذنك حتصـل انفائـدة يف            

املانعون فعللوا املنع بأن ))اننكرة مل تثبت  ا عني فتاكد؛ ألن األمسـاء انـط ياكـد    توكيدها. أما 

أن اننكــرة مل يثبــت  ــا حقيقــة، وانتأكيــد   : أي ،  (2027)بهــا معــارف، وال تتبــع اننكــرات توكيــدا  ــا((   

 املعنوي إمنا هو نتمكني معنى االسم، وتقرير حقيقته، ومتكـني مـا مل يثبـت يف انـنفس اـال، فضـو      

عن أن األنفاظ انط ياكد بها )كل(، و)اوع( إمنا هي معـارف، وال تتبـع املعـارف اننكـرات توكيـدا      

، وكذنك قانوا: ال فائدة يف تأكيد ما ال يعرف؛ ألن انغرض يف انتوكيـد إثبـات اخلـرب عـن     (2022) ا

 . وزاد صـــاحب اإلنصـــاف علـــى مـــا تقـــدم علـــة أخـــرى فـــذكر: ))أن اننكـــرة تـــدل علـــى(2025)املخـــرب عنـــه

انشياع، وانعموم، وانتوكيد يدل علـى انتخصـيص، وانتعـيني، وكـل واحـد منهمـا ضـد صـاحبه، فـو          

يصح أن يكون ماكدا نه، ونـو جوزنـا ذنـك نكنـا قـد صـرينا انشـائع خمصصـا، وهـذا نـيس بتأكيـد،            

. وردوا مـا اســتدل بــه انكوفيــون بــأن  (2020)بـل هــو ضــد مــا وضــع نـه؛ ألن انتأكيــد تقريــر، وهــذا تغــيري((  

                                                           
 .52، وحاشية انصبان: 22/ 2، وشرح املفصل: 157رار انعربية: ينظر: أس (2022)
، وأســرار 1/5، واملفصــل: 202/ 1، وشــرح املقدمــة احملســبة:   11، واجلمــل يف اننحــو:  12/ 1، واألصــول: 251، 221/ 1ينظــر: انكتــاب:   (2022)

 .122، 52يه: ، وانتوابع يف كتاب سيبو117/ 2، وشرح اجلمل: 22/ 2، وشرح املفصل: 155، 157انعربية: 
، 115-117/ 2، وشـرح اجلمـل:   2/22، وشرح املفصل: 155-157، وأسرار انعربية: 251-252/ 1، واإلنصاف: 1/5ينظر: املفصل:  (2025)

 .52، وحاشية انشيخ حسن انعطار: 122/ 1، وشرح ابن عقيل: 121/ 1وارتشاف انضرب: 
 .122/ 1، وشرح ابن عقيل: 1/121ينظر: ارتشاف انضرب:  (2021)
 .255/ 1، واإلنصاف: 11اجلمل يف اننحو:  (2027)
 .22/ 2ينظر: شرح املفصل:  (2022)
 .215/ 2ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (2025)
 .255/ 1اإلنصاف:  (2020)
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األول ال يعــرف قائلــه، وانثــاني روايتــه مغــرية وانصــحيح )حــوني كلــه( يف حــني محلــهما ابــن        انبيــت

 .(2022)يعية على انشذوذ، وانقلة

أن رأي انبصــريني هــو األقــرب إىل انصــواب ملــا تقــدم ذكــره، وينبغــي أن  (واهلل اعلــم)وانـذي يبــدو  

ء يــدعو املــتكلم إىل اإلتيــان  حيمــل انشــعر املســموع علــى انضــرورة، أو يقتصــر اجلــواز عليــه. إذ ال شــي    

 باننكرة مع قدرته على تعريفها من غري مشقة.

، (2021)( إذا اجتمعــت أنفــاظ انتوكيــد بــدأت بــاننفس، فــانعني، فكــل، فــأوع، فأبصــع، فــأبتع        1)

ومنع اننحاة أن يكون )أكتع(، و)أبصع(، قبل )أوع( إذ اجتمعت مـع بعـ ، وكـذنك سـائر أنفـاظ      

))وال جيــوز أن يكــون )أكتعــون( قبــل )أوعــني(، وكــذنك ســائر هــذه    انتوكيــد. قــال ابــن انســرا :  

انتوكيــدات، حنــو قونــك: )ويلــه، وعونــه(، وهــو )جــائع نــائع(، و)عطشــان نطشــان(، و)حســن بســن(،       

 .(2022)و)قبيح شقيح(، وما أشبه هذا((

( إن مل يكـــن االســـم ذا أجـــزاء يصـــح افرتاقهـــا نتنـــع توكيـــده بــــ)كل(، و)أوـــع(، ال جيـــوز    2)

بزيــد أوــع(، وال )بزيــد كلــه(، وجيــوز ذنــك فيمــا جــازت عليــه انتفرقــة، و)زيــد( نــيس ممــا          )مــررت

يتجزأ، ويتبع ، فأن أردت أنـه جـاء سـامل األعضـاء، واألجـزاء جـاز، ونـذنك نقـول: )أكلـت انرغيـف           

 .(2022)كله(؛ ألن انرغيف مما يتجزأ

ناصـر انطـبووي قـد نقـل     وعلل انشيخ حسن انعطار املنع ههنا بعدم انفائـدة، وذكـر أيضـا أن ان   

عــن ابــن مانــك، ووهــور اننحــاة ءــويزهم مــا تقــدم اــتجني بــأن انتوكيــد فيــه نلتقويــة ال نرفــع    

وهــذا انــذي ذكــره أمــر بعيــد عــن انصــحة إذ أن اجلمهــور ننعــون هــذا كمــا تقــدم،          .(2025)االحتمــال

ة إىل متبـوع، أو  وكذنك ابـن مانـك إذ يقـول يف انتوكيـد املعنـوي: إنـه:))انتابع انرافـع تـوهم إضـاف         

وجمي ه يف انغرض انثـاني )يعـخ اخلصـوحل( تابعـا نـذي أجـزاء يصـح وقـوع         …أن يراد به اخلصوحل

. فهو يشرتط يف انتوكيد املعنوي أن يتبعه متعدد، وذو أجـزاء. ونعـل مـا ياكـد     (2021)بعضها موقعه((

 هذا قونه: 

 (2027)ا بانضمري موصوو     كلتا ويًعا آذكر يف انشمول، وِكلًّوُك

                                                           
 .25-2/22، وشرح املفصل: 251 -255/ 1ينظر: اإلنصاف:  (2022)
 .51/ 1ينظر: األشباه واننظائر:  (2021)
، 215، وتســـهيل انفوائـــد: 2/211، وانتبصـــرة وانتـــذكرة: 25، وانلمـــع يف انعربيـــة: 11: ، وينظـــر: اجلمـــل يف اننحـــو12/ 1األصـــول:  (2022)

 .12/ 1وانفوائد انضيائية: 
، 225-222، وشرح انكافية: / 222/ 2، واإليضاح يف شرح املفصل: 20/ 2، وشرح املفصل: 1/12، واألصول: 2/122ينظر: املقتضب:  (2022)

 .1/10وانفوائد انضيائية: 
 .50اشية انشيخ حسن انعطار: ينظر: ح (2025)
 .212تسهيل انفوائد:  (2021)
 .107/ 1ينظر: شرح ابن عقيل:  (2027)
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ــع    2) ـــ)اننفس، وانعـــني(، ونكـــن بصـــيغة اجلمـ ــا(، وكـــذنك بـ  .(*)( ياكـــد املثنـــى بــــ)كو، كلتـ

. وعلـــة ذنـــك كراهـــة اجتمـــاع اثنيـــتني، واخـــتري (2022)فتقـــول: )جـــاء انزيـــدان أنفســـهما، أو أعينهمـــا(

 .(2025)اجلمع؛ ألن انتثنية وع يف املعنى

وع(، وال )وعـاء(، ألنهمـا   ومذهب انبصريني أنه ال ياكـد املثنـى بغـري ذنـك، فـو ياكـد بــ)أ       

ال يثنيان، فو يقال: )جاء اجليشـان أوعـان(، وال )جـاءت انقبيلتـان وعـاوان(، ونقـل عـن انكـوفيني         

 . (2050)إجازة انتوكيد بهما بلفظ املثنى
 

( ذكر بع  اننحاة أنه نتنع يف انغانب حذف املاكد وإقامة املاكد مقامـه، وقـد نقـل ابـن     5)

أنـه أول مــن منــع مـن توكيــد انضـمري احملــذوف بــ)نفسه( فمنــع: )انــذي      جـخ عــن األخفـة األوســط  

ضربت نفسه( على أن يكون )نفسه( توكيدا نلهاء احملذوفة من )ضربت(، وذنـك ألن انتوكيـد مـن    

مواضــع اإلطنــاب، واإلســهاب، واحلــذف مــن مواضــع االكتفــاء، واالختصــار، فهمــا ضــدان ال جيــوز أن    

ــوم، وألن ا    ــا عقـــد كـ ــتمل عليهمـ ــم، وإذا كـــان       يشـ ــد انتحقيـــق، وانعلـ ــا ال يكـــون إال بعـ حلـــذف أيضـ

 .(2052)كذنك فقد استغخ عن تأكيده

ا بــاننفس، أو انعــني مــا مل    ا معنوًيــ ( قــبح ســيبويه توكيــد انضــمري املرفــوع املتصــل توكيــدً      1)

تفصــل بــني انضــمري املاكــد، ونفــظ انتوكيــد بضــمري رفــع منفصــل. إذ قــال: ))واعلــم أنــه قبــيح أن       

يف انفعـل بــ)نفسك(، ومـا أشـبهه، وذنـك أنـه قبـيح أن تقـول: ) فعلـت نفسـك(، إال أن            تصف املضـمر 

 .(2052). وما قبحه سيبويه حكم عليه اغلب اننحاة باملنع(2051)تقول: )فعلت أنت نفسك( ((

يف حني اضطرب ابن يعية يف احلكم على هذه املسأنة فمرة ذكر أنه )مل حيسن(، وعاد وذكـر  

. نيكشــف جانبــا مــن عــدم  (2052)ذكــر أنــه )قبــيح وهــو جــائز مــع قبحــه(   أنــه )ضــعيف غــري حســن(، ثــم   

ــا، ومــن ثــم عــدم اســتقرار             اســتقرار اننحــاة يف احلكــم علــى املســائل انــط مل يظهــر احلكــم فيهــا جلي

 املصطلح انذي يعد انعامل احلاسم يف احلكم على املسائل إما باملنع، أو انقبح، أو اجلواز، أو غريه.
 

                                                                                                                                                                                              
باجلمع ههنا، وع انكثرة حنو )نفوس، وعيون(، وال وع انقلة حنو )اعيان( فإنه ال جيوز أن ياكد بهـا )ينظـر: حاشـية     عخوال أ(*)

 (.50-25انشيخ حسن انعطار: 
 .50، وحاشية انشيخ حسن انعطار: 121، 1/107ينظر: شرح ابن عقيل:  (2022)
 .50ينظر: حاشية انشيخ حسن انعطار:  (2025)
 .22/ 2، وحاشية انصبان: 221/ 2، وشرح انكافية: 215ينظر: تسهيل انفوائد:  (2050)
ه، ، وذكـر أبـو حيـان أن اخلليـل وسـيبوي     122/ 1، وارتشـاف انضـرب:   222-220، وسـر صـناعة اإلعـراب:    2/212ينظر: اخلصـائص:   (2052)

واملازني وابن طاهر وابن خروف جوزوا هـذا، وذهـب األخفـة وانفارسـي وابـن جـخ وثعلـب إىل منعـه، وتابعـه ابـن هشـام يف هـذه اننسـبة              

 .112، واملااخذات اننحوية: 102/ 1ينظر: مغخ انلبيب: 
 .51، وانتوابع يف كتاب سيبويه: 202/ 1، وينظر: شرح املقدمة احملسبة: 275/ 1انكتاب:  (2051)
 .122/ 1، وشرح ابن عقيل: 212، وتسهيل انفوائد: 112، واملقرب: 115/ 2، وشرح اجلمل: 217/ 2ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (2052)
 .22، 21/ 2ينظر: شرح املفصل:  (2052)
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االسـم انظـاهر باملضـمر. قـال سـيبويه يف بـاب )مـا تكـون فيـه أنـت، وأنـا،            ( منع اننحاة توكيـد  7)

ــة أن    …وحنـــن . وصـــفا( )أي توكيـــد(: ))وأعلـــم أن هـــذه احلـــروف ال تكـــون وصـــفا نلمظهـــر، كراهيـ

   ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ چ، وقــال أيضــا تعقيبــا علــى قــول اهلل تعــاىل: (2055)يصــفوا املظهــر باملضــمر((

ناس أن )هو( ههنا صفة، فكيف يكون صفة، ونـيس مـن    . ))وقد زعم(2051)چ ۋ     ٴۇ ۈ ۈ     ۆ ۆ

 .(2057)اندنيا عربي جيعلها هاهنا صفة نلمظهر((

وعلة ذنك أن املضمر أعرف مـن املظهـر فلـم جيـز أن يكـون توكيـدا نـه، وكـذنك فـإن انغـرض           

 .(2052)من انتوكيد اإليضاح، وانبيان، وإزانة انلبس، واملضمر أخفى من انظاهر

املعنــوي بعضــه علــى بعــ . نــو قلــت: )قــام زيــد نفســه، وعينــه( مل       ( نتنــع عطــف انتوكيــد 2)

؛ ألن انشيء ال يعطف على نفسه إذ إن معنى هذه انتوكيدات كلها متقـارب إال  قـدار مـا    (2055)جيز

يف بعضـــها مـــن معنـــى اإلحاطـــة حنـــو )كـــل، وأوـــع( ومـــا يف بعضـــها مـــن حتقيـــق ذات انشـــيء حنـــو   

 .(2010))اننفس، وانعني(

أن معنى انكوم إن كان يغـخ عـن انتأكيـد مل جيـز انتأكيـد، ال تقـول:        ( ذكر ابن عصفور5)

)أختصــم انزيــدان كوهمــا( إذ ال فائــدة فيــه؛ ألنــه معلــوم أن االختصــام إمنــا يكــون مــن أثــنني، وال            

 .(2012)يتصور من واحد، ونقل هو نفسه إجازة األخفة نه

م حنــو قونــك: )ضــربت وذكــر أيضــا أنــه ال جيــوز تأكيــد مــا نــيس  قصــود نلمخــرب مــن انكــو 

عبد انزيدين كليهما( ال جيوز ذنـك؛ ألنـك مل تقصـد اإلخبـار عـن انزيـدين، فلـو أكـدتهما نكنـت          

كاملتنــاق ؛ ألنــك مــن حيــث أكــدت ينبغــي أن تكــون قاصــدا حنوهمــا، ومــن حيــث مل تنــو اإلخبــار     

 .(2011)عنهما مل يكونا مقصودين، فلذنك مل جيز توكيده

لى مثلـه. قـال سـيبويه: ))أعلـم أنـه نـيس حيسـن أن تلـي )إن(         ( نتنع إدخال حرف تأكيد ع20)

)أن(، وال )أن( )إن( أال ترى أنك ال تقول: )إن أنك ذاهب يف انكتاب(، وال تقـول: )أن إنـك منطلـق يف    

. ويبـــدو أن ســـيبويه أراد بقونـــه )نـــيس حيســـن( املنـــع نقونـــه: )ال تقـــول( أي نتنـــع أن  (2012)انكتـــاب( ((

                                                           
 .222، واجلملة انعربية: 1/2)اننعمان(، واملفصل:  1/121، األصول: 1/221انكتاب:  (2055)
 .1سبأ:  (2051)
 .222، وينظر: اجلملة انعربية: 1/250انكتاب:  (2057)
 .2/21ينظر: شرح املفصل:  (2052)
 .2/77، وحاشية انصبان: 2/222، وشرح انكافية: 112، واملقرب: 1/205، وشرح املقدمة احملسبة: 11ينظر: اجلمل يف اننحو:  (2055)
 .1/205ينظر: شرح املقدمة احملسبة:  (2010)
 .112، واملقرب: 2/170ينظر: شرح اجلمل:  (2012)
 .2/172ينظر: شرح اجلمل:  (2011)
، وشــرح املفصــل:  1/250، واملفصــل: 1/111، واننكــت: 1/222، واملقتضــب: 1/122، وينظــر: معــاني انقــرآن )انفــراء(:   2/212انكتــاب:  (2012)

 .121-1/125، وشرح أبن عقيل: 2/72
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أنــه جيــوز ذنــك إن فصــلت بينهمــا إذ قــال: ))وال جيــوز أن تــدخل )إن( علــى  تقــول، وذكــر أبــن انســرا  

ال جيوز أن يدخل حرف تأكيد على مثله، ال جيوز أن تقول: )إن أنك منطلق يسرني( تريـد   …)أن(

 ڈ چ)إن انطوقك يسـرني( فـإن فصـلت بينهمـا فقلـت: )إن عنـدي أنـك منطلـق( جـاز. قـال تعـاىل:            

 .(2015)(((2012)چگ گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
 

ـــ )إمــا(. قــال أبــن انســرا : ))ال جيــوز أن تقــول: )مــررت           22) ( ال يفصــل بــني املاكــد، واملاكــد ب

بقومك إما بعضهم واما أوعني(، و)اما كلهم، وإما بعضـهم(؛ ألن أوعـني ال تنفـرد، ونكـن تقـول:      

 .(2017)، ونقل عن انفراء اجلواز(2011))إما بهم كلهم، وإما بهم أوعني( ((
 

ا أريد تكرير نفـظ انضـمري املتصـل نلتوكيـد، مل جيـز ذنـك، إال بشـرط اتصـال املاكـد          ( إذ21)

. (2012) ـــا أتصـــل باملاكـــد. حنـــو )مـــررت بـــك بـــك(، و)رغبـــت فيـــه فيـــه(، وال تقـــول: )مـــررت بكـــك(    

 .(2015)كذنك ))ال جيوز أن ياتى بضمريين متوانيني نلتوكيد. ال تقول:)رأيتك أنت إياك( ((
 

ن هشــام أنــه ذكــر موطنــا نتنــع فيــه انتوكيــد انلفظــي، وذنــك        ( نقــل انســيوطي عــن ابــ   22)

قونك: )إحذر األسد( ال جيوز يف هذا انكوم أن تكرر االسـم احملـذر منـه، نـ و جيتمـع انبـدل، واملبـدل        

 .(2070)منه، ألنهم جعلوا انتكرار نائبا عن انفعل
 

 

 -ومن مواطن املنع فيه: -انعـطـف:
 

وف علـى املعطـوف عليـه، قـال أبـن انسـرا : ))ال جيـوز أن        ( نتنع تقديم حرف انعطـف واملعطـ  2)

يتقدم ما بعد حرف انعطف عليه، وكذنك مـا أتصـل بـه، وانـذين أجـازوا مـن ذنـك شـي ا أجـازوه يف          

، وقـال أيضـا ))ال   (2072)انشعر، ونو جعلنا مـا جـاء مـن ضـرورات انشـعر أصـوال نـزال انكـوم عـن جهتـه((          

 .(2071)بعمرو وزيد(؛ ألنه قد قدم املعطوف على انعامل((تقول: )مررت وزيد بعمرو( تريد: )مررت 

                                                           
 .225-222طه:  (2012)
 .122-2/121األصول:  (2015)
 .1/12املصدر نفسه:  (2011)
 .2/22، وحاشية انصبان: 215وائد: ينظر: تسهيل انف (2017)
 .125/ 1ينظر: شرح ابن عقيل:  (2012)
 .172/ 2اننكت يف تفسري كتاب سيبويه:  (2015)
 .1/52ينظر: األشباه واننظائر:  (2070)
 ، ومما جاء يف انشعر قونه:1/111األصول:  (2072)

 نست عنها  رعوي خصاٍل ثوُ     ومنيمًة ا غيبًةوفحًش وعَت

 .122-127: ينظر: ضرائر انشعر
 .15-12، واجلملة انعربية:2/205،وشرح املفصل: 172، وينظر: أسرار انعربية: 1/77االصول:  (2071)
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بن جخ أجاز انتقديم يف انواو وحدها على قله. حنو )قام وعمرو زيد(، و)ضـربت وعمـرا   آبيد أن 

، وإىل هــذا ذهــب أبــن عصــفور وأبــن مانــك. إال أنهمــا اشــرتطا ثوثــة شــروط نتنــع فيهــا          (2072)زيــدا(

 إىل جواز انتقديم فيما عداها. وهي:  تقديم املعطوف على املعطوف عليه، وذهبا

أن ال يادي إىل وقوع حرف انعطف صدرا، فو تقول )وعمرو زيد قائمـان(، وأنـت تريـد )زيـد      -2

 وعمرو قائمان(.

أن ال يــادي إىل مباشــرة حــرف انعطــف عــامو غــري متصــرف، فــو تقــول: )إن وعمــرا زيــدا           -1

 قائمان( تريد )إن زيدا وعمرا قائمان(.

يكـــون املعطـــوف خمفوضــــا، فـــو تقــــول )مـــررت وعمــــرو بزيـــد(، تريــــد )مـــررت بزيــــد        أن ال -2

 .(2072)وعمرو(
 

( نتنــع دخــول حــرف انعطــف علــى مثلــه. قــال ابــن انســرا : ))وأعلــم: أن حــروف انعطــف ال        1)

يدخل بعضها على بع ، فإن وجدت ذنك يف انكوم أخر  أحـدهما مـن حـروف اننسـق، وذنـك مثـل       

. ونــذنك منــع ابــن يعــية    (2075)، و)ال( توكيــد نلنفــي((  زيــد( انــواو نســقٌ  قــو م: )مل يقــم عمــرو وال  

 دخول حرف انعطف على )واو( رب؛ ألن اصلها انعطف، فو يقال يف مثل:  

 بها أنيُس نيَس وبلدٍة

 .(2071)ووبلدة
 

( نتنع انفصل بني حروف انعطف، واملعطوف. قـال أبـن انسـرا : ))وحـروف انعطـف ال يفـرق       2)

، وقــد جيــوز ذنــك يف )ثــم( ،  …طــوف بشــيء ممــا يعــرتض بــني انعامــل واملعمــول فيــه  بينهــا ،وبــني املع

، وقال أيضا: ))وعلم أنه ال جيـوز أن يعـرتض بـني واو    (2077)و)أو( ، و)ال( ؛ ألنها تنفصل وتقوم بنفسها((

–عمــرو(، وال )قـــام زيـــد   - (*)فـــافهم–انعطــف وبـــني املعطـــوف بشــيء ال جيـــوز أن تقـــول: )قــام زيـــد    

بن انســرا  ههنــا ننــع انفصــل بــني حــرف انعطــف، واملعطــوف إال يف )ثــم(  افــ .(2072)و( ((عمــر -وواهلل

و)أو( و)ال( وعلى قبح ؛ ألن تقليل اجلواز كناية عن انقبح، وننع انفصل مع حرف انعطف )انـواو(.  

بيد أن أبن عصفور أجاز انفصل بانقسم، أو بـانظرف، أو اجملـرور بشـرط أن يكـون حـرف انعطـف علـى        

                                                           
 .1/227ينظر: اخلصائص:  (2072)
، واملااخذات 1/111، وارتشاف انضرب: 2115-1/2112، وشرح انكافية وانشافية: 157-151، واملقرب: 2/125ينظر: شرح اجلمل:  (2072)

 120اننحوية:
 .1/122، وشرح أبن عقيل: 2/205، وشرح املفصل: 172، وأسرار انعربية: 2/227، وينظر: انتبصرة وانتذكرة: 1/55ألصول: ا (2075)
 .7/12ينظر: شرح املفصل:  (2071)
 ، وقد أجازه أبو علي يف انشعر.221-225، واملسائل انعسكريات: 77-1/71، وينظر: 10-1/55األصول:  (2077)
 و أن انصواب )وفأفهم(نتستقيم انعبارة.هكذا ورد يف األصل ويبد (*)
 .1/112األصول:  (2072)
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حرف واحد، حنو: )قام زيد ال وهلل عمرو(، و)قام زيـد ثـم واهلل عمـرو(، أو )بـل واهلل عمـرو(. إال       أزيد من

. يف (2075)و(، وأجازهمـا يف انشـعر  عمـرٌ  و(، و)وواهلِلعمـرٌ  يف )انفاء( و)انواو( فمنـع. حنـو )قـام زيـد فـو اهللِ     

، أو تكـون حانيـة،   بن مانك انفصل بشرط أن تكون اجلملة انفاصلة جزء ما توسـطت فيـه  احني جوز 

 .(2020)أو اعرتاضية

 ( نتنع عطف انفعل على االسم، وعطف االسم على انفعل. قال سيبويه يف قول انشاعر: 2)

 وِفُفانَش ِسْبمن ُن إنيِّ عيخ         أحبُّ وتقرَّ ٍةعباَء نلبُس

وجعلـت   : ))ملا مل يستقم أن حتمل )وتقر( وهو فعل على )نبس( وهو اسم ملا ضممته إىل االسم،

 .(2022))أحب(  ما، ومل ترد قطعه مل يكن بد من إضمار )أن( ((

وقــد جــوز املتــأخرون انعطــف إذا كــان كــل واحــد منهمــا يف تقــدير اآلخــر، وذكــروا منــه قونــه       

  ڀ ڀ ڀ پ پ پ چ، فعطــف انفعــل علــى االســم، وقونــه تعــاىل:   (2021) چ ڱں ڱ چتعــاىل: 

 . (2022()2022) چ ٺٺ ٺ ڀ

. يف حـني  (2025)د جـوزه سـيبويه حنـو )أريـد تـأتيخ ثـم حتـدثخ(       أما عطـف انفعـل علـى انفعـل فقـ     

منع املربد وبع  املتأخرين عطف انفعل على انفعل إال إذ كان مثلـه. قـال: ))أعلـم أنـك ال تعطـف      

امسا على اسم، وال فعو على فعل يف موضع إال كان مثله. تقول: )مررت بزيد وعمرو(، و)رأيـت زيـدا   

. (2021)، و)تــذهب فتنــدم( أي: )ال تــذهب وال تنــدم( ومل يــرد اجلــواب((وعمــرا(، و)أنــا أتيــك وأكرمــك(

فــاملربد ومــن وافقــه يشــرتطون يف جــواز عطــف انفعــل علــى انفعــل ان يتشــابه انفعــون يف انزمــان، أو        

انصيغة، ويتبني من اننص أيضا أن املربد ننع عطف االسـم علـى االسـم أيضـا إال إذا كـان مثلـه. يف       

ن عطف االسم على االسم يصح إذا اتفقا يف احلال، وانفعـل  علـى انفعـل إذا    حني ذهب ابن جخ إىل أ

اتفقا يف انزمان تقول: )قام زيد وعمرو(؛ ألن انقيام يصح من كل واحد منهما، وال تقول: )مـات زيـد   

وانشمس(؛ ألن )انشمس(ال يصح  موتها، وتقول: )قام زيد وقعد(، التفـاق زمانيهمـا، وال تقـول )يقـوم     

 .(2027)د( الختوف زمانيهمازيد وقع
 

                                                           
، ومنــع أبــن هشــام انفصــل بــانظرف، ينظــر: مغــخ       1/111، وارتشــاف انضــرب:  157، واملقــرب: 127-2/121ينظــر: شــرح اجلمــل:    (2075)

 .2/227انلبيب: 
 .1/2225ينظر: شرح انكافية انشافية:  (2020)
 .75ب سيبويه: ، وينظر: انتوابع يف كتا2/21انكتاب:  (2022)
 .25امللك:  (2021)
 .55األنعام:  (2022)
 .1/112، وارتشاف انضرب: 125-2/122ينظر: شرح اجلمل:  (2022)
 .72، وانتوابع يف كتاب سيبويه: 2/51ينظر: انكتاب:  (2025)
 .1/115، وارتشاف انضرب: 152، واملقرب: 2/150، وينظر: شرح اجلمل: 2/227املقتضب:  (2021)
 .55ربية: ينظر: انلمع يف انع (2027)
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انعطــف علــى معمــوني عــاملني خمــتلفني )أي غــري متحــدين( بــان      همنعــقــل عــن ســيبويه  ُن( 5)

قـال انشـنتمري:))أعلم أن سـيبويه ال جييـز: )نـيس زيـد بقـائم وال قاعـد         .(2022)يكون انثاني عـني األول  

يــرى انعطــف علــى عــاملني،  عمــرو(، وجييــز: )وال قاعــد أبــوه(، فأمــا أبطانــه)وال قاعــد عمــرو( فألنــه ال 

. يف حـــني ذهـــب (2050)ع مـــن اننحـــاةوـــذهـــب اىل هـــذا وقـــد  (2025)ومتـــى أجـــازه عطـــف علـــى عـــاملني(( 

 ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ      ڀ ڀ ڀ چاألخفة إىل جواز انعطف مستدال بقونه تعـاىل 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ      ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ      ٹ  ٹ ٹ

توف انليـل واننهـار( جمـرور بـانعطف علـى اجملـرور انـذي قبلـه، وقونـه          . إذ قـال: )واخـ  (2052) چ ڇ      چ

)آيات نقوم يعقلـون( منصـوب بـانعطف علـى مـا عملـت فيـه )إن( فـانواو عنـده علـى هـذا عطفـت علـى              

 .(2051)عاملني: جار وهو )يف(، وناصب وهو )إن(

كسـائي قونـه   . ويبـدو أنهـا نسـبة صـحيحة إذ قـرأ ان     (2052)ونقل عـن انكسـائي وانفـراء اجلـواز أيضـا     

. يف اآليــات املباركــات املــذكورة آنفــا، ووافقــه انفــراء يف    (2052)نثانثــة بانكســر اتعــاىل: )آيــات( انثانيــة و 

 .(2055)قراءته )آيات( باخلف  على تأويل اننصب

وعلل املانعون  ذا انعطف بان حرف انعطف إمنـا وضـع نينـوب عـن انعامـل، ويغـخ عـن إعادتـه،         

د وعمـرو( فقـد أغنـت انـواو عـن إعـادة )قـام( وإن كـان معنـاه )قـام زيـد            آال تـرى أنـك إذا قلـت: )قـام زيـ     

وقــام عمــرو(، فلمــا كــان حــرف انعطــف كانعامــل يف نيابتــه عنــه وإجيابــه نإلعــراب انــذي يقتضــيه        

انعامل األول نلثاني، وكان انعامل انواحد ال يعمل عملني خمتلفني وجب ملـا يقـوم مقامـه أال ينـوب     

ملا كان األصل انذي هـو انعامـل ال جيـوز أن يعمـل عملـني وجـب يف انفـرع        عن شي ني خمتلفني؛ ألنه 

 .(2051)انقائم مقامه أال يعمل عملني؛ ألن انفرع أضعف من األصل

                                                           
، واحلـق أنِّ سـيبويه مل يصـرح بـاحلكم علـى هـذه املسـأنة منًعـا أو جــوازا يف          1/155، وآرتشـاف انضـرب:   72-1/71األصـول :  ينظر: (2022)

 . 11، 15، 2/12انكتاب:  كتابه . ينظر : 
 .2/102اننكت يف تفسري كتاب سيبويه:  (2025)
، وتسـهيل  2/222، وانتبصـرة وانتـذكرة:   75، 1/15، 52-2/50واألصـول:  ، 2/55، 122-2/127، وانكامـل:  2/255ينظر: املقتضب:  (2050)

 .127، وانتوابع يف كتاب سيبويه: 272انفوائد: 
 .5، 2، 2اجلاثية:  (2052)
ــاب:   (2051) ــر: انكتـ ــب:       2/15ينظـ ــر: املقتضـ ــرآن(، وينظـ ــاني انقـ ــه انعطـــف يف )معـ ــوز بـ ــا جيـ ــد نصـ ــرة 2/255،)ا ـــامة( ومل أجـ ، وانتبصـ

 .1/155، ونقل أبو حيان عنه املنع، واجلواز ينظر: ارتشاف انضرب: 2/212، وشرح انكافية: 2/102ننكت: ، وا2/225وانتذكرة: 
، ونقــل انرضــي واجلــامي عــن ابــن   25، واخلــوف اننحــوي بــني انكــوفيني:   1/221، ومغــخ انلبيــب:  1/155ينظــر: ارتشــاف انضــرب:   (2052)

سـبته، ونقـل عـن أبـن مانـك أنـه نسـب إىل انفـراء املنـع، وموافقتـه نسـيبويه.            احلاجب أنه نسب إىل انفراء اجلـواز، وتابعـه انرضـي يف ن   

 .1/52، وانفوائد انضيائية: 215-2/212ينظر: شرح انكافية: 
 ، وهي قراءة محزة أيضا.522، واملستنري يف انقراءات انعشر: 552ينظر: انسبعة يف انقراءات:  (2052)
 .252كوفيني: ، وحنو انفراء ان2/25ينظر: معاني انقرآن:  (2055)
 .225-2/222، وانتبصرة وانتذكرة: 1/15ينظر: األصول:  (2051)
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ــدو   ــد فانـــذي يبـ ــاملني،     -واهلل أعلـــم–وبعـ ــوني عـ ــع انعطـــف علـــى معمـ ــه األحســـن منـ أن انوجـ

ثـره، فضـو عـن انقيـاس، إال أن     واألفضل أن يكون انكوم على هذا، إذ إنه حكـم مـبخ علـى انسـماع أك    

 من يتكلم به ال ينبغي أن يااخذ على هذا: ألن دة قراءة سبعية أباحت انتكلم به.
 

( منــع اننحــاة عطــف االســم انظــاهر علــى انضــمري اجملــرور مــن غــري إعــادة حــرف اجلر.قــال           1)

ســـيبويه:))وال جيـــوز أن تعطـــف علـــى انكـــاف اجملـــرورة االســـم؛ألنك ال تعطـــف املظهـــر علـــى املضـــمر   

فهــو حيكــم بــاملنع صــراحة يف حــني حكــم    (2057)( ((وأخيــَك  .ال جيــوز أن تقــول: )هــذا نــكَ …اجملــرور

 ، وقصر اجلواز على انشعر وجعل منه قول انشاعر: (2052)اتها بانقبح يف موطن آخرعلى املسأنة ذ

 من عجِب اِمواأليِّ فما بَك ذهْب نا        فشتُمَتونا َوُجْهَت بَتقرَّ فانيوَم

إال أن قبحه ينبغي أن حيمـل علـى املنـع نتصـرحيه بـه يف انـنص املـذكور بـدءا، ونعـل مـا ياكـد            

ن أن عطــف انظــاهر اجملـرور علــى املضــمر اجملــرور غــري  ن ســيبويه ))بــيِّهـذا مــا ذكــره انشــنتمري مـن أ  

 .(2055)جائز((

وقد ذكر  انسريايف أن أبـا عثمـان املـازني أحـتج نسـيبويه وذكـر أنـه ملـا كـان املضـمر اجملـرور ال            

يعطف على انظاهر إال بإعادة اخلاف ، كقونك: )مررت بزيد وبك( كذنك تقـول: )مـررت بـك    

 .(2200)حد منهما على صاحبه، وذكر أن املربد شايعه يف هذاوبزيد(، فتحمل كل وا

. إال أبــن (2202)وفضــو عــن املــازني واملــربد وانســريايف، فقــد منــع انعطــف وــع غفــري مــن اننحــاة        

 ، فقد جوزا عطف انظاهر على انضمري اجملرور من غري إعادة حرف اجلر.(2202)، وأبا حيان(2201)مانك

ى انضــمري اجملــرور إىل كــل مــن يــونس، واألخفــة، وأود ههنــا أن أتنــاول نســبة جــواز انعطــف علــ

ــل،           ــن عقيـ ــراوي، وأبـ ــاري، وانكنغـ ــات األنبـ ــي انربكـ ــربي، وأبـ ــن انعكـ ــل مـ ــب كـ ــد نسـ ــوفيني: فقـ وانكـ

. اجلــواز إىل انكــوفيني فقــط، يف حــني نســبه إىل انكــوفيني ويــونس واألخفــة كــل مــن:  (2202)واجلــامي

                                                           
 .2/122انكتاب:  (2057)
 .221-1/222ينظر: املصدر نفسه:  (2052)
 .2/112اننكت يف تفسري كتاب سيبويه:  (2055)
 .2/25)ا امة( وما نسبه إىل املربد أمر صائب، ينظر: انكامل:  1/222ينظر: انكتاب:  (2200)
، 1/75، 2/222، واألصـول:  2/111، وجامع انبيان: 2/112، ومعاني انقرآن )األخفة(: 152-2/151ي انقرآن )انفراء(: ينظر: معان (2202)

، وانتبصـرة وانتـذكرة:   2/121، واخلصـائص:  57، وانلمـع يف انعربيـة:   512، واملسـائل املشـكلة )انبغـداديات(:    22، واجلمل يف اننحو: 225

، وشــرح 1/27، واملفصــل: 21، ومنثــور انفوائــد: 1/101، وإعــراب انقــرآن املنســوب نلزجــا : 1/222: ، وشــرح املقدمــة احملســبة2/220-222

 .1/121، واألشباه واننظائر: 25-1/22، وانفوائد انضيائية: 122، 2/122، وشرح اجلمل: 72، 1/50املفصل: 
 .1/125، وشرح ابن عقيل: 277ينظر: تسهيل انفوائد:  (2201)
 .1/152: ينظر: ارتشاف انضرب (2202)
ــرآن:    (2202) ــراب انقـ ــان يف إعـ ــر: انتبيـ ــاف: 217-2/211ينظـ ــويف:  1/212، واألنصـ ــو انكـ ــويف يف اننحـ ــل:  12، واملـ ــن عقيـ ــرح ابـ ، 1/125، وشـ

 .1/25وانفوائد انضيائية: 
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، وانــدكتور (2205)وانســيوطي، واألوــونيأبــن مانــك، وانرضــي األســرتبادي، وأبــي حيــان، وأبــن هشــام، 

ــاح، وعفيــف دمشــقية، وخدجيــة املفــط، وكــريم           عــدنان امــد ســلمان، وانــدكتور صــاحب أبــو جن

، يف حــني نســبه انــدكتور فــائز فــارس إىل  (2201)ســلمان احلمــد، وانــدكتور زهــري عبــد احملســن ســلطان 

 .(2207)انفراء ويونس

أمـــا األخفـــة فقــد رجعـــت إىل )معـــاني   وردا علــى مـــا نســـبه حناتنــا وباحثونـــا األفاضـــل. أقــول:   

 ٿ ٿ ٿ چانقــرآن( فوجدتــه اــانف متامــا مــا نســب إنيــه إذ قــال تعقيبــا علــى قــول اهلل تعــاىل:         

ــهم:        (2202)چ ٹٹ   ٹ  ٹ ــال بعضـ ــام، وقـ ــوا األرحـ ــوبة. أي اتقـ ــام( منصـ ــاىل: )واألرحـ ــال اهلل تعـ ))قـ

 . (2205)ى املضمر اجملرور((، واألول أحسن؛ ألنك ال ءري انظاهر اجملرور عل(*))واألرحام( جر

 فهو يرجح قراءة اننصب؛ ألنه نتنع عنده عطف انظاهر اجملرور على املضمر اجملرور.

أما ما نسب إىل انكوفيني فقد ذهـب انفـراء وانطـربي إىل عكـس مـا نسـب إنـيهم متامـا. فهـا هـو           

  انفراء يقول: ))انعرب ال ترد خمفوضا على خمفوض وقد كخ عنه، وقد قال انشاعر:

 . ُففاِنغوط َن ا       وما بينها وانكعِبَنانسواري سيوَف يف مثِل ُقعّلُن

. فـانفراء ننـع انعطـف إال يف انشـعر، وتبعـه انطـربي إذ       (2220)وإمنا جيوز هذا يف انشعر نضيقه((

قال: يف قول من قرأ )األرحام( باجلر: ))فعطف بظاهر على مكخ خمفوض، وذنـك غـري فصـيح مـن     

ب، ألنها ال تنسق بظاهر على مكنى يف اخلف ، إال يف انشـعر، وذنـك نضـيق انشـعر،     انكوم عند انعر

 .(2222)وأما انكوم فو شيء يضطر املتكلم إىل اختيار املكروه من املنطق، وانرديء يف اإلعراب منه((

وقــد أعــاد ذكــر انبيــت انــذي أورده انفــراء. هــذا فضــو عــن أن دــة أمــرا أراه يبعــد عــن انكســائي      

ويــرجح عنــده منــع انعطــف. أال وهــو عــدم قراءتــه )األرحــام( بــاجلر، بــل وافــق انقــراء اخلمســة  اجلـواز،  

قـــراءتهم انلفظـــة باننصـــب. خمانفـــا شـــيخه محـــزة مـــع أنـــه ))قـــرأ عليـــه أربـــع مـــرات عرضـــا، وعليـــه    

ويــزاد علــى مــا تقــدم أنــخ وجــدت ثعلبــا ينقــل عــن انكســائي كومــا يفهــم منــه منعــه    .(2221)اعتمــاده((

                                                           
ظــائر:  ، واألشــباه وانن2/251، وأوضــح املســانك:  1/152، وارتشــاف انضــرب:  2/210، وشــرح انكافيــة:  272ينظــر: تســهيل انفوائــد:    (2205)

 .2/222، وحاشية انصبان: 1/121
)ا ـامة( ونسـبه أيضـا إىل قطـرب وانشـلوبني،       2/122، ومل يـذكر يونسـا، وشـرح اجلمـل:     152ينظر: انتوابع يف كتـاب سـيبويه:    (2201)

 120رة: ، واخلوف اننحوي بني علماء مدرسة انبص202، وحنو انقراء انكوفيني: 220وخطى مثعرتة على طريق ءديد اننحو انعربي: 

 ، )ا امة(، ونسبه إىل قطرب أيضا.2/112)ب(، ومل يذكر األخفة، واننكت يف تفسري انكتاب: 
 )ا امة(. 57انلمع يف انعربية:  (2207)
 .2اننساء:  (2202)
 .111وهي قراءة محزة. وينظر: انسبعة يف انقراءات: ( *)
 )جـ(.120انبصريني: ، وينظر: اخلوف اننحوي بني علماء مدرسة 2/112معاني انقرآن:  (2205)
 .157، وينظر: اخلوف اننحوي وكتاب األنصاف: 152-2/151معاني انقرآن:  (2220)
 .2/111جامع انبيان:  (2222)
 .171راء انكوفيني: ق، وحنو ان2/525ر: طبقات انقراء: ينظ (2221)
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ــى امل  ــف علـ ــه       انعطـ ــل منـ ــه جيعـ ــده، ونكنـ ــمر، وال ياكـ ــى املضـ ــق علـ ــائي ال ينسـ ــال: ))انكسـ ــمر إذ قـ ضـ

. أي أن انكســائي ننــع انعطــف علــى انضــمري، وكــذنك توكيــده ، وبهــذا يتأكــد عــدم    (2222)قطعــا((

 صحة ما نسب إىل انكوفيني ويعهم .

ظري وقد علل املانعون نلعطف بأن املضمر اجملرور من االسم  نزنة انتنوين، وانعطف ن

انتثنية، فكما ال يعطف االسم على انتنوين، وال يثنى. كذنك ال يعطف على ما كان 

،وقيل؛ألن اجلار واجملرور  نزنة شيء واحد فلو عطفنا عليه امسا نكان  نزنة ما نو (2222) نزنته

، وقيل أيضا؛ألن املعطوف،واملعطوف عليه شريكان ال يصح (2225)عطف اسم على حرف وذنك ال جيوز

دهما إال ما صح يف اآلخر، فلما مل يكن نلمخفوض ضمري منفصل يصح عطفه على انظاهر يف أح

يف حني علل ابن جخ قراءة محزة )األرحام( باجلر على أن فيه  .(2221)مل يصح عطف انظاهر عليه

 .(2227))باء( ثانية، كأنه قال: و)باألرحام( ثم حذف )انباء( نتقدم ذكرها

بيـد املـتكلم   ر على املضـمر اجملـرور مـن غـري إعـادة اجلـار،       وانذي يرتجح عندي منع عطف انظاه

 .-واهلل اعلم– به الينبغي أن اّطأ ؛ ألن دة قراءة سبعية وردت به 

( ومن املسائل انط اختلف فيها اننحاة عطـف انظـاهر علـى انضـمري املرفـوع املتصـل مـن غـري         7)

مـا مـا يقـبح أن يشـركه املظهـر،      توكيد بضمري منفصـل، فسـيبويه يقـبح هـذا انعطـف إذ يقـول: ))وأ      

فـــإن نعتـــه حســـن أن يشـــركه …اهلل( وعبـــُد فهـــو املضـــمر يف انفعـــل املرفـــوع، وذنـــك قونـــك: )فعلـــُت

 ۇ چو، (2222) چ ڀ ڀ  ڀ ڀ چ(، وقــال اهلل عــز وجــل: وزيــٌد أنــَت املظهــر، وذنــك قونــك: )ذهبــَت

 ،    )ال( حسن ملكان  (2210) چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ چوقال عز وجل: …(2225) چ ۆ ۆ ۇ

 وقد جيوز يف انشعر. قال انشاعر:

 (2212)و ((رْم فَناملو تعسِّ تهادى     كرماِل وزهٌر ْتَلَبْقإذ َأ قلُت

فــانعطف عنــده قبــيح حتــى ياكــد انضــمري، أو يفصــل بفاصــل كـــ)ال( إال أنــه جــائز يف انشــعر      

 ره  ــــما ذك ونعل ما ياكد هذا  ، وحكم سيبويه بانقبح نيس فيه ما يوحي  نع أو جواز  . وعلى قلة

                                                           
 .2/212جمانس ثعلب:  (2222)
 .512ينظر: املسائل املشكلة )انبغداديات(:  (2222)
 .21نفوائد: ينظر: منثور ا (2225)
 .2/72ينظر: شرح املفصل:  (2221)
 .121/ 2ينظر: اخلصائص:  (2227)
 .12املائدة:  (2222)
 .25انبقرة:  (2225)
 .222األنعام:  (2210)
 .172/ 2، وينظر: 275 -272/ 1انكتاب:  (2212)
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 .(2211)انشنتمري من أن سيبويه ))استقبح انعطف على املضمر املرفوع حتى ياكد((

يف حـني   .(2215)، وذهب ابـن مانـك إىل أنـه ضـعيف    (2212)، وانرضي االسرتابادي(2212)وقد وافقه انصيمري

. مــن هــذه املســأنة مــوقفني. فمــرة    (2212)، وابــن يعــية (2217)، وابــن جــخ (2211)وقــف كــل مــن ابــن انســرا    

 مرة ننعون، األمر انذي يفهم منه أن تقبيحهم ينبغي أن حيمل امل املنع.يقبحون و

 چ ٹ ٹ    ٿ چوممن منعـه أيضـا األخفـة إذ قـال معقبـا علـى قونـه عـز وجـل:          

 (2215) :

، واننصـب أحسـن؛ ألنـك ال ءـري انظـاهر املرفـوع علـى املضـمر         (2220)))وقال بعضهم: )وشركا كم(

. فحســن؛ (2222) چ ک ڑ      ڑ ژ چل بينهمــا كمــا قــال:  املرفــوع، إال أنــه قــد حســن يف هــذا نلفصــ   

فـاألخفة ههنـا ننـع انعطـف مـن غريمـا فاصـل فـإن كـان           .(2221)ألنه فصـل بينهمـا بقونـه )ترابـا( ((    

هناك فاصل حسن عنـده انعطـف، وبهـذا يغـدو وهمـا مـا ذكـره انـدكتور زهـري عبـد احملسـن سـلطان             

 .(2222)املتصل من أن األخفة جييز عطف انظاهر على املضمر املرفوع

يبقى ندينا من أراء أئمة انبصريني رأي املربد، وها هو اانفهم يف هـذه املسـأنة فيجيـز انعطـف     

على قبح إذ قال: ))نو قلـت: )قـم وعبـد اهلل( كـان جـائزا علـى قـبح حتـى تقـول: ) قـم أنـت وعبـد اهلل(             

 .(2225)(. وقال أيضا: ))وهذا على قبحه جائز يف انكوم. أعخ )ذهبت وزيد( ((2222)((

وبهذا يغدو وهما ما عزاه أبـو انربكـات األنبـاري مـن أن انبصـريني ال جييـزون انعطـف علـى انضـمري          

، وقـد تقـدم مـذهب انبصـريني وانقسـامهم يف احلكـم       (2221)املرفوع املتصل إال علـى قـبح يف ضـرورة شـعر    

 فــم جيوزون انعطــب إنيهم أنهـوكذنك وهم اجلامي إذ نس  ، ، أو اجلواز على قبح أو املنع  ، بانقبح

  

                                                           
 .117/ 2اننكت يف تفسري كتاب سيبويه:  (2211)
 .225/ 2ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (2212)
 .251/ 2ينظر شرح انكافية:  (2212)
 .277ينظر: تسهيل انفوائد:  (2215)
 .75، ذكر أنه )ال حيسن(، وينظر: املوجز يف اننحو: 225/ 1، ذكر مصطلح )ال جيوز(، ويف املصدر نفسه: 75/ 1ينظر: األصول:  (2211)
 .51ينظر: انلمع يف انعربية:  (2217)
 عيف قبيح(.، وذكر أنه )ض17/ 2، ذكر انه )مل جيز(، ويف 2/71ينظر: شرح املفصل:  (2212)
 .72يونس:  (2215)
 .271وهي قراءة يعقوب. ينظر: املستثري يف انقرآت انعشر:  (2220)
 .17اننمل:  (2222)
(، ود. عـدنان امـد سـلمان يف )انتوابـع يف كتـاب      122/ 2، وممن منع أيضا ابن عصفور يف )شـرح اجلمـل:   221/ 1معاني انقرآن:  (2221)

 (.222اكيب غري انصحيحة حنويا يف انكتاب: ( و د.امود سليمان ياقوت يف )انرت150سيبويه: 
 .122املااخذات اننحوية:  (2222)
 .120/ 2املقتضب:  (2222)
 .2/25انكامل:  (2225)
 (.1/152، وممن نسب املنع إىل انبصريني أبو حيان يف )ارتشاف انضرب:275-272/ 1ينظر: اإلنصاف:  (2221)
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 . وقد تقدم أنه مذهب املربد وحده.(2227)بو تأكيد نكن على قبح

وقد نسبا إىل انكوفيني أنهم جيوزون انعطف من غري قبح، وقد وجـدت انفـراء جيـوز انعطـف. إذ     

: ))نو أنقيت )أنت( فقيل )أذهب وربـك فقـاتو(   چ ٺ ڀ ڀ  ڀ چقال يف قونه عز وجل: 

أذهــب بغــري )هــو(، وهــي بـــ)هو(، و  (2222) چ  ڱ  ڱ ڱ ڳ چدى انقــراءتني كــان صــوابا؛ ألنــه يف إحــ 

وقـد قـال   …أكثر يف كوم انعرب، وذنك أن املردود على االسم املرفـوع إذا أضـمر يكـره،    أنت وربك

 .(2225)ومل يقل )حنن( وكل صواب(( چ ک ڑ      ڑ ژ چاهلل تعاىل: 

ثـر أنـه إذا عطـف علـى ضـمري مرفـوع       يتبني من كـوم انفـراء أنـه يـرى أن انوجـه األصـوب واألك      

ياتى بضمري منفصل نكنه يرى أن املتكلم إن استغنى عـن انضـمري املنفصـل فهـو علـى صـواب مـع أنـه         

 .فهو إذن جييز انعطف بفاصل وبو فاصل  ( .قراءة )إنه يراكم وقبيلهمكروه، وكذنك استدل ب

ٌرو( قــال : يكــون نســًقا علــى مــا يف  وممــن جــوز أيضــا ثعلــب إذ قــال : ))  ) عبــُد اهلِل حــدِّثخ ، وعمــ  

، أي : يكون االسم انظـاهر ) عمرو(معطوفـا علـى انضـمري )هـو(       (2220) حدِّثخ ، وال يكون على األول ((

ــد اهلل (     ــى ) عبـ ــيس علـ ــدِّثخ ( ونـ ــدِّر يف )حـ ــوز       .املقـ ــه جيـ ــاري أنـ ــن األنبـ ــان إىل ابـ ــو حيـ ــب أبـ ــد نسـ وقـ

نــه االســتاذ انــدكتور امــد ضــاري محــادي   ، وممــن ذهــب إىل جــوازه انعــيخ فيمــا نقلــه ع  (2222)أيضــا

ســيدنا ( اذ ورد يف صــحيح انبخــاري انــه روي عــن   . نــوروده يف حــديث انرســول )  (2221)ووافقــه يف هــذا 

وأبــو بكــر  وأبــو بكــر وعمــر، وفعلــتُ  (  يقــول: كنــُت( انــه قــال: ))كنــت امســع رســول اهلل ) علــي )

نـي مـن   وجـار ٌ  ( أنـه قـال: ))كنـتُ   عمـر ) عـن سـيدنا   أيًضـا  أبـو بكـر وعمـر((، وروي    و وعمر، وانطلقُت

 .(2222)األنصار((

وبعــد فمــا دام اننحــاة خمــتلفني يف حكمهــم بــني املنــع، أو انقــبح، أو اجلــواز علــى قــبح، أو اجلــواز،  

أن األوىل جواز احلانتني انعطف بفاصل، وبغريه، بيـد أن األحسـن هـو     -واهلل اعلم–فانذي يبدو ني 

وم انعـرب، ويف كتـاب اهلل تعـاىل، ومـدار انكـوم كمـا هـو معلـوم         انعطف بفاصل؛ ألنه األكثر يف كـ 

 على األكثر دورانا على األنسنة، واألكثر شيوعا وآطرادا.

فعدم اإلواع على املنع، وورود انسماع، يدعو إىل عدم ختط ة من يعطـف انظـاهر علـى املضـمر     

 -واهلل اعلم–املرفوع من غري فصل بينهما 

                                                           
 .1/22ينظر: انفوائد انضيائية:  (2227)

 .چ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ چ اءة املصحف: ، وقر 17األعراف:  (2222)
 .202/ 2معاني انقرآن:  (2225)
 . 2/221جمانس انعلماء :  (2220)
 .152/ 1ينظر: ارتشاف انضرب:  (2222)
 .205نقو عن احلديث اننبوي انشريف:  222/ 2ينظر: شرح شواهد انعيخ:  (2221)
 .72/ 22، ومسند اإلمام أمحد: 25/ 1، 22، 2/12فتح انباري:  (2222)
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ن املنــع يف انعطــف بصــورة عامــة، وهــا أنــذا أعــرض ملــواطن املنــع انــط     تناونــت فيمــا تقــدم مــواط 

 ختص حروف انعطف كو على انفراد.
 

ومن مواطن املنـع فيهـا أنهـا ال تعمـل انعطـف إال إذا سـبقت باسـتفهام. كقونـك: )أقـام           ( أم:2)

 يعطـف بهـا إال   زيد أم أخوك(، ومعناه )أيهما قامت( فإن قلت: )قـام زيـد أم أخـوك( مل جيـز؛ ألن )أم( ال    

. وكـــذنك نتنـــع جوابهـــا (2225). وال تتقـــدم االســـتفهام فـــو تقـــول: )أم أتقـــولت((2222)بعـــد االســـتفهام

بـ)نعم( أو )ال(. قال سيبويه: ))اندنيل على أن قونك: )أزيد عندك أم عمـرو(  نزنـة قونـك: )أيهمـا     

كمــا أنــه إذا قــال   عنــدكت( أنــك نــو قلــت: )أزيــد عنــدك أم بشــر( فقــال املســاول )ال(. كــان اــاال،      

 .(2221))أيهما عندك( فقال )ال( فقد أحال((
 

وفيهمــا أن ســيبويه منــع إطــراح )مــا( مــن )إمــا( إال يف انشــعر، وجعــل منــه قــول     -ا:ا، أمِّــ( إمِّــ1)

 اننمر بن تونب:

 اَمَدْعُي فلْن خريٍف مْن وإْن      ٍفيِّمن َص ُدواِعه انرِّْتَقَس

 .(2222)وافقه اننحاة يف هذا، وقد (2227)وإمنا يريد: )وإما من خريف(

ومما نتنع هنا أيضا أن يذكر انفعـل بعـد )أمـا(؛ ألنهـا كثـرت يف كومهـم، واسـتعملت حتـى         

، وذكــر انســريايف أن حنــاة انبصــرة وانكوفــة متفقــون   (2225)صــارت كاملثــل املســتعمل، وكــذنك )إمــا(  

د عليـه ابـن والد بأنـه غـري     بيد أنه نقل عن املـربد أنـه جييـز إظهـار انفعـل بعـد )أمـا(، ور        .(2250)على املنع

 . وكذنك هو خمانف نإلواع.(2252)مسموع عن انعرب
 

(، ت اا بـل عمـرً  زيـدً  وفيه أنه نتنع أن يعطف بها بعد االستفهام، فـو يقـال: )أضـربتَ    -( بل:2)

      .(2252)، وقــد نقــل عــن انكــوفيني أنهــم ننعــون أن يعطــف بـــ)بل( بعــد غــري اننفــي وشــبهه      (2251)وال حنــوه

                                                           
 .25، وينظر: اجلمل يف اننحو: 215/ 2 انكتاب: (2222)
 .225/ 2ينظر: انكتاب:  (2225)
 .255، وينظر: اجلمل يف اننحو: 215/ 2انكتاب:  (2221)
 .70، وانتوابع يف كتاب سيبويه: 2/117ينظر: انكتاب:  (2227)
 .201/ 2، وشرح املفصل: 255، وضرائر انشعر: 12/ 2ينظر: املقتضب:  (2222)
 .201-205وانبغداديات: ، 152/ 2ينظر: انكتاب:  (2225)
 )ا امة(. 152/ 2ينظر: انكتاب:  (2250)
 .271-272، نقو عن املااخذات اننحوية: 21-22ينظر: االنتصار:  (2252)
 .222/ 2ينظر: حاشية انصبان:  (2251)
، وانتوابع 222/ 2، وذكر أن هشاما انضرير قال: )اال )ضربت زيدا بل إياك(، وشرح األووني: 221/ 2ينظر: مغخ انلبيب:  (2252)

 .110يف كتاب سيبويه: 
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أبــو انربكــات االنبــاري إىل أن انكــوفيني جييــزون انعطــف بـــ)بل( بعــد اننفــي واإلثبــات،    يف حــني ذهــب

 .(2252)وتبعه انرضي االسرتابادي يف هذا
 

ومن شروط انعطف بها أن يكـون مـا بعـدها مـن جـنس مـا قبلـها، فـو جيـوز: )قـدم            -( حتى:2)

ه، فــو جيــوز )قــدم زيــد احلـا  حتــى احلمــار(؛ ألنــه نــيس مـن جــنس املعطــوف عليــه، وأن يكــون جـزءا نــ   

و( إذ نـيس بعضـا منـه، وأن يكـون فيـه حتقـري أو تعظـيم، فلـو قلـت )رأيـت انقـوم حتـى زيــدا(             حتـى عمـرٌ  

 .(2255)وكان )زيد( غري معروف حبقارة، أو عظم مل جيز وإن كان بعضا منهم

دخــول االســتثناء،  وقــد ذكــر ابــن هشــام أن انــذي يضــبط نــك ذنــك أنهــا تــدخل حيــث يصــح ِّ       

 .(2251)نتنع، و ذا ال جيوز )ضربت انرجلني حتى أفضلهما(ومتتنع حيث 
 

( يِنال انعمـرَ  يِنومعناها إخرا  انثاني مما دخل فيه األول كقونـك: )ضـربت انزيـدَ    -( ال:5)

(؛ ألن األول ههنــــا مل يــــدخل يف شــــيء فيخــــر  منــــه     يِنال انعمــــرَ  يِنوال جيــــوز )مــــا ضــــربت انزيــــدَ   

 . (2252)، وال يعطف بها بعد اننفي(2257)انثاني

وال يعطف بها اجلملة االمسية، وال املاضي على املاضي، فو يقال: )قام زيد ال قعد(؛ ألن نفظة 

 .(2255))ال( موضوعة نعطف املفردات، وقد تعطف املضارع على املضارع

ونتنع تكريرها كسائر حروف انعطـف، ال تقـول: )قـام زيـد ال عمـرو ال بكـر( كمـا تقـول: )قـام          

و قصدت ذنك أدخلت انواو يف املكرر فقلـت: )وال بكـر، وال خانـدا(، فتخـر  )ال(     زيد، وعمرو، وبكر(، ون

 .(2210)عن انعطف، وتتمح  نتأكيد اننفي ندخول انعاطف عليها
 

وهــي نوســتدراك بعــد اننفــي، نــذنك ال تقــع بعــد اإلجيــاب. قــال ســيبويه: ))فــإن       -( نكــن:1)

ال يتــدارك بهــا بعــد إجيــاب، ونكنهــا  قلــت: )مــررت برجــل صــاحل ونكــن طــاحل( فهــو اــال؛ ألن )نكــن(   

)هــو( فقلــت: )مــا مــررت برجــل صــاحل ونكــن طــاحل(   يثبــت بهــا بعــد نفــي، وإن شــ ت رفعــت فابتــدأت علــى   

. وجيــوز أن تــدخل بعــد واجــب نــرتك قصــة إىل أخــرى، حنــو قونــك: )جــاءني زيــد نكــن عبــد اهلل مل            (2212)((

 .(2211)يأت(

                                                           
 .110، وانتوابع ف كتاب سيبويه: 1/272، وشرح انكافية: 1/157ينظر: األنصاف:  (2252)
 .51/ 2ينظر: شرح املفصل:  (2255)
 .217/ 2ينظر: مغخ انلبيب:  (2251)
 .227/ 2ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (2257)
 .125/ 1، وشرح ابن عقيل: 120/ 2ينظر: شرح اجلمل:  (2252)
 .1/272، وشرح انكافية: 120/ 2ينظر: شرح اجلمل:  (2255)
 .272/ 1ينظر: شرح انكافية:  (2210)
، وانتبصرة 52، وانلمع يف انعربية: 25، واجلمل يف اننحو: 57/ 1، 122/ 2، واألصول: 21/ 2، وينظر: املقتضب: 225/ 2انكتاب:  (2212)

 .201/ 2، وشرح املفصل: 2/221وانتذكرة: 
 .221/ 2، وانتبصرة وانتذكرة: 1/57، واألصول: 21/ 2ب: ينظر: املقتض (2211)
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تصــم زيــد وعمــرو( نــو قلــت: )اختصــم زيــد( مل ونتنــع معهــا حــذف املعطــوف. حنــو )اخ -( انــواو:7) 

 .(2212)جيز

وإذا اقرتنت )انواو( بـ)ال( وجب أن تسبق بنفي، ومل يقصد املعية، حنـو )مـا قـام زيـد، وال عمـرو( نيفيـد       

أن انفعل منفي عنهما يف حانة االجتماع واالفرتاق، وإذا فقد أحد انشرطني امتنـع دخو ـا، فـو جيـوز )قـام      

 .(2212))ما اختصم زيد وال عمرو( زيد وال عمرو(، وال

 

 -ومن مواطن املنع انط أوردها اننحاة فيه: -اننعـــت:

( منع اننحاة نعت املعرفة باننكرة، ونعت اننكرة باملعرفة، وقد ذكر سيبويه هذا يف مواضع متعددة 2) 

زهـا يف أخـرى، إذ   . بيد أنه نقل عن شيخه اخلليل أنه قـبح يف مـرة نعـت اننكـرة باملعرفـة، وأجا     (2215)من كتابه

نقل عنه أنه قال: ))استقبح أن أقول )هذه مائة ضرب األمري(، فاجعـل )انضـرب( صـفة فيكـون نكـرة وصـفت       

فاخلليل ههنا يستقبح نعت اننكرة باملعرفة، إال أنه عاد فأجازه. قال سيبويه: ))وزعم اخلليـل   (2211) عرفة((

 .(2217)يد( إذا أردت أن تشبهه بـ)أخي زيد( (()رمحه اهلل( أنه جيوز أن يقول انرجل: )هذا رجل أخو ز

ومل يرت  سيبويه قول شيخه هـذا وذكـر أنـه ))قبـيح ضـعيف ال جيـوز إال يف موضـع االضـطرار، ونـو          

جاز هذا نقلت: )هذا قصري انطويـل( تريـد: )مثـل انطويـل( فلـم جيـز هـذا كمـا قـبح أن تكـون املعرفـة حـاال             

ألنـك تـنق  مــا تكلمـت بــه، فلـم جيامعــه يف احلـال، كمــا       أقــبح؛نلنكـرة إال يف انشـعر، وهــو يف انصـفة    

. وني على مـا  (2215)، وقد ذكر انشنتمري أن سيبويه استضعف ما زعمه اخلليل(2212)فارقه يف انصفة((

 تقدم عدة تعقيبات: 

يف اننصوحل انسابقة نلخليل وسيبويه وكذنك نص األعلم يظهر بوضوح عدم اسـتقرار   -2

انــة. ممــا ياكــد مــا ذهبــت إنيــه ســابقا مــن عــدم اســقرار هــذه           املصــطلح انــذي يعــرب بدقــة عــن احل    

املصــطلحات نــدى اننحــاة، فاخلليــل يقــبح، وجيــوز، وســيبويه يضــعف، ويقــبح، وننــع، يف حــني جيمــع   

األعلــم هــذه املصــطلحات انثوثــة نســيبويه بتعــبري انضــعيف، وقــد بينــت فيمــا ســبق أن نكــل مــن هــذه   

 األخرى. املصطلحات دالنته اخلاصة انط متيزه عن

انذي يفهم من كوم اخلليل انذي نقله عنه تلميذه األمني سيبويه أنه جيوز هذه احلانـة   -1

 نكن على قبح، وبهذا يكون قد حانف، أو خانفه أغلب اننحاة انذين أتوا بعده.

إن انتعبريات وإن تعددت نـدى سـيبويه يف احلكـم علـى هـذه املسـأنة إال إنهـا يفهـم منهـا أنـه            -2

اننكــرة باملعرفــة، إذ تكــرر يف انــنص قونــه: ال جيــوز، ومل جيــز، كمــا أنــه قصــر جــوازه علــى       ننــع نعــت

                                                           
 .117/ 1ينظر: شرح ابن عقيل:  (2212)
 .1/52ينظر: األشباه واننظائر:  (2212)
 .12، وانتوابع يف كتاب سيبويه: 222-221، 7، 1/1ينظر: انكتاب:  (2215)
 .212-1/210انكتاب:  (2211)
 .27ننحوية: ، وينظر: املااخذات ا2/212املصدر نفسه:  (2212)و  (2217)

 

 .2/251ينظر: اننكت يف تفسري كتاب سيبويه:  (2215)
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موضــع االضــطرار، فضــو عــن إشــارته إىل املنــع يف مــواطن أخــرى مــن كتابــه كمــا تقــدم. وقــد حكــم    

 .(2270)أغلب اننحاة على هذه املسأنة باملنع

ر انشنتمري ما ذكـره سـيبويه   وعلل سيبويه املنع بقونه: )ألنك تنق  ما تكلمت به(، وقد فس

ــر          ــة واآلخـ ــدهما معرفـ ــون أحـ ــوز أن يكـ ــد،فو جيـ ــيء واحـ ــوف كشـ ــفة واملوصـ ــد أن انصـ ــه: ))يريـ بقونـ

. وقيل: إن ))انعلة يف امتناع وصف املعرفة باننكرة هـو ملـا بينهمـا مـن املخانفـة؛ ألن اننكـرة       (2272)نكرة((

ختصـاحل، فهـي كانواحـد، فكمـا ال     تدل على انشياع وانعموم، فهي كـاجلمع، واملعرفـة تـدل علـى اال    

ــاننكرة، وال اننكــــرة     ــة بــ يوصــــف انواحــــد بــــاجلمع، وال اجلمــــع بانواحــــد، فكــــذنك ال توصــــف املعرفــ

وقيــل ))ال توصــف املعرفــة بــاننكرة؛ ألن انصــفة إلزانــة االشــرتاك انعــارض، واننكــرة ال   .(2271)باملعرفــة((

 توصــف اننكــرة باملعرفــة؛ ألن املعرفــة  تزيــل االشــرتاك انعــارض، فبطــل أن توصــف املعرفــة بــاننكرة، وال 

 .(2272)أن تكون تابعة نلنكرة(( …أحق بانتقديم، وال جيوز

. (2272)أبـا حيـان، وانسـيوطي، واألوـوني، وانصـبان     أبـا علـيِّ انفارسـيِّ ، و   وأود اإلشارة ههنا إىل أن 

 من انقدماء، واألستاذ إبـراهيم مصـطفى، وانـدكتور عـدنان امـد سـلمان، وكـريم سـلمان احلمـد         

قـد نسـبوا إىل األخفـة أنـه جييـز وصـف اننكـرة باملعرفـة إذا ختصصـت بانوصـف،            (2275)من املعاصـرين 

ومـا   (2271چ ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چوذكروا أنه جعل منه قونه تعـاىل:  

ــا وباحثونــا األفاضــل إىل األخفــة أمــر بعيــد عــن انصــحة، فقــد حتققــت مــن األمــر يف             نســبه حناتن

(، . وقـال بعضـهم: )األونيـانِ   …))تعقيبـا علـى اآليـة انسـابقة:     كتابه )معاني انقرآن( فوجدته يقـول  

هما حتـى صـارا   وبها نقرأ؛ ألنه حني قال: )يقومان مقامهما من انذي أستحق عليهم( كأنه قـد حـدَّ  

(، فأجرى املعرفة عليهما بدال ومثل هذا ممـا جيـري علـى املعنـى     كاملعرفة يف املعنى، فقال: )األونياِن

 كثري. قال انراجز:  

 نذورا وجبْت األمورا       صوم شهوٍر متلُك يوَم عليَّ

 ا منحوراًدا مقّلوبدًن
 

                                                           
، واجلمــل يف 22، وشــرح انقصــائد انســبع اجلاهليــات: 1/22، واألصــول: 2/202، واملقتضــب: 2/152ينظــر: معــاني انقــرآن )انفــراء(:  (2270)

، وشـرح املقدمـة احملسـبة:    2/215نتـذكرة:  ، وانتبصـرة وا 2/252، وسر صناعة اإلعـراب:  22-21، وانلمع يف انعربية: 25، 22، 22اننحو: 

 .1/251، وشرح أبي عقيل: 2/222، وشرح املفصل: 112-110، وأسرار انعربية: 1/227
 .2/251اننكت يف تفسري كتاب سيبويه:  (2272)
 .112-110، وينظر: أسرار انعربية: 1/227شرح املقدمة احملسبة:  (2271)
 .2/215انتبصرة وانتذكرة:  (2272)
، 2/10، وحاشـية انصـبان:   227-1/221، وهمـع ا وامـع:   1/520ارتشـاف انضـرب:    ، 2/215يف علل انقـراءات انسـبع :   احلجةينظر: (2272)

 .111وانتوابع يف كتاب سيبويه: 
 .101، واخلوف اننحوي بني علماء مدرسة انبصرة: 111، وانتوابع يف كتاب سيبويه: 211ينظر: أحياء اننحو:  (2275)
 .207املائدة:  (2271)
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فـاألخفة ال يـذكر اننعـت انبتـة، وإمنـا        .(2277)فجعله على )أوجب(؛ ألنه يف معنى: قـد أوجـب((  

 جيعل )األونيان( بدال من قونه: )ف خران(.

))وأختلـف أهـل انعربيـة يف    ونعل مـا ياكـد قـوني هـذا مـا ذكـره انطـربي يف هـذه اآليـة إذ قـال:           

انرافــع نقونــه )األونيــان( إذ قــرف كــذنك، فقــال بعــ  حنــويي انبصــرة )يعــخ األخفــة(: يــزعم أنــه  

رفع ذنك بدال من )آخران( يف قونه )ف خران يقومان مقامهما(، وقال: إمنـا جـاز أن يبـدل )األونيـان(     

ن أسـتحق علـيهم( كـان كأنـه قـد      وهو معرفة من اننكرة؛ ألنه حني قال: )يقومان مقامهما من انذي

. ومــن ثــم أورد (2272)حــدهما حتــى صــار كاملعرفــة يف املعنــى، فقــال: )األونيــان( فــأجرى املعرفــة بــدال((  

انشعر انذي أستشهد به األخفة، وفضو عما تقدم فإن األخفة ذكر كوما ياكد منعـه إذ قـال:   

(، ونيس )راكب( من صفته؛ ألن هـذا  ))إذا قلت: )جاء عبد اهلل راكبا( فقد شغلت انفعل بـ )عبد اهلل

فهــو ننــع أن يكــون   (2275)نكــرة وهــذا معرفــة، وإمنــا ج ــت بــه نتجعلــه امســا نلحــال انــط جــاء فيهــا((       

 )راكبا( صفة ألنه نكرة و)عبد اهلل( معرفة.

وبناءا على ما تقدم من منع وصف اننكرة باملعرفة فقد منع اننحاة وصف املعارف باجلمـل؛ ألن  

وال توصـف اننكـرة باملعرفـة كمـا تقـدم،  فـو جيـوز )مـررت بزيـد أبـوه كـريم( إذا أردت            اجلمل نكـرات،  

، فــإذا أردت اننعــت أدخلــت )انــذي( فتقــول: )مــررت بزيــد انــذي أبــوه قــائم( فتكــون قــد     (2220)نعــت )زيــد(

 .(2222)توصلت إىل وصف املعارف باجلمل بدخول واسطة

ذ نقل سـيبويه عـن اخلليـل أنـه قـال: ))ال      وكذنك نتنع نعت املعرفة واننكرة إذا اجتمعا معا، إ

جيوز أن تصف اننكرة، واملعرفة كما ال جيوز وصـف املخـتلفني، وذنـك قونـك: )هـذه ناقـة وفصـيلها        

انراتعان( فهذا اال؛ ألن انراتعان ال يكونان صفة نلفصل، وال انناقة، وال تسـتطيع أن ءعـل بعضـا    

 .(2221)نكرة وبعضا معرفة((

ة على املوصوف، ونتنع كذنك أن تعمل انصـفة فيمـا قبـل املوصـوف؛     ( نتنع تقديم انصف1)

ألنهــا مــن متــام املوصــوف. قــال أبــن انســرا : ))ال جيــوز أن تقــدم انصــفة علــى املوصــوف، وال أن تعمــل     

 .(2222)انصفة فيما قبل املوصوف، وال تقدم شي ا بصيغه اجملهول مما يتصل بانصفة على املوصوف((

واز علــى مـا مســع، وذكــر أن انصـفة إذ قــدمت تكــون مبنيـة علــى انعامــل    إال أن أبـن عصــفور قصـر اجلــ  

 املتقدم، وما بعدها بدل منها حنو:  

                                                           
 .2/111ني انقرآن: معا (2277)
 .7/225جامع انبيان:  (2272)
 .2/105معاني انقرآن:  (2275)
 .1/255، وشرح أبن عقيل: 2/222، وشرح املفصل: 1/221، وشرح املقدمة احملسبة: 1/22ينظر: األصول:  (2220)
 .1/221، وشرح املقدمة احملسبة 1/22ينظر: األصول:  (2222)
 .21مل يف اننحو: ، واجل1/22، وينظر: األصول: 1/55انكتاب:  (2221)
 .15-12، واجلملة انعربية: 2/152، واننكت يف تفسري كتاب سيبويه: 1/115األصول:  (2222)
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 (2222)اا حيدًرعمًر انعمِر وبانطويِل

أما معمول انصفة، فقد نقل أبن مانك عن انكوفيني أنهم جيوزون تقديم معمول انصـفة علـى   

ال يتقــدم علــى املتبــوع، فــو يتقــدم معمونــه  املوصــوف، وأعــرتض علــى مــا ذهبــوا إنيــه وذكــر أن انتــابع 

 .(2225)عليه
 

ــأجنى     2) ــع انفصــل بــني انصــفة واملوصــوف ب ، وقــد نقــل ثعلــب عــن هشــام أنــه ننــع       (2221)( نتن

انفصـــل وكـــذنك انفـــراء إذا مل يكـــن انفاصـــل كومـــا تامـــا. إذ قـــال يف قـــو م: )قـــام زيـــد يف انـــدار    

م بصــلة، وانفــراء يقــول يف انتــام، وال يقــول يف  انظريــف( ))هشــام ال جييــز أن حيــول بــني اننعــت واالســ 

 .(2227)انناقص. أي إذا   انكوم يف انصلة أجاز اننعت، وإذا مل يتم مل جيز((

   ىئ    مئ حئ چيف حــني جــوز أبــن عصــفور انفصــل همــل االعــرتاض، وجعــل منــه قونــه تعــاىل          

نــه ال . ففصــل بــني انقســم، وصــفته، وهــو )عظــيم( بقونــه )نــو تعلمــون( وذكــر أ    (2222)چ جب يئ

 . (واهلل أعلم)، وهو املذهب احلق فيما يبدو (2225)جيوز فيما عدا ذنك إال يف ضرورة شعر
 

( نتنع حذف املوصوف وإقامـة انصـفة مقامـه، إال إذا أمـن انلـبس، فقـد قـبح سـيبويه قونـك          2)

نكنــه ذكــر أنــه مســع  .(2250))ائــتخ ببــارد( تريــد:  ــاء بــارد؛ ألنــه قبــيح أن تضــع انصــفة موضــع االســم 

   انعرب املوثوق بهم يقول: )ما منهم مات(، يريد )ما منهم من أحٍد مات( ومثله قول انشاعر: بع

 ِمَسْيوَم ٍبَسها يف َحُلُضْفَي      ِمما يف قومها مل تيَث نو قلَت

 .(2252)(، وذكر أنه حذف ختفيفا، واستغناءا بعلم املخاطب  ا يعخيريد )ما يف قومها أحٌد

املــربد بقونــه: ))فأمــا )عشــرون أنــا رجــل( فــو جيــوز، وإمنــا أمتنــع مــن  ومــا قبحــه ســيبويه منعــه 

أنك ال تقيم انصفة مقام املوصـوف حتـى تـتمكن مـن بابهـا، حنـو )مـررت بظريـف(، و)مـررت بعاقـل(؛           

ألنهما أمساء جارية علـى انفعـل، و)انـا رجـل( إمنـا معنـاه: )كامـل( فلـيس  ـأخوذ مـن فعـل، و)مـا(             

رت برجل أي رجل(، فعلى هذا تقع انصفات موقع املوصـوف، ومتتنـع، واملرفـوع،    زائدة، فإمنا معناه )مر

  .(2251)واملنصوب كاملخفوض((

                                                           
 .2/122، وشرح اجلمل: 122ينظر: املقرب:  (2222)
 .212، وتسهيل انفوائد: 1/2251ينظر: شرح انكافية انشافية:  (2225)
 .555-1/552، وارتشاف انضرب: 2/517شافية: ، وشرح انكافية ان125، واملقرب: 2/112ينظر: شرح اجلمل:  (2221)
 .1/520جمانس ثعلب:  (2227)
 .71انواقعة:  (2222)
 .150-125، واملقرب: 111-2/112ينظر: شرح اجلمل:  (2225)
 .215-212، وينظر: انتوابع يف كتاب سيبويه: 2/170ينظر: انكتاب:  (2250)
وتبعه يف هذا أبن جخ إال أنه جعل حذف املوصوف وإقامة انصفة ، 215، وينظر: انتوابع يف كتاب سيبويه: 2/221ينظر: انكتاب:  (2252)

 .2/122مقامه على كل حال قبيح، وهو يف بع  األماكن أقبح منه يف بع  )ينظر: سر صناعة اإلعراب(: 
 .152-2/152املقتضب:  (2251)
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وأتفـق سـيبويه واملــربد بأنـه إذا أمـن انلــبس وعلـم املخاطـب جــاز احلـذف؛ ألنـه مســع مـن انعــرب،          

السـم  . يف حـني ذكـر أبـن عصـفور أن انصـفة إن كانـت يف تقـدير ا       (2252)وقد منع هذا فريق من اننحاة

فيمتنـع حــذف موصـوفها، وإقامتهــا مقامـه. إال مــع )مــن( حنـو )منــا ظعـن ومنــا أقـام( يريــد )فريــق أو       

إنسان(، أو أن تكون انصفة صفة متييز نـ )نعم( حنو )نعم انرجل يقوم( أي )رجو يقوم(، أو يتقدم مـا  

دا( فحـذف نلدالنـة،   يدل على املوصـوف مـن نعتـه حنـو قـو م )أال مـاء ونـو بـاردا( يريـد )ونـو مـاءا بـار            

 .(2252)وغري هذا نتنع حذف املوصوف وإقامة انصفة مقامه

ــبهم إذا أردت أن        ــيس نـــك أن تـ ــيني، ونـ ــفة تبـ ــا؛ ألن انصـ ــي أيضـ ــذفها هـ ــع حـ ــفة فيمتنـ ــا انصـ أمـ

، وقد علل أبن يعية منع حذف انصفة واملوصوف بأنه ملا كانا كانشيء انواحد مـن حيـث   (2255)تبني

صــل مــن جمموعهمــا كــان انقيــاس أن ال حيــذف واحــد منهمــا؛ ألن    كــان انبيــان واإليضــاح إمنــا حي 

حذف أحدهما نق  نلغرض، وتراجع عما أعتزموه، وذكر أيضا إن علة منع حـذف املوصـوف فضـو    

عــن أن انقيــاس يأبــاه، فإنــه ر ــا وقــع يف حذفــه نــبس، فلــو قلــت، )مــررت بطويــل( مل يعلــم مــن ظــاهر     

 .(2251)ثوب، وحنو ذنك مما قد يوصف بانطولانلفظ أن املمرور به إنسان، أو رمح، أو 

( نتنــع نعــت انضــمري، واننعــت بــه. قــال ســيبويه: ))وأعلــم أن املضــمر ال يكــون موصــوفا، مــن    5) 

قبل أنك إمنا تضمر حني تـرى أن احملـد  قـد عـرف مـن تعـخ، ونكـن  ـا أمسـاء تعطـف عليهـا، تعـم،             

 ا  ـــــبة حنو: )أخيك(، و)صاحبك(، وموتاكد، ونيست صفة؛ ألن انصفة حتلية حنو انطويل، أو قرا

 .(2257)أشبه ذنك، أو حنو األمساء املبهمة((

فسيبويه ننع نعت انضمري ههنا؛ ألن املتكلم ال يضمر إال عنـدما يعلـم أن املخاطـب يعـرف مـن      

يعخ، وحني ذاك ال حاجة ننعت املعـروف، أي انـه أصـبح معرفـة، وال حاجـة إىل نعـت املعرفـة، ومنـع أن         

ضمري نعتـا؛ ألنـه نـيس حبليـة كــ)انطويل(، وال قرابـة حنـو )أخيـك، وصـاحبك(، وال مـبهم           يكون ان

حنو )هذا، وذاك( أي أنه فاقد ملعنـى انوصـفية، وهـو اندالنـة علـى قيـام معنـى بانـذات؛ ألنـه يـدل علـى            

، وكــذنك فــإن املضــمرات أخــص األمســاء وأعرفهــا، فــو جيــوز أن   (2252)انــذات ال علــى قيــام معنــى بهــا 

 .(2255)ابعا ملا هو أنقص منه يف انتعريفيكون ت
                                                           

 .2/125واننظائر: ، واألشباه 1/102، ومغخ انلبيب: 2/22، 10، 2/55، وشرح املفصل: 1/22ينظر: األصول:  (2252)
 .125-122، واملقرب: 275، 110، 2/125ينظر: شرح اجلمل:  (2252)
 .1/100، وارتشاف انضرب: 1/272، واخلصائص: 2/112ينظر: األصول:  (2255)
 .2/125، واألشباه واننظائر: 2/55ينظر: شرح املفصل:  (2251)
، وشـــرح 2/272، وانتبصـــرة وانتـــذكرة 21لمـــع يف انعربيـــة: ، وان21، واجلمـــل يف اننحـــو: 2/122، وينظـــر: املقتضـــب: 1/22انكتـــاب:  (2257)

، 270، وتسـهيل انفوائـد:   122، واملقـرب:  2/127، وشـرح اجلمـل:   1/2، واإليضاح يف شـرح املفصـل:   1/2، واملفصل: 1/221املقدمة احملسبة: 

، وانرتاكيــب غــري  21، 25ســيبويه: ، وانتوابــع يف كتــاب  1/20، وانفوائــد انضــيائية:  1/555، وارتشــاف انضــرب:  2/222وشــرح انكافيــة:  

 .252انصحيحة حنويا يف انكتاب: 
 .1/20وانفوائد انضيائية:  221-2/225ينظر: اإليضاح يف شرح املفصل:  (2252)
 .2/222، وشرح انكافية: 2/271ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (2255)
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وقد نقل انفراء عن انكسائي أنه جييز جعـل اننعـت تابعـا نلضـمري املتصـل بانفعـل، ورده يف هـذا        

إذ قال: ))وكان انكسائي يقول: جعلته )أي اننعت( تابعا نوسم املضمر يف انفعـل، وهـو خطـأ، ونـيس     

 .(2100)ال يكون انظاهر نعتا ملكخ(( …هائز

نع انعلم من أني يكـون نعتـا. فقـد نقـل سـيبويه عـن شـيخه اخلليـل أنـه قـال: ))ان انعلـم            ( نت1)

ونـذنك جعـل املـربد     (2102)اخلاحل من األمساء ال يكون صفة؛ ألنه نيس حبلية، وال قرابة، وال مبهم((

ن )زيدا( يف قو م: )يا أيهـا انرجـل زيـد( متييـزا نلرجـل. قـال: ))وإمنـا منعنـا أن نقـول: )زيـد( نعـت؛ أل           

 .(2101)اننعت حتلية، ونيست األمساء األعوم مما حيلى بها((

أي أن علة املنع فيه كعلة منـع انضـمري مـن أن يكـون نعتـا، أي أنـه وضـع نلـذات املعينـة ال ملعنـى           

يف انـــذات، ونـــذنك إذا نقـــل إىل انعلميـــة عـــن اجلنســـية أســـم دال علـــى معنـــى امنحـــى ذنـــك املعنـــى    

، وذكـر أبـن عصـفور أنـه مل ينعـت بـه؛ ألنـه نـيس         (2102)مسيـت بهمـا  بانتسمية حنو )أمحـر، وأشـقر( إذا   

 .(2102) شتق وال يف حكمه؛ ألن انعلمية تذهب منه معنى االشتقاق، وإن كان نفظه نفظا مشتقا
 

( ينعت املبهم باألمساء انط فيها األنف وانوم علـى طريـق اجلـنس، ونتنـع وصـفه باملضـاف       7)

)جاءني هذا ذو املال(، وال )رأيت ذاك غوم انرجـل(؛ ألن املـبهم    ول، فو تق(2105)إىل ما فيه األنف وانوم

يزيل تعريف انعهد من األنف وانوم وينقله إىل تعريف احلضرة باإلشارة، واملضاف يكتسـب انتعريـف   

من املضاف إنيه، فلو وصفت املبهم باملضاف إىل مـا فيـه األنـف وانـوم حلصـل يف اسـم واحـد تعريفـان         

، تعريف اإلشارة، وتعريف انعهد، وذنك اـال، كمـا أن تـأنيثني يف اسـم واحـد      من وجهني خمتلفني

  .(2101)اال

وممــا نتنــع ههنــا أيضــا انفصــل بــني املــبهم، وصــفته؛ ألن املــبهم ملــا أحــد  تعريفــا ننعتــه صــار        

كحريف انتعريف )األنف وانوم(، وال يفصل بني األنف وانوم، وما اتصو به، فكذنك ال يفصـل بـني   

 .(2107)هم ونعتهاملب
 

                                                           
 .1/555وارتشاف انضرب:  ،2/222، وشرح انكافية: 270، وينظر: تسهيل انفوائد: 2/272معاني انقرآن:  (2100)
، وانتوابـع  2/222، وشـرح انكافيـة:   270، وتسهيل انفوائـد:  122، واملقرب: 2/127، وشرح اجلمل: 1/2، وينظر: املفصل: 1/21انكتاب:  (2102)

 .25يف كتاب سيبويه: 
 .111-2/112املقتضب:  (2101)
 .2/222ينظر: شرح انكافية:  (2102)
 .2/127ينظر: شرح اجلمل:  (2102)
، واننكــت يف تفســري كتــاب ســيبويه:  2/271، وانتبصــرة وانتــذكرة: 1/22، واألصــول: 2/121، واملقتضــب: 2-1/7انكتــاب:  ينظــر: (2105)

 .202، 2/125، وشرح انكافية: 2/52، وشرح املفصل: 1/5، واملفصل: 2/222
 .2/222، واننكت يف تفسري كتاب سيبويه: 272-2/271ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (2107)و  (2101)
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( جوز سـيبويه نعـت معمـوني عـاملني مـتفقني يف انعمـل خمـتلفني يف انلفـظ، واملعنـى. حنـو:           2)

)ذهب أخـوك، وقـدم عمـرو انـرجون احلليمـان(، و)هـذا عبـد اهلل، وذاك أخـوك انصـاحلان( وحجتـه أن           

 .(2102)االمسني ارتفعا من وجه واحد، فكل منهما فاعل

مقــدمتهم املــربد إذ قــال: ))ونــيس انقــول عنــدي كمــا قــال     وخانفــه اغلــب اننحــاة يف ذنــك ويف 

)يعــخ ســيبويه(؛ ألن اننعــت إمنــا يرتفــع  ــا يرتفــع بــه املنعــوت، فــإذا قلــت: )جــاء زيــد، وذهــب عمــرو         

إمنـا   (*)انعاقون( مل جيز أن يرتفع بفعلـني، فـإن رفعتهمـا بــ )جـاء( وحـدها فهـو اـال؛ ألن عبـد اهلل         

 .(2105)فعتهما بـ )ذهب( مل يكن نـ )زيد( فيها نصيب((يرتفع بـ )ذهب(، وكذنك نو ر

وممن وافق املربد يف هذا أبن انسرا ، وانزجاجي، وانرماني، وأبـن مانـك، وانرضـي، وأبـن هشـام،      

، يف حــني أحـتج انســريايف، وانشـنتمري نســيبويه، وذكـرا أن احلجــة نــه؛ ألن    (2120)وأبـن عقيــل، وغريهـم  

إن أختلف معنى انلفظني، ومما يدنك على ذنك أنـك  مذهب عمل انفعل، وانفاعل مذهب واحد، و

تقول: )أختلف زيد وعمرو انصاحلان(، ومعنى أختلف: أن أحدهما فعل فعـو خمانفـا نلفعـل اآلخـر،     

وتقول: )فعل زيد وعمرو فعليهما وعمـو عمليهمـا(، وإن كـان انعمـون خمـتلفني، وتـرد انفعلـني إىل        

لنا: )ذهب أخوك وقدم عمرو انرجون انصاحلان احلليمـان(  فعل واحد، يكون االمسان فاعليه، فإذا ق

فكأنه على معنى )فعل أخوك وعمرو هذين انفعلني( وانذي ال جييز هـذا، وجييـز )ذهـب زيـد وأنطلـق      

عمــرو انصــاحلان( يلزمــه مــا قــدرنا؛ ألن )ذهــب( أرتفــع بــه )زيــد( وحــده، و)أنطلــق( أرتفــع بــه )عمــرو(      

 .(2122)ن( أرتفع بانفعلني أو تعلق بهما وهو نفظ واحدوحده، وال جيوز أن يكون )انصاحلا

بيد أن انسريايف قد ذكر ان األقيس مما قانوه أال جياز ذنك كله، وال ءتمع انصـفتان وأحـد   

عــاملي االســم غــري عامــل االســم اآلخــر؛ ألن انصــفة إذا محلناهــا علــى أحــد انعــاملني مل جيــز؛ ألن           

. فانســريايف غــري  (2121)مــا مل جيــز؛ ألنهــا ترفــع بشــي ني    املوصــوف وانصــفة اثنــان، وإذا محلناهــا عليه   

 مستقر يف حكمه، فهو حيتج نسيبويه ويعرتض على املانعني يف حني يعود تارة أخرى فيمنع.

ويبــدو ممــا تقــدم أن انقيــاس ال يوافــق ســيبويه يف ءــويزه نعــت انعــاملني املــتفقني يف انعمــل           

اننعت على أحد انعاملني، أو محله عليهما معـا؛ ألن  املختلفني يف انلفظ واملعنى؛ ألنه ال جيوز محل 

املوصوف واحد وانصفة اثنان )أي مثنـى(، فـإن محلنـا انصـفة علـى انعـاملني فقـد رفعناهمـا بشـي ني          

 .(واهلل أعلم)وهذا ممتنع 

                                                           
 .255، واملااخذات اننحوية: 121، وانتوابع يف كتاب سيبويه: 1/10ينظر: انكتاب:  (2102)
 وقونه )عبد اهلل( إشارة إىل مثال سابق هو )جاء عبد اهلل، وذهب زيد انعاقون(. (*)
 .255، واملااخذات اننحوية: 100، وينظر: اخلوف اننحوي بني علماء مدرسة انبصرة: 2/225املقتضب:  (2105)
، وشرح أبن عقيـل:  2/222، وأوضح املسانك:2/225، وشرح انكافية:215وتسهيل انفوائد:،21واجلمل يف اننحو:،1/22األصول:ظر:ين(2120)

 .255، واملااخذات اننحوية: 102ـــ100، واخلوف اننحوي بني علماء مدرسة انبصرة: 122، 121، وانتوابع يف كتاب سيبويه:1/101
 .270-2/215، واننكت يف تفسري انكتاب: 122-122عن انتوابع يف كتاب سيبويه:  ،1/221ينظر: شرح انسريايف:  (2122)
 .122عن انتوابع يف انكتاب: نقو ، 1/221ينظر: شرح انسريايف:  (2121)
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( حكم انصفة كحكم انصلة يف انه يلزم ان يرجع منها عائد علـى املوصـوف، كمـا يعـود مـن      5)

 هذا فقد منع يف قول كثري:   انصلة وبناءا على

 هاصميُم انزاكي انكريُم ِبويف احلَس      شقوًة مل تَر انبيِ  من اخلفراِت

أن جير )انكريم( على أنه صفة )نلحسـب(؛ ألن )صـميمها( مرتفـع بــ)انكريم(، ونـيس فيـه شـيء        

، حتــى يرجــع إىل املوصــوف انــذي هــو )احلســب( فيمتنــع، كمــا نتنــع: )زيــد انكــريم أبوهــا منطلــق(     

يرجع من انصفة، أو مما يرتفع بها ذكـر إىل املوصـوف، ونـذنك قـدر ارتفـاع )انكـريم( علـى أنـه خـرب          

 .(2122)ملبتدأ اذوف تقديره )هي(

فيما تقدم استعرضت مواطن املنع يف انفصائل اننحوية انط تندر  يف ضـمن مسـتوى األمسـاء    

 بيد أن هناك مواطن ختص االسم ذاته ومنها:  

م االسم. قـال سـيبويه: ))ونـيس يف األمسـاء جـزم، نتمكنهـا ونلحـاق انتنـوين، فـإذا          أنه نتنع جز

. أي أن األمســـاء مل ءــــزم  (2122)ذهـــب انتنــــوين مل جيمعـــوا علــــى االســـم ذهابــــه، وذهـــاب احلركــــة((    

 .(2125)))خلفتها ونزوم انتنوين إياها، فلو جزمت سقطت منها احلركة وانتنوين فكانت ختتل((

اجلر فليس باسم. قـال املـربد: ))تعتـرب األمسـاء بواحـدة: كـل مـا         وكذنك كل ما نتنع فيه

 .(2121)دخل عليه حرف اجلر فهو اسم، وإن أمتنع من ذنك فليس باسم((

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .221-225، 222ينظر: املسائل املشكلة )انبغداديات(:  (2122)
 .2/207، واننكت يف تفسري كتاب سيبويه:2/20وانتذكرة: ، وانتبصرة 251ـــ255، وينظر: املسائل انعسكريات: 25، 2/22انكتاب: (2122)
 .201، وذكر علو أخرى ينظر: حل201اإليضاح يف علل اننحو:  (2125)
 .27، وينظر: املقرب: 2/2املقتضب:  (2121)
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 نثانيانفصل ا
 

 

 مواطــن املنــع

 املستويات األخرىيف 
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 املبحــث األول

 األفعال وعواملها )اننواصب، واجلوازم(

 

 مواطن املنع فيه: ومن -انفعــل:
 

؛ ألنها ولـة،  (2127)( نتنع دخول األنف وانوم على األفعال، فو تقول: )انيقوم(، وال )انيذهب(2)

 .(2122)ودخول األنف وانوم على اجلمل اال
 

( نتنــــع إضــــمار انفعــــل إن مل يكــــن عليــــه دنيــــل، حنــــو )ضــــربت زيــــدا( ال جيــــوز أن تضــــمر            1)

 ؛ ألن نكل حاد  ادثا.(2110)ري فاعل، وكذنك ال يكون انفعل بغ(2125))ضربت(
 

( نتنع اإلخبار عن انفعل، قال ابـن انسـرا : ))انفعـل: مـا كـان خـربا، وال جيـوز أن اـرب عنـه          2)

األخ، وال جيـوز أن تقـول: )ذهـب يقـوم(، وال     عـن  حنو قونك )أخوك قام(، و)قام أخوك(، فيكون حديثا 

 مع انفعل فيكون منهما كوم.وذكر أيضا أن انفعل ال يأتلف  (2112)) يقوم جيلس( ((
 

( ونتنــع أيضــا نعــت انفعــل ))تقــول: )مــررت برجــل عاقــل(، وال تقــول: )يضــرب عاقــل( فيكــون        2)

 .(2111)قل( صفة نـ)يضرب( ((ا)انع
 

( نتنع جر انفعل، وحتريك آخره بانكسرة، إال إذا اتصلت به تاء انتأنيث، ونقيها سـاكن، وال  5)

انسـكون إال مـع ضـمري املـتكلم، واملخاطـب ونـون واعـة اننسـاء، ومـا          بانضمة إال مـع واو اجلمـع، وال ب  

عدا ما تقدم فيمتنع كسر انفعل، أو ضمه، أو تسكينه وجيب فتحه، فو تقول: )مـن كلمـك هنـد(،    

 .(2112)وال )من كلمه(، وال )من كلمه(

عــل إمنــا وامتنــع أيضــا تنــوين األفعــال، ألنهــا ال يليــق بهــا انتنــوين، بيــد أن ابــن جــخ ذكــر أن انف    

نتنع فيه انتنوين ما كان داال على اخلفة وانتمكن، فأمـا غـري ذنـك مـن انتنـوين فقـد أدخـل عليـه         

 حنو:
                                                           

 .255، وانعسكريات: 2/27، واالصول:2/12ينظر: انكتاب:  (2127)
 .2/25ينظر: األشباه واننظائر:  (2122)
 .177ملقرب : ا (2125)
 .75/ 2ينظر: انكتاب:  (2110)
 . 17، واملوجز يف اننحو :  2/27األصول :  (2112)
 .22/ 2األصول:  (2111)
، وحاشية انشـيخ  22/ 2، وشرح ابن عقيل: 255، 257/ 2، وشرح املقدمة احملسبة: 22-20، وانلمع يف انعربية: 2/27ينظر: انكتاب:  (2112)

 .25حسن انعطار: 
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 تقضْن أروى وانديوُن داينُت

 وقول جرير:

 (2112)صبت نقد أصابْنَأي إن وِنوُق
 

ه(؛ ))ألن اننـــون إمنـــا هـــي يف األفعـــال بوَنَر( نتنـــع دخـــول اننـــون علـــى انفعـــل، فـــو تقـــول: )َضـــ1)

املسـتقبلة املعربـة، عــوض مـن انضــمة انـط كانـت يف انواحــد، واملاضـي ال معــرب، وال مرفـوع، فــدخول        

 .(2115)اننون فيه من أقبح انلحن وأسقطه((
 

( نتنــع دخــول حــرف اجلــر علــى انفعــل، فــو تقــول: )مــررت بيقــوم(، وال )ذهبــت إىل قــام(؛ ألن       7)

ــافة إىل   ــافة، وال معنـــــى نإلضـــ ــون إال باإلضـــ ــي ا، وال    اخلفـــــ  ال يكـــ ــا ال متلـــــك شـــ ــال؛ ألنهـــ األفعـــ

 .(2117)فضو عن أن انكوم إمنا وضع نلفائدة، وال فائدة يف قوننا )مررت بيقوم( (2111)تستحقه،
 

ألن اإلضــافة يف كــو ضــربيها حتــد  ختصيصــا    (2112)( كــذنك متتنــع اإلضــافة إىل األفعــال، 2)

كمـا أن اإلضـافة توجـب     وانغرض من صياغة انفعل خوف ذنك، فتصري اإلضافة إىل انفعل نقضا،

انتعريف، ووضع األفعال خبوفه؛ ألنها نكرات، وال يكون شيء منهـا أخـص مـن شـيء، فـو جـدوى مـن        

 .(2115)اإلضافة إنيها
 

( إذا أســند انفعــل إىل وــع ســومة ملــذكر امتنــع اقرتانــه بانتــاء، فتقــول: )قــام انزيــدون( وال         5)

 .(2120)جيوز )قامت انزيدون(

اء إذا فصل بني انفعل، وانفاعل املانث بــ)إال( تقـول: )مـا قـام إال هنـد(،      وكذنك نتنع إثبات انت

و)ما طلع إال انشمس(، وال جيوز )ما قامت إال هند(، وال )ما طلعت إال انشمس(، وقـد جـاء يف انشـعر    

 كقونه:

 .(2122)ُعراِشوع اجَلُلإال انضُّ ْتَيِقوما َب

 

 

                                                           
 .522/ 1ينظر: سر صناعة اإلعراب  (2112)
 .255/ 2شرح املقدمة احملسبة:  (2115)
، واننكــت:  22، وانلمــع يف انعربيــة:   201، واإليضــاح يف علــل اننحــو:   1، واجلمــل يف اننحــو:  2/27، واألصــول:  2/22ينظــر: انكتــاب:   (2111)

 .2/277، وشرح انكافية انشافية: 2/20، وانتبصرة وانتذكرة: 2/205
 .2/20ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (2117)
 .2/22انقرآن )األخفة(: معاني  (2112)
 .2/25، واألشباه واننظائر: 252ينظر: انعسكريات:  (2115)
 .2/221ينظر: شرح ابن عقيل:  (2120)
 .272-2/277ينظر: املصدر نفسه:  (2122)
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 ومن مواطن املنع فيها: -نواصب انفعل:

هذه احلروف األفعال، ونتنع تقديم انفعل عليهـا، أو تقـديم االسـم فيهـا علـى انفعـل       ( تنصب 2)

انــذي تنصــبه. قــال ســيبويه يف بــاب )احلــروف انــط ال تتقــدم فيهــا األمســاء انفعــل(: ))فمــن تلــك             

احلروف احلروف انعوامل يف األفعال انناصبة، فو جيوز أن تفصـل بـني انفعـل، وانعامـل فيـه باالسـم،       

 .(2121)جيوز أن تفصل بني االسم وبني )إن( وأخواتها بفعل((كما ال 

واختلف اننحاة يف هذه املسأنة، فقد عزا انسيوطي إىل انكسائي، وانكوفيني أنهـم جيـوزن انفصـل    

 كــرَمُأ (، وبانقســم حنــو )نــن واهللِ َكتزرنــي أزوَر إْن أْن بانشــرط بــني هــذه احلــروف وأفعانــه حنــو )أردتُ  

 .(2122)ا(زيًد

ا ينقــل عــن انكســائي أنــه جييــز انفصــل باجلــار واجملــرور فقــط إذ ذكــر أن     دت ثعلًبــبيــد أنــخ وجــ 

ا وهـــذا جيعـــل مـــا نســـبه انســـيوطي إىل انكســـائي أمـــرً  (2122)انكســـائي جـــوز )آتيـــك كـــي فينـــا ترغـــب(

 مشكوكا فيه.

وكذنك نتنع تقديم معمول )أن( انناصبة عليها، وال معمول معمو ا، ألنها حـرف مصـدري،    

 ــا، ومعمونــه مــن متــام انصــلة، فكمــا ال تتقــدم انصــلة ال يتقــدم معمو ــا، وعــزا ابــن  ومعمو ــا صــلة 

ه دا(، وردَِّلــْجمانـك وانسـيوطي إىل انفـراء ءـويزه ذنـك مســتدال بقونـه: )كـان جزائـي بانعصـا أن أُ         

 .(2125)ابن مانك بأنه نادر ونكن فيه تقدير عامل مضمر
 

. (2121)ها، وهـذه احلـروف هـي )نـن( و)كـي(     ( وتنصب بع  هذه احلـروف انفعـل ونتنـع إضـمار    1)

وتنصــب بعضــها اآلخــر انفعــل حبــرف هــو )أن( ونتنــع إظهــار هــذا احلــرف معهــا، وهــذه احلــروف هــي    

)حتى( إذا كانت  عنى )إىل أن( أي )انتهاء انغايـة(، و)انفـاء( إذا عطفـت علـى معنـى انفعـل ال علـى        

انـت  عنـى )إىل أن(، و)انـوم( إال إذا كانـت     نفظه، و)انـواو( إذا كانـت  عنـى االجتمـاع، و)أو( إذا ك    

وأجاز ابن جخ إظهار )أن( مع )انـوم( يف انواجـب، فـإن سـبق      (2127)الم )كي( فإن اإلضمار جائز معها،

وتقـديره: )ألن   ،(2122) چ ۇئۇئ وئ    وئ ەئ ەئ ائ چبنفي مل جيز اإلظهار. حنـو قونـه تعـاىل:    

 .(2125)يعذبهم( وال جيوز إظهار )أن( ههنا مع اننفي

                                                           
 ،1/122، وشــرح انكافيــة  151، 121، واملقــرب: 2/1221، وإعــراب انقــرآن املنســوب نلزجــا :   1/122، وينظــر: األصــول:  2/222انكتــاب:  (2121)

 .72، واجلملة انعربية: 2/200وهمع ا وامع: 
 .51/ 2ينظر: همع ا وامع:  (2122)
 .2/217ينظر: جمانس ثعلب:  (2122)
 .201، 2/50، وهمع ا وامع: 115-112ينظر: تسهيل انفوائد:  (2125)
 .1/227ينظر: األصول:  (2121)
 .2/220، واألشباه واننظائر: 1/225: ، واملفصل212، وانلمع يف انعربية: 1/252، واألصول: 2/1ينظر: انكتاب:  (2127)
 .22األنفال:  (2122)
 .222ينظر: انلمع يف انعربية:  (2125)
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قل أبو انربكات األنباري عن انكوفيني أنهم جييزون إظهار )أن( املصـدرية بعـد )نكـي( يف حـني     ون

 نقل عن انبصريني املنع، وذكر أن انكوفيني استدنوا بقول انشاعر:

 ِعَقْلَب ا ببيداَءتطري بقربط       فترتكها شن  ْننكيما َأ أردُت

أن انشـاعر أبـدل )أن( مـن )كيمـا(؛ ألنهمـا  عنـى        ورده على أنه ال يعـرف قائلـه، أو أنـه ضـرورة، أو    

 وال بأس أن يقتصر اجلواز على انشعر. (2120)واحد،
 

( نتنــع حــذف معمــول هــذه األحــرف انناصــبة، فتبقــى هــي: ال اقتصــارا، وال اختصــارا نــو قيــل:  2)

)أتريد أن ختر ت( مل جيز أن ءيب بقونك: )أريد أن( وحتـذف )أخـر (. ونقـل انسـيوطي عـن بعـ        

مســتدنني  ــا وقــع يف صــحيح انبخــاري: )فيــذهب كيمــا فيعــود ظهــره       ءــويزهم مــا تقــدم ملغاربــة ا

 .(2122)طبقا واحدا( يريد )كيما يسجد(
 

ــد( مل       2) ــوم زيـ ــت أن يقـ ــت: )علمـ ــو قلـ ــق، نـ ــال انتحقيـ ــروف أفعـ ــذه احلـ ــل يف هـ ــوز أن تعمـ ( وال جيـ

 .(2121)جيز
 

د ذكــرت فيمــا ســبق أن معمــول وقــ (2122)( مــن حــروف اننصــب )كــي(، وال جيــوز أن تكــون زائــدة، 5)

انفعل املنصوب بهذه احلروف نتنع تقدنـه عليهـا، وكـذنك )كـي( نكونهـا مـن األحـرف انناصـبة         

نلفعل، فو يقال: )ج تـك زيـدا كـي تضـرب(، وقـد نسـب انرضـي االسـرتابادي إىل انكسـائي ءـويزه           

علبا وهو من أئمة انكـوفيني  ويبدو أنه واهم يف هذه اننسبة؛ ألن ث (2122)تقديم املنصوب بـ)كي( عليها،

أنه جييـز تقـديم معمـول انفعـل اجلـار واجملـرور عليـه         -وقد ذكرت ذنك آنفا–ينسب إىل انكسائي 

 .(2125)فيفصل بني انفعل و)كي( فقط حنو: )آتيك كي فينا ترغب(
 

 

 

 ومن مواطن املنع فيهجوازم انفعل: 
 

م األمـر(. وال جيـوز تقـديم االسـم علـى      ( احلروف اجلـوازم نلفعـل هـي )مل، وملـا، وال انناهيـة، وال     2)

انفعــل انــذي ءزمــه، أي نتنــع انفصــل بينهــا وبــني انفعــل، فــو يقــال: )مل زيــد يأتــك(؛ ألن اجلــزم        

                                                           
 وما بعدها. 1/575ينظر: اإلنصاف:  (2120)
 .20/150، وفتح انباري: 2/211، وينظر، صحيح انبخاري: 2/207ينظر: همع ا وامع:  (2122)
 .121ينظر: املقرب:  (2121)
 .2/200ينظر: همع ا وامع:  (2122)
 .1/120ينظر: شرح انكافية:  (2122)
 .2/217ينظر: جمانس ثعلب:  (2125)
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نظري اجلر، وال جيوز أن تفصل بينها وبني انفعل حبشو، كما ال جيـوز أن تفصـل بـني اجلـار واجملـرور      

 .(2121)حبشو، إال يف انشعر
 

)مشــابهتها حلــروف اجلــر( امتنــع حــذف احلــروف اجلازمــة مثلمــا امتنــع   : أي نفســه ،( ونلعلــة 1)

حذف اجلار. قال سيبويه: ))فمن ثم مل يضمروا اجلازم كما مل يضمروا اجلار، وقد أضـمره انشـاعر   

 .(2127)شبهه بإضمار )رب(، و)واو( انقسم يف كوم بعضهم((

 وقد جيوز يف انشعر حذف )انوم( حنو قول انشاعر:

 .(2122)باالَت من أمٍر إذا ما خفَت     نفٍس ك كلِّنفَس فِدامد َت
 

( ونتنــع أيضــا حــذف اجملــزوم بهــذه احلــروف، وإبقا هــا إال يف )ملــا( خاصــة. حنــو: )ســرت إىل           2)

املدينــة وملــا( تريــد: )وملــا أدخلــها( نكــن حــذفت ندالنــة املعنــى عليــه، وإمنــا جــاز ذنــك يف )ملــا( وحــدها؛    

 ز حذف انفعل، واالكتفاء بـ)قد( حنو قونه:ألنها نفي )قد فعل(، فكما جيو

 ِدَق برحاننا وكأْن ْلَزا َتمّل

 .(2125)أي )وكأن قد زانت(، فكذنك هي

( نتنع اجلزم عند سقوط )انفاء( بعـد اننهـي، إال إذا صـح املعنـى ، وذنـك بتقـدير دخـول )إن(        2)

خلك اننـار(  ْديُـ  اهلَل  تعـصِ لك اجلنـة( ))فـإن قلـت )ال   ِخْديُـ  اهلَل انشرطية علـى )ال(، تقـول: )ال تعـصِ   

مـن   ُنْدكان ااال؛ ألن معناه: )أطع اهلل(، وقونـك: )أطـع اهلل يـدخلك اننـار( اـال، وكـذل )ال تَـ       

 .(2150)كلك( ال جيوز((يْأ األسِد

 ففساد املعنى أدى إىل املنع كما يتبني مما تقدم.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .220-2/205، وهمع ا وامع: 1/122، واألصول: 2/222ينظر: انكتاب:  (2121)
 .1/251، واألصول: 2/75، ومعاني انقرآن )األخفة(: 2/5انكتاب:  (2127)
، وهمــع ا وامــع: 1/225، وشـرح اجلمــل:  252 ، واملقــرب:15-5/12، 25-7/22، وشـرح املفصــل:  211-215ينظـر: ضــرائر انشــعر:   (2122)

( وال حجـة نـه يف منعـه يف    222-1/221(، ومنعه املربد يف انشعر وانكوم )املقتضـب:  2/75حه األخفة )معاني انقرآن: . وقد قب2/205ِّ

(، ونسبه أبن هشام إىل 1/151انشعر نوروده، يف حني نسب انرضي االسرتابادي إىل انفراء ءويزه حذف انوم يف اننثر: )شرح انكافية: 

 (.2/115انكسائي، يف حني حكم عليه ابن هشام بأنه: قبيح جائز: )مغخ انلبيب: 
 .1/225ينظر: شرح اجلمل:  (2125)
 .257-1/251، وشرح ابن عقيل: 1/105، ومغخ انلبيب: 50، 7/22، وشرح املفصل: 225، 1/22املقتضب:  (2150)
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 يـــــــــــانــــث انثـــــاملبحـ

 فـروـــــــــــــــاحلـ

 

 من مواطن املنع انط أوردها اننحاة يف مانفاتهم فيما اص احلرف:
 

( عــرف أبــن جــخ احلــرف بأنــه: ))مــا مل حتســن فيــه عومــة مــن عومــات األمســاء، وال عومــات   2)

 األفعال، وإمنا جاء ملعنى يف غريه، حنو: )هل(، و)بل(، و)قد(.

 .(2152)به(( ُرهل(، وال تأُم ْدهل(، وال )َق ْنال تقول: )َم

أي أن احلرف ال يقع موقع األمساء، أو األفعال، فـ )من( تدخل على األمساء، نـذنك امتنـع )مـن    

 هل(، و)قد( تدخل على األفعال، نذنك امتنع )قد هل(.

وقال انصيمري: ))ومن خواحل احلرف: امتناع كـون خـواحل االسـم، وانفعـل فيـه، أي أن احلـرف       

 .(2151)وال جيمع، وال يتصرف تصرف األفعال((ال تدخل عليه األنف وانوم، وال يثنى، 

وقــد ذكــر ابــن يعــية علــة منــع احلــرف مــن انتعريــف إذ قــال: ))وال يصــح أيضــا تعريــف احلــرف؛   

ألنه ملا كان يف االسم، وانفعل صار كاجلزء منهما، وجزء انشيء ال يوصف بكونه معرفـة، وال نكـرة،   

 .(2152)فلذنك كانت أداة انتعريف خمتصة باالسم((

 

. (2152)كــر ابــن انســرا  أن ))احلــروف: مــا ال جيــوز أن اــرب عنهــا، وال جيــوز أن تكــون خــربا((  ( ذ1)

(، فجعلتهـا أخبـارا عـن االسـم. مل جيـز، وكـذنك       و نعلِّى(، أو )عمٌرحتِّ ))أال ترى أنك نو قلت: )زيٌد

نــــو أخــــربت عنهــــا، فقلــــت: )حتــــى منطلــــق(، أو )حتــــى يقــــوم(، فجعلــــت مــــا بعــــدها خــــربا عنهــــا مل  

 .(2155)يستقم((

( ومــن مــواطن املنــع يف احلــرف حذفــه أو زيادتــه، فقــد ذكــر ابــن جــخ: أن احلــروف ال يليــق بهــا  2)

انزيــادة، و ال احلــذف، وأن أعــدل أحوا ــا أن تســتعمل غــري مزيــدة، وال اذوفــة فأمــا وجــه انقيــاس يف  

زيـد(، فقـد    امتناع حذفها؛ فألن انغرض يف احلذف إمنا هو االختصار أال ترى أنك إذا قلـت: )مـا قـام   

نابت )ما( عن )أنفي(، وإذا قلت: )هل قام زيدت( فقد نابـت )هـل( عـن )أسـتفهم(، فوقـوع احلـرف مقـام        

                                                           
 .2انلمع يف انعربية:  (2152)
 .2/75وانتذكرة: انتبصرة  (2151)
 .2/15شرح املفصل:  (2152)
 .2/2، وشرح املفصل: 75، وينظر: املسائل انعسكريات: 22، 2/27األصول:  (2152)
 .75املسائل انعسكريات:  (2155)
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انفعل، وفاعله غاية االختصار، فلو ذهبـت حتـذف احلـرف ختفيفـا ألفرطـت يف اإلجيـاز؛ ألن اختصـار        

 املختصر إجحاف به، فهذا وجه منع حذفها.

ض يف احلـــروف االختصـــار، فلـــو ذهبـــت تزيـــدها ننقضـــت  أمـــا وجـــه منـــع زيادتهـــا فـــذكر أن انغـــر 

 .(2151)انغرض انذي قصدته؛ ألنك كنت تصري من انزيادة إىل ضد ما قصدته من االختصار
 

( نتنع إسناد شـيء إىل احلـرف؛ ألن احلـرف ال معنـى نـه يف نفسـه، فلـم يفـد اإلسـناد إنيـه، وال           2)

 .(2157)حدهإسناده إىل غريه، فلذنك اختص اإلسناد إنيه باالسم و
 

( احلــرف ال يــأتلف منــه مــع احلــرف كــوم، نــو قلــت )أمــن( تريــد أنــف االســتفهام، و)مــن( انــط   5)

جير بها. مل يكـن كومـا، وكـذنك نـو قلـت: )ثـم قـد( تريـد )ثـم( انـط نلعطـف، و)قـد( انـط تـدخل               

 على انفعل مل يكن كوما.

د ذكـــر أحـــد، ومل يعلـــم وال يـــأتلف مـــن احلـــرف مـــع انفعـــل كـــوم . نـــو قلـــت: )أيقـــوم(، ومل ءـــ  

املخاطب أنك تشري إىل إنسان. مل يكن كوما، ويف بعـ  األحيـان ال يـأتلف منـه مـع االسـم كـوم،        

 .(2152)فلو قلت: )أزيد( كان كوما غري تام
 

( مـن مــواطن املنــع يف احلــروف مــا اــص حـريف اجلــواب )بلــى(، و)نعــم(. قــال انفــراء: )) )بلــى(   1)

ت )نعم( نوستفهام انذي ال جحد فيه، فـ)بلى(  نزنـة )نعـم( إال أنهـا    نكل إقرار يف أونه جحد، ووضع

. (2155)چ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  چال تكــــون إال ملــــا يف أونــــه جحــــد، قــــال اهلل تبــــارك وتعــــاىل:  

، وال (2110)چ    ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ     ڭ  ڭ  چفـ)بلى( ال تصلح يف هذا املوضع، وأما )اجلحـد( فقونـه:   

، فـإذا  ٌدحْـ ك أن االستفهام حيتا  إىل جـواب بــ)نعم( و)ال( مـا مل يكـن فيـه جَ     تصلح هاهنا )نعم(؛ وذن

باجلحــد وبانفعــل  رٌِّقــد يف االســتفهام مل يســتقم أن تقــول فيــه )نعــم(، فتكــون كأنــك مُ ْحــدخــل اجَل

 .(2112)انذي بعده((

أي ))أن )نعــــم( تكــــون جوابــــا نكــــل كــــوم ال نفــــي فيــــه، و)بلــــى( ال تكــــون جوابــــا إال نكــــوم فيــــه   

 .(2112)؛ ألن )نعم( تفيد اإلثبات، و)بلى( تفيد نفي اننفي(2111)في((ن
 

                                                           
 .170-2/115ينظر: سر صناعة اإلعراب:  (2151)
 .2/12ينظر: شرح املفصل:  (2157)
 .2/22ينظر: األصول:  (2152)
 .22األعراف:  (2155)
 .2،5امللك:  (2110)
 .1/221، ومعخ انلبيب: 2/112، وشرح املقدمة احملسبة: 252، وينظر اجلمل :2/51معاني انقرآن:  (2112)
 .1/221املقتضب:  (2111)
 .12ينظر: منثور انفوائد:  (2112)
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 و)انسني(، و)سوف( ومن مواطن املنع فيها:   ( ومن احلروف األخرى )قد(،7)
 

)أ( أنهـــا ال تـــدخل علـــى األمســـاء. قـــال ســـيبويه: ))أن مـــن احلـــروف حروفـــا ال يـــذكر بعـــدها إال    

د زيـدا نقيـت( مل حيسـن؛ ألنهـا إمنـا وضـعت       ونو قلت )سوف زيـدا أضـرب( مل حيسـن، أو )قـ     …انفعل

 .(2112)نألفعال((

فســيبويه حيكــم علــى املســأنة هــذه بــانقبح بقونــه )مل حيســن(. بيــد أن ابــن انســرا  حكــم  عليهــا     

بــاملنع إذ قــال: ))واالســم.. يعــرف أيضــا بامتنــاع )قــد(، و)ســوف( مــن انــدخول عليــه، أال تــرى أنــك ال       

 .(2115)تقول: )قد انرجل(، و)سوف انغوم( ((

ونعل يف قول سيبويه ) ال يذكر بعدها إال انفعل( ما يدل على أن املسأنة ينبغـي أن حيكـم عليهـا    

 باملنع، إذ أوجب كون تابعها فعو، وانوجوب: ما ال جيوز غريه.
 

)ب( ومن مواطن املنع فيها أنه ال يفصل بينها وبني انفعل. قال سيبويه: ))فمن ثـم أشـبهت )قـد(    

ــة           )ملــا( يف أنهــا ال  يفصــل بينهــا وبــني انفعــل، ومــن تلــك احلــروف أيضــا )ســوف يفعــل(؛ ألنهــا  نزن

)انسني( انط يف قونك )سيفعل(، وإمنا تدخل هذه انسني على األفعال، وإمنـا هـي إثبـات نقونـه )نـن      

. أي أن انفصـل بـني هـذه احلـروف وانفعـل      (2111)يفعل(، فأشـبهتها يف أن ال يفصـل بينهـا وبـني انفعـل((     

 .(2117)ا من انفعل  نزنة األنف وانوم من االسمممتنع؛ ألنه
 

) ( ومما نتنع يف )قد( دخو ا على املاضي غري املتصرف كـ)نعم( و)ب س(، و)عسى(، و)نـيس(؛  

. أي إنهـن نلحـال، فـو معنـى نـذكر مـا       (2112)ألنها نيست  عنى املاضي حتى تقرب معناها من احلـال 

انزمان، وال يتصـرفن، فأشـبهن االسـم، و)قـد( ال     يقرب ما هو حاصل، وكذنك فإن صيغهن ال يفدن 

 .(2115)تدخل على األمساء
 

)د( ونتنع دخول الم االبتداء على انسني كما تدخل على سوف، نو قلـت: )إن زيـدا نسـيقوم، مل    

جيز، وجيوز: )إن زيدا نسـوف يقـوم(؛ ألن )سـوف( بكونهـا ثوثـة أحـرف قـد خرجـت إىل شـبه األمسـاء،           

 .(2172()2170)چ ڎ    ڎ ڌ ڌ چم االبتداء. قال تعاىل: فجاز أن تدخل عليها ال

 

                                                           
 .2/222، وشرح املفصل: 2/202، وينظر: اننكت يف تفسري كتاب سيبويه: 2/52انكتاب:  (2112)
 .2/22األصول:  (2115)
 .1/25، وشرح املفصل: 1/755، واننكت: 1/122، وينظر: األصول: 2/225انكتاب:  (2111)
 .1/755ينظر: اننكت:  (2117)
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 ثـــــــــث انثانــــــــاملبحـ

 ــخــــــــاننواسـ

 : ومن مواطن املنع فيهاكــان وأخواتها 

(إذا جاء االمسان بعد )كان( أحدهما معرفة، واآلخر نكرة، فانذي يرتفع بعد )كان( امسا 2)

تها يف االبتداء، ونتنع أن تكون اننكرة امسا واملعرفة  ا األعرف، وذنك أنهما يف )كان(  نزن

 خربا إال يف انشعر، وعلى ضعف عند سيبويه، وأنشد أبياتا من انشعر ومنها قول حسان: 

 (2171)وماُء ٌلَسها َعزاَجِم يكوُن      رأٍس من بيِت ًةسبيَ  كأنِّ

. أمـا  (2172)عنـد االضـطرار  . يف حني جعله ابن يعية قبيحا إال (2172)وقد وافق سيبويه بع  اننحاة

إذا كانا نكرتني، فقد اشرتط سيبويه حصول انفائدة، فإذا مل تفد معنى حيتـا  إنيـه املخاطـب فقـد     

 .(2175)من قوم عادال( ا(، و)كان رجٌلذاهًب قبحه سيبويه. حنو )كان رجٌل

أحــد ويبــدو أن تقبيحــه ملــا تقــدم أراد بــه املنــع. إذ اشــرتط أن تســبق اننكــرة بنفــي حنــو: )مــا كــان     

مثلك(، و)ما كـان أحـد خـريا منـك(. قـال: ))ال جيـوز نــ)أحد( أن تضـعه يف موضـع واجـب نـو قلـت:             

 .(2171))كان أحد من آل فون( مل جيز؛ ألنه إمنا وقع يف كومهم نفيا عاما((

علــى املنــافقني مــن انفجــر   أثقــَل (: ))نــيس صــوٌةوقــد ورد يف احلــديث انشــريف قــول انرســول ) 

جعــل ابــن مانــك ال يســتبعد وقــوع اســم )كــان( املنفيــة نكــرة اضــة كقــول        . ممــا (2177)وانعشــاء((

 انشاعر: 

 األسى ي دواُءانتأسِّ ا     فإنِّباقًي إذا مل يكن أحٌد

 .(2172)ووافقه من املعاصرين األستاذ اندكتور امد ضاري محادي
 

قونـك نلرجـل:   ا نـ)كان وأخواتها( إال بإضمار )قد( إذ قـال: ))و ( منع انفراء وقوع املاضي خرًب1)

، وقــال أيضــا: ))إذا رأيــت: (2175)( ال جيــوز إال وأنــت تريــد: )قــد كثــر مانــك((( َكماُنــ َرُثــَك  )أصــبحَت
                                                           

 .21-22، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 25-2/27ينظر: انكتاب:  (2171)
، 1/155، وشـرح انكافيـة:   210، 17-11، واملقـرب:  52-51، وضـرائر انشـعر:   21،واجلمل يف اننحو: 201، 52، 2/22املقتضب:  ينظر: (2172)

 .50-1/25وارتشاف انضرب: 
 .7/55ينظر: شرح املفصل:  (2172)
 .2/55ينظر: انكتاب:  (2175)
 .22-22، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/252، ينظر: اننكت: 55-2/52انكتاب:  (2171)
 .1/122فتح انباري:  (2177)
 .27، واحلديث اننبوي انشريف: 222ينظر: شواهد انتوضيح:  (2172)
 .2/12معاني انقرآن:  (2175)
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، وقد نقل انرضي عـن ابـن درسـتويه وواعـة مل يصـرح      (2120))فعل( بعد )كان( ففيها )قد( مضمرة((

ونقـل عــن اجلمهــور  بهـم أنهــم منعـوا وقــوع املاضــي خـربا نـــ)كان وأخواتهـا( فمنعــوا )كــان زيـد قــام(،      

وقـد   (2122)أنهم يقبحونـه وال ننعونـه، ويشـرتطون )قـد( مقـدرة أو ظـاهرة نتفيـد انتقريـب مـن احلـال،          

تقدم رأي انفراء يف املسأنة، يف حني ذهب انسيوطي إىل أن )كان وأخواتها( إن كانـت  عنـى )صـار(    

 .(2121)امتنع وقوع املاضي خربا  ا

عال ماضـيا إال يف )صـار(، و)نـيس( إذا مل يكـن خربهـا ضـمري       وقد جوز ابن مانك وقوع خرب هذه األف

وال يكــون .  (2122)انشــأن، وكــذنك )مــا دام( و)مــا زال( وأخواتهــا فإنــه نتنــع وقــوع املاضــي خــربا  ــا        

خربها أيضا ولة غري اتملة نلصدق وانكذب، فو يقال: )كان زيد هل ضـربتهت(، ال )أصـبح زيـد    

 .(2122)( ملناقضة معناها هذه األفعالاضربه(، وال )أصبح زيد نعله قائم

( نتنع إيـوء )كـان( وأخواتهـا معمـول خربهـا إذا كـان غـري ظـرف، وال جـارا ، وجمـرورا. قـال            2)

 سيبويه يف قول انشاعر: 

 ى املساكنُيِقْلوى ُتاننَّ هم      ونيس كلَِّسرََّعفأصبحوا واننوى عاني ُم

د قدمت فجعلت انذي يعمـل فيـه انفعـل اآلخـر     ))وال جيوز أن حتمل )املساكني( على )نيس(، وق

( أو )تأخــذ احلمـى( مل جيــز، وكــان  ُذى تأُخــمِّـ ا احُليلـي األول، وهــذا ال حيسـن، نــو قلــت: )كانـت زيــدً   

 .(2127). بيد أنه نقل عن انكوفيني انتجويز(2121)وقد ذهب إىل هذا وع من اننحاة (2125)قبيحا((

ا هـو غريـب عنهـا؛ ألن )زيـدا( نـيس خبـرب       وعلة منع ما تقدم هي انتفريق بني )كـان( وامسهـا  ـ   

وقـد ذهـب ابـن مانـك إىل أبعـد مـن هـذا إذ منـع انفصـل أو تقـديم معمـول اخلـرب يف              (2122) ا وال اسم،

غري هذا انباب إذ قال: ))وينبغي أن يعلم أن مثل هذا انتقديم ممنوع يف غري هذا انبـاب كمنعـه فيـه،    

(؛ ألن سـبب املنـع إيـوء    زيٌد يشرُب ال جيوز )كان املاَءفلو قيل ) جاء عمرا يضرب زيد( مل جيز، كما 

 .(2125)انفعل معمول غريه فو اتص بفعل دون فعل((

                                                           
 .2/121املصدر نفسه:  (2120)
 .2/152ينظر: شرح انكافية:  (2122)
 .71-1/75ينظر: همع ا وامع:  (2121)
، وذكر أبو حيان: أن املاضي يقع خربا نـ)نيس( 1/25رب: ، وارتشاف انض151-2/152، وشرح انكافية: 52ينظر: تسهيل انفوائد:  (2122)

 باتفاق، وتقييد ابن مانك بكون امسها ضمري انشأن نيس بصحيح.
 .2/275ينظر: شرح اجلمل:  (2122)
 .2/70انكتاب:  (2125)
، 2/252رة: ، وانتبصــــرة وانتــــذك25، واجلمــــل يف اننحــــو: 1/127، 215-212، 21، 2/22، واألصــــول: 251، 2/55ينظــــر: املقتضــــب:  (2121)

 .202-2/201، وشرح انكافية انشافية: 201واملقرب: 
 .112، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 1/52، وهمع ا وامع: 2/120، وشرح ابن عقيل: 1/155ينظر: شرح انكافية:  (2127)
 .1/127ينظر: األصول:  (2122)
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وقد أجاز ابـن عصـفور أن يلـي )كـان( معمـول اخلـرب، وقـد تقـدم اخلـرب علـى االسـم حنـو: )كـان              

 .  (2152)، ونقل ءويز هذا عن ابن انسرا  وعن انفارسي أيضا(2150)(زيٌد َكآكو طعاَم

نتنــع توســيط اخلــرب بــني )كــان(، وامسهــا، أو بعبــارة أخــرى تقــديم خربهــا علــى امسهــا يف     ( 5)

مواضع منها: إذا انتفى اإلعـراب يف اسـم )كـان(، وخربهـا، وال قرينـة متيـز أحـدهما مـن اآلخـر سـوى           

تقديم االسم فيعرف أنه اسم نـ)كان( حنو )كان أخي صديقي( ونتنع تقـديم )صـديقي( علـى أنـه     

ك إذا قصـد حصــر اخلــرب حنـو )مــا كــان زيـد إال قائمــا( فيمتنــع تقـديم اخلــرب )قــائم(     خـرب، وكــذن 

 .(2152). وجيوز يف غري هذين انشرطني تقديم اخلرب على االسم يف هذا انباب(2151)على )زيد(

( تقـــديم خـــرب )كـــان وأخواتهـــا( عليهـــا، وهـــو علـــى ثوثـــة أقســـام. أو ـــا: تقـــديم خـــرب )كـــان  1)

 تقديم اخلرب على ما أونه )ما(، وثانثها: تقدنه على )نيس(. وأخواتها( عليها، وثانيها:

أما األول: فقيل أنـه جيـوز تقـديم خـرب )كـان( وأخواتهـا مـا عـدا )نـيس( ومـا يف أونـه )مـا( عليهـا              

وقيل جيوز ما مل ننع من ذنك مانع. كـدخول حـرف مصـدري علـى )كـان( حنـو: )أن        (2152)مطلقا،

ك( فتقـديم اخلـرب يف مثـل هـذا ممتنـع؛ ألن انفعـل صـلة        دوَّخـري مـن أن يكـون عـ     صـديقكَ  يكون زيـدٌ 

 .(2155)نـ)أن(، ومعمول انصلة داخل يف حكم انصلة

وقيل نتنع تقـديم اخلـرب إن تـأخر معمونـه املرفـوع، فـو يقـال: )آكـو كـان زيـد أبـوه طعامـك( يـراد:              

عامـل آخـر فحصـل    )كان زيد آكو أبوه طعامك(؛ ألنك فصلت بني انعامـل )آكـو( وبـني مـا عمـل فيـه ب      

 .(2151)نبس يف انكوم

ـــ)إال(، أو يف معنــى املقــرون ب،)إال(،           ونتنــع تقــديم اخلــرب أيضــا إذا كــان ضــمريا متصــو، أو مقرونــا ب

وذنك حنو: )كانك زيد(، و)نن يكون زيد إال قائما(، و)إمنـا كـان زيـد قائمـا(. ال جيـوز أن تقـول: )ككـان        

  .(2157))قائما إمنا كان زيد( زيد(، وال )إال قائما نن يكون زيد(، وال

ونتنع انتقديم أيضا إن سبق )كان( حبرف استفهام حنو)هل كان زيد صديقكت(. ال جيـوز تقـديم   

)صــديقك( علــى )هــل(؛ ألن  ــا صــدر انكــوم، وال جيــوز أيضــا توســيطه بــني )هــل(، و)كــان(؛ ألن انفصــل        

 .(2152)بينهما غري جائز

                                                           
 .210ينظر: املقرب:  (2150)
 .125-2/127، وحاشية انصبان: 112، نقو عن اننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/257سريايف: ينظر: شرح ان (2152)
 .55، واجلملة انعربية:1/50، وهمع ا وامع: 2/221، وانفوائد انضيائية: 172-2/171، وشرح ابن عقيل: 1/25: االرتشافينظر:  (2151)
، 2/175، وإعــراب انقــرآن املنســوب نلزجــا :    2/27وانتــذكرة:  ، وانتبصــرة27، وانلمــع: 1/222، واخلصــائص: 2/25ينظــر انكتــاب:   (2152)

 .112، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 1/27، وهمع ا وامع: 7/222وشرح املفصل: 
ــة:   (2152) ــع يف انعربيـ ــر: انلمـ ــرة وانتـــذكرة:  27ينظـ ــا :   2/227، وانتبصـ ــوب نلزجـ ــرآن املنسـ ــراب انقـ ــة:  2/171، وإعـ ــرار انعربيـ ، 221، وأسـ

 .1/51، واألشباه واننظائر: 1/22، وهمع ا وامع: 1/151، وانفوائد انضيائية: 1/157، وشرح انكافية: 1/27املفصل: واإليضاح يف شرح 
 .2/251، وشرح انكافية انشافية: 227ينظر شرح املفصل:  (2155)
 .52، 51-1/52، وهمع ا وامع: 2/25ينظر: األصول:  (2151)
 .2/252ينظر: شرح اجلمل:  (2157)
 .2/171ن عقيل: ينظر: شرح اب (2152)
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وانفــراء تقــديم اخلــرب   (*)مــا(، فقــد منــع اننحــاة انبصــريون  أمــا انثــاني: فتقــديم اخلــرب علــى مــا أونــه )   

 .(2155)عليها، يف حني نقل عن انكوفيني وابن كيسان انتجويز

وعلــة املــانعني  ــذا انتقــديم أن احلــروف ضــعيفة ال تتصــرف يف معمو ــا كمــا ال تتصــرف يف أنفســها،    

عـدا )مــا دام( نلنفــي، واننفــي نــه   وقيــل أيضـا؛ ألن مــا يف أونــه )مــا( مــا  (2200)فلـذنك مل يتقــدم اخلــرب عليهــا، 

ا صدر انكوم كاالستفهام )أي أنها جرت جمرى االستفهام( فكما ال يعمل مـا بعـده فيمـا قبلـه، حنـو )عمـرً      

(، أمـا )مـا دام( فــامتنع   ا مـا زال زيــدٌ ت(، فكـذنك اننفــي ال يعمـل مـا بعــده فيمـا قبلـه حنــو )قائمًـ       زيـدٌ  َبَرضَـ َأ

 .(2202)يها مصدرية ال نافية، وال يتقدم على املصدر ما يف حيزهتقديم خربها عليها؛ ألن )ما( ف

ووافقهـــم وـــع مـــن  (2201)أمـــا ثانثهـــا فــــ)نيس( ونقـــل عـــن انكـــوفيني منـــع تقـــديم خربهـــا عليهـــا،  

ا نـيس أخـوك( جـائز عنـده وعنـد ويـع       . وبهذا يغدو وهما ما ذكره ابن جخ من أن )زيـدً (2202)اننحاة

. ويف نسـبته املنـع إىل املـربد أمـر فيـه شـك أيضـا إذ قـد         (2202)نعـه انبصريني وانكوفيني إال املـربد فإنـه م  

رجعت إىل كتابيه )املقتضب(، و)انكامل(، فلم أجده يذكر ما نسب إنيه، وإمنا وجدته جيـوز تقـديم   

  .(2205)خرب )نيس( على أمسها فقط

و وهــ (2202)، ونســب إنيــه بعضــهم اجلــواز  (2207)، وأبــي علــي انفارســي (2201)ونســب املنــع أيضــا إىل انســريايف  

ــاىل:    ــول اهلل تعـ ــال: يف قـ ــق  (2205)چ گ گ    گ گ ک ک چانصـــحيح إذ قـ ــرف متعلـ . ))إن انظـ

 .(2220)بقونه )مصروفا( ويف هذا تقوية نقول من أجاز تقديم خرب )نيس( عليها((
                                                           

، 222-7/222نقل عن انبصريون أنهم أجازوا انتقـديم إذا كـان حـرف اننفـي غـري )مـا( ومنـع انفـراء ذنـك، ينظـر: شـرح املفصـل:              (*)

 .1/25، وهمع ا وامع: 52وتسهيل انفوائد: 
، واإليضـاح يف شـرح املفصـل:    7/222، وشـرح املفصـل:   221، وأسـرار انعربيـة:   2/255، واإلنصـاف:  2/227ينظر: انتبصرة وانتـذكرة:   (2155)

، وشـرح  1/157، وشـرح انكافيـة:   2/257، وشرح انكافيـة انشـافية:   52، وتسهيل انفوائد: 202، واملقرب: 225-2/222، وشرح اجلمل: 1/27

 .2/122، وحاشية انصبان: 1/51، واألشباه اننظائر: 25، 1/22، وهمع ا وامع: 1/151، وانفوائد انضيائية: 2/121ابن عقيل: 
 .2/227ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (2200)
 .1/27، واإليضاح يف شرح املفصل: 7/222، وشرح املفصل: 221، وأسرار انعربية: 210-2/255ينظر: اإلنصاف:  (2202)
ن ، وشـرح ابـ  1/27، وارتشـاف انضـرب:   1/157، وشـرح انكافيـة:   7/222، وشرح املفصل: 227، وأسرار انعربية: 2/210ينظر: األنصاف:  (2201)

 .1/22، وهمع ا وامع: 1/157، وانفوائد انضيائية: 2/127عقيل: 
 .2/257، وشرح انكافية انشافية: 52، وتسهيل انفوائد: 227، وأسرار انعربية: 2/255، وشرح املقدمة احملسبة: 2/50ينظر: األصول:  (2202)
، وشـرح  1/27، وارتشـاف انضـرب:   1/157، وشـرح انكافيـة:   7/222، وشـرح املفصـل:   2/210، واإلنصـاف:  1/225، 250-2/225ينظر: اخلصائص:  (2202)

 .1/51، واألشباه واننظائر: 1/22، وهمع ا وامع: 1/157، وانفوائد انضيائية: 2/127ابن عقيل: 
 .201، 2/252ينظر: املقتضب:  (2205)
 .1/22، وهمع ا وامع: 127، وشرح ابن عقيل:1/27ينظر: ارتشاف انضرب:  (2201)
 .1/22مع: ينظر: همع ا وا (2207)
، واضـطرب أبـو حيـان يف اننقـل     1/157، وانفوائـد انضـيائية:   1/157، وانفوائد انضيائية: 2/172، وشرح ابن عقيل: 7/222ينظر: شرح املفصل:  (2202)

 (.1/21عنه فمرة ذكر أنه ننع، وعاد وذكر أنه جييز )ارتشاف انضرب: 

 .2هود:  (2205)
، إذ نقـل عنـه اجلـوازيف كتابـه )اإليضـاح انعضـدي،       1/157اقـق كتـاب انفوائـد انضـيائية:      امة، وهـ 27، وينظـر: انلمـع:   2/22انشريازيات:  (2220)

2/202.) 
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فضــو عــن أبــي علــي، واختلــف اننقــل عــن ســيبويه فنقــل    (2222)وذهــب إىل اجلــواز وــع مــن اننحــاة 

. وقـد حتفـظ أبـو    (2222)املنـع ب انباحث كريم سـلمان احلمـد إنيـه    ، يف حني نس (2221) بعضهم عنه اجلواز

 .(2222)سب اجلواز واملنع إنيه((لف يف سيبويه، فُنحيان وأبن عقيل إذ قاال: ))واخُت

. وأكـد ذنـك   (2225)وانصحيح ما ذهب إنيه أبو انربكات االنباري مـن أنـه نـيس نسـيبويه نـص يف ذنـك      

 .(2221)األستاذ اندكتور حسام اننعيمي

انعون نلتقديم ههنا بعـدم انسـماع، وانقيـاس علـى فعـل انتعجـب، وعسـى، ونعـم وبـ س هـامع           امل جِّتاحو

 . چ گ گ    گ گ ک ک چ، يف حني أحتج اجملوزون بقونه تعاىل: (2227)عدم انتصرف

فكما تقدم معمول اخلرب وهو )يوم يأتيهم( على انعامل، وهو )نيس(فكـذنك جيـوز تقـديم عاملـه؛ ألن     

 .(2222)تقديم انعامل، أي أن تقديم )يوم( ياذن بتقدمي )مصروفا(تقديم املعمول ياذن ب

( منــع ســيبويه حــذف )كــان( بعــد )إمــا( إذ قــال: ))فــإن أظهــرت انفعــل قلــت: )إمــا كنــت منطلقــا              7)

 .(2225)انطلقت( إمنا تريد )إن كنت منطلقا انطلقت( فحذف انفعل ال جيوز ههنا((

، يف حــني جــوز ابــن مانــك احلــذف،  (2210)قلــيووقــد ذهــب انرضــي إىل أنــه قــد حيــذف )كــان( بعــد )إمــا(   

كم املـوت،  ى أحـدُ ال يتمنِّـ (: ))َأووافقه األستاذ اندكتور امد ضاري محادي، واسـتدال بقـول انرسـول )   

، وأجازا أيضا حذف )كان( وامسها وخربهـا  (2211()2212)ه يستعتب((ا فلعّله يزداد، وإما مسيً ا فلعّلسًنْحإما ُم

ــه   ــة نقونــ ـــ)ال( اننافيــ ــ)املنفــــي بــ ــايعوا(( (: ))فامِّــ ــو تبــ ــو   (2212)ا ال، فــ ــإن كنــــتم ال تفعلــــون فــ . يريــــد: )فــ

 .(2212)تبايعوا(

ومنع سيبويه أيضـا حـذف خـرب )كـان وأخواتهـا( إذا مل يـدل عليـه دنيـل إذ قـال: ))وال جيـوز فيـه            

 …)يعـــخ كـــان( االقتصـــار علـــى انفاعـــل كمـــا مل جيـــز يف )ظننـــت( االقتصـــار علـــى املفعـــول األول  

                                                           
، وانفوائـد  2/55، وشـرح انلمـع:   7/222، واملقـرب:  7/222، وشـرح املفصـل:   1/211، واملفصـل:  1/225، 250، 2/225ينظر: اخلصـائص:   (2222)

 .157، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 1/157انضيائية: 
 .1/211، واملفصل: 2/225ينظر: اخلصائص:  (2221)
 .121ينظر: اخلوف اننحوي بني علماء مدرسة انبصرة:  (2222)
 .1/172، وشرح ابن عقيل: 1/22ينظر: ارتشاف انضرب:  (2222)
 .157، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 212-2/211ينظر: األنصاف:  (2225)
 .157ينظر: اننواسخ يف كتاب سيبويه:  (2221)
 .1/22، وهمع ا وامع: 2/257، وشرح انكافية انشافية: 1/22، واإليضاح يف شرح املفصل: 2/255ح املقدمة احملسبة: ينظر: شر (2227)
 .225-2/222ينظر: شرح اجلمل:  (2222)
 .25، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/152، وينظر: شرح انكافية: 2/152انكتاب:  (2225)
 .2/152ينظر: شرح انكافية:  (2210)
 .250-21/225: فتح انباري (2212)
 .22واحلديث اننبوي انشريف:  277-222ينظر: شواهد انتوضيح:  (2211)
 . وفيه )فو تتبايعو(.5/155فتح انباري:  (2212)
 .22/25، واحلديث اننبوي انشريف: 277ينظر: شواهد انتوضيح:  (2212)
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ن، ويكون، وصار، ومادام، ونيس، وما كان حنوهن من انفعل مما ال يسـتغنى عـن   وذنك قونك: )كا

 ملخاطب به، وجعل منه قول انشاعر:. إال أنه أجاز احلذف إن دل عليه دنيل، وعلم ا(2215)اخلرب((

 

 

 (2211)عاشَنأا ذا كواكب نا      إذا كان يوًمهل تعلمون بوَء بخ أسٍد

 وقونه: 

 (2217)ياِنرَم ا ومن أجل انطويِّمنه وواندي     بريً  كنُت ي بأمٍررمان                     
 

، وعللوا منع حذف اخلـرب؛ بأنـه صـار كـانعوض مـن      (2212)وقد وافق سيبويه يف منعه بع  اننحاة

 .(2215)احلد ، وانفائدة منوطة به فو جيوز حذفه

ــا ارتفــع بانفعــل )كــان( صــار             ــه مل يشــبه وكــذنك نتنــع حــذف االســم ههنــا أيضــا وذنــك؛ ألن

 .(2220)انفاعل، وانفاعل ال حيذف فكذنك ما أشبهه

ونتنــع أيضــا حــذف االســم واخلــرب معــا. أي االقتصــار علــى هــذه األفعــال وحــدها. قــال ثعلــب:           

(، و)طفــق(..، وال يقــال علــى االنفــراد حتــى تقــول: )يفعــل   ُهَتــ(، و)بــات نيَلُهيوَمــ ))انعــرب تقــول: )ظــلِّ 

 .(2222)ذاك(. أي ال تقل )طفق(، وتصمت((
 

زم انفعــل املضــارع مــن )كــان( قيــل:)مل يكــن( واألصــل يكــون، وانقيــاس يقتضــي أن ال         ( إذا ُجــ2)

حيذف منـه بعـد ذنـك شـيء آخـر، نكـن انعـرب حـذفت اننـون منهـا ختفيفـا نكثـرة االسـتعمال فقـانوا               

)مل يك( وحكم عليه سيبويه بانشذوذ. إال أن هذه اننون نتنـع حـذفها عنـد موقاتهـا نسـاكن، فـو       

. وكــذنك إذا القــت متحركــا، وكــان هــذا املتحــرك ضــمريا متصــو       (2221))مل يــك انرجــل(  يقــال:

بن صياد(:))إن يكنه فلن تسـلط  ا(يف )عمر)سيدنا (ن)ل نبينا انكريمفيمتنع حذف اننون، كقو

ــه((    ــو خـــري نـــك يف قتلـ ــه فـ ــه، وإال يكنـ ــهُ   (2222)عليـ ــو تقـــول: )أن يكـ ــون، فـ ــذف اننـ ــوز حـ ــو جيـ ، وإال . فـ

  .(2222)(يكُه

                                                           
 .2/25انكتاب:  (2215)
 .525، واملسائل املشكلة )انبغداديات(: 2/27ينظر: املصدر نفسه:  (2211)
 .21، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/75ينظر: انكتاب:  (2217)
 .2/225، وشرح اجلمل: 7/57، وشرح املفصل: 1/251ينظر: املفصل:  (2212)
 .7/57ينظر: شرح املفصل:  (2215)
 .1/22، وهمع ا وامع: 2/225ينظر: شرح اجلمل:  (2220)
 .2/271جمانس ثعلب:  (2222)
 .51ــ52، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/155، وشرح ابن عقيل: 1/202، وارتشاف انضرب:1/251، 111ـ 115، 2/12ينظر: انكتاب: (2221)
 .2/211فتح انباري:  (2222)
 .200-2/155ينظر: شرح ان عقيل:  (2222)
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شاهدا أو حجـة ملـن جـوزه اتصـال )كـان(       ()اإلشارة ههنا إىل أن يف حديث انرسول انكريم  وأود

. يف حــني رجــح اغلــب اننحــاة االنفصــال فيقــال: )صــديقي كنــت إيــاه(، ومنعوا)صــديقي    (*)بانضــمري

 . (2225)كنته (

( نقل انسيوطي عن بع  اننحاة مـن غـري تصـريح بأمسـائهم انهـم منعـوا تعـدد خـرب) كـان(؛          5)

نها أشبهت ما يتعدى إىل واحد، فو يزداد علـى ذنـك، وذكـر إن بعضـهم األخـر جـوزه مسـتدال بـأن         أل

اخلـرب هــو يف األصـل خــرب نلمبتــدأ، فـإذا جــاز تعـدده مــع انعامــل األضـعف وهــو االبتـداء فمــع انعامــل       

 .(2221)األقوى أوىل
 

كر أنه يأتي منهـا  ( ذكر سيبويه أن )كان( وأخواتها كانفعل يف اتصا ا، وتصرفها، نكنه ذ20)

. يف (2227)اسم انفاعل، واسـم املفعـول حنـو: ) ))كـائن(، و)مكـون( كمـا نقـول )ضـارب(، و)مضـروب( ((         

حــني ذهــب بعــ  اننحــاة إىل أن )كــان( ال يــأتي منهــا اســم املفعــول، وحجــتهم يف ذنــك عــدم انســماع  

 .(2222)عن انعرب وهو إمنا قاسه على انفعل )ضرب(

نعه ابن انسرا  إذ قال: ))وقد أجاز قوم يف )كـان زيـد قائمـا( أن    أما بناء )كان( نلمجهول فقد م

 .(2225)يردوه إىل ما مل يسم فاعله فيقول )كني قائم( وهذا عندي ال جيوز((

 .(2220)( امتنع دخول )أن( يف أخبار )كان وأخواتها(، ال جيوز )كان زيد أن يقوم(22)
 

املســتحيل، ال يف انواجــب فــو يقــال:  ( ومــن أخــوات كــان )نيــت( ومعناهــا انــتمخ يف املمكــن، و  21)

. أي (2222) چ ٺ ڀ چ)نيــت غــدا جيــيء( إال علــى معنــى متنيــه قبــل وقتــه، ومنــه قونــه تعــاىل:           

 .(واهلل اعلم). (2221)متنيه قبل وقته

( وفيمــا اــص األفعــال انــط يف أو ــا حــرف نفــي حنــو )مــا أنفــك، ومــا فتــىء، ومــا زال، ومــا       22)

 (:…برح

 .(2222)( على أخبارها. قال انفراء: ))ال تقول: )ما زنت إال قائما( (()أ( منع اننحاة دخول )إال 

                                                           
 وانذي أجازه ابن مانك.( *)
 .25، واحلديث اننبوي انشريف: 12-17ينظر: شواهد انتوضيح:  (2225)
 .1/222اه واننظائر: ، واألشب1/75ينظر: همع ا وامع:  (2221)
 .272، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/21انكتاب:  (2227)
 .275-272، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 72، وحاشية انشيخ حسن انعطار: 2/120ينظر: حاشية انصبان:  (2222)
 .2/22األصول:  (2225)
 .1/252ينظر: شرح املقدمة احملسبة:  (2220)
 .52انبقرة:  (2222)
 .2/172حاشية انصبان:  (2221)
 .2/122معاني انقرآن:  (2222)
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وقال انزجاجي ))نو قلـت: )مـا أنفـك زيـد إال عاملـا(، و)مـا زال عبـد اهلل إال شاخصـا( كـان خلطـا           

من انكـوم؛ ألنـك توجـب بقونـك )مـا أنفـك( اخلـرب، وتنفيـه بــ)إال( فتصـري نافيـا مثبتـا نلخـرب يف              

 . أي أن اننفي إذا دخل على اننفي صار إجيابا. أما قول ذي انرمة:  (2222)ل((حال واحدة، وذنك اا

 اًرْفا َقلًدرمي بها َبأو َن ِفْسعلى اخَل      إال مناخًة ما تنفك  حراجيُج

. يف حــني (2227)وانرضــي (2221)واألصــمعي واجلرمــي وابــن يعــية،  (2225)فقــد خطــاه فيــه انزخمشــري، 

انشــاعر أدخــل )إال( يف هــذا انكــوم؛ ألن نفظــه نفــي وإن  جعلــه انصــيمري غلطــا، أو ضــرورة، وذكــر أن  

 .(2225). يف حني ذهب املازني إىل أن )إال( فيه زائدة(2222)كان معناه اإلجياب

 ەئ ائ چ)ب( منــع اننحــاة حــذف )مــا( مــن هــذه احلــروف، إال يف جــواب انقســم نقونــه تعــاىل:         

 . فجاز، وكذنك يف انشعر. حنو قونه:(2250)چ وئ وئ ەئ

 (2252)ُحقاِد َدْنانزَّ َلعلى قومها ما فتَّ        عزيزًة ْتزاَن ماُءْهفو وأبي َد

 .(2251)قال ابن مانك ))نو خلت )دام( من )ما(: املصدرية مل يكن  ا اسم، وال خرب((

) ( نتنع أيضا أن تتقدم هذه األفعـال علـى )مـا( قـال انصـيمري يف )مـا دام(: )))مـا( ومـا بعـدها          

فـو جيـوز أن يتقـدم عليـه؛ ألنـه يف صـلته، وصـلة انشـيء كـبع            بتأويل املصدر، ومـا تعلـق باملصـدر،   

 (2252)حروفــه، فكمــا ال يتقــدم بعــ  حــروف االســم عليــه كــذنك ال تتقــدم انصــلة علــى املوصــول((         

وكذنك بقية األفعال إذ أصبحت )ما( منها  نزنة حـروف االسـم انواحـد، فـو يتقـدم بعضـها علـى        

 بع .

س( أنــه نتنــع أن تتصــرف، وبنــاءا عليــه نتنــع جمــيء   ( ومــن مــواطن املنــع انــط ختــص )نــي  22) 

املستقبل منها وهي إمنا تنفي احلال فتقـول: )نـيس زيـد قائمـا اآلن(، ونـو قلـت )نـيس زيـد قائمـا(.مل          

  . إذا أردت به املاضي أو املستقبل.(2252)جيز

                                                           
، 207-7/201، وشــرح املفصــل: 21، منثــور انفوائــد: 1/210، واملفصــل: 2/225، وينظــر: انتبصــرة وانتــذكرة: 22اجلمــل يف اننحــو:  (2222)

 .1/57، وهمع ا وامع: 151-1/155، وشرح انكافية: 52، وتسهيل انفوائد:1/22واإليضاح يف شرح املفصل: 
 .1/210ينظر: املفصل:  (2225)
 .7/207ينظر: شرح املفصل:  (2221)
 .1/151ينظر: شرح انكافية:  (2227)
 .250-2/225ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (2222)
 .255-2/252ينظر: اإلنصاف:  (2225)
 .25يوسف:  (2250)
 .77، وحاشية انشيخ حسن انعطار:227-2/221، وشرح اجلمل: 202)اننعمان(، واملقرب:  2/227ينظر: األصول:  (2252)
 .2/225: شرح انكافية انشافية: ينظر (2251)
 .2/222انتبصرة وانتذكرة:  (2252)
 .15، ومنثور انفوائد: 2/121، واننكت يف تفسري كتاب سيبويه: انتبصرة وانتذكرة ينظر:  (2252)
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تنفـي  وقد علل انشنتمري منع )نيس( من انتصرف يف نفسها أن معناها يف زمان واحد، وهو أنهـا  

وقيل أيضا، ألنها يف معنى )ما(، ألنهـا ننفـي احلـال     .(2255)احلال فاستغخ عن أن ياتى منها  ستقبل

   .(2251)كما أنه ينفي احلال، و)ما( حرف ال يتصرف، وكذنك ما كان يف معناه

وأودِّ أن أشــري ههنـــا اىل أنِّ انــدكتور فاضـــل انســامرائي قـــد ذكــر أنِّ )) هـــذا انفعــل يســـتعمل يف      

في احلـال عنـد اإلطـوق ، وإذا قيِّـد فبحسـب ذنـك انتقييـد . تقـول : ) نـيس زيـٌد قائًمـا ( ،            انعربية نن

 . (2257) ، أي : يف املستقبل (( چ گ گ    گ گ ک ک چ أي : اآلن ، وقال تعاىل :

 

 

 املشبهات بـ)نيس(:
 

 وال تعمل إال بشروط، ويف شروط عملها مواطن نلمنع، وعلى حنو مما يأتي:  -)أ( )مـــا(:

( ال يتقدم خرب )ما( على امسها، ألنها نيست بفعل، وإمنا جعلت  نزنته، فلم تقو قـوة انفعـل   2)

 ومل تتصرف تصرفه، وقد جاء يف انشعر قونه:

 بشُر ْمُهنعمتهم     إذ هم قرية وإذ ما مثَل اهلُل فأصبحوا قد أعاَد

نتنــع أيضــا إذا أدخلــت  وذكــر ابــن انســرا  أن انتقــديم   (2252)وجعلــه ســيبويه ممــا ال يكــاد يعــرف،  

 .(2255))انباء( يف خرب )ما(، فو تقول: )ما بقائم زيد(

 ٹ چ( أن ال ينــتق  نفيهــا بـــ)إال( حنــو: )مــا زيــد إال قــائم( ال جيــوز نصــب )قــائم(، قــال تعــاىل:  1)

. ونقل أبو حيان عن انفراء إجازتـه  (2211) (2212) چ ڻ ں    ں  ڱ ڱ چ. وقونه: (2210) چ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .(2212)إال راكبا( اننصب حنو )ما أنت

                                                           
 .2/121ينظر: اننكت يف تفسري كتاب سيبويه:  (2255)
 .15ينظر: منثور انفوائد:  (2251)
 . 2/170معاني اننحو :  (2257)
، واننواســـخ يف كتـــاب 202-2/202، وشـــرح ابـــن عقيـــل:2/52، واألصـــول: 2/250، وينظـــر: املقتضـــب: 10-2/55كتـــاب: ينظـــر: ان (2252)

 .12، واجلملة انعربية: 221-220، واملااخذات اننحوية: 10سيبويه: 
 .2/52ينظر: األصول:  (2255)
 .25يس:  (2210)
 .5األحقاف:  (2212)
، واننواسخ يف كتاب 2/202، وشرح ابن عقيل: 1/202، وارتشاف انضرب: 2/52ل: ، واألصو2/250، واملقتضب: 2/55ينظر: انكتاب:  (2211)

 .10سيبويه: 
 .1/202ينظر: ارتشاف انضرب:  (2212)
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( أن ال يبــدل مــن خــرب )مــا( موجــب. حنــو: )مــا زيــد بشــيء إال شــيء ال يعبــا بــه( فـــ)شيء( يف            2)

 .(2212)موضع رفع خرب عن املبتدأ )زيد(، وال جيوز أن يكون يف موضع نصب خربا عن )ما(

 وذكر ابن عقيل أن كوم سيبويه يف هذه املسأنة اتمل نلقونني منع إبدال خربها من موجـب 

. يف حني ذهب انـدكتور حسـام اننعيمـي إىل أن كـوم سـيبويه يفهـم منـه أنـه ال جييـز أن          (2215)وجوازه

. أمـا نـص كـوم سـيبويه يف هـذه املسـأنة فهـو: ))إذا قلـت: )مـا أنـت بشـيء إال            (2211)يكون اخلرب موجبـا 

ه أقـيس  وفسـر انرضـي قونـ    (2217)( استوت انلغتان، فصارت )ما( علـى أقـيس انـوجهني((   بِه ال يعبُأ شيٌء

 .(2212)انوجهني: بأنه وجه انتميميني وهو اإلهمال

 ( ومن مواطن املنع فيها أيضا أنه ال جيوز زيادة )إن( بعد )مـا( فـإن زيـدت مل تعمـل حنـو )مـا إنْ      2)

ونقــل أبــو حيــان عــن أبــن انســكيت أنــه ذكــر أن انكــوفيني   (2215)قــائم( برفــع قــائم، وال جيــوز نصــبه  زيــٌد

 .(2270)أجازوا اننصب

تكـرار )مــا( أي أنهـا ال تاكـد بلفضــها نفسـه، ال تقـول: )مــا مـا زيـد قائمــا(؛ ألن االوىل        ( نتنـع  5)

ــا، فــإذا أتــت جيــب انرفــع حنــو )مــا مــا زيــد قــائم( وال جيــوز             نافيــة، وانثانيــة نفــت اننفــي، فبقــي إثبات

 .(2272)اننصب

)مـا   ( ونتنع أيضا تقديم معمول اخلـرب علـى االسـم، وهـو غـري ظـرف، وال جـار، وجمـرور. حنـو         1)

طعامــك زيــد آكــو(. قــال ســيبويه: ))ال جيــوز أن تقونــك )مــا زيــدا عبــد اهلل ضــاربا(، و)مــا زيــدا أنــا    

قاتو(؛ ألنه ال يستقيم، كما مل يستقم يف)كان(، و)نيس(، أن تقدم ما يعمل فيه اآلخر، فـإن رفعـت   

ــة((    ــة انتميميـ ــى انلغـ ــه علـ ــى اال   (2271)اخلـــرب حســـن محلـ ــرب علـ ــول اخلـ ــديم معمـ ــع تقـ ــم، ، فهـــو ننـ سـ

 .ويستحسنه إذا رفعت اخلرب محو على انلغة انتميمية

ويبــدو أن مــا استحســنه ســيبويه اختــاره ثعلــب إذ قــال:)) )مــا فيــك راغــب زيــد(، و)مــا طعامــك       

آكل زيد( كان االختيار هكذا انرفع؛ ألن انفعل أوىل باحلق من املفعول، وانصفة، فإذا أدخلوا انبـاء  

 .(2272)االسم بعدهما((فيهما كان قبيحا؛ ألنه قد جاء 

                                                           
 .2/207، وشرح ابن عقيل: 1/205، وارتشاف انضرب: 221ينظر: املقرب:  (2212)
 .2/207ينظر: شرح ابن عقيل:  (2215)
 .111-115، 12ينظر: اننواسخ يف كتاب سيبويه:  (2211)
 .1/221انكتاب:  (2217)
 ((.1)هامة احملقق ) 1/221، وانكتاب: 110-2/125ينظر: شرح انكافية:  (2212)
 .122، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/127، وحاشية انصبان: 2/202، وشرح ابن عقيل: 1/205: واالرتشاف، 221ينظر: املقرب:  (2215)
 .1/205ينظر: ارتشاف انضرب:  (2270)
 . 122، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/127، وحاشية انصبان: 2/201، وشرح ابن عقيل: 1/205: ينظر: املصدر نفسه (2272)
ــاب:  (2271) ــرح ابـــن عقيـــل:   1/202، وارتشـــاف انضـــرب:  52-2/52، وينظـــر: األصـــول:  2/72انكتـ  2/127، وحاشـــية انصـــبان:  2/205، وشـ

 .122واننواسخ يف كتاب سيبويه: 
 .1/277ينظر: جمانس ثعلب:  (2272)
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فثعلب اتار نغة انتميميني، ويقـبح انتقـديم إذ أدخلـت انبـاء يف املعمـول حنـو )مـا فيـك براغـب          

وقد نقل أبو حيان عن ابن كيسان ءويزه اننصـب يف  .   (2272)زيد(. وما قبحه ثعلب منعه ابن انسرا 

 .(2275))آكل( وذكر أنه ال حجة يف ءويزه ملخانفته اإلواع

تقديم معمول اخلرب على االسم امتنـع تقدنـه علـى )مـا( أيضـا. قـال ابـن انسـرا :         وكما امتنع 

))تقول )ما زيد آكو طعامك(، وال جيوز أن تقدم )طعامك( فتقول: )طعامك ما زيد آكـو(، وال  

. فهو ننع تقديم معمول اخلرب على )مـا( حتـى وإن رفـع    (2271)جيوز عندي تقدنه وإن رفعت اخلرب((

 غة انتميمية.اخلرب على انل

وقد نقـل أبـو انربكـات االنبـاري عـن انكـوفيني إجـازتهم مـا تقـدم، ونقـل عـن ثعلـب أنـه جييـزه إذا               

، وما وجدته عند ثعلب هو قونه: ))وال حيال بـني  (2277)كان ردا نلخرب ملن قال: )زيد آكل طعامكت(

 .(2272)((اندائم، واالسم بـ)ما( )طعامك ما آكل عبد اهلل(. قال: جائز يف قول انكسائي

وكومه يوحي بأنه ننع تقديم املعمـول علـى اسـم )مـا(؛ ألنـه ننـع انفصـل بينهمـا، وينقـل عـن           

 انكسائي إجازته نلمثال انذي ذكره من غري ما تأييد نه، أو رف .

وذكر االنباري أيضا أن انكوفيني احتجوا بان )ما(  نزنة )مل، ونن، وال(؛ ألنها نافية كمـا أنهـا   

حرف جيوز تقديم معمول ما بعدها عليها، أما انبصريون فـاحتجوا بـأن )مـا( معناهـا     نافية، وهذه األ

اننفي، ويليها اآلسم، وانفعل، فأشبهت حروف االستفهام وحروف االستفهام ال يعمل ما بعـدها فيمـا   

 .(2275)قبلها،فكذنك )ما(

زيـد مـا قـائم(، وال    ( نتنع حذف اسم )ما(. قتل ابـن انسـرا : ))وال جيـوز )زيـد مـا قائمـا(، وال )      7)

)زيــد مــا خلفــك( حتــى تقــول: )مــا هــو قائمــا(، و)هــو خلفــك(؛ ألن )مــا( حقهــا أن يســتأنف بهــا، وال   

 .(2220)جيوز أن تضمر فيها إذا كانت حرفا نيس بفعل، وإمنا يضمر يف األفعال((

ونتنــع حــذف خربهــا أيضــا، وذكــر انســيوطي أنــه جيــوز حــذفها إن كفــت بـــ)إن( تشــبيها بـــ)ال(     

 اِل، وال َصٍ حديث ْنِم نناموا فما إْن                           انشاعر: كقول 

، ونيس فيما استدل به حجة إلطـوق  (2222)وانتقدير: )فما حديث، وال صال منتبه إىل ذي حديث(

 .( واهلل أعلم) حكم اجلواز إذ ينبغي اقتصاره على انشعر. إذ مل يسمع يف غريه 

                                                           
 .2/52ظر: األصول: ين (2272)
 .1/202ينظر: ارتشاف انضرب:  (2275)
 .1/201، وارتشاف انضرب: 1/25ينظر: األصول:  (2271)
 .1/201، وارتشاف انضرب: 272-2/271ينظر: اإلنصاف:  (2277)
 .2/172جمانس ثعلب:  (2272)
 .272-2/271ينظر: اإلنصاف:  (2275)
 1/225، وينظر: همع ا وامع: 2/52ينظر: األصول:  (2220)
 .1/225ظر: همع ا وامع: ين (2222)
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اننافيــة، وخربهــا فيجــوز عنــد ســيبويه انرفــع، واننصــب يف االســم  ( إذا عطفــت علــى اســم )مــا( 2) 

 .(2221)انثاني بعد انعاطف حنو )ما عبد اهلل خارجا، وال معن ذاهب( فيجوز عنده رفع )ذهب(، ونصبه

منــع اننصــب، فــو جييــزون: )مــا زيــد     -مــن غــري تصــريح   –يف حــني نقــل عــن بعــ  املتقــدمني   

ــح     ــه ال يصــ ــرو منطلقــــا(؛ ألنــ ــا، وال عمــ ــا عمــــرو        ذاهبــ ــول: )وال مــ ــل )مــــا(، ال تقــ ــادة انعامــ ههنــــا إعــ

 .(2222)منطلقا(

ونتنــع يف االمســني بعــد حــرف انعطــف انتقــديم، وانتــأخري. فــو تقــول )مــا زيــد ذاهبــا، وال عــاقو  

عمــرو(، فتقــدم املنصــوب، وتــاخر املرفــوع؛ ألن )مــا( عامــل ضــعيف، وقــد ذكــرت أنــه ال يتقــدم خربهــا    

 .(2222)طوف أوىلعلى امسها، فمنع ذنك يف املع

 

 ومن مواطن املنع فيهاال: )ب( 

 .(2225)( نتنع عملها يف املعرفة، وال يليها إال اننكرة2)

 .(2221)( نتنع تقديم خربها على امسها، فو تقول: )ال قائما رجل(1)

 .(2227)( ونتنع انتقاض نفيها بـ)إال(، فو تقول: )ال رجل إال أفضل من زيد( بنصب )أفضل(2)
 

جيــوز أن تعمــل إال مــع مضــمر، وال جيــوز أن يتصــل بهــا ضــمري املخاطــب، أو        وال  الت: ) (

انغائــب كمــا تقــول )نســت، ونســت، ونيســوا(، وال تبنيهــا علــى املبتــدأ، ال تقــول: )عبــد اهلل الت       

 .(2222)منطلقا(، وال )قومك التوا منطلقني(
 

 -( أفعال املقاربة:2)

نلرجـاء،  عسـى، وحـرى، واخلونـق(    وهذه األفعـال هـي )كـاد، وكـرب، وأوشـك( نلمقاربـة، و)      

 ق، وأخذ، وعلق، وأنشأ( نإلنشاء، وتشرتك يف مواضع نلمنع منها:  ِفو)جعل، وَط

( نتنع جميء االسم خـربا  ـذه األفعـال، فـو يكـون خربهـا إال فعـون فـو تقـول )كـاد           2)

 زيد قائما(، بيد أنه قد جاء خربها امسا صرحيا ندورا وذنك يف قو م:

 

                                                           
 .12، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/10ينظر: انكتاب:  (2221)
 .12، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 1/201، وارتشاف انضرب: 2/170، وشرح انكافية: 2/251ينظر: اننكت يف تفسري انكتاب:  (2222)
 .11-12، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/12ينظر: انكتاب:  (2222)
، وشـرح  1/172، وشـرح اجلمـل:   51-2/52، واملفصـل:  2/105، واننكـت:  2/252، واألصول: 2/221، واملقتضب: 1/151نكتاب: ينظر: ا (2225)

 .2/222ابن عقيل: 
 .122، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/221ينظر: شرح ابن عقيل:  (2227)و  (2221)

 

 .15بويه: ، واننواسخ يف كتاب سي2/51، وينظر: األصول: 2/57ينظر: انكتاب:  (2222)
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 .(2225)سا ُاْبَأ عسى انغويُر

 .(2250)اوقد ذكر ثعلب أنه مل جي  غري هذا، وجعله شاذ 

( وال تتقــدم أخبارهــا عليهــا، فــو يقــال: )أن يقــوم عســى زيــد(، وكــذنك نتنــع تقــديم انفعــل    1)

 .(2252)ا(عمًر زيٌد انواقع خربا على االسم ههنا )أي إذا أقرتن بـ)أن( ( فو جيوز: )عسى أن يضرَب

قياس ال ننع تقديم خرب )كـاد( عليهـا؛ ألنهـا فعـل نـاقص انتصـرف، نكـن        وذكر أبو حيان أن ان

 . مما يضعف انتقديم.(2251)مل يعثر على نص يف انتقديم

( يوحـــظ يف املـــوطن انســـابق اقـــرتان خـــرب )عســـى( بــــ)أن(، وتقـــرتن كـــذنك خبـــرب )أوشـــك،  2)

 .(2252)وقارب، واخلونق، وحرى(، ونتنع حذف )أن( من خربها إال يف ضرورة انشعر

وكما امتنع حذف )أن( من أخبار هذه األفعال. امتنع دخول )أن( على أخبـار أفعـال أخـرى، فقـد     

. وعلـل  (2252)منع سيبويه دخو ا على خرب )كاد( إذ قال: ))و)كدت أن أفعل( ال جيوز إال يف انشـعر(( 

يف ابــن يعــية ذنــك. بقونــه: ))وجــرد ذنــك انفعــل )يعــخ كــاد( مــن )أن(؛ ألنهــم أرادوا قــرب وقوعــه     

 .(2255)احلال و)أن( تصرف انكوم إىل االستقبال فلم يأتوا بها نتدافع املعنيني((

وممــن منعــه أيضــا ابــن خــروف، وذكــر أفعــاال أخــرى منــع فيهــا دخــول )أن( عليهــا. إذ قــال: ))ومــا     

 ڱ ڱ چكان نألخذ يف انشيء مل يستعمل بـ)أن( انبتـة كــ)أخذ، وجعـل، وطفـق(. قـال تعـاىل:       

منها ملقاربة انفعل كـ)كاد، وكرب(، فو تدخلهما )أن( أيضـا إال  ، وما كان (2251)چں ں

 ، وأنشد:  (2257)يف انشعر((

 اَحنَص لى أْنمن طول انِب قد كاَد

                                                           
، واننواســخ يف كتــاب  207، واملقــرب: 127بــن خــروف:  ، وشــرح كتــاب ســيبويه ال  207، وانعســكريات: 2/21، 2/255ينظــر: انكتــاب:   (2225)

 .70سيبويه: 
 .207، 2/105ينظر: جمانس ثعلب:  (2250)
، 121-2/125شـية انصـبان:   ، وحا222-1/221، وهمـع ا وامـع:   1/211، وارتشـاف انضـرب:   2/257ينظر: شـرح انكافيـة انشـافية:     (2252)

 .70، واجلملة انعربية: 152واننواسخ يف كتاب سيبويه: 
 .1/211ينظر: ارتشاف انضرب:  (2251)
، )إذ نقل عن انفـراء أنـه ال يستحسـن )عسـى( وال جييـزه إال مـع )أن((، واجلمـل يف        2/105، وجمانس ثعلب: 2/251ينظر: انكامل:  (2252)

 شد قول انشاعر: ، وان225، وضرائر انشعر: 100اننحو: 

 قريُب ه فرٌ انذي أمسيت فيه             يكون وراَء عسى ا مِّ

 .221، 2/217، وشرح ابن عقيل: 1/212، وارتشاف انضرب: 277-1/271، وشرح اجلمل: 121وشرح كتاب سيبويه البن خروف: 
 .2/21انكتاب:  (2252)
 .2/151، وينظر: معاني اننحو: 7/222شرح املفصل:  (2255)
 .22حل:  (2251)
 .2/227، وشرح ابن عقيل: 277-1/271، وينظر: شرح اجلمل: 121شرح كتاب سيبويه:  (2257)
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وأود اإلشارة ههنا إىل أن ما منعه اننحاة من دخول )أن( على خرب )كاد( قد ورد به انسماع، فقـد  

مــا كــدت أن أصــلي انعصــر حتــى كــادت  ( )قــال ابــن مانــك يف هــذه املســأنة: ))ومنهــا قــول عمــر )  

، وقـول بعـ  انصـحابة    (2255)( )فمـا كـدنا أن نصـل إىل منازننـا(    ، وقـول أنـس )  (2252)انشمس تغرب((

 (2202)، وقــول جــبري بــن مطعــم )كــاد قلــى أن يطــري(   (2200)ربمــة بــني األثــايف قــد كــادت أن تنضــج(  ن)وا

علــى أكثــر اننحــويني  قلـت: تضــمنت هــذه األحاديــث وقــوع خــرب )كــاد( مقرونــا بـــ)أن( وهــو مــا خفــي 

أعخ وقوعه يف كوم ال ضرورة فيه، وانصحيح جـواز وقوعـه، إال أن وقوعـه غـري مقـرون بــ)أن( أكثـر،        

 چ چ چ  و:ـحنــ  ( أن بـــ) ، ونــذنك مل يقــع يف انقــرآن إال غــري مقــرون    ( أن ) وأشــهر مــن وقوعــه بـــ 

ــه يف    …(2202) چ ىئ   مئ       حئ    جئ چ ، و(2201) چ چ ــدم وقوعــ ــع عــ ــن   وال ننــ ـــ)أن( مــ ــرآن بــ  انقــ

احلاجب يف ءـويزه دخـول )أن(    مانك ابُن وقد سبق ابَن  .(2202)استعمانه قياسا نو مل يرد به مساع((

ز انـدكتور  . يف حني جوِّ(2205)على خرب )كاد(؛ ألن انفعل يف )كاد( يصح تقديره مستقبو على وجه

، وتبعيـد املقاربـة حنـو )كـاد     فاضل انسامرائي دخول )أن( يف خربها إذا أريـد بــ)كاد( تنفـيس انوقـت    

 .(2201)زيد أن نوت(، وكذنك إذا أشبهت )عسى(

جواز دخول )أن( على خرب )كاد( نـورود انسـماع انكـثري بـه، بيـد       -واهلل أعلم-وانذي يبدو ني 

أن األحسن انتكلم به من غري أن؛ ألنه األصل املبخ على انكثري املطرد مـن انسـماع، والسـيما مـا جـاء      

 عزيز.به انقرآن ان

نـذنك كـان اـاال قونـك )عسـى      …))( نتنع وقوع انفعل املاضي بعد هذه األفعال. قال انفـراء:  2) 

قام(؛ ألن )عسى( وإن كان نفظها علـى )فعـل( فإنهـا مسـتقبل، فـو جيـوز )عسـى قـد قـام(، وال )عسـى قـام(،            

 .(2207)و)كاد قد قام(، وال )كاد قام(؛ ألن ما بعدها ال يكون ماضيا((

هنا ننع أن يلي هذه األفعال املاضي، وكذنك ننع إضمار )قد(، أو إظهارها معها؛ ألنها ال فانفراء ه

)عسى( إال مع تضمر، أو تظهر إال مع املاضي، وهي ال يليها إال املستقبل وقال ثعلب: ))وال ءيء 

 .(2202)مستقبل، وال ء  مع ماض، وال دائم، وال صفة((

                                                           
 .2/215صحيح انبخاري:  (2252)
 .1/21املصدر نفسه:  (2255)
 .2/22غريب احلديث ألبن اجلوزي:  (2200)
 .1/275صحيح انبخاري:  (2202)
 .72انبقرة:  (2201)
 .72اننساء:  (2202)
 .272انبحث اننحوي يف تهذيب انلغة: ، وينظر: 210-255شواهد انتوضيح:  (2202)
 .1/51ينظر: اإليضاح يف شرح املفصل:  (2205)
 .151-155 /2ينظر: معاني اننحو: (2201)
 .2/55، وشرح اجلمل: 207، وينظر: املسائل انعسكريات: 15-2/12معاني انقرآن:  (2207)
 .1/255جمانس ثعلب:  (2202)



 
 

216 

انفعل أي أنه سيقع مستقبو ومل يكد يقع بعد، فو  فهذه األفعال إذن معناها نقرب وقوع

 يتناسب مع املاضي، ونذنك نتنع أن يقع بعدها.

 

 : أفعال انقلوب
 

 ومن مواطن املنع فيها ظن وأخواتها: ( أ)

( تدخل هذه األفعال على املبتدأ واخلرب فينتصبان على أنهما مفعوالن، ونتنع االقتصار 2)

)وذنك قونك: )حسب عبد اهلل زيدا بكرا(، و)ظن عمرو خاندا على أحد املفعونني دون اآلخر )

وإمنا منعك أن تقتصر على أحد ااملفعونني ههنا أنك إمنا أردت أن تبني ما استقر عندك  …أباك(

من حال املفعول األول. يقينا، أو شكا، وذكرت األول نتعلم انذي تضيف إنيه ما استقر عندك من 

نتجعل خرب املفعول األول يقينا، أو شكا، ومل ترد أن ءعل األول هو، فإمنا ذكرت )ظننت( وحنوه 

واخلرب، فوبد نكل  . أي أن هذه األفعال تدخل على املبتدأ(2205)فيه انشك، أو تقيم عليه يف انيقني((

واحد منهما من صاحبه نتتم اجلملة إما يقينا، أو شكا، فضو عن أنه  جموعها تصح 

))فلو قال قائل دون تقدم كوم، وال ما يقوم مقامه: )ظننت( مل . يقول ابن مانك: (2220)انفائدة

 .(2222)جيز نعدم انفائدة((

وقد جيـوز حـذف املفعـونني إذا دل عليهمـا دنيـل حنـو أن يقـال: )هـل ظننـت زيـدا قائمـات( فتقـول:             

 .(2221))ظننت(، وانتقدير: )ظننت زيدا قائما(، أو تقول: )ظننت زيدا(

اة إىل انلبس، وهو أنك نو قلت: )أعطى زيد عمـرا(، وكـان )زيـد(    ومنع اننحاة ههنا تركيبا ملاد (1)

هــو اآلخــذ مل جيــز أن تقــول: )أعطــى عمــرو زيــدا(، وامتنــع هــذا؛ ألن كــل واحــد منهمــا جيــوز أن    

، وكــذنك قونــك يف )أعطيــت زيــدا غومــا(: )أعطــي غــوم زيــدا(، مل جيــز نصــاحبه  ايكــون آخــًذ

فاعـل مل يعلـم اآلخـذ مـن املـأخوذ(، فلهـذا كـان ممتنعـا.         نلعلة ذاتها )أي نو أقيم )غوم( مقام ان

 .(2222)( جاز؛ ألن اندرهم ال يكون إال مأخوذادرهٌم افلو قلت: )أعطي زيًد

( يلغى عمل )ظن( وأخواتها إذا وقعت وسطا، أو تأخرت، حنو )زيد ظننت منطلق(، و)زيد منطلق 2)

)ظخ زيد ذاهب(، أو )أظن زيد ذاهب(، وال  ظننت(، ونتنع اإلنغاء إذا تقدمت هذه األفعال، فو جيوز

                                                           
، 125-1/122، 2/222، واألصـول:  55-2/52، 1/220، واملقتضـب:  2/201 ، وينظر: معـاني انقـرآن )األخفـة(:   20-2/25انكتاب:  (2205)

، 7/12، وشـرح املفصـل:   252-251، وأسرار انعربيـة:  1/257، وشرح املقدمة احملسبة: 15-12، واجلمل يف اننحو: 25واملوجز يف اننحو: 

 .552-1/551، وشرح انكافية انشافية: 70، وتسهيل انفوائد: 2/221وشرح اجلمل: 
 .252-251، وأسرار انعربية: 2/222ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (2220)
 .552-1/551شرح انكافية انشافية:  (2222)
 ل هذا يف باب )أعلم وأرى(.فصِّأوس، ، وقد أجاز بع  اننحاة حذف املفعونني من باب ظن 222-2/222ينظر: شرح ابن عقيل:  (2221)
 .51، وأسرار انعربية: 1/122، 2/75ينظر: األصول:  (2222)



 
 

217 

، ونقل عن انكوفيني، وأبي بكر انزبيدي (2225)، أما ابن انسرا  فقد قبحه(2222))ظننت زيد ذاهب(

 ، مستدنني بقول انشاعر كعب بن زهري:  (2221)اجلواز

 ويُلْنَت ندينا منِك ــاُلومـا أَخ          هــا   ُتـو مودَّأن تدُن ُلأرجو وآُم

 شاعر:    وقول ان

 األدُب انشيمِة موُك ي وجدُتي       أنِِّقُلمن ُخ حتى صاَر بُتدُِّأ كذاَك    

وقد ذكر اندكتور حسام اننعيمي أنه ال يصح إبطـال مـا أتفـق عليـه أغلـب انعـرب نقـول رجـل أو         

رجلــني يف انشــعر، ونـــيس افــى مـــا نلشــعر مـــن ضــرورات، ومـــن وزن، وقافيــة حيمـــون انشــاعر علـــى        

، وأقول تعليقـا علـى مـا ذكـر آنفـا: إن اننقـل ن صـح عـن اجملـوزين نلمسـأنة           (2227)غته أحياناخمانفة ن

 .( واهلل أعلم) فينبغي اقتصار اجلواز على انشعر، واحلانة هذه 

ونتنــع اإلنغــاء أيضــا إذا أكــدت باملصــدر حنــو: )ظننــت ظنــا زيــدا قائمــا(، وامتنــع اإلنغــاء مــع            

، وذنـك أنـك نـو أنغيتهـا عـن املفعـونني مـع أعمانـك  ـا يف          انتأكيد باملصـدر ملـا فيـه مـن انتنـاق      

املصدر نكنت معمو  ا ملغيا يف حني واحدة، وأيضا فإنك من حيث تلغـي مل تـنب انكـوم عليهـا، وال     

كــان معتمــد انكــوم علــى االتيــان بهــا، بــل تقــدر انــه عــرض نــك ذكرهــا بعــد بنــاء انكــوم علــى أن ال  

ر بكــون قــد جعلتهــا معتمــدا عليهــا يف انكــوم، إذ ال ياكــد مــن    تكــون فيــه، ومــن حيــث تاكــد باملصــد  

 .(2222)انكوم إال موضع االعتماد وانفائدة

وكمــا نتنــع إنغــاء هــذه األفعــال يف موضــع فكــذنك نتنــع إعما ــا أيضــا يف مواضــع منهــا: إن     

لمـت  دخل بعدها )حرف استفهام(، أو )الم ابتـداء( فعنـد ذاك ال ينتصـب االسـم بعـدها. تقـول: )قـد ع       

أزيد قائمت(، ونتنع: )قد علمـت أزيـدا قائمـات(؛ ألن االسـتفهام ال يعمـل فيـه مـا قبلـه، وكـذنك الم          

 االبتداء، فو تقول: )قد علمت نزيدا قائما(.

وكذنك نو دخل عليها ضمري انشأن، وانقصة. تقول: )قد علمته زيد قائم( ونتنع )قـد علمتـه   

 .(2225)ري انشأن، وانقصة ال يفسر إال هملةزيدا قائما(، وا اء هاء انشأن؛ ألن ضم

 

 

 

                                                           
 .2/225، وشرح ابن عقيل: 552-1/551، وشرح انكافية انشافية: 55، ومنثور انفوائد: 1/22، واملقتضب: 2/212ينظر: انكتاب:  (2222)
 .2/222ينظر: األصول:  (2225)
 .122، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/222ينظر: شرح ابن عقيل:  (2221)
 .122ينظر: اننواسخ يف كتاب سيبويه:  (2227)
 .2/221، وشرح اجلمل: 2/215ب: ينظر: انكتا (2222)
، 1/251املقدمــة احملســبة:   وشــرح  اننعمــان(،  طبعــة  ) 2/222، واالصــول:  2/175، 1/222، واملقتضــب:  121-2/125ينظــر: انكتــاب:   (2225)

 .25واننواسخ يف كتاب سيبويه: 
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 ومن مواطن املنع فيهما -:)ب( أعلم وأرى 

( هذان انفعون يتعديان إىل ثوثة مفعونني قـال سـيبويه: ))وال جيـوز أن تقتصـر علـى مفعـول       2) 

ك منهم واحد دون انثوثة؛ ألن املفعول ههنا كانفاعل يف انباب انذي قبله )أي ظـن( يف املعنـى، وذنـ   

ا منـك(  ا خـريً ا عمـرً زيـدً  اهلُل ا أبـا فـون(، و)أعلـمَ   ا عمـرً زيـدً  أُتا أبـاك(، و)نبِّـ  ا زيًدقونك: )أرى اهلل بشًر

))(2210). 

فهــو ننــع االقتصــار علــى واحــد مــن املفاعيــل انثوثــة دون اآلخــرين، بيــد ان انســريايف ذكــر أن          

ال جيـوز أن يقتصـر علـى مفعـول      سيبويه أراد ههنـا حكـم انقـبح ونـيس املنـع. إذ قـال: ))وقـول سـيبويه        

واحــد دون انثوثــة، فــإن معنــاه )ال حيســن(، أال تــرى إىل قونــه: ألن املفعــول ههنــا كانفاعــل يف انبــاب    

انـــذي قبلـــه، وجيـــوز االقتصـــار علـــى انفاعـــل انـــذي قبلـــه، وكـــثري مـــن مفســـري كتـــاب ســـيبويه مـــن  

مـن انثوثـة تلقفـا مـن نفـظ سـيبويه       املتقدمني، واملتأخرين ر ا قـانوا ال جيـوز االقتصـار علـى واحـد      

، وقـد وافـق األسـتاذ انـدكتور حسـام      (2212)مـن غـري تفتـية، وال حتصـل، وانصـحيح مـا أخربتـك بـه((        

اننعيمــي مــا ذهــب إنيــه انســريايف بنــاءا علــى قــول ســيبويه يف بــاب )ظــن(: ))تقــول: )ظننــت( فتقتصــر   

وافقــــه مــــن انقــــدماء  . وأحســــب أن انــــذي ذهــــب إنيــــه انســــريايف ومــــن (2211)كمــــا تقــــول: )ذهبــــت( ((

 واملعاصرين إمنا هو رأي تبنوه على وفق فهمهم نكوم سيبويه املذكور آنفا.

 -نكن انذي يبدو ني أن سيبويه إمنا أراد املنع وذنك ملا يأتي:

( أنه يصرح يف كومه  صطلح )ال جيوز( وهو من املصطلحات انط تـدل متامـا علـى املنـع يف     2)

 ب  بانقبح.ْنألنفاظ انط ُتحني مل يذكر أية نفظة من ا

( إن ما احتج به انسريايف، ووافقه فيه األسـتاذ انـدكتور حسـام اننعيمـي مـن أن سـيبويه جييـز        1)

االقتصار يف باب )ظن( علـى انفعـل، انفاعـل، ومـن ثـم أنـه يقـبح حـذف املفعـول األول مـن هـذا انبـاب؛             

ويه مل يصرح بتجـويز حـذف املفعـونني،    ألنه كانفاعل يف املعنى يف باب )ظن( فو مسو  نه؛ ألن سيب

أو أحدهما يف باب )ظن(، وقد تقدم ذكر هذا. بل تكرر حكمه باملنع يف هذه املسأنة مـرارا قـال: ))هـذا    

ــونني دون          ــد املفعـ ــى أحـ ــر علـ ــك أن تقتصـ ــيس نـ ــونني، ونـ ــه إىل مفعـ ــداه فعلـ ــذي يتعـ ــل انـ ــاب انفاعـ بـ

. فلينظـر إىل  (2212)((…أحـد املفعـونني ههنـا   . وقال أيضا: ))وإمنا منعك أن تقتصر على (2212)اآلخر((

 قونه )نيس نك أن تقتصر( و)إمنا منعك(.

                                                           
 .2/22انكتاب:  (2210)
، وذهــب إىل هــذا أيضــا انشــنتمري يف    170-115 ، نقــو عــن اننواســخ يف كتــاب ســيبويه:    151-150 /2 ينظــر: شــرح انســريايف:   (2212)

 .1/172، واجلامي يف انفوائد انضيائية: 1/171، وانرضي يف شرحه نلكافية: 7/12، وابن يعية يف شرح املفصل: 2/275اننكت: 
 .170-115، وينظر: اننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/20انكتاب:  (2211)
 .2/25، وينظر: 2/25انكتاب:  (2212)
 .2/20: امل (2212)
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أما ما ذكره اندكتور حسام اننعيمي من نص كوم سيبويه فإن فيـه تتمـة تفصـح بوضـوح عـن      

حكــم املنــع يف هــذه املســأنة ونــيس أمــر آخــر ســواه، ومتامــه مــا يــأتي: ))وأمــا )ظننــت ذاك( فإمنــا جــاز         

ك قد تقول: )ظننت( فتقتصر، كما تقول ذهبت، ثم تعمله يف انظن كمـا تعمـل   انسكوت عليه؛ ألن

ذهبــت يف انــذهاب، فــذاك ههنــا هــو )انظــن(، كأنــك قلــت: )ظننــت ذاك انظــن( وكــذنك )خلــت(،        

 .(2215)و)حسبت(، ويدنك على أنه انظن أنك نو قلت )خلت زيدا(، و)أرى زيدا( مل جيز((

 املفعونني مل جيزت أرأيت أن اقتصار )خلت(، و)أرى( على أحد

هــذا مــن جانـــب ومــن جانـــب آخــر فــإن االقتصـــار علــى )ظـــن( وفاعلــها ال فائــدة فيـــه. يقــول أبـــو          

انربكات االنباري: ))أننا نعلـم أن انعاقـل ال الـو مـن ظـن، أو علـم، أو شـك، فـإذا قلـت: )ظننـت(، أو           

 .(2211))علمت(، أو )حسبت( مل يكن فيه فائدة؛ ألنك ال ختلو عن ذنك((

ر أراه يف غاية انصحة فما غرض املتكلم من قونه: )ظننـت( إن مل يكـن دـة دنيـل، أو سـاال      وهو أم

جيعله ينطق بها، وغاية انكوم هو انفائدة كما هو معلوم. هذا فضو عـن أن أغلـب اننحـاة ذهـب إىل     

ول منع االقتصار على أحد هذه املفعوالت دون اآلخـر، وقـد نسـب إىل املـربد ءـويزه حـذف املفعـول األ       

، ومـا وجدتـه عنـد املـربد اـانف مـا نسـب إنيـه إذ قـال: ))وال جيـوز االقتصـار            (2217)من املفاعيل انثوثة

على بع  مفعوالتها دون بع ؛ ألن املعنى يبطل انعبارة عنه، ألن املفعونني ابتداء، وخرب، واملفعـول  

(، و)أدخلتـه إياهـا   األول كان فاعو فأنزمـه ذنـك انفعـل غـريه، وصـار كقونـك: )دخـل زيـد يف انـدار         

 .(2212)أنا( ((

، ومــا وجدتــه عنــده اــانف مــا عــزي إنيــه إذ قــال: ))وال     (2215)ونســب اجلــواز أيضــا إىل ابــن انســرا   

. فهـو ننـع االقتصـار    (2220)((وال ) أريـت األمـر( هـو ممتنـع مـن وجهـني       جيوز أن تقول: )أعلمت األمـر(  

 .(2222)على املفعول األول

ي مــا ياكــد رأيــي هــذا إذ قــال يف خامتــة كومــه يف هــذه     ونعــل يف كــوم األســتاذ حســام اننعيمــ  

فمـذهب سـيبويه إذن جـواز االقتصـار علـى مفعـول واحـد         : ))املسأنة وتأييده نكوم انسريايف كمـا مـرِّ  

وهـو األول انــذي  نزنــة انفاعــل يف املعنــى هــذا مــا يوصــلنا إنيــه انبحــث، وإن كانــت ال أرتــاح نــه إذ إن   

                                                           
 املصدر وانصفحة نفسها. (2215)
 .251-252أسرار انعربية:  (2211)
 .1/150، وهمع ا وامع: 2/22ينظر: ارتشاف انضرب:  (2217)
 .2/111املقتضب:  (2212)
 .2/22، وارتشاف انضرب: 1/171ينظر: شرح انكافية:  (2215)
 .2/225األصول:  (2220)
عصـفور،  اذش، وابن طاهر، وابن خروف، وأبن ىل كل من ابن انبونسب أبو حيان، وابن هشام، وانسيوطي املنع فضو عن سيبويه إ (2222)

 .1/150، وهمع ا وامع: 1/70، وأوضح املسانك: 2/25ينظر: ارتشاف انضرب: 
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لــى ناحيــة املعنــى، ونســت أرى معنــى مفيــدا يف قوننــا )أعلمــت      ســيبويه حــريص جــدا كمــا علمتــه ع   

 .(2221)ا( ((ا أخاك مسافًرزيدا(، وحنن نريد )أعلمت زيًد

وأنا إذ أوافق االستاذ اندكتور حساما اننعيمي نعدم ارتياحـه حـذف املفعـول األول، فـإن نـي علـى       

بهــذه املســأنة، فمــرة يوافــق    ا يف انبــتِّكومــه املــذكور آنفــا تعقيــبني. أحــدهما: أنــه مل يكــن مســتقر    

انسريايف، ومرة أخرى يرى أن اننساخ ر ا أخطاوا يف اننقل فبدل أن يذكروا )جيوز االقتصار( قـانوا  

يبــدي عــدم ارتياحــه نوقتصــار علــى املفعــول األول. أمــا اآلخــر: فهــو إطوقــه    . ومــن ثــمَّ(2222))ال جيــوز(

جـواز االقتصـار(، وهـذا مـا مل يـذكره ال       مصطلح اجلواز علـى مـا تقـدم نقونـه )فمـذهب سـيبويه إذن      

 سيبويه وال انسريايف، فإن كان يوافق انسريايف وقد فعل فانسريايف يقبح، وال جيوز.

أن ســيبويه إمنــا أراد املنــع، وهــذا مــا فهمتــه  -واهلل اعلــم بانصــواب–ويف اخلتــام فانــذي يبــدو نــي 

نـبس فيـه علـى املنـع وهـو قونـه )ال       من كومه، نتصرحيه به بأحد املصطلحات انذي يدل بوضوح ال 

 جيوز(، ومل يذكر مصطلحا غريه يدل على انقبح، أو اجلواز.

( نتنع األنغاء يف هذا انباب. قال ابن انسرا : ))وال جيوز اإلنغـاء يف هـذا انبـاب كمـا جـاز يف      1) 

ذا قلـت:  ،ألنك إذا قلت: )ظننت( فإمنا هو شيء وقع يف نفسك ال شيء فعلته، وإ…انباب انذي قبله

 .(2222)ا أوقعته يف نفس غريك((أثًر َتْر)أعلمت( فقد أثَّ

( نتنــع ادخــال )أن( علــى املفعــول األول يف هــذا انبــاب ال جيــوز )أعلمــت أن زيــدا عمــرو قائمــا(؛   2)

انثوثة، وألن االمساء انـط يف خربهـا غـري ماتلفـة املعنـى أال تـرى ان خـرب         تألنها تسد مسد املفعوال

 .(2225) املعنى)أن( هو امسها يف

 

 : ومن مواطن املنع فيها األحرف املشبهة بانفعل )إن وأخواتها(:

ــه(، وال       2) ــبهة بـــ ــل )أي مشـــ ــة انفعـــ ــا  نزنـــ ــا، ألنهـــ ــد )إن(، وأخواتهـــ ــل بعـــ ــوع انفعـــ ــع وقـــ  ( نتنـــ

. قـال أبـو علـي انفارسـي إن قـال قائـل: ))كيـف دخلـت علـى انفعـل خمففـة،            (2221)يقع فعـل علـى فعـل    

ه مثقلــةت فــاجلواب: أنهــا امتنعــت مــن ذنــك نشــبهها بانفعــل يف إحــداثها   وامتنعــت مــن انــدخول عليــ

انرفع، واننصب، كمـا حيـدثها انفعـل، فمـن حيـث مل يـدخل انفعـل علـى انفعـل مل تـدخل هـي أيضـا             

عليــه، وأصــلها أنهــا حــرف تأكيــد، وإن كــان  ــا هــذا انشــبه انــذي ذكرنــاه بانفعــل، وإذا خففــت زال    

. ومحـل هـو نفسـه مـا ورد مـن شـعر وقـع        (2227)انـدخول علـى انفعـل((    شبه انفعل عنهـا، فلـم نتنـع مـن    

                                                           
 .170اننواسخ يف كتاب سيبويه:  (2222)و  (2221)

 

 .272-1/270، وينظر: األشباه واننظائر: 2/277األصول:  (2222)
 .1/212شرح املقدمة احملسبة  (2225)
 .2/211، وشرح اجلمل: 22، 21، واملسائل انعسكريات: 212، 2/55، واألصول: 2/20، 2/220، واملقتضب: 2/210ينظر: انكتاب:  (2221)
 .271املسائل املشكلة )انبغداديات(:  (2227)
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فيه انفعل بعد )إن وأخواتها( علـى انضـرورة نلحاجـة إىل إقامـة انـوزن، وذكـر أنـه جيـيء علـى تقـدير           

 . وانشد:  (2222)احلذف السم )إن( املنصوب

 ناعمي باِل ْتَليِّنا على ما ُخْتِبَف      ي ساعًةعنِّ ا مَّ دفعَت فليَت

 جد ضريا من قصر اجلواز على انشعر نلحاجة إىل إقامة انوزن كما ذكر أبو علي انفارسي.وال أ

( نتنع تقديم خرب )إن وأخواتها( على امسها. قال سيبويه: ))زعم اخلليل أنها عملت 1)

( إال أنه عملني: انرفع، واننصب، كما عملت )كان( انرفع واننصب حني قلت: )كان أخاك زيٌد

اهلل(. تريد )كأن عبد اهلل أخوك(، ألنها ال تصرف تصرف  أخوك عبَد ل: )كأنِّنيس نك أن تقو

فهما ننعان تقديم خرب )إن  (2225)يف )كان( (( ُرضَمر فيها املرفوع كما ُيضَماألفعال، وال ُي

وأخواتها( على أمسائها، بيد أن سيبويه أجاز تقديم أخبار هذه األحرف إذا كان ظرفا أو جارا 

؛ ألن انظروف (2220)(بانطريق أسًدا رابٌ  (، وكذنك )إن وا وعمٌرفيها زيًد ز: )إنِّوجمرورا، فأجا

. وذهبوا أيضا إىل منع تقديم خرب )إن (2222)سع فيها، وقد وافقهما يف هذا وع من اننحاةيتِّ

 وأخواتها( وامسها عليها. 

ومما نتنع ههنا أيضا تقديم معمول اخلرب على االسم، فو يقال:)إن طعمك زيدا 

آكل(، وكذنك إذا كان جارا، أو جمرورا، أو ظرفا فهو نتنع أيضا حنو )إن يف اندار زيدا 

 قائم(، ونقل عن بعضهم اجلواز مستدنني بقول انشاعر: 

 (2221)ْهُلو ِبَب انقلب جمٌّ ها       أخاك مصاُبحببِّ فو تلحخ فيها فإنِّ

نثــر، وذكــر ابــن عصــفور أنــه نــو كــان   واألوىل املنــع وقصــر اجلــواز علــى انشــعر فــو يتعــداه إىل ان  

ــاذن       ــول يـ ــديم املعمـ ــم )إن(؛ ألن تقـ ــى اسـ ــاب( علـ ــديم )مصـ ـــ)مصاب( ألدى إىل تقـ ــا بـ ــا( متعلقـ )حببهـ

 .(2222)بتقديم انعامل
 

. يف حـني منـع   (2222)( جوز سيبويه دخول انوم يف خرب )إن( املكسورة. حنـو )إن فيهـا زيـدا نقـائم(    2)

عن اخلليـل مـن قونـه أن: )أشـهد بأنـك نـذاهب( غـري جـائز،         دخو ا على خرب )أن( وذنك فيما نقله 

                                                           
 .22-21ينظر: انعسكريات:  (2222)
 .2/22، وينظر: 1/22انكتاب:  (2225)
 .1/222، 2/55ينظر: املصدر نفسه:  (2220)
-22، وانلمع يف انعربية: 51، واجلمل يف اننحو: 22، واملوجز يف اننحو: 1/122، 2/122، وألصول: 2/205، 1/252ملقتضب: ينظر: ا (2222)

ــذكرة:  21 ــرة وانتـ ــر105، 2/102، وانتبصـ ــبة:  ، وشـ ــة احملسـ ــل:  ،  125، 2/121ح املقدمـ ــرح املفصـ ــرب: 2/202وشـ ــرح 225-222، واملقـ ، وشـ

، وانفوائــد 225، 2/222، وشــرح ابــن عقيــل: 2/220، وشــرح انرضــي علــى انكافيــة: 272-2/271 ، وشــرح انكافيــة انشــافية:2/225اجلمــل:

 .1/52، 155، 150-2/125، واألشباه واننظائر: 1/210، وهمع ا وامع: 2/200انضيائية: 
 .1/210، وهمع ا وامع: 2/225، وشرح ابن عقيل: 220-2/225، وشرح اجلمل: 225-222ينظر: املقرب:  (2221)
 .2/220نظر: شرح اجلمل: ي (2222)
 .202، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 1/221ينظر: انكتاب:  (2222)
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. ممــا جعــل مــن تبعــه ننعــون دخــول انــوم يف خربهــا  (2225)وذكــر أن انــوم ال تــدخل أبــدا يف خــرب )أن(

. إال أن أبــا انربكــات األنبــاري قــد ذكــر أن انكــوفيني  (2221)مقتصــرين دخونــه علــى خــرب )إن( املكســورة

 استشهدوا بقول انشاعر: جوزوا دخول )انوم( يف خرب )نكن( و

 ها نعميُدبِّخ من ُحونكنَّ

 .(2227)عليهم بأنه شاذ، ال يكاد يعرف نه نظري من كوم انعرب وأشعارهم وردِّ

فضو عمـا تقـدم فقـد أجـاز اننحـاة دخـول هـذه انـوم علـى املبتـدأ، وعلـى انفعـل املضـارع، واملاضـي               

دخو ـا علـى حـرف اجلـزاء. ال تقـول )إن زيـدا       املقرون بـ)قد(، ومنعوا دخو ا يف غري ذنك، فـو جيـوز   

نــ ن أكــرمخ أكرمتــه(، وال علــى اننفــي، فــو تقــول: )إن زيــدا ملــا يقــوم(، وال علــى احلــال، وانصــفة،         

وانتوكيــد، وال علــى املاضــي غــري املقــرون بـــ)قد(، وال علــى معمونــه املتصــرف اخلــاني مــن )قــد( فــو        

آكـل(، ونتنــع دخونـه علـى انفعـل اجلامـد، فـو تقــول:       يقـال: )إن زيـدا قـام(، وال )إن زيـدا نطعامـك      

 .(2222))إن زيدا نعسى أن يقوم(، أو )ننعم انرجل(
 

( منــع انبصــريون انعطــف علــى موضــع )إن( قبــل ذكــر اخلــرب، وإىل هــذا أشــار ســيبويه بقونــه:    2)

 (2225)))وأعلم أن ناسا من انعرب يغلطون فيقونـون )أنهـم أوعـون ذاهبـون(، و)إنـك وزيـد ذاهبـان( ((،       

. فقــد أونــه علــى انتقــديم وانتــأخري، (2250) چ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چوأمــا قونــه تعــاىل: 

 أي أن )انصاب ون( رفع على االبتداء مستأنفا بها، وجعل منه قول انشاعر:

 قاِقما بقينا يف ِش غاٌةا وأنتم       ُبوإال فاعلموا أنِّ

 كأنه قال: بغاة ما بقينا وأنتم.

فيون دنيو على جواز انعطف على موضع )إن( قبل متام اخلـرب، إذ  وما أونه سيبويه أحتج به انكو

نقل انفراء عن انكسـائي أنـه جييـز هـذا علـى كـل حـال، ورد عليـه ذنـك، وقصـر املنـع فيمـا مل يظهـر              

فيـه عمــل إن )أي يف املــبخ( إذ قــال: ))فــإن رفــع )انصـاب ني( علــى أنــه عطــف  علــى )انــذين(، و)انــذين(   

فعـه ونصـبه وخفضـه، فلمـا كـان إعرابـه واحـدا، وكـان نصـب )إن( نصـبا           حرف على جهة واحـدة يف ر 

                                                           
 .22، واملوجز يف اننحو: 1/221، واملقتضب: 1/210انقرآن )األخفة(:  ي، ومعان2/227ينظر: انكتاب:  (2225)
، وشـرح  12، وتسهيل انفوائد: 12-2/12، وشرح املفصل: 52، واجلمل يف اننحو: 2/122، واألصول: 221-1/222ينظر: املقتضب:  (2221)

 .2/122، وحاشية انصبان: 2/212ابن عقيل: 
 .12، وتسهيل انفوائد: 2/12، وشرح املفصل: 122-2/102ينظر: اإلنصاف:  (2227)
ل: ، وشـرح املفصـ  1/112، واملفصـل:  2/77، وانتبصـرة وانتـذكرة:   277، واملسائل املشـكلة )انبغـداديات(:   122، 2/122ينظر: األصول:  (2222)

، وهمــع 272-2/212، وشــرح ابــن عقيــل:  115-2/112، ومغــخ انلبيــب:  12، وتســهيل انفوائــد:  2/250، وشــرح انكافيــة انشــافية:  2/11

 .271-1/272ا وامع: 
ــاب:  (2225) ــة:  251، 1/255انكتــ ــرار انعربيــ ــر: وأســ ــاف: 222-221، وينظــ ــل:  212، واملقــــرب: 225-2/225، واإلنصــ ــرح اجلمــ ، 2/251، وشــ

 .222، 1/221يائية: وانفوائد انض
 .15املائدة:  (2250)



 
 

213 

.فــانفراء (2252)جــاز رفــع انصــاب ني(( -وضــعفه أنــه يقــع علــى االســم، وال يقــع علــى خــربه  -ضــعيفا 

جييز عطف )انصاب ني( على )انذين(؛ ألن إعرابه واحد يف انرفع واننصب واجلر، أي أنه مبخ تلزمـه  

من اإلعراب وكانت )إن( عامو ضعيفا يف اننصب. وقـد رد انفـراء    حانة واحدة مهما اختلف موضعه

)عبـد اهلل(، ورد أيضـا مـا    نفسه إجازة انكسائي نقو م )إن عبد اهلل وزيـد قائمـان( نتـبني اإلعـراب يف     

   استدل به انكسائي من قول انشاعر:

 بها نغريُب اٌري وقيِّه       فإنُِّلْحَر أمسى باملدينِة ن يُكفَم

رفع )قيار( يف احدى انروايتني نيس حبجة نلكسائي يف إجازته )إن عمرا وزيد  فذكر أن

قائمان(؛ ألن )قيارا( قد عطف على اسم مكخ عنه، واملكخ ال إعراب نه فسهل نه كما سهل 

 يف )انذين( إذا عطفت عليه )انصاب ون(، واستدل أيضا  ا أنشده سيبويه من قول انشاعر:                    

  فاعلموا أنا وأنتمإال

 وقونه:        

 (2251)نيس به أنيُس ببلٍد     يا مليُس يا نيتخ وأنِت

وقد أكد ثعلـب هـذا إذ قـال: )) انفـراء يقـول: ال أقـول إال فيمـا ال يتـبني فيـه اإلعـراب، وانكسـائي            

ــا ال يتـــبني((   ــا يتـــبني وفيمـ ــلها    (2252)يقـــول فيمـ ــا تقـــدم فثمـــة أوجـــه إعرابيـــة أخـــرى أوصـ ، وفضـــو عمـ

. ال يسع اجملـال نـذكرها. ونعـل هـذا األمـر جيعـل انبـت يف هـذه املسـأنة          (2252)انعكربي إىل سبعة أوجه

منعــا، أو جــوازا أمــرا يصــعب حتديــده، فلكــل مــن هــاالء اننحــاة توجيــه ورأي، وكلــهم شــيوخ ال يقــدح    

يــة، بــرأيهم و ــم حججهــم يف هــذا وبنــاءا علــى هــذا، وألن انكــوم اتمــل نلتأويــل ونعــدة وجــوه إعراب  

أن كــو مــنهم مصــيب يف رأيــه، ومــا مســع مــن قــو م )إنــك وزيــد         -واهلل اعلــم–فانــذي يبــدو نــي   

ذاهبــان( جيــوز علــى وفــق تأويــل كــل مــن هــاالء اننحــاة إيــاه، وال مــدعاة نتخط ــة أي مــنهم بصــريني     

وكـــوفيني، وال مـــدعاة نتغلـــيط ســـيبويه نـــبع  انعـــرب، وال نتخط ـــة ســـيبويه كمـــا ذهـــب األســـتاذ  

 .(2255)صطفىإبراهيم م
 

؛ ألنــه يــادي إىل انتنــاق ، ذنــك ألن مــا (2251)( نتنــع دخــول فــاء اجلــزاء يف خــرب )نيــت، ونعــل(5)

بعد انفاء اجلزائية ال يكون إال خربا )أي اـتمو نلصـدق وانكـذب( وخـرب )نيـت ونعـل( ال حيـتمون        

                                                           
 .212، وينظر: املااخذات اننحوية: 2/222معاني انقرآن:  (2252)
نفراء وهو وهم منه، وإمنـا انـرأي نلكسـائي وقـد     اىل ا، وقد نسب مكي بن أبي طانب انقيسي ما تقدم 221-2/222معاني انقرآن:  (2251)

 (.2/121إعراب انقرآن:  نقله انفراء عنه ورده يف هذا كما تقدم )ينظر: مشكل
 .121، وينظر: اننواسخ يف كتاب سيبويه: 2/111جمانس ثعلب:  (2252)
 .17، وإحياء اننحو: 251-2/250ينظر: انتبيان يف إعراب انقرآن:  (2252)
 .11ينظر: إحياء اننحو:  (2255)
 ،2/152، وانفوائد انضيائية: 202، 2/201، وشرح انكافية: 2/20ينظر: املفصل:  (2251)
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ونـك )إن  ذنك، وهذا تعليل ابن احلاجب، ورد عليه انرضي تعليلـه، وذكـر أنـه نـيس بشـيء نصـحة ق      

  ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ چجاءك زيـد فاضـربه( وقـال تعـاىل:     

ــول   (2257) چ ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ــوز دخـ ــد جـ ــه فقـ ــاءا عليـ . وبنـ

 .(2252)انفاء يف خرب )إن(

، وفصـل املتـأخرون يف نسـبة    (2255)وذكر انزخمشري أن دـة خوفـا يف هـذا بـني سـيبويه واألخفـة      

ــب      ــب نسـ ــن احلاجـ ــي أن ابـ ــر انرضـ ــد ذكـ ــذا اخلوف.فقـ ــد    هـ ــول عبـ ــه قـ ــر أنـ ــيبويه، وذكـ ــع إىل سـ املنـ

ــاهر ــامي  (2210)انقـ ــك اجلـ ــه يف ذنـ ــلٌّ   (2212)، وتبعـ ــة كـ ــع( إىل األخفـ ــبه )أي املنـ ــية،    ، ونسـ ــن يعـ ــن ابـ مـ

وما وجدته عند ابن احلاجب أنه نسب اجلواز إىل األخفة وذكر أنـه اسـتدل بقونـه     .(2211)واألووني

املنـــع عـــن . يف حـــني نفـــى هـــو نفســـه  (2212)چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ چ تعـــاىل

ســيبويه وذكــر أن نســبة املنــع هــذه إنيــه بعيــدة مــن جهــة اننقــل وانفقــه، فأمــا اننقــل فــإن ســيبويه               

. وأما انفقه فيبعـد منـه   (2212) چ ى ې ې ې ې     ۉ ۉ چاستشهد يف كتابه بقونه تعاىل: 

 .(2215)وقوعه يف خمانفة انواضحات

نصــحيح، علــى انــرغم مــن  مــن ءــويز ســيبويه واألخفــة هــو ا  بــن احلاجــب ويبــدو أن مــا ذكــره ا

انهمــا مل يصــرحا بهــذا بيــد أنهمــا استشــهدا ب يــات دخلــت فيهــا انفــاء يف خــرب )إن( فقــد استشــهد             

. يف حــني ذكــر األخفــة اآليــة األخــرية وعقــب عليهــا        (2211)ســيبويه بــاآليتني انكــرنتني انســابقتني   

 .(2217)بقونه: إن )إن( ههنا يف موضع ابتداء، وجاز االبتداء بها نطول انكوم

وياكد هذا اضطراب اننقل عنهما، وقد تقدم يف باب املبتدأ واخلرب كيف اضطرب اننقل عن 

 األخفة إذ نسبوا إنيه ءويزه دخول انفاء يف خرب املبتدأ واتضح خوفه.
 

                                                           
 .12عمران: آل  (2257)
 .2/202ينظر: شرح انكافية:  (2252)
 .2/20ينظر: املفصل:  (2255)
 .2/202ينظر: شرح انكافية:  (2210)
 .2/151ينظر: انفوائد انضيائية:  (2212)
 .2/212، وشرح األووني: 2/202ينظر: شرح املفصل:  (2211)
 .20انربو :  (2212)
 .2اجلمعة:  (2212)
 .2/202وشرح انكافية: ، 107-101 /2ينظر: اإليضاح يف شرح املفصل: (2215)
 .2/202انكتاب:  (2211)
 .1/270معاني انقرآن:  (2217)
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( ومن أخوات إن )أن( املفتوحة، منع اننحاة أن يبتدأ بها انكوم. قال ابن انسرا : ))ال تكون 1)

 .(2212)تكون قد عمل فيها عامل، أو تكون مبنية على ما قبلها، ال تريد بها االبتداء((مبتدأة، وال بد أن 

 ( ومن أخواتها أيضا )نعل( وال جيوز دخول )أن( يف خربها، وقد جاء يف انشعر حنو:7) 

 عِدمن انُب دني انبعيُدها       إنينا وقد ُيدَُّراننوى أن َي نعل انذي قاَد              

. يف حني نقل (2270). وقد حكم ابن يعية على ما تقدم بانقبح(2215)خروف بأنها زائدةوأو ا ابن 

على خرب )نعل( حنو )نعل أن زيدا قائم(، ورد  (2272)ابن احلاجب عن األخفة أنه جييز دخول )أن(

 عليه ءويزه وذكر أنه نيس باجليد نعدم ورود انسماع به إال يف انشعر حنو قونه:                    

 (2271)ٌةمَِّلُم مَِّلا أن ُتيوًم نعلك

ونتنع أيضا  (2272)وال جيوز أيضا أن يكون انرتجي يف غري املمكن فو تقول: )نعل انشباب يعود(،

  .(2272)ختفيف )نعل(

( ومــن أخواتهــا )نيــت(، وال يقــال فيهــا )نيــت انشــمس تطلــع(؛ ألن انــتمخ ال يكــون يف انواجــب أي       2)

مــن )نيــت( حــني يكــون امسهــا يــاء املــتكلم إال أن يضــطر     ، ونتنــع حــذف اننــون (2275)احملقــق احلصــول

 شاعر فيحذفها؛ ألن انضرورة ترد األشياء إىل أصو ا، وقد جاء يف انشعر حذفها حنو:  

 (2271)ماني إذ قاَل نيط        ُأصاِدُفُه وُيهلك ُجلِّ  َكُمنيِة جابٍر

، وبـاقي أخواتهـا، ونسـب    إال أن ثعلبا قد جعل من هذا انبيت حجة جلـواز حـذف اننـون يف )نيـت(    

، و ال أرى هذا انبيـت يـنه  حجـة نلجـواز،     (2277)إىل انكوفيني أنهم قانوا: مل يضف فو حيتا  إىل نون

 .-واهلل اعلم بانصواب–وينبغي قصر اجلواز على انشعر إذ مل يرد به مساع غريه 
 

قبلـها، أو ضـدا    ( ومن أخواتها )نكن( وهي نوستدراك، ويشرتط أن يكون ما بعـدها نقيضـا ملـا   5)

نه، حنو )ما هذا ساكن نكنه متحرك(، و)ما هذا أسود نكنه أبـي (، وال جيـوز )زيـد قـائم نكـن عمـرا       

 .(2272)قائم(

                                                           
 .2/72، وشرح املفصل: 715، 1/712اننعمان(، ينظر اننكت يف تفسري كتاب سيبويه: طبعة ) 2/211األصول:  (2212)
 .150ينظر: شرح كتاب سيبويه:  (2215)
 .2/21ينظر: شرح املفصل:  (2270)
زيدا قائما( وانصحيح ما أثبته نينسجم مع املسأنة ومع انشاهد انشعري انذي أورده ابن احلاجب  أنِّ( واملثال )نعل يف املصدر )أنِّ (2272)

 ويبدو أنه وهم وقع فيه اقق انكتاب انفاضل.
 .101-1/102ينظر: اإليضاح يف شرح املفصل:  (2271)
 .2/221ينظر: شرح ابن عقيل:  (2272)
 .2/152ينظر: حاشية انصبان:  (2272)
 .75نشيخ حسن انعطار: ينظر: حاشية ا (2275)
 .212-2/212، وحاشية انصبان: 2/221، وشرح ابن عقيل: 2/225، وشرح اجلمل: 2/150ينظر: املقتضب:  (2271)
 .2/201ينظر: جمانس ثعلب:  (2277)
 .1/225ينظر: همع ا وامع:  (2272)
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 ومن مواطن املنع فيها)ال( اننافية نلجنس:
 

، وذكر أنه (2275)نتنع عملها يف املعرفة. قال سيبويه: )) )ال( ال تعمل يف املعرفة أبدا( (( (2)

 يء املعرفة بعد )ال(، وقد عملت فيها فإنه ياول. حنو قول انشاعر:      إن ورد ما ظاهره جم

 نلمطيِّ انليلَة ال هيثَم

أو تهمل، وال جيوز هذا إال  فتأويله: ال هيثم من ا يثمني، ومثل ذنك قو م: )ال بصرة نكم(.

ار )ال(. أن تتكرر )ال(، وقد جيوز يف انشعر، وعلى ضعف من انكوم رفع املعرفة من غري تكر

 كقول انشاعر:

 (2220)هاال إنينا رجوُع ها أْنُبركاِئ     ثم آذنْت ا واسرتجعْتجزًع بكْت

 .(2222)وقد وافق سيبويه يف هذا وع من اننحاة فمنعوا إيوء )ال( اننافية نلجنس املعرفة

( نتنــع انفصــل بــني )ال(، وبــني مــا تعمــل فيــه )أي امسهــا( قــال ســيبويه: ))واعلــم أنــك ال            1)

 . وجعل علة(2221). وذنك انه ال جيوز نك أن تقول: )ال فيها  رجل( ((…بني )ال(، وبني املنفي تفصل

ذنك أن )ال( وما بعدها  نزنة اسة عشر، فكما ال جيوز انفصل بينهما ال جيوز انفصل بـني )ال(،   

 د )ال(  ــــوأمسها. وذكر يف موضع آخر أن )ال( إن فصل بينها وبني أمسها حبشو مل حيسن إال أن تعي

 

 .(2222)چ ی ی ی   ىئ ىئ   ىئ ېئ چمرة أخرى وتهمل )ال( حينذاك، وجعل منه قونه تعاىل: 

غري تكرار(، وذكر قبل ذنك أنه جيـوز يف  : من ( إال ضعيفا، )أيوذكر أنه ال جيوز )ال فيها أحٌد

م نكـن علــى  . ممـا يعـخ أنـه جيـوز هـذا يف انشـعر، ويف انكـو       (2222)انشـعر رفـع املعرفـة مـن غـري تكـرار )ال(      

قبح أو ضعف وقد علل ابن يعية رفع االسم انواقع بعد )ال( إذا فصل بينها، وبني أمسها، بـأن )ال( ال  

تعمــل إال فيمــا يليهــا، وذنــك نضــعفها، و ــذا مل جيــز إعما ــا مــع انفصــل، وتعــني رفــع مــا بعــدها            

 .  (2225)باالبتداء، واخلرب ونزم تكريرها

                                                           
 .1/151انكتاب:  (2275)
 .222، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 1/52ينظر: املصدر نفسه:  (2220)
، وشـرح ابـن   2/207، وشرح املفصـل:  71، ومنثور انفوائد: 127، واجلمل يف اننحو: 2/251، واألصول: 211-2/210نظر: املقتضب: ي (2222)

 .1/101، وهمع ا وامع: 2/252عقيل: 
، 1/222: ، وشـرح املفصـل  222، 1/17، واألصـول:  2/212، واملقتضب: 2/15، ومعاني انقرآن )األخفة(: 155، وينظر: 1/171 :كتاب ان (2221)

 .222، واننواسخ يف كتاب سيبويه: 1/101، وهمع ا وامع: 2/252وشرح ابن عقيل: 
 .27انصافات:  (2222)
 .155-1/152كتاب: انينظر:  (2222)
 .1/222ينظر: شرح املفصل:  (2225)
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افيـة نلجـنس عليهـا. قـال ابـن انسـرا :))ومن ذنـك )ال( انـط         ( ونتنع تقديم ما بعد )ال( انن2)

تعمــل يف اننكــرة اننصــب وتبنــى معهــا ال تكــون إال صــدرا، وال جيــوز أن تقــدم مــا بعــدها علــى مــا قبلــها    

وهـي مشـبه بــ) إن(، وإمنـا يقـع مـا بعـدها املبتـدأ واخلـرب، فكمـا ال جيـوز أن تتقـدم مـا بعـد )إن( عليهــا               

أن )ال( اشد منعا مـن )إن(  : أي  ،(2221)ا ابعد؛ ألن )إن( أشبه بانفعل منها((كذنك هي، وانتقديم فيه

 يف انتقديم عليها كما يصرح ابن انسرا ، وكوهما انتقديم فيهما ممتنع.
 

( منــع اننحــاة أن يكــون اســم )ال( مضــافا. قــال املربد:))تقــول: )ال مثــل زيــد نــك(، و)ال غــوم       2)

و إمنـــا امتنـــع هـــذا مـــن أن يكـــون امســـا واحـــدا مـــع )ال(؛ ألنـــه رجـــل نـــك(، و)ال مـــاء مســـاء يف دارك(، 

. وقـد علـل أبـو انربكـات االنبـاري هـذا بقونـه )إمنـا         (2227)مضاف،واملضاف ال يكون مع ما قبلـه امسـا((  

مل جيــز أن تبنــى مــع املضــاف؛ ألن املضاف،واملضــاف إنيــه  نزنــة شــيء واحــد، فلــو بنيــا مــع )ال( نكــان   

، وزاد هـو  (2222)ت  نزنة كلمة واحدة، وهذا ال نظري نـه يف كومهـم((  يادي إىل أن ءعل ثو  كلما

 . (2225)نفسه أن املشبه باملضاف حكمه حكم املضاف يف امتناعه

( ذكـــر بعـــ  اننحـــاة أنـــه إذا مل يـــدل علـــى خـــرب )ال( اننافيـــة نلجـــنس دنيـــل امتنـــع حذفـــه،  5)

 ل انشاعر: وقو (2250)من اهلل( أغرُي )ال أحَد ()واستدنوا بقول انرسول انكريم 

 (2252)وحانوندان مصُب َنِم وال كريَم

  )واهلل أعلم( فلو حذفت )أغري(، و)مصبوح( مل يظهر املعنى، و اتل انكوم، وهو أمر يف غاية انصحة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/1، وحاشية انصبان: 1/272، واألشباه واننظائر: 2/115، وينظر: مغخ انلبيب: 121-1/125األصول:  (2221)
 .2/212املقتضب:  (2227)
 .117أسرار انعربية:  (2222)
 .112ينظر: املصدر نفسه:  (2225)
 (.اهلِل مَن أغرَي ،واحلديث فيه )نيس أحٌد2/1222، وصحيح مسلم: 20/111، وفتح انباري: 1/72صحيح انبخاري:  (2250)
 .2/222، وشرح ابن عقيل: 1/211ينظر: ارتشاف انضرب:  (2252)
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 عــــــــــث انرابــــــاملبح

 بــــــــــانيــــاألس

 

 ومن مواطن املنع فيهاالستثناء:  

تثناء املوجب، فو يقـال: )زيـد إال منطلـق( أو )ضـربت إال زيـدا( علـى       ( متتنع انبدنية من االس2)

انبدل. قال سيبويه يف: )أتاني انقوم إال أباك(: ))وإمنا منع )األب( أن يكون بدال من )انقوم( أنـك نـو   

قلت: )أتاني إال أبوك( كان ااال، وإمنا جاز )ما أتاني انقـوم إال أبـوك(؛ ألنـه حيسـن نـك أن تقـول:       

فاملستثنى يرتفع على انبدل، نكن يف اننفي، ونيس يف اإلجيـاب، وسـيبويه    .(2251)تاني إال أبوك( (()ما أ

ــه غــري داخــل فيمــا دخــل فيــه مــا قبلــه، وعلــل أبــو انربكــات             منــع انبدنيــة يف االســتثناء املوجــب؛ ألن

وز أن يقـدر  االنباري هذا بقونه: ))ألن انبدل يف اإلجياب يـادي إىل احملـال وذنـك؛ ألن املبـدل منـه جيـ      

كأنه نيس يف انكوم، فإذا قدرنا هذا يف اإلجياب كان اـاال؛ ألنـه يصـري انتقـدير )جـاءني إال زيـد(       

ويصــري املعنــى: )أن ويــع اننــاس جــا وني غــري زيــد(، وهــذا ال يســتحيل يف اننفــي كمــا يســتحيل يف     

  .(2252)اإلجياب؛ ألنه جيوز أال جيي ه أحد سوى )زيد( ((

امتنع أيضا ان تقول: )مازنت إال قائما(، أو )مازال زيـد إال عاملـا(؛ ألن معنـى    وبناءا على ما تقدم 

)مــازال( ثبــت؛ ألن نفــي اننفــي إثبــات فيكــون املعنــى: ثبــت )زيــد( دائمــا علــى ويــع انصــفات إال علــى     

 .(2252)انعلم، فو يستقيم

قـوم إال رجـو؛    ونتنع ههنا أيضا أن تستثخ اننكرة من اننكرات يف املوجب: ))ال تقـول: )جـاءني  

 .(2255)ألن هذا ال فائدة يف استثنائه، فإن نعته، أو خصصته جاز((

أن استثناء اننكرة من اننكرات نتنـع يف اننفـي أيضـا، فـو فائـدة       -واهلل اعلم–وانذي يبدو ني 

 يف قونك )ما جاءني قوم إال رجو(.

قــال ســيبويه: ))وال جيــوز أن  ( منــع اننحــاة تقــديم أداة االســتثناء ومــا بعــدها يف أول انكــوم،    1) 

. فو تقول: )إال زيدا قام انقوم(، وقد علل ابن جخ منع ما تقـدم بأنـه إمنـا    (2251)ال((يكون االستثناء أوِّ

                                                           
، وانشـريازيات:  2/222، واألصـول:  202، 2/255، واملقتضـب:  2/225، 1/127معـاني انقـرآن )انفـراء(:    ، وينظـر:  222-1/220انكتاب:  (2251)

 .2/102، وشرح ابن عقيل: 271، 255، واالستغناء يف أحكام االستثناء: 20، ومنثور انفوائد: 1/10
 .225أسرار انعربية:  (2252)
 .2/212ية: ، وانفوائد انضيائ2/122ينظر: معاني انقرآن )انفراء(:  (2252)
 .2/125، وهمع ا وامع: 20، وينظر: منثور انفوائد: 2/221األصول:  (2255)
، وتسـهيل  2/125، واننكـت:  122، 1/112، 2/221، وينظـر: هـامة انصـفحة نفسـها قـول انسـريايف، واألصـول:        222-1/227انكتاب:  (2251)

، 77، 1/71، واألشــباه واننظــائر: 2/110، وهمــع ا وامــع: 122، 2/120، وشــرح انكافيــة: 127-122، 217، واالســتغناء: 205، 201انفوائــد: 

252. 
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منع ))ملضارعة االستثناء انبدل. أال تراك تقول: )ما قام أحد إال زيدا( و)إال زيد( واملعنى واحـد، فلمـا   

، وقيــل: علتــه أنــه يــادي إىل أن يعمــل مــا بعــد إال فيمــا    (2257)جــارى االســتثناء انبــدل امتنــع تقدنــه(( 

قبلها، وهذا ال جيوز؛ ألنها حرف نفي يليها االسم، وانفعل كحرف االسـتفهام، فكمـا أنـه ال جيـوز أن     

 .(2252)يعمل ما بعد حرف االستفهام فيما قبله ال جيوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها

كــوفيني أنهــم جيــوزون انتقــديم، وذكــر أن حجــتهم يف    وقــد نســب أبــو انربكــات االنبــاري إىل ان  

 ذنك وروده يف انشعر حنو قونه: 

 (2255)بها إنسيُّ وال خو اجلنُّ      نيس بها طوريُّ وبلدٍة

 .(اهلل اعلم) وإن صحت اننسبة إىل انكوفيني، فانراجح اقتصار اجلواز على انشعر و
 

طـف، فـإن أوقعـت اسـتثناءا بعـد اسـتثناء       ( ال جيوز أن يسـتثنى شـي ان بـأداة واحـدة مـن دون ع     2)

قلــت: )مــا قــام أحــد إال زيــد إال عمــرا( فتنصــب )عمــرا(، وال جيــوز )رفعــه(؛ ألنــه ال يكــون نفعــل واحــد       

، وينصـب )عمـرا( حينـذاك علـى أنـه بـدل، وجيـوز        (2500)فاعون خمتلفان يرتفعان به بغري حرف عطـف 

إن قلــت )مــا أعطيــت أحــدا درهمــا إال عمــرا    إذا عطفــت أن تقــول: )مــا قــام أحــد إال زيــد وإال عمــرو( فــ     

 دانقا( امتنع االستثناء ههنا.
 

( نتنــع انعطــف علــى حــروف االســتثناء بـــ)ال(، فــو تقــول: )قــام انقــوم نــيس زيــدا، وال عمــرا(    2)

، وقــد علــل أبــو انربكــات االنبــاري املنــع ههنــا بــان ))انعطــف    (2502)وال)قــام انقــوم غــري زيــد، وال عمــرو(  

ال يكـون إال بعـد اننفـي، فلمـا أقيمـا ههنـا مقـام )إال( غـريا عـن أصـلهما يف اننفـي، فلـم              بـ)انواو(، و)ال(

 .(2501)جيز انعطف عليهما بـ)انواو(، و)ال( ((
 

( نتنع استثناء األكثر من األقل. قال ابن انسرا : ))وال جيـوز أن تقـول يف االسـتثناء: )قـام     5)

، وقـال انرضـي: ))يسـتثنى    (2502)، وشي ا من أشـياء(( زيد إال عمرو( ال يكون املستثنى إال بعضا من كل

 .(2502)األقل من األكثر، واال استثناء األكثر من األقل((

                                                           
 .15، واجلملة انعربية: 1/222اخلصائص:  (2257)
 .217، واالستغناء: 2/172ينظر: اإلنصاف:  (2252)
، وخطــى متعثــرة علــى طريــق ءديــد     202-1/207، وارتشــاف انضــرب:  2/122، وشــرح انكافيــة:  177-2/172ينظــر: اإلنصــاف:   (2255)

 .222ربي: اننحو انع
، وشــرح 222، 225، واالســتغناء: 202، وتســهيل انفوائــد: 107ـــــ2/101)اننعمــان(، واملفصــل:  2/225، واألصــول: 1/222ينظر:انكتــاب:  (2500)

 .2/175،1/72، واألشباه واننظائر: 2/111، وهمع ا وامع: 105ـــ2/102، وشرح ابن عقيل: 1/202، وارتشاف انضرب: 2/72،120انكافية: 
 .1/77، واألشباه واننظائر: 222، واالستغناء: 2/205نظر: األصول: ي (2502)
 .255أسرار انعربية:  (2501)
 )اننعمان(. 2/222األصول:  (2502)
 .5/21شرح املفصل:  (2502)
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ــا منـــع حنـــو )نـــه علـــيَّ     ــدة،  نِيَفـــإال أْن أنـــٌف ونقـــل عـــن انفـــراء أنـــه جييـــز مـ (، وكـــذنك أبـــو عبيـ

 .(2505)عليهم أبو حيان بأنه حيتا  إىل مساع وانسريايف، وردِّ
 

ــع حــــذف أداة اال 1) ــال ابــــن هشــــام:))ال أعلــــم أحــــدا     (2501)ســــتثناء، وإبقــــاء املســــتثنى  ( نتنــ . قــ

ــازه(( ــيبويه    (2507)أجـ ــازه سـ ــد أجـ ــتثنى فقـ ــذف املسـ ــا حـ ــا ؛ أمـ ــال يف )بـ ــه   إذ قـ ــتثنى فيـ ــذف املسـ ــا حيـ ب مـ

))وذنــك قونــك: )نــيس غــري(، و)نــيس إال( كأنــه قــال: )نــيس إال ذاك(، و)نــيس غــري ذاك(،  ختفيفا(:

. ويبــدو أن ءــويز ســيبويه  (2502)بعلــم املخاطــب مــا يعــخ((  ونكــنهم حــذفوا ذنــك ختفيفــا، واكتفــاء   

يقتصر على أن تكون )إال(، و)غري( بعد )نيس( يقول شهاب اندين انقرايف:))احلذف انـذي اسـتعملوه   

بعد )إال(، و)غري( إمنا يسـتعمل إذا كانـت )إال(، و)غـري( بعـد )نـيس(، ونـو كـان مكـان )نـيس( غريهـا           

 .(2505)حلذف، فو تقول: )مل يكن إال(، وال)مل يكن غري( ((من األنفاظ انط نلجحد مل جيز ا
 

إال قام(، وإمنا تـدخل علـى    ( نتنع دخول )إال( على انفعل املاضي، فو جيوز أن تقول )ما زيٌد7)

األمســـاء، ومـــا شـــابهها كاملضـــارع، أمـــا املاضـــي فـــو يشـــبه األمســـاء فـــامتنع، وكـــذنك امتنـــع: )مـــا  

 .(2520)و(ا إال ضرب عمٌرامتنع )ما زيًد( من حيث ا إال كان زيٌدمنطلًق
 

( نتنع اجلمع بني حرفني مـن حـروف االسـتثناء. قـال ابـن انسـرا : ))واعلـم: أنـه ال جيـوز أن          2)

ءمع بني حرفني من هذه احلروف إال ويكون انثاني امسا مثل قونك: )قام انقوم إال خو زيدا( هـذا  

 .(2522)ال جيوز أن ءمع بني )إال(، و)خو( ((
 

املستثنى بـ)إال( على انبدل من نفظ املستثنى منـه إذا كـان منفيـا جمـرورا      منع اننحاة جرَّ (5)

بـــ)من( انزائــدة ))وذنــك قونــك: )مــا أتــاني مــن أحــد إال زيــد(، و)مــا رأيــت مــن أحــد إال زيــدا(، وإمنــا        

 .(2521)منعك أن حتمل انكوم على )من( أنه خلف أن تقول: )ما أتاني إال من زيد( ((

ههنــا ننــع إبــدال املســتثنى مــن املســتثنى منــه اجملــرور بـــ)من(، وقــد نســب انفــراء إىل       فســيبويه

انكسائي أنه أجاز ما منع قياسا على إجازته خف  املسـتثنى، واملسـتثنى منـه جمـرور بانبـاء انزائـدة،       

 واستدل بقول انشاعر: 
                                                           

 .71، واخلوف اننحوي بني انكوفيني: 115، 2/112، وهمع ا وامع: 151، 1/152ينظر: ارتشاف انضرب:  (2505)
 .1/225ينظر: ارتشاف انضرب:  (2501)
 .1/125مغخ انلبيب:  (2507)
 .225-1/222انكتاب:  (2502)
 .111االستغناء:  (2505)
 .272-272، واالستغناء: 2/155ينظر: األصول:  (2520)
 .221، وينظر: االستغناء: 2/202األصول:  (2522)
 .221، واملااخذات اننحوية: 1/52، وشرح املفصل: 2/210، وينظر:املقتضب 221، 1/225انكتاب:  (2521)
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 ُدُض ا َع نيسْت إال يٍد           بيٍد ُمنسُت َخْيَبي ُنبَنآيا 

 .(2522)قد منع انفراء ما ذهب إنيه انكسائي يف ءويزه اخلف  يف )من(، ووافقه يف انباءو

إىل انكـوفيني مـن أنهـم     (2522)وبهذا يغدو وهمـا مـا نسـبه انسـريايف، وابـن يعـية وشـهاب انـدين انقـرايف         

 هو رأي انكسائي وحده.فجييزون اخلف  فيما بعد )إال( إذا كان نكرة، وننعونه إذا كان معرفة، 
 

املعطــوف علــى املســتثنى بـــ)إال( ))نــو قلــت: )مــا أتــاني إال زيــد وعمــرو( امتنــع      ( ال جيــوز جــر20ِّ)

 .(2525)اخلف ، وأحتد األعراب بانرفع على انفاعلية؛ ألنه استثناء مفر ((
 

( نقــل أبــو شــهاب انقــرايف عــن انشــلوبني أنــه منــع االســتثناء مــن أمســاء األعــداد؛ ألن أمســاء   22)

، وقـد ذهـب إىل هـذا أيضـا ابـن عصـفور، معلـو ذنـك بـأن األعـداد           (2521)بـل اجملـاز  األعداد نصوحل ال تق

نصـــوحل، واننصـــوحل ال جيـــوز أن يســـتثنى منهـــا؛ ألن االســـتثناء منهـــا يـــادي إىل إخـــرا  انـــنص عـــن   

. يف حــني نقــل أبــو حيــان، وانســيوطي عــن ابــن انضــائع إجــازة االســتثناء مــن اســم انعــدد       (2527)نصــيته

 .(2522)م جوزوا ذنك إذا كان املستثنى عقدا، فإن مل يكن عقدا مل جيزمطلقا، ونقو عن واعة أنه

ــه يف قونــه تعــاىل:      انكــريم . وقــول انرســول (2525)چ  ۆئ ۆئ       ۇئ  ۇئ وئ  وئ ەئ چومــا ورد من

(ِّ(ا م ة إال واحـدً هلل تسعة وتسعني امًس ( ))إن)فقـد ذكـروا أن هـذه األمسـاء مـن األعـداد مل       (2510)ا ،

ل استعملت جمازات يف غري مسمياتها، واملنع إمنا هو يف أمسـاء انعـدد   تستعمل على وضعها انلغوي ب

 .(2512)إذا استعمل يف مسماه

ومما تقدم فانذي يبدو ني أن اآلية انكرنة واحلديث انشـريف مصـرح فيهمـا باالسـتثناء مـن أمسـاء       

بـه مـن أن   انعدد، ومن ثم فو مدعاة نلمنع،والسيما أن انقدماء مل ينقل عنهم منع هـذا،وما احتجـوا   

هذه األمساء من األعداد يف انشاهدين مل تستعمل على وضعها انلغوي بل اسـتعملت جمـازات، فـأراه    

  ( . واهلل اعلم)  يناق  ما ذكروه آنفا من أن أمساء األعداد نصوحل ال تقبل اجملاز

                                                           
 .221، واملاخذات اننحوية: 222-2/227نظر: معاني انقرآن: ي (2522)
 .221، واملااخذات اننحوية:251، واالستغناء: 1/52)ا امة( قول انسياايف، وشرح املفصل: 1/221ينظر: انكتاب:  (2522)
 .205، وحاشية انشيخ حسن انعطار: 220ينظر: االستغناء:  (2525)
 .522ينظر: االستغناء:  (2521)
 .1/151اجلمل: ينظر: شرح  (2527)
 .2/115، وهمع ا وامع: 1/155ينظر: ارتشاف انضرب:  (2522)
 .22انعنكبوت:  (2525)
 .1/1012مسند اإلمام أمحد:  (2510)
 .515ينظر: االستغناء:  (2512)
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تثناء ( وقد يكون )إال( مع ما بعدها وصفا  نزنـة )مثـل(، و)غـري(، ونتنـع أن يكـون أداة اسـ      21) 

حينذاك. ونتنع أيضا االستثناء. قال سـيبويه: ))وانـدنيل علـى أنـه وصـف أنـك نـو قلـت: )نـو كـان           

      ۅ    ۅ ۋ چمعنا إال زيد  لكنا(، وأنت تريد االستثناء نكنت قد أحلت، ونظري ذنك قونه عـز وجـل:   

 ثناء ههنا.. فـ)إال( ههنا  عنى )غري( وهو صفة، ونتنع االست(2512)((…(2511) چ ېې ې   ۉ ۉ

 

 : ومن مواطن املنع فيه االستفهام:
 

( حروف االستفهام  ا انصدارة يف انكوم، فو جيوز أن يقدم ما بعـدها عليهـا. قـال سـيبويه:     2) 

 .(2512)ت( ((ا أضربَتوال تقول: )عمًر …ت(ا هل رأيَت))وال جيوز أن تقول )زيًد

 هــل قــامت( فيقــع انفعــل بعــد حــرف أمــا املــربد فقــد جعــل مــن فســاد انقــول أن ))تقــول: )عبــد اهلل 

 . فجعله من انفاسد احملال.(2515)االستفهام واال أن يعمل ما بعد حرف االستفهام فيما قبله((

وقد علل ابن يعية هذا بأن حرف االستفهام قد دخل على ولة تامة خربية فنقلـها مـن اخلـرب إىل    

يهــا. كمــا كانــت )مــا( اننافيــة إذ   االســتفهام فوجــب أن يكــون متقــدما عليهــا نيفيــد ذنــك املعنــى ف   

دخلت على ولة إجيابيـة فنقلـت معناهـا إىل انسـلب، فكمـا ال يتقـدم علـى )مـا( مـا كـان مـن ولـة             

 .(2511)املنفي كذنك ال يتقدم على ا مزة شيء من ولة املستفهم عنه، فو تقول )ضربت أزيدات(
 

م فـأمتنع حـذفها كمـا امتنـع     ( نتنع حذف همزة االستفهام من انكوم؛ ألن  ـا صـدر انكـو   1)

 تأخريها، وقد جيوز يف انشعر حذف همزة االستفهام، ومنه قونه:

   ضرربيعة، أو ُم ْنأتوني فقانوا ِم

 وقونه:     يريد: أمن ربيعة أم من مضرت

 أم بثماِن اجلمَر نَيِمَر ا      بسبٍعدارًي نعمرك ما أدري وإن كنُت

 وكذنك قونه:  (2517)يريد: أبسبعت

                                                           
 .11األنبياء:  (2511)
ــاب:  (2512) ــراء(:   221-1/222انكتـ ــرآن )انفـ ــاني انقـ ــر: معـ ــول: 1/202، وينظـ ــو:  2/227، واألصـ ــل يف اننحـ ــت: ، 121، واجلمـ ، 2/125واننكـ

ــة: 212-212/ 2، وااليضـــاح يف شـــرح املفصـــل:  1/25، وشـــرح املفصـــل: 2/102واملفصـــل:  ــب:  2/127، وشـــرح انكافيـ ، 2/70، ومغـــخ انلبيـ

 .2/217وانفوائد انضيائية: 
 .212-2/217انكتاب:  (2512)
، وانتبصــــرة 200-2/155خلصــــائص: ، وا202، واجلمــــل يف اننحــــو: 1/122، واألصــــول: 2/22، وينظــــر: انكامــــل:2/212املقتضــــب:  (2515)

 .12، واجلملة انعربية: 2/127، واألشباه واننظائر: 2/251، وهمع ا وامع: 1/215، وشرح اجلمل: 1/122، واملفصل: 2/272وانتذكرة: 
 .2/255ينظر: شرح املفصل:  (2511)
 .1/120، واإليضاح يف شرح املفصل: 2/272ينظر: انكامل:  (2517)
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 انرمل واحلصى وانرتاِب ا     عدَدبهــــــًر ها قلُتقانــــوا حتبُّ ــــمَّثــــ

 .(2512)يريد: أحتبهات

إال أن انباقوني أجاز حذف ا مزة يف انكـوم إذا دل عليـه دنيـل، وذكـر أمثلـة كـثرية منهـا قونـه         

  (2520) تفيه . أي: أقتاٌل(2515) چ ڄڄ ڄ   ڦ   ڦ ڦ ڦ چتعاىل: 

رجح جــواز حــذف ا مــزة إن دل عليهــا دنيــل مطلقــا، وعــدم اقتصــار   ونعــل مــا ذكــره انبــاقوني يــ 

 اجلواز على انشعر.

( تدخل همزة االستفهام على حروف انعطف فقط، وال جيوز دخول بقيـة حـروف االسـتفهام    2) 

بــل حــروف انعطــف هــي انــط تــدخل علــيهن فتقــول: )وهــل زيــد       -أي ال جيــوز أن تتقــدمها –عليهــا 

 .(2521()2522) چ ڄ ڄ ڄ چ)هل وزيد قائمت(. قال تعاىل: قائمت(، ونتنع أن تقول: 

( نتنع اجتماع حريف استفهام  عنى واحـد. حنـو )أهـل جـاء زيـدت(. قـال ثعلـب: ))مل أمسـع         2)

 ، وما جاء منه يف انشعر فقد أول حنو قونه: (2522)باستفهامني قط((

 تكِمذي األ فِّانُق نا بسفِحرأْو ْلَهتنا      َأبشدَّ يربوٍع فوارَس سائْل

أي )قد رأونا(، وال جيوز أن ءعل )هل( اسـتفهاما؛ ألن ا مـزة نوسـتفهام، وحـرف االسـتفهام ال      

 وقال ابن يعية يف قول انشاعر:  .(2522)يدخل على حرف االستفهام

 توُمُكْشَم ة يوم انبنِياألحبِّ َره     إْثعربَت بكي مل يقِ  كبرٌي هْل أْم

 وقونه:    

 تِمتوهُّ بعد انداَر عرفَت هْل أْم

أن نــ)أم( فيهــا معنيـان. أحــدهما: االسـتفهام، واآلخــر: انعطـف، فلمــا احتـيج إىل انعطــف فيهمــا      

 .(2525)مع هل خلع منها دالنة االستفهام، وبقي انعطف  عنى )بل( نلرتك
 

( ذكــر ســيبويه أن األصــل يف حــروف االســتفهام أن يليهــا انفعــل، ونكــن انعــرب توســعت فيهــا     5)

ت(، وذكر أنـه إذا اجتمـع االسـم،    منطلٌق مساء، واألصل غري ذنك، فقانوا: )هل زيٌدفابتد ا بعدها األ

ا وانفعل بعدها، فو جيوز تقديم االسم على انفعل إال أن يضطر شـاعر، فلـم جيـز أن تقـول: )هـل زيـدً      

                                                           
 ، وقد نسب املنع إىل انبصريني فقط.112-110ينظر: ضرائر انشعر:  (2512)
 .127انبقرة:  (2515)
 .2/251ينظر: إعراب انقرآن املنسوب نلزجا :  (2520)
 .202، واألنبياء: 22هود:  (2522)
 .2/152، وارتشاف انضرب: 2/252، وشرح املفصل: 1/121ينظر: املفصل:  (2521)
 .1/252جمانس ثعلب:  (2522)
 .221ينظر: أسرار انعربية:  (2522)
 .2/252ينظر: شرح املفصل:  (2525)
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زة ت(؛ ألن ا مـ ا ضـربتَ . فتقـول: )أزيـدً  (2521)( إال ا مـزة فإنهـا جيـوز فيهـا هـذا     ذهـبَ  رأيتت(، و)هـل زيـدٌ  

، وعلــة منــع تقــديم  (2527)تصــرفوا فيهــا، وتوســعوا أكثــر ممــا توســعوا يف غريهــا مــن حــروف االســتفهام   

 .(2522)االسم على انفعل إذا اجتمعا بعد )هل(؛ ألن انساال إمنا هو عن انفعل
 

بها، وال جيوز اسـتعما ا يف غـري معانيهـا، أو اإلجابـة عنهـا       ختتصُّ ( حلروف االستفهام معاٍن1)

عناها. قال أبو انربكات االنباري: ))ونكل واحـد منهـا موضـع اـتص بـه فــ)من( سـاال         ا اانف م

عمن يعقل، و)ما( ساال عما ال يعقل، و)كم( سـاال عـن انعـدد، و)كيـف( سـاال عـن احلـال، و)أيـن(،         

ى( ســاال عــن املكــان، و)متــى(، و)أي حــني(، و)أيــان( ســاال عــن انزمــان، و)أي( حيكــم عليهــا  ــا          و)أنِّــ

ه، فإنها ال تكـون إال مضـافة، أال تـرى أنـك نـو قلـت: )مـن عنـدكت( نوجـب أن يقـول اجمليـب            تضاف إني

)زيد(، أو )عمرو(، أو ما أشبه ذنك، ونو قال: )فرس( أو )محار( مل جيز؛ ألن )من( سـاال عمـن يعقـل،    

أشـبه   وال عما ال يعقل، وكذنك نو قلت: )أين زيدت( نوجب أن تقول: )يف اندار(، أو )يف املسجد( ومـا 

ذنك، فلو قال: )يوم اجلمعة( مل جيز؛ ألن )أين( ساال عن املكـان ال عـن انزمـان، وكـذنك نـو قلـت:       

)متــى اخلــرو ت( نوجــب أن تقــول: )يــوم اجلمعــة(، أو )يــوم انســبت(، أو مــا أشــبه ذنــك، ونــو قلــت: )يف     

. (2525)سـائرها((  اندار(، أو )يف املسجد( مل جيز؛ ألن )متـى( سـاال عـن انزمـان ال عـن املكـان، وكـذنك       

 فلكل منها إذن معنى خاحل بها، ونتنع استعما ا يف خوفه.
 

 :ومن مواطن املنع فيهما اإلغراء وانتحذير:
 

 

 

 

 

( ذكـــر انزجـــاجي أن انعـــرب تغـــري بــــ)عندك، ودونـــك، وعليـــك( فتنصـــب بهـــا، كقونـــك:    2)

كـر أن بعـ  اننحـويني    ا( فاقتصر على هذه انثوثـة، وذ ا(، و)عليك زيًدا(، و)عندك عمًر)دونك زيًد

ا(، و)أمامـك  قد أجاز اننصب بسائر انظروف قياسا، ونيس  سموع، فأجازوا أن تقـول: )حتتـك ثوبًـ   

 .(2520)ا( وما أشبهها(، و)وراءك امًدبكًر

وقــد نســب أبــو انربكــات األنبــاري ءــويز اإلغــراء بــانظروف كلــها إىل بعــ  انكــوفيني، ونســب  

ب ابـن عصـفور يف ذكـر املسـموع مـن هـذه انظـروف فـذكر يف         ، يف حني اضطر(2522)إىل انبصريني املنع

، يف (2521)كتابــه )املقــرب( أن املســموع منهــا )عليــك، ودونــك، وأمامــك، ومكانــك، ووراءك، وإنيــك(   

                                                           
، واألشـباه واننظـائر:   250ــــ 1/225، ومغـخ انلبيـب:   2/272، واإليضـاح يف شـرح املفصـل:    1/75املقتضـب:  و، 202ــ2/52ينظر: انكتاب:  (2521)

1/221. 
 .1/221، واألشباه واننظائر: 275-2/272ينظر: اإليضاح يف شرح املفصل:  (2527)
 .1/75ينظر: املقتضب:  (2522)
 .222رار انعربية: أس (2525)
 .122ينظر: اجلمل يف اننحو:  (2520)
 .21ينظر: منثور انفوائد:  (2522)
 .225ينظر: املقرب:  (2521)
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، ونعلـه  (2522)حني ذكر يف كتابه )شرح اجلمل( أنه املسموع منها )عندك، ودونك، وعليك، وإنيـك( 

 استدرك يف املقرب ما فاته.

انبصـريون تقـديم معمـول هـذه انظـروف عليهـا فـو تقـول: )زيـدا عليـك(. قـال             ( منع اننحاة1)

.ال جيـــوز أن تقــدم فيـــه، وال تـــاخر،  …املــربد: ))وكـــل شــيء كـــان يف موضــع انفعـــل، ومل يكـــن فعــو    

. إمنـا  (2522)چ ڀڀ ڀ ڀ چفتقول: )زيدا عليك(، و)زيدا دونـك(، ومـن زعـم أن قـول اهلل عـز وجـل       

ـــ)عليكم( فهــذا خطــأ((   ومــا نســبه املــربد إىل قــوم مل يصــرح بهــم، نســبه أبــو انربكــات         .(2525)نصــبه ب

 ، وذكر أنهم استدنوا باآلية انط ذكرها املربد وبقول انشاعر:(2521)األنباري إىل انكوفيني

 ونكاانناس حيمُد ي رأيُتدنوي دونكا      إنِّ يا أيها املائُح

وإمنــا هــو منصــوب بفعــل   ورجــح رأي انبصــريني، وذكــر أن )كتــاب( نــيس منصــوبا بـــ)عليكم(،     

   ڌ ڌ ڍ چمقــدر، وإمنــا قــدر ومل يظهــر ندالنــة مــا تقــدم عليــه مــن قونــه تعــاىل        

، و)علــيكم( متعلــق بــه، كأنــه قــال: )كتــب اهلل علــيكم ذنــك(، ورد قــول     (2527) چ ڎ ڎ

انشعر أيضا من وجهني: أحدهما: أن )دنوي دونكا( يف موضع رفـع؛ ألنـه خـرب مبتـدأ مقـدر، وانتقـدير       

دونكــا(، واآلخــر: أنــه إذا نصــب فعلـــى إضــمار فعــل، وانتقــدير فيــه )خــذ دنــوي دونـــك(،            )هــذا دنــوي  

 و)دونك( استغراء مستأنف.

ويبدو أن نسبة اجلواز إىل انكوفيني أمر مشكوك فيه، إذ وجدت قول انفراء ال اتلف عما ذهـب  

ونـه: ))كتــاب اهلل  إنيـه انبصـريون يف هــذا انشـأن قـال تعقيبــا علـى اآليــة املباركـة مـدار احلــديث: ))ق       

عليكم( كقونك: )كتابا مـن اهلل علـيكم( وقـد قـال بعـ  أهـل اننحـو: معنـاه )علـيكم كتـاب اهلل(،           

واألول أشبه بانصواب، وقلما تقول انعرب: )زيدا عليك(، أو )زيدا دونك(، وهو جائز كأنـه منصـوب   

 بشيء مضمر قبله، وقال انشاعر:

 ونكاانناس حيمُد أيُتي ردنوي دونكا      إنِّ يا أيها املائُح

)انـــدنو( رفـــع، كقونـــك )زيـــد فاضـــربوه(، وانعـــرب تقـــول: )انليـــل فبـــادروا(، و)انليـــل فبـــادروا(،   

، فهـو يـرجح تقـدير    (2522)وتنصب )اندنو(  ضمر يف اخللقة. كأنك قلـت: )ودونـك دنـوي دونـك(((    

نيـة املباركـة،   مضمر فيما مسعه عن انعرب من قو م )زيدا عليك(، وكذنك يف تقدير اآلية انقرآ

 إال أنه مل اط  من زعم أن معنى اآلية )عليكم كتاب اهلل( وانذي مل يرتضه املربد كما مر.

                                                           
 .1/121ينظر: شرح اجلمل:  (2522)
 .12اننساء:  (2522)
 .1/127، وشرح اجلمل: 251-252، واملقرب: 252-251، وينظر: أسرار انعربية: 2/120ينظر: املقتضب:  (2525)
 .252-251نعربية: ينظر: أسرار ا (2521)
 .12اننساء:  (2527)
 .2/110معاني انقرآن:  (2522)
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ا(، وقد روي عن انعـرب قـو م:   ا(، وال )عليه امًد( نتنع إغراء انغائب، فو يقال: )دونه زيًد2)

قـائو: ))فـإن جـاء مـن     . وقد عقب ابن عصفور على مـا مسـع   (2525)خ( أي )نيس إياي()عليه رجو نيَس

إغــراء انغائــب شــيء حفــظ،  ومل يقــس عليــه، حنــو مــا حكــي مــن قــول بعضــهم )عليــه رجــو نيســخ(        

( ))مــن اســتطاع مــنكم انبــاءة فليتــزو ، وإال فعليــه  ، وكــذنك محــل قــول انرســول انكــريم ) (2550)((

( فـو  إال فعليـه انصـومُ  على أن تكون انباء زائدة يف املبتـدأ، كأنـه قـال: )و    (2552)بانصوم، فإنه نه وجاء((

 .(2551)يكون من اإلغراء

وكذنك انتحذير، ال يكن احملذور ظاهرا، وال ضمري غائب إال وهو معطوف حنـو: )مـاز رأسـك    

 وانسيف(، وحنو قونه:

 ــــاهـــــاك وإيـــــّــِوإيـّــِ       أخا اجلهِل فو تصحْب

تني، إضــافة )إيــا( إىل انظــاهر،  وقــد ورد مــا اــانف مــا تقــدم حنــو )إيــاه وإيــا انشــواب( مــن وجهــ     

 .(2552)وكون )إياه( اذرا، وهو ضمري غائب، ونيس  عطوف

( نتنــع إظهــار انفعــل مــع )إيــاك( ))وذنــك قونــك إذا كنــت حتــذر: )إيــاك( كأنــك قلــت:       2)

)إياك نح(، )إياك باعد(، و)إياك اتق(، ومـا أشـبه ذا، ومـن ذنـك أن تقـول: )نفسـك يـا فـون( أي )اتـق          

ن هــــذا ال جيــــوز فيــــه إظهــــار مــــا أضــــمرت، ونكــــن ذكرتــــه ألمثــــل نــــك مــــا ال يظهــــر  نفســــك(، إال أ

فانفعــل عنــد ســيبويه نتنــع إظهــاره بعــد )إيــاك(، وذكــر بعــدها أنهــم إمنــا ))حــذفوا      .(2552)إضــماره((

ــاه يف انكــوم، فصــار بــدال مــن انفعــل((         . أي ))أن انعــرب (2555)انفعــل بعــد )إيــاك( نكثــرة اســتعما م إي

 .(2551)انفعل، وكان موضعه غري مشكل((اكتفت بـ)إياك( عن 

( نتنــع حــذف حــرف انعطــف، وحــرف اجلــر )مــن(. بعــد )إيــا(، فــو تقــل يف: )إيــاك واألســد(،       5)

و)إياك من األسد(: )إياك األسد(. قال سيبويه: ))واعلم أنه ال جيوز أن تقول: )إياك زيـدا(، كمـا أنـه    

ونو قلت: )إيـاك األسـد(   …ر(، أو )واجلدار(ال جيوز أن تقول: )رأسك اجلدار( حتى تقول: )من اجلدا

 تريد )من األسد( مل جيز كما جاز يف )أن(، إال أنهم زعموا أن أبا إسحاق أجاز هذا انبيت يف انشعر:

 جانُب ، ونلشرِّاٌءدعِّ ه       إىل انشرِّفإنِّ اك املراَءاك إيِّإيِّ
 

                                                           
 .1/127، وشرح اجلمل: 122، واجلمل يف اننحو: 2/120ينظر: املقتضب:  (2525)
 .250املقرب:  (2550)
 .1/2022، وصحيح مسلم: 7/2صحيح انبخاري:  (2552)
 .250ينظر: املقرب:  (2551)
 .1/122، وارتشاف انضرب: 2/222ينظر: شرح انكافية:  (2552)
 .225-2/222، وينظر: اننكت يف تفسري كتاب سيبويه: 2/172انكتاب:  (2552)
 .2/172انكتاب:  (2555)
 .2/225اننكت يف تفسري كتاب سيبويه:  (2551)



 
 

227 

 .(2557)ملراء( ((كأنه قال: )إياك(، ثم أضمر بعد )إياك( فعو آخر، فقال: )اتق ا

ــا بقونــه: ))ألن انفعــل املقــدر ال يتعــدى إىل مفعــونني فلــم يكــن بــد مــن حــرف             ــل املنــع ههن وعل

انعطف، أو حرف اجلـر حنـو )إيـاك واألسـد(، و)إيـاك مـن األسـد(، فتكـون قـد عديتـه إىل األول بنفسـه            

حـذف حـرف   ، وقد نقل انرضي عـن األخفـة انصـغري أنـه أجـاز      (2552)ثم عديته إىل انثاني حبرف جر((

 .(2555)اجلر إذا تعني، أو كان مع غري )إن(، و)أن( ورده بأنه نيس بقياس ومل يسمع

 

 : ومن مواطن املنع فيه -انتعجــب:
 

( أن انتعجــب إمنــا هــو ممــا ال يعــرف ســببه، فأمــا مــا عــرف ســببه فلــيس مــن شــأن اننــاس أن          2)

وهـذا ال يعـخ جـواز انتعجـب       .(2510)يتعجبوا منه، فكلما أبهم انسبب كان أفخم، ويف اننفـوس أعظـم  

ممــا ال فائــدة فيــه، فنقــول: )مــا أحســن رجــو(، أو )مــا أحســن زيــدا ورجــو( إذ نــيس هــذا ممــا يفيــد بــه   

انســامع شــي ا؛ ألنــه ال يســتنكر أن يكــون يف اننــاس مــن هــو كــذا كــثري، فــإن قلــت: )مــا أحســن زيــدا،     

 .(2512)م فائدةورجو معه( بإضافة )معه( جاز انكوم، ونواله مل يكن يف انكو

( مــن مــواطن املنــع يف فعــل انتعجــب أنــه ال يكــون ممــا تزيــد حروفــه علــى ثوثــة أحــرف حنــو         1)

)دحـــر (، و)انطلـــق(، و)اســـتخر ( هـــذه األفعـــال نتنـــع أن يبنـــى منهـــا صـــيغة انتعجـــب قـــال انفـــراء:  

شـيء علـى    ))وانعرب إذا قانوا: )هو أفعل منك( قانوه يف كل )فاعل(، و)فعيـل(، ومـا ال يـزاد يف فعلـه    

ثوثـة أحــرف، فـإذا كــان علـى )فعللــت( مثــل )زخرفـت( أو )افعللــت( مثـل )امحــررت(، و)اصــفررت( مل      

. ويفهـم  (2511)يقونوا: )هو أفعل منك( إال أن يقونوا )هو أشد محرة منك(( و)أشـد زخرفـة منـك( ((   

 من اننص أيضا أنه جيوز انتعجب بانواسطة حنو )أشد(. 

اوز انثوثة بغري زيـادة مل جيـز أن يقـال فيـه: )مـا أفعلـه(؛ ألنـك إن        وقال املربد: ))واعلم أن ما ج

بنيته هذا انبناء حذفت من األصل حرفا، وهذا مما ال جيوز؛ ألن معنـاه إمنـا كمـل حبروفـه، إذ كـن      

 .(2512)كلهن أصوال((

                                                           
 .2/217، وانفوائد انضيائية: 2/222، وشرح انكافية: 201-205، واإليضاح يف شرح املفصل: 111، وضرائر انشعر: 2/275انكتاب:  (2557)
 .1/15رح املفصل: ينظر: ش (2552)
 .2/222ينظر: شرح انكافية:  (2555)
 .2/201ينظر: األصول:  (2510)
 .72، ومنثور انفوائد: 2/207، واألصول: 2/221ينظر: املقتضب:  (2512)
 .1/217معاني انقرآن:  (2511)
، واملقـرب:  7/222فصـل:  ، وشـرح امل 112-2/117، وانتبصرة وانتذكرة: 222، وانلمع يف انعربية: 2/55، واألصول: 2/220املقتضب:  (2512)

 .1/252، وشرح ابن عقيل: 1/2022، وشرح انكافية انشافية: 75
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وابـن يعـية أيضـا إذ     (2515). وقـد أكـد هـذا انشـنتمري    (2512)وقد أجاز سيبويه انتعجب من )أفعل(

منــا ســا  انتعجــب مــن )أفعــل( عنــد ســيبويه دون غــريه مــن األبنيــة املزيــدة فيهــا؛ ألن )أفعــل(  قــال: ))وإ

 .(2511)أمره ظاهر فلوال ظهور املعنى، وعدم انلبس ملا سا  انتعجب منه((
 

( ونتنــع أن يبنــى )أفعــل( انتعجــب أيضــا مــن فعــل غــري متصــرف كـــ)نعم، وبــ س، وعســى(،        2)

أن يبنـى مـن فعـل نـاقص حنـو )كـان وأخواتهـا(، فـو تقـول:          ،وكذنك نتنع (2517)ألنها أفعال جامدة

ألنها تلزم املفعـول يف انلفـظ كقونـك )كـان زيـدا أخـاك( فلـو قلت:)مـا         ؛(2512))ما أكون زيدا قائما(

وقيـل ألنـه إذا بـخ تـدخل      ،(2515)أكون زيدا أخاك( صار  نزنـة )مـا اضـرب زيـدا عمـرا(، وهـذا ال جيـوز       

وال، فتقول:)مــا أكــون زيــدا( فيــادي إىل إبقــاء املبتــدأ بــو       عليــه همــزة اننقــل فيصــري انفاعــل مفعــ     

وقــد ذكــر ابــن انســرا  أن قومــا مــن اننحــويني أجــازوا: )مــا أصــبح أبردهــا(، و)مــا أمســى             .(2570)خــرب

، ونسبه أبـو  (2572)أدفأها(، وذكر أنهم احتجوا بأن )أصبح(، و)أمسى( من باب )كان(، ومنع ما ذكروه

 .(2572). يف حني نسبه ابن عقيل إىل انكوفيني(2571)راءحيان إىل األخفة، وانكسائي، وانف
 

( ونتنع بناء انتعجب أيضا من أفعال معناها غـري قابلـة نلمفاضـلة، فـو يبنيـان مـن )مـات(،        2)

. كمـا نتنـع أن يبنـى مـن انفعـل املنفـي؛       (2572)و)فخ(. وحنوهما، إذ ال مزيـة فيهمـا نشـيء علـى شـيء     

 .(2575) ألن انتعجب ال يكون إال من مثبت

( ونتنـع انبنـاء أيضــا مـن انفعـل املضــارع، أو األمـر؛ ألن انتعجــب إمنـا يكـون ممــا وقـع، وثبــت،         5)

ومل يعلـم ســببه، ونـيس ممــا نكـن أن يكــون، وممكــن أن ال يكـون، فلــذنك مل يسـتعمل فيــه إال انفعــل      

 .(2571)املاضي

                                                           
 .55، وينظر: انبحث انلغوي عند فخر اندين انرازي: 72-2/71انكتاب:  (2512)
 .2/201اننكت يف تفسري كتاب سيبويه:  (2515)
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 .11-2/12، وحاشية انصبان: 1/252عقيل: 
 .2/520، وشرح اجلمل: 75، واملقرب: 170-2/115، وانتبصرة وانتذكرة: 2/202ينظر: األصول:  (2512)
 .2/170ينظر: انتبصرة وانتذكرة:  (2515)
 .2/520ينظر: شرح اجلمل:  (2570)
 .2/201ينظر: األصول:  (2572)
، وقد ذكـر انـدكتور زهـري عبـد احملسـن سـلطان أن األخفـة        122ــ127، وينظر: املااخذات اننحوية: 2/25ينظر: ارتشاف انضرب:  (2571)

 ( (.2، )هامة 2/72أجاز ما تقدم وذنك؛ ألنه نقل عن انعرب قو م: )ما أصبح أبردها( و)ما أمسى  ادفأها(، )ينظر: انكتاب: 
 .1/252ينظر: شرح ابن عقيل:  (2572)
 .2/11، وحاشية انصبان: 1/252، وشرح ابن عقيل: 2025-1/2022ينظر: شرح انكافية انشافية:  (2575)و (2572)

 

 .7/222، وشرح املفصل: 2/172، وشرح املقدمة احملسبة: 2/55، واألصول: 2/277، واملقتضب: 72-2/71ينظر: انكتاب:  (2571)



 
 

229 

ا( وكــذنك ال يكــون هــذا انفعــل مبنيــا نلمفعــول حنــو )ضــرب زيــد(، فــو تقــول )مــا أضــرب زيــد    

 .(2577)تريد انتعجب من ضرب به، ن و يلتبس بانتعجب من ضرب قام به
 

( نتنــع انتعجــب مــن املفعــول بــه، فــو تقــول: )مــا أضــرب زيــدا( إذا أردت انتعجــب مــن انضــرب  1)

انذي أوقع به؛ ألن انتعجب إمنا هو نلفاعل، وجعل ابن عصفور ما ورد منـه شـاذا، فـيحفظ وال يقـاس     

 .(2572)عليه
 

ــه(:          ( نتنــع ان7) ــاب مــا ال جيــوز فيــه مــا أفعل تعجــب مــن األنــوان، وانعيــوب. قــال ســيبويه يف )ب

))وذنــك مــا كــان علــى )أفعــل( وكــان نونــا، أو خلقــة. أال تــرى أنــك ال تقــول: )مــا أمحــره(، وال )مــا     

أبيضه(، وال تقول يف األعر : )ما أعرجه(، وال يف األعشى: )مـا أعشـاه(، إمنـا تقـول )مـا أشـد محرتـه(،        

إمنـا دعـاهم إىل ذنـك أن هـذا انبنـاء داخـل يف انفعـل. أال تـرى قلتـه يف األمسـاء،            …شد عشـاه( و)ما أ

وكثرته يف انصفة ملضارعتها انفعل، فلما كان مضارعا نلفعـل، وموافقـا نـه يف انبنـاء كـره فيـه مـا        

هـذا صــار  ال يكـون يف فعلـه أبـدا، وزعـم اخلليـل: أنهـم إمنـا مـنعهم أن يقونـوا يف هـذه: )مـا أفعلـه(؛ ألن             

. أي ))أن هذه األشياء ملا كانـت ثابتـة يف انشـخص ال تكـاد تـتغري      (2575)عندهم  نزنة انيد، وانرجل((

 .(2520)جرت جمرى أعضائه انط ال معنى نألفعال فيها، كانيد، وانرجل((

إذ قـال: ))وإمنـا امتنـع    وسـيبويه  اخلليـل   طوقد أضـاف املـربد علـة أخـرى ملـا تقـدم فضـو عـن علـ         

ــه أن يكــون )إفْ    هــذا نشــي ني:  ــأحــدهما: أن أصــل فعل (، ودخــول (، و)امحــارِّ( حنــو )أمحــرِّ (، و)افعــالِّلََّع

ا مزة على هذا اال، وانقول اآلخر قول اخلليل: وهو أن هذا شيء ثبت، واستقر، فلـيس جيـوز فيـه    

 .(2522)انزيادة واننقصان((

عا ـا أن تسـتعمل علـى    وزاد أبو انربكات االنباري علة أخـرى راجحـة إذ ذكـر ))أن األصـل يف أف    

 .(2521)األكثر من ثوثة أحرف، وما زاد على ثوثة أحرف ال يبنى منه فعل انتعجب((

وقد نسـب هـو نفسـه إىل انكـوفيني أنهـم جيـوزون انتعجـب مـن انبيـاض وانسـواد خاصـة مـن بـني              

 سائر األنوان، مستدنني بقول انشاعر: 

 اِخطبِّ هم سرباَلفأنت أبيُض    
 

                                                           
 .2/11، وحاشية انصبان: 1/252، وشرح ابن عقيل: 1/202، وشرح انكافية: 1/2022افية: ينظر: شرح انكافية انش (2577)
 .2/571، وشرح اجلمل: 71، واملقرب: 200ينظر: اجلمل يف اننحو:  (2572)
ــاب:  (2575) ــب:  57/ 2انكتــ ــر: املقتضــ ــو:  202، 2/201، واألصــــول: 2/222، وينظــ ــوجز يف اننحــ ــل: 22، واملــ ـــ202، واجلمــ ــع: 201ـــ  ،222، وانلمــ

 .1/207، وانفوائد انضيائية: 572ـــ2/577، وشرح اجلمل: 225ــ7/222، وشرح املفصل: 212، وأسرار انعربية: 2/117وانتبصرة وانتذكرة: 
 .212أسرار انعربية:  (2520)
 .2/202، وينظر: األصول: 221-2/222املقتضب:  (2522)
 .7/222، وينظر: شرح املفصل: 212أسرار انعربية:  (2521)
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 وقونه:

 بخ أبـــاِض من أخِتأبي      

 . وقــــد ذكــــر انقريوانــــي أن(2522)ورد علــــيهم هــــذين انبيــــتني، وجعلــــهما شــــاذين ال ياخــــذ بهمــــا 

 .(واهلل اعلم)، وهو األوىل فيما يبدو (2525). وذهب إىل هذا ابن عصفور أيضا(2522)هذا جائز يف انشعر 

م مــن قــول  وزاد ابــن عصــفور علــى مــا تقــدم أن انكــوفيني احتجــوا أيضــا  ــا جــاء يف صــفة جهــن     

انغـراب(، ومـن ثـم     ِكلَـ ، وبقـول أم ا يـثم )هـو أسـود مـن حَ     (2521)من انغـار((  (: )) ي أسوُدانرسول )

 . (2527)ذكر بأنها من انقلة حبيث ال يقاس عليها

ك انــدكتور امــد خــري احللــواني يف هــذه اننســبة إىل انكــوفيني إذ إن انفــراء يــذهب   وقــد شــّك

عــن أمــاني املرتضــي أنــه ذكــر هــذا، وذكــر أن املتــأخرين مــن   ، ونقــل (2522)إىل مــا ذهــب إنيــه انبصــريون

 .(2525)هذا انرأي يبدو قدنا قبل ابن انسرا  وانزجاجيأنِّ وانتهى إىل  انكوفيني ال يذكرون منع هذا
 

( نتنع تقديم املتعجب منه على فعل انتعجب، وعلى )ما( قال سيبويه يف قـو م )مـا أحسـن    2)

. وعلـة هـذا أن   (2550)عبد اهلل(، وتاخر )ما(، وال تزيل شي ا عن موضعه((عبد اهلل( ))وال جيوز أن تقدم )

ة واحـدة وجـرت علـى منهـا  واحـد، ونلعلـة ذاتهـا امتنـع تقـديم          قـ هذه األفعال ال تتصرف فلزمـت طري 

معمونــه اجملــرور علــى املنصــوب. أي انفصــل بينــه، وبــني معمونــه املنصــوب بظــرف، أو جــار وجمــرور، أو   

قال املربد: ))نو قلـت: )مـا أحسـن عنـد زيـدا(، و)مـا اوـل انيـوم عبـد اهلل( مل           بغريه عند بع  اننحاة

، (2552)...؛ ألن هــذا انفعــل ملــا مل يتصــرف نــزم طريــق واحــدة، وصــار حكمــه كحكــم األمســاء((   …جيــز

ونســب املنــع إىل األخفــة األوســط أيضــا يف حــني نســب جــواز انفصــل بــانظرف واجلــار واجملــرور إىل        

ــي ــبه )أي(2551)اجلرمــ ــروف،      ، ونســ ــن خــ ــي، وابــ ــي، وانفارســ ــراء، واجلرمــ ــن مانــــك اىل انفــ ــواز( ابــ اجلــ

وممن أجازه ابن عصفور، وأحـتج بـأن ذنـك قـد جـاء يف احلـرف مـع أن احلـرف أضـعف          ( 2552)وانشلوبني

                                                           
 .2/572، وشرح اجلمل: 255-2/222نصاف: ينظر: اإل (2522)
 .22-22ينظر: ضرائر انشعر:  (2522)
 .2/577ينظر: شرح اجلمل:  (2525)
 وفيه )) ي أسود من انقار((.      1/552املوطأ:  (2521)
 .2/572ينظر: شرح اجلمل:  (2527)
 .212، 1/217ينظر: معاني انقرآن:  (2522)
 .171-172ينظر: اخلوف اننحوي وكتاب: اإلنصاف:  (2525)
، 2/527، وشرح اجلمـل:  21، واملقرب: 7/252، وشرح املفصل: 1/270، واملفصل: 1/222، وينظر: شرح املقدمة احملسبة: 2/72انكتاب:  (2550)

 .2/12، وحاشية انصبان: 1/257، وشرح ابن عقيل: 1/205، وشرح انكافية: 1/2051وشرح انكافية انشافية: 
، واملفصــل 1/222، وشــرح املقدمــة احملســبة:  2/112، وانتبصــرة وانتــذكرة: 151انبغــداديات(: ، واملســائل املشــكلة )2/272املقتضــب:  (2552)

 .7/250، وشرح املفصل: 1/270
 .7/250، وشرح املفصل: 1/270ينظر: املفصل:  (2551)
 .222ينظر : تسهيل انفوائد:  (2552)
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من انفعل فاألحرى أن جيوز مع انفعل حنو قونك: )إن بك زيدا مأخوذ( واحتج أيضـا بسـماعه عـن    

جل أن يصدق(، وبكـوم عمـرو بـن معـد يكـرب )اهلل در بـخ جماشـع،        انعرب حنو قو م: )ما أحسن بانر

ا . وما استدل به ابـن عصـفور يبـدو أمـرً    (2552)ما أكثر يف ا يجاء نقاءها، وأكثر يف انلزبات عطاءها(

 .(  واهلل اعلم) مقبوال 
 

 : ومن مواطن املنع فيه -انقســم:
 

ن جيـاب انقسـم بانقسـم، فـو جيـوز      ( نتنـع إجابـة انقسـم بانقسـم. قـال ابـن جـخ: ))اـال أ        2)

 .(2555)إذن أن يكون انتقدير: )واهلل نعمرك ألقومن( ((

( نتنع حذف جواب انقسم. قال أبو علـي انفارسـي: ))فكمـا أن اجلمـل انـط هـي أخبـار تكـون         1)

من انفعل، وانفاعل، واملبتـدأ، واخلـرب. كـذنك كانـت اجلملـة انـط هـي قسـم علـى هـذين انـوجهني            

مــن فعــل، وفاعــل، فقونــك: )بــاهلل ألفعلــن(، وهــذه اجلملــة انــط هــي قونــك )بــاهلل(        فمــا كــان منــه  

 .(2551)متعلقة بها. ال يستغنى بها عن املقسم عليه أال ترى انك نو اقتصرت عليه مل جيز ذنك((

وكـــذنك نتنـــع حـــذف انقســـم. إال إن دل عليــــه دنيـــل فيجـــوز حينـــذاك حذفـــه، وذنــــك يف          

ألنهما ال يكونان إال على نية انقسم، وذنـك قونـك: )نيقـومن زيـد(،     موضعني مع )انوم(، ومع )إن(، 

و)نقد قام زيد(، و)إن زيدا نقائم( ويع ذنك على نية قسم اذوف، وما عدا ذنـك ال جيـوز حـذف    

 .(2557)انقسم منه؛ ألنه نيس عليه دنيل

ارا ( ذكـر ابــن مانـك أنــه نتنــع تقـديم معمــول جـواب انقســم عليــه إال إن كـان ظرفــا، أو جــ     2)

 (.ألقرأنَّ انكتاَب ، فو تقول: )واهلِل(2552)وجمرورا

( ذكــر انرضــي أن )أي( نتنــع اســتعمال فعــل انقســم بعــدها، فــو يقــال: )أي اقســمت بربــي(،   2)

 .(2555)(، و)اهلل(، و)نعمري( فتقول: )أي واهلل(وذكر أن املقسم به بعدها ال يكون إال )انربِّ

 

 : ومن مواطن املنع فيهما -املدح، وانذم:
 

( امتنــع فعــو املــدح وانــذم )نعــم، وبــ س( مــن انتصــرف، ))ألنهمــا نقــو مــن اخلــرب إىل معنــى       2)

، و ـذا انسـبب امتنـع أن يقـدم     (2100)املدح، وانذم، فلما تضمنا ما نـيس يف األصـل منعـا مـن انتصـرف((     

                                                           
 .21، واملقرب: 2/527ينظر: شرح اجلمل:  (2552)
 .2/222سر صناعة اإلعراب:  (2555)
 .2/520، وينظر: شرح اجلمل: 55-52املسائل انعسكريات:  (2551)
 .2/520ينظر: شرح اجلمل:  (2557)
 .252ينظر: تسهيل انفوائد:  (2552)
 .1/222ينظر: شرح انكافية:  (2555)
ــرة وانتـــذكرة:  (2100) ــد:  2/212، وينظـــر: اإلنصـــاف:  2/175انتبصـ ، واألشـــباه واننظـــائر:  1/212، وشـــرح ابـــن عقيـــل:   57، ومنثـــور انفوائـ

 .205ـــ2/202
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أمـس(،   ، ونلعلة ذاتها امتنع اقرتانهـا بانزمـان، فـو تقـول )نعـم انرجـل      (2102)عليها شيء مما عملت فيه

وال )بــ س انغــوم غــدا(، وامتنــع أيضــا؛ ألن )نعــم( موضــوع نغيــة املــدح، و)بــ س( موضــوع نغيــة انــذم،        

فجعلت دالنتهما مقصورة على اآلن؛ ألنك إمنـا متـدح، وتـذم  ـا هـو موجـود يف املمـدوح، أو املـذموم.         

 .(2101)ال  ا كان فزال، وال  ا سيكون ومل يقع
 

)انواو( يف )نعم(، و)ب س(. قال سـيبويه: ))واعلـم أنـك ال تظهـر     ( نتنع إظهار عومة اجلمع 1)

، وذكــر أنهــم إمنــا (2102)عومــة املضــمرين يف )نعــم( ال تقــول: )نعمــوا رجــاال( يكتفــون بانــذي يفســره((  

فعلوا هذا نكثرة استعما م إيـاه يف كومهـم. أي أنهمـا ))إمنـا تقعـان مضـمرا فيهمـا فاعوهمـا قبـل          

، وذكر ابن انسرا  أن قوما جييزون )انزيـدون نعمـوا   (2102)ا من انتمييز((انذكر يفسرهما ما بعدهم

. ووافقــه (2101)انكــوفيني. إذ أجــاز انفــراء مــا تقــدم   عــخويبــدو أنــه ي   .(2105)قومــا( وذكــر أنــه غــري جــائز  

 .(2107)ثعلب
 

( إذا نصــبت )نعــم، وبــ س( مــا بعــدها تضــمنت مرفوعــا مضــمرا، ونتنــع انعطــف علــى هــذا           2)

رجو وصاحبا أخوك(، و)بـ س انرجـل وانصـاحب عمـرو(، وال جيـوز )نعـم انرجـل        انضمري تقول: )نعم 

وصــاحبا عمــرو(؛ ألنــه مل يتقــدم منصــوب يعطــف عليــه، وكــذنك ال جيــوز )نعــم صــاحبا، وانرجــل         

أخوك(؛ ألنه مل يتقدم مرفوع يعطف عليه، وال يعطف علـى املضـمر يف )نعـم(؛ ألنـه مضـمر جمهـول،       

 .(2102)وال يعطف على اجملهول

 جيـوز انفصـل بــني )نعـم( و)بــ س( وهـذا انضـمري نشــدة احتياجـه إنيــه إال بـانظرف. قــال اهلل        وال

، (2120)رجـــو( ..، وقـــد جـــاء شـــاذا بغـــري انظـــرف حنـــو )نعـــم زيـــدٌ  …(2105) چ ۇ ۇ ڭ  ڭ چتعـــاىل: 

 .(2122)وأجازه أبو حيان
 

                                                           
 .1/122ينظر: األصول:  (2102)
 .2/112ينظر: اإلنصاف:  (2101)
 .2/225، واألصول: 1/225، وينظر: املقتضب: 1/275انكتاب:  (2102)
 .1/225املقتضب:  (2102)
 .2/222ينظر: األصول:  (2105)
 .25، واندرس اننحوي يف بغداد: 1/222، 2/112ينظر: معاني انقرآن:  (2101)
 .2/272ينظر: جمانس ثعلب:  (2107)
 .2/172، وانتبصرة وانتذكرة: 2/210ينظر: األصول:  (2102)
 .50انكهف:  (2105)
 .1/221ينظر: شرح انكافية:  (2120)
 .2/11ينظر: ارتشاف انضرب:  (2122)
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ول: ( نتنــع حــذف املخصــوحل باملــدح، وانــذم. قــال أبــو علــي انفارســي: ))ال جيــوز أيضــا أن تقــ   2)

 .(2121))نعم انرجل( حتى تتبعه باملمدوح املخصص حنو: )زيد(، وما أشبهه((

إال أن ابن يعية ذكر أنه جيوز حذفه إذا تقدم ذكره، أو كـان يف انلفـظ مـا يـدل عليـه، وجعـل       

 چ  ڌ    ڍ ڇڍ ڇ چ منه قونـه تعـاىل  

، واملـراد سـيدنا أيـوب )عليـه انسـوم(، ومل يـذكره نتقـدم        (2122)

 .(2125). أي )فنعم املاهدون حنن((2122) چ ىئ ېئ ېئ  ېئ چتعاىل  قصته، وكذنك قونه

 

( نتنع أن يلـي فعلـي املـدح، وانـذم )نعـم، وبـ س( كـل مـن )انـذي( و)مـن( و)مـا( قـال انفـراء:              5)

)انـذي(، وال )مـن(، وال )مـا( إال أن تنـوي بهمـا اإلكتفـاء دون أن       وال يصلح أن توني )نعم(، و)ب س(:))

)ب سـما صـنعت(، فهـذه مكتفيـة، و)سـاء مـا صـنعت(،        ن ذنـك قونك: د ذنك اسـم مرفـوع، ومـ   يأتي بع

وال جيوز )ساء ما صنيعك(، وقد أجازه انكسائي يف كتابه على هذا املـذهب. قـال انفـراء: وال نعـرف     

فانفراء ننع إيوء )نعم، وبـ س( )انـذي، ومـن، ومـا( إال عنـدما تكتفيـان  رفوعهمـا،         (2121)ما جهته((

باملـــدح، أو انـــذم فعنـــد ذاك جيـــوز، ونقـــل أيضـــا عـــن انكســـائي اجلـــواز   وتســـتغنيان بـــه عـــن املخصـــوحل

))وال جيـوز )بـ س انـذي قـام زيـد(      يف منعـه مـا تقـدم إذ قـال:     انفـراءَ  مطلقا، ورده فيه، وقد وافـق ثعلـبٌ  

))(2127). 

، وأود اإلشارة إىل أن اندكتور زهري عبد احملسن (2122)وذهب إىل هذا أيضا وع من اننحاة

أبي حيان كوما يفتقر إىل اندقة إذ ذكر أنه )أعخ أبا حيان( نسب إىل  سلطان قد نسب إىل

انكوفيني أنهم جييزون أن يكون فاعل )نعم، وب س( موصوال، ورد عليه قونه هذا وذكر أنه مذهب 

. وحني رجعت إىل كتابة )ارتشاف انضرب( وجدته يقول: ))وال جيوز أن يكون (2125)انكسائي فقط

عليه اجلرمي يف )انفرخ(، وهو مذهب انكوفيني، وكثري من  فاعل )نعم( موصوال. نص

 .(2110)انبصريني((

فأبو حيان ههنا ينقل عن اجلرمي املنع، ومن ثم ينسبه إىل انكوفيني وكثري من انبصريني، ويف 

 اننص ختط ة ألبي حيان أيضا ألنه عزا املنع إىل انكوفيني مطلقا يف حني أن انكسائي جييزه.
                                                           

 .102املسائل املشكلة )انبغداديات(:  (2121)
 .20حل:  (2122)
 .22انذاريات:  (2122)
 .2/12، وارتشاف انضرب: 7/225ينظر: شرح املفصل:  (2125)
 .2/57انقرآن:  معاني (2121)
 .210، وينظر: املااخذات اننحوية: 2/11جمانس ثعلب:  (2127)
 .2/102، وشرح اجلمل: 72، واملقرب: 22-20، ومنثور انفوائد: 2/222ينظر: األصول:  (2122)
 .212ينظر: املااخذات اننحوية:  (2125)
 .2/12ارتشاف انضرب:  (2110)



 
 

234 

ه ))اال أن تقول: )عبد اهلل نعم انرجل(، و)انرجل(، غـري )عبـد اهلل( كمـا    ( ذكر سيبويه أن1)

، وذنـك؛ ألن )نعـم انرجـل( خـرب عـن )عبـد       (2112)أنه اـال أن تقـول: )عبـد اهلل هـو فيهـا(، وهـو غـريه((       

 .(2111)اهلل(

( امتنع ندى واعة من اننحاة اجلمـع بـني انتمييـز وانفاعـل انظـاهر يف )نعـم( و)بـ س( فـو         7)

ــُلتقـــــــــول: ) ــٌد نعـــــــــم انرجـــــــ ــر  هـــــــــذا ( ونســـــــــب رجـــــــــو زيـــــــ ــيبويه وانســـــــــريايف وأبـــــــــي بكـــــــ  إىل ســـــــ

، وكـذنك نسـب   (2115)، وقد جوز املربد مـا منـع  (2112). ووافقهما ابن يعية وابن عصفور(2112)ابن انسرا 

 ، واستدل اجملوزون بقول انشاعر:(2111)اجلواز إىل أبي انفارسي

 اء منطيُقزّن هُمفحو، وأمُّ       ُمُهفحُل وانتغلبيون نعم انفحُل

 وأونه املانعون بأن )فحو( منصوب على أنه حال ماكدة ال متييز. وكذنك قول انشاعر:    

 زادا أبيَك زاُد أبيك فينا           فنعم انزاُد زاِد د مثَلتزوِّ

 .(2117)وأول على أن )زادا( املنصوب معمول نـ)تزود(، وكذنك محلوا انبيتني امل انضرورة

افقــه األســتاذ انــدكتور امــد ضــاري محــادي مــذهب اجملــوزين نــوروده يف   وقــد رجــح ابــن مانــك، وو 

، فتضـمن وقـوع انتمييـز بعـد     (2112)((منحـةً  يُِّفانصِّ ُةَحلْق( ))نعم املنيحة اّنحديث انرسول انكريم )

 .(2115)فاعل )نعم( ظاهرا

فعـل فيـه   ( وال جيوز أن يقـال يف )حبـذا( )حبـذه( يف املانـث، وذنـك مـن قبـل أن )حبـذا( ملـا ركـب ان          2)

مــع انفاعــل مل جيــز تأنيــث انفعــل، وال تثنيتــه، وال وعــه؛ ألنــه صــار يف منزنــة بعــ  انكلمــة، وبعــ   

ال جيـوز أن   هانكلمة ال جيوز فيه شيء مـن ذنـك، وانـذي يـدل علـى أنهمـا بنيـا وجعـو شـي ا واحـدا أنِّـ           

 .(2120)م ذا(يفصل بني انفعل فيه وبني )ذا( بشيء ال يقال: )حب يف اندار ذا(، وال حب انيو

وكذنك ال جيوز أن تقول )حبـذا( وتقـف حتـى تقـول: )زيـد(، )هنـد( فتـأتي خبـرب، فــ)حبذا( مبتـدأ،           

 .(2122)و)هند، وزيد( خرب

                                                           
 .1/277انكتاب:  (2112)
 .2/222ول: ، واألص1/225ينظر: املقتضب:  (2111)
 .212-1/212، وشرح ابن عقيل: 7/221، وشرح املفصل: 2/171انتبصرة وانتذكرة: ، 2/221األصول : ينظر:  (2112)
 .72، واملقرب: 222-7/221ينظر: شرح املفصل:  (2112)
 .1/250ينظر: املقتضب:  (2115)
 ا  اجلواز.، ونسب أبو حيان إىل ابن انسر2/11، وارتشاف انضرب: 7/221ينظر: شرح املفصل:  (2111)
 .71، واملقرب: 222-7/221ينظر: شرح املفصل:  (2117)
 .1/270فتح انباري:  (2112)
 .55، واحلديث اننبوي انشريف: 207ينظر: شواهد انتوضيح:  (2115)
 .220، وشرح املفصل: 21، واملوجز يف اننحو: 1/222، واألصول: 1/557، وجمانس ثعلب: 1/225، واملقتضب: 1/220ينظر: انكتاب:  (2120)
 .1/222ينظر: األصول:  (2122)
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 : ومن مواطن املنع فيه-انشــرط:
 

( حــروف انشــرط  ــا انصــدارة يف انكــوم، وال يــتم انكــوم إال هــواب نلشــرط فـــ))إذا قلــت: )إن       2)

، وعلــة ذنــك شــبه اجلــزاء باملبتــدأ، واخلــرب إذ ال    (2121)ى تقــول: )آتــك( (( تــأتخ( مل يكــن كومــا حتــ  

 .(2122)يستغخ أحدهما عن اآلخر، وال يتم انكوم إال باجلميع

ونلعلة ذاتها امتنع تقديم ما بعدها عليها. قال املربد ))اجلزاء ال يعمـل فيـه مـا قبلـه، كمـا ال يعمـل       

 .(2122)تأت يكرمك(، وال )زيدا متى تأت حتببه( (( هو فيما قبله، أال ترى أنك ال تقول: )زيدا إن

وقــد نســب انرضــي إىل انكــوفيني أنهــم جيــوزون تقــديم معمــول اجلــزاء اجملــزوم علــى أداة انشــرط؛  

 ألن حق اجلواب انتقديم، وذكر أنهم استدنوا على ذنك بقول انشاعر: 

 ُعَرْصصرع أخوك ُتُي إْن َكإنِّ        يا أقرُع ابن حابٍس يا أقرُع

انرضــي مــا جــوزوه، ومنــع كــون مرتبــة اجلــزاء قبــل األداة؛ ألن اجلــزاء مــن حيــث املعنــى الزم         ردِّو

. وقـد نسـب أبـو حيـان انقـول بـاجلواز       (2125)ومرتبة انوزم بعد امللزوم، ومحل قول انشاعر على انضـرورة 

 .(2127). ونسبه انسيوطي إىل انكسائي(2121)إىل  انكوفيني واألخفة، واملربد

انس ثعلـب تـبني نـي وهـم انرضـي، وأبـي حيـان يف نسـبة املنـع إىل انكـوفيني           وندى رجـوعي إىل جمـ  

هكذا بصيغة اإلطوق، فانفراء ننع ذنك وانصحيح ما نسبه انسيوطي إىل انكسائي قـال ثعلـب: ))   

)زيــدا إن تضــرب أضــرب( إن نصــبته بانثــاني مل اتلفــا فيــه، وإن كــان األول أجــازه انكســائي، وأبــى          

. وكـذنك وهــم أبـو حيـان يف نسـبته انقـول بــاجلواز      (2122)ال يتقـدمها صـوتها((  انفـراء؛ ألن انشـروط   

 إىل املربد، وقد تقدم نصه باملنع.

( منع انفراء انفصل بني جواب اجلزاء وبني ما ينصبه  رفوع، أو منصوب إذ قـال: ))ومـن فـرق    1)

ب بتقدمـــة بـــني اجلـــزاء، ومـــا جـــزم  رفـــوع أو منصـــوب مل يفـــرق بـــني جـــواب اجلـــزاء وبـــني مـــا ينصـــ   

وه(، وال جيـوز )أبـوه يقـم(، وال أن ءعـل مكـان األب      أُب ْمُقَي ْمُقاهلل َي عبُد املنصوب، أو املرفوع، تقول: )إْن

ا تضـــرب(، وكـــان انكســائي جييـــز تقدمـــة  خ زيــدً ِتْأَتـــ منصــوبا هـــواب اجلـــزاء، فخطــأ أن تقـــول: )إنْ  

راء ننــع انفصــل ههنــا وينســب انقــول فــانف (2125)اننصــب يف جــواب اجلــزاء، وال جيــوز تقدمــة املرفــوع((

 باجلواز إىل انكسائي.

                                                           
 .121، 1/252ينظر: األصول:   (2122)و  (2121)

 

، وشـــرح املفصـــل: 1/125، املفصـــل: 2/727، واننكـــت: 252، 200-2/155، واخلصـــائص: 1/121، وينظـــر: األصـــول: 1/12املقتضـــب:  (2122)

 .11ن واجلملة انعربية: 5/7
 .1/151ينظر: شرح انكافية:  (2125)
 .1/552ينظر: ارتشاف انضرب:  (2121)
 .2/221ينظر: همع ا وامع:  (2127)
 .1/225جمانس ثعلب:  (2122)
 .2/211معاني انقرآن:  (2125)
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( وكمـا ال يـتم انكـوم إال هـواب انشـرط. ال جيـوز أن يقـع االسـم يف جـواب انشـرط إال بانفـاء            2)

قــال ســيبويه: ))اعلــم أنــه ال يكــون جــواب اجلــزاء إال بفعــل، أو بانفــاء، فأمــا اجلــواب بانفعــل فنحــو             

ن تضـرب أضـرب( وحنـو ذنـك، وأمـا اجلـواب بانفـاء فقونـك: )إن تـأتخ          خ آتـك(، و)إ ِتتْأ قونك: )إْن

 ، وذكر بعدها أنه جاء يف انشعر اضطرارا يف قول حسان:(2120)فأنا صاحبك( ((

 عند اهلل مثوِن رِّبانشِّ رُّها       وانشُِّريشُك اهلُل احلسناِت يفعِل ْنَم
 

اب ماضـيا نفظـا أو معنـى متصـرفا     ( ودة موضـع نتنـع إدخـال انفـاء فيـه، وهـو أن يكـون اجلـو        2)

قصــد بــه االســتقبال حبــرف انشــرط كقونــك: )إن اكــرمتخ اكرمتــك(. قــال ســيبويه: ))ونــيس      

كل موضع تـدخل فيـه انفـاء حيسـن فيـه اجلـزاء، أال تـرى أنـه يقـول: )مـا أتيتنـا فتحـدثنا(، واجلـزاء              

 .(2122)جييء إذا أدخلت انفاء((ههنا اال، وإمنا قبح اجلزاء يف هذا؛ ألنه ال جييء فيه املعنى انذي 
 

( اختلف اننحاة يف جزم انشرط واجلزاء بـ)كيف(. قال سـيبويه: ))وسـأنت اخلليـل عـن قونـه:      5)

(، فقال: هي مستكرهة، ونيست من حـروف اجلـزاء، وخمرجهـا علـى اجلـزاء؛ ألن      ْعَنع أْصْصَن)كيف ت

ره، ألنهـا نيسـت مـن حـروف اجلـزاء نـدى       . فاجلزم بها مستك(2121)( ((ْنأُك ْنُكَت حاٍل معناها: )على أيِّ

اخلليل ويبدو أن سيبويه وافقه يف هذا إذ يقول: ))فأما قول اننحويني جيازى بكل شـيء يسـتفهم بـه،    

ومعلوم أن )كيف( يف األصل من أدوات اآلسـتفهام.يف حـني ذهـب انفـراء إىل جـواز       (2122)فو يستقيم((

. ونسـب  (2125)ني املنـع، وذكـر أن انكـوفيني أجـازوه    ، وقد نسب انرضي إىل انبصري(2122)اجملازاة بـ)كيف(

 . (2127)، ونسبه هشام إىل انكوفيني وقطرب(2121)ابن عصفور انقول باجلواز إىل قطرب
 

( وامتنـــع اجلـــزاء أيضـــا بــــ)إذا( قـــال ســـيبويه: ))وســـأنته )أي اخلليـــل( عـــن )إذا( مـــا مـــنعهم أن   1)

ت: )أتـذكر إذ تقـول(، فــ)إذا( فيمـا تسـتقبل      جيازوا بهـات فقـال: انفعـل يف )إذا(  نزنتـه يف )إذ( إذا قلـ     

إال أنـه ذكـر أنهـم جـازوا بهـا يف       (2122) نزنة )إذ( فيما مضى، ويبني هذا أن )إذا( ءيء وقتا معلوما((

 انشعر مضطرين وذكر قول قيس بن اخلطيم:

                                                           
 .2/220، وينظر: انتبصرة وانتذكرة: 12، 2/12انكتاب:  (2120)
 .1/122، وينظر: اإليضاح يف شرح املفصل: 2/57انكتاب:  (2122)
 .2/10انكتاب:  (2121)
 .2/55املصدر نفسه:  (2122)
 .71، وينظر: املااخذات اننحوية: 2/25معاني انقرآن:  (2122)
 .1/227ينظر: شرح انكافية:  (2125)
 .72، وينظر: املااخذات اننحوية: 1/251ينظر: شرح اجلمل:  (2121)
 .2/105ينظر: مغخ انلبيب:  (2127)
 .2/10انكتاب:  (2122)
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 ِبضاِرُنا إىل أعدائنا َفاَنَطها      ُخُلْصنا كان َوأسياُف ْتَرُصإذا َق

رين نلفــرزدق، ونــبع  انســلونيني، وذكــر أن هــذا اضــطرار، وهــو يف انكــوم       وذكــر شــاهدين آخــ  

خ ِت، وعلــة منــع هــذا أن )إذا( ماقتــة، وحــروف اجلــزاء مبهمــة أال تــرى أنــك إذا قلــت: )إن تــأْ    (2125)خطــأ

خ واحـد  ِته( إمنـا معنـاه )إن يـأْ   تيتُـ ك(، فأنت ال تـدري أيقـع منـه إتيـان أم ال، وكـذنك )مـن أتـاني أَ       آِت

ه(، فإذا قلت: )إذا أتيـتخ( وجـب أن يكـون اإلتيـان معلومـا. أال تـرى إىل قـول اهلل عـز وجـل          آِت من انناس

 . (2152)فقد دل على أنه واقع ال اانة (2150)چ  ٻ ٻ ٱ چ
 

( ومنع سيبويه أيضـا اجملـازاة بــ)حيث(، و)إذ(، وذكـر أنـه ال جيـوز اجلـزاء بهمـا إال أن يضـم إىل          7)

 .(2151)مع )ما(  نزنة )إمنا، وكأمنا(كل واحد منهما )ما( فتصري )إذ( 

وعلـل منعهمـا مـن اجلـزاء إال بــ)ما( بقونــه: ))ألنهمـا ظرفـان يضـافان إىل األفعـال، وإذا زدت علــى          

 .(2152)كل واحد منهما )ما( منعتا اإلضافة فعملتا((

 

 

 

 ومن مواطن املنع فيهاننــــداء: 

، أمـا )انيـاء( فينـادى بهـا     (2152)املـد فيهـا   ( من حروف اننداء ا مزة ونتنع نداء انبعيد بها نعدم2)

انبعيد ))وال جيوز أن تقول: )يا نزيد( وهو مقبل عليك، وكذنك ال جيـوز أن تقـول )يـا زيـداه( وهـو      

 .(2155)معك، وإمنا يقال ذنك نلبعيد، أو ينبه به اننائم((
 

تقــول:  ( نتنــع حــذف حــرف اننــداء )يــا( مــن اننكــرة، واملــبهم. قــال ســيبويه: ))وال حيســن أن           1)

)هذا(، وال)رجل(، وأنت تريد )يا هذا(، و)يا رجل(، وال جيوز ذنك يف املبهم؛ ألن احلرف انذي ينبه بـه  

.،وقـد  …نزم املنبه كأنه صار بـدال مـن )أي( حـني حذفتـه، فلـم تقـل )يـا أيهـا انرجـل(، وال )يـا أيهـذا(           

 جيوز حذف )يا( من اننكرة يف انشعر. قال انعجا :

                                                           
 .115، وضرائر انشعر: 11-2/12ينظر: انكتاب:  (2125)
 .2االنفطار:  (2150)
 .2/222، وانتبصرة وانتذكرة: 51-1/55ينظر: املقتضب:  (2152)
 .52-2/57ينظر: انكتاب:  (2151)
 .52، 1/27ينظر: املقتضب:  (2152)
 .1/25ينظر: شرح املفصل:  (2152)
 .2/171انكامل:  (2155)
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 ذيريال تستنكري َع َيجاِر

ا(، ونـيس هـذا بكـثري    َركَـ  ْق(، و)أطـرِ نيـلُ  ْح(، و)أصـبِ خمنوُق يريد )يا جارية(، وقال يف مثل: )افتِد

. أي أن علة منعه أن األصل يف اننكرة واملبهم اننداء بـ)أي( حنو )يا أيها انرجـل(، و)يـا   (2151)وال بقوي((

حــرف اننــداء نــ و يــادي ذنــك إىل   ا انرجــل(، فلمــا اطرحــوا )أيــا(، واألنــف، وانــوم، مل يطرحــوا  ذهــأيِّ

ــر    ــار املختصـ ــادي إىل اختصـ ــه يـ ــم؛ ألنـ ــاف باالسـ ــن    (2157)اإلجحـ ــع مـ ــذا وـ ــيبويه يف هـ ــق سـ ــد وافـ . وقـ

. بيد أن غريهم قد نسب إىل انكوفيني جواز حذف احلرف مـن اسـم اإلشـارة اعتبـارا بكونـه      (2152)اننحاة

 ملتنى:. وبقول ا(2155) چ ٿ ٿ ٺ چمعرفة قبل اننداء، مستدنني بقونه تعاىل

 ساسْيَر هجِتننا َف هذي برزِت

وردوهما، بـأن اآليـة حيتمـل فيهـا أن يكـون )هـاالء( منصـوبا بإضـمار )أعـخ(، أو أن )أنـتم( مبتـدأ،            

واخلــرب )هــاالء(، ومحلــوا قــول املتــنى علــى اإلشــارة إىل املصــدر أي هــذه انــربزة، أو علــى انظــرف علــى  

 .(2112)حرف اننداء ، وقد أجاز ابن األنباري حذف(2110)إرادة املرة

ــه   (2111)وأود اإلشــارة ههنــا أيضــا إىل أن انســريايف، وانشــنتمري،  وابــن والد     . قــد نســبوا إىل املــربد أن

خطــأ ســيبويه يف منعــه حــذف حــرف اننــداء مــن اننكرة،ومــا وجدتــه يف املقتضــب اــانف مــا نســب إىل  

فدعوته أن حذف )يـا( منـه    املربد متاما. إذ قال: ))ان كل شيء من املعرفة جيوز أن يكون نعتا نشيء،

 غري جائز؛ ألنه ال جيمع أن حيذف منه املوصوف، وعومة اننداء، وذنك أنـه ال جيـوز أن تقـول: )رجـلُ    

( وأنـت تريـد اننـداء، وذنـك أنـه ال جيـوز أن تقـول )رجـل أقبـل(؛          تعـال(، وال)هـذا هلـمَّ    أقبل(، وال )غوُم

اننكــرة أصــلها ال جيــوز هــذا فيهــا، ال جيــوز أن     ، وقــال يف موضــع آخــر: ))و  (2112)ألن هــذه نعــوت )أي( (( 

تقــول: )رجــو أقبــل(، وال )رجــو مــن أهــل انبصــرة أقبــل(؛ ألنهــا شــائعة فتحتــا  إىل أن يلزمهــا انــدنيل  

                                                           
 .22، وينظر: ضرائر انشعر: 122-1/120انكتاب:  (2151)
 .1/25، وشرح املفصل: 102ينظر: أسرار انعربية:  (2157)
، وانلمــع يف انعربيـــة:  257، واجلمــل يف اننحــو:   2/215،222، واألصـــول: 2/122، وجمــانس ثعلــب:   2/112، 2/152ينظــر: املقتضــب:    (2152)

، وشـــرح 252واملقـــرب:  21-1/25، وشـــرح املفصـــل: 102، وأســـرار انعربيـــة: 2/215، واملفصـــل: 2/257، وانتبصــرة وانتـــذكرة:  202-205

 .2/252، وشرح انكافية: 25-1/22اجلمل: 
 .25انبقرة:  (2155)
 .2/210، وشرح انكافية: 1/21، وشرح املفصل: 21-22نظر: ضرائر انشعر: ي (2110)
 .250، واندراسات اننحوية وانلغوية يف شرح انقصائد انسبع: 227، 21ينظر: شرح انقصائد انسبع اجلاهليات:  (2112)
 ..255ااخذات اننحوية: نقو عن امل 21-22، واالنتصار: 2/515)ا امة( قول انسريايف، واننكت:  1/120ينظر: انكتاب: (2111)
 .2/152املقتضب:  (2112)
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وانــذي يتــبني مــن هــذين اننصــني أن املــربد ال اتلــف عــن        (2112)علــى اننــداء، وإال فــانكوم ملتــبس((   

 سيبويه يف منعه حذف حرف اننداء.

 

اصب نلمنـادى فعـل مضـمر تقـديره )أنـادي(، أو )أدعـو(، أو حنـو ذنـك، ونتنـع إظهـار هـذا            ( انن2)

انفعــل، وال انلفــظ بــه؛ ألن )يــا( قــد نابــت عنــه، وكــذنك نــو صــرحت بانفعــل، وقلــت )أنــادي( كــان        

إخبارا عن نفسك، واننداء نيس بإخبار، وإمنا هو نفس انتصويت باملنادى ثم يقع اإلخبار عنـه فيمـا   

 .(2115)قول: )ناديت زيدا(بعد، فت

 

( نتنع نداء ما فيه )أنف والم( حبرف اننداء مباشرة إال اسم اهلل تعاىل قـال سـيبويه: ))واعلـم    2)

أنه ال جيوز نك أن تنادي امسا فيه األنف وانوم انبتة، إال إنهم قـد قـانوا: )يـا اهلل اغفـر ننـا(، وذنـك       

، وقد نقل سـيبويه أيضـا عـن اخلليـل )رمحهمـا      (2111)((من قبل أنه اسم يلزمه األنف وانوم ال يفارقانه

اهلل( أنــه علــل منــع مــا تقــدم بقونــه: ))أن األنــف وانــوم إمنــا منعهمــا أن يــدخو يف اننــداء مــن قبــل ان     

( فمعنـاه كمعنـى )يـا أيهـا     ، ويـا فاسـقُ  كل اسم يف اننداء مرفوع معرفة، وذنك أنه إذا قال: )يـا رجـلُ  

صــار معرفــة؛ ألنــك أشــرت إنيــه وقصــدت قصــده، واكتفيــت بهــذا عــن   انفاســق(، و)يــا أيهــا انرجــل(، و

األنف وانوم، وصار كاألمساء انط هي نإلشارة حنو )هذا( وما أشـبه ذنـك، وصـار معرفـة بغـري أنـف       

والم؛ ألنك إمنا قصدت قصد شيء بعينـه، وصـار هـذا بـدال يف اننـداء مـن األنـف وانـوم، واسـتغخ بـه           

 .(2117)ضرب( عن )تضرب(، وكما صار اجملرور بدال من انتنوين((عنهما كما استغنيت بقونك )ا

أي أن اننــداء حييــل االســم إىل معرفــة وذنــك باإلشــارة إنيــه فاكتفيــت عنــه بــاألنف وانــوم؛ ألنــه  

صار معلوما، وكذنك فاألنف وانوم نلتعريف، وال يدخل تعريف على تعريف يف كلمة واحـدة، وال  

ذكر ابن يعية علة أخرى ملا منع وهي أن األنـف وانـوم تفيـدان    ، و(2112)جيتمع تعريفان يف اسم واحد

تعريــف انعهــد، وهــو معنــى انغيبــة، وذنــك أن انعهــد يكــون بــني اثــنني يف ثانــث غائــب، واننــداء خطــاب  

 . (2115)حلاضر فلم جيمع بينهما نتنايف انتعريفني

                                                           
 .255، وينظر: املااخذات اننحوية: 2/112املصدر نفسه:  (2112)
 .2/211، واألشباه واننظائر: 1/20ينظر: شرح املفصل:  (2115)
ــاب:  (2111) ــر: 1/255انكتــ ــب: 122، 251، 1/227، وينظــ ــل: 2/125، واملقتضــ ــذكرة:  252-250، واجلمــ ــرة وانتــ ــت: ، وا2/222، وانتبصــ ننكــ

، وشــرح اجلمــل: 252، واملقــرب: 175-2/172، واإليضــاح يف شــرح املفصــل: 1/2، وشــرح املفصــل: 212-2/225، واملفصــل: 2/521-527

، 2/27، وهمــع ا وامــع:  2/221، وانفوائــد انضــيائية:  1/112، وشــرح ابــن عقيــل:   1/272، ومغــخ انلبيــب:  222، وتســهيل انفوائــد:  1/50

 .2/221وحاشية انصبان:  ،1/57واألشباه واننظائر: 
 .252-1/257انكتاب:  (2117)
 .105-102، وأسرار انعربية: 2/222، وانتبصرة وانتذكرة: 2/125ينظر: املقتضب:  (2112)
 .5-1/2ينظر: شرح املفصل:  (2115)
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انكــوفيني  . عــن(2170)وقــد نقــل أبــو انربكــات االنبــاري وتبعــه ابــن مانــك وأبــو حيــان وانســيوطي       

 ءويزهم ما تقدم مستدنني بقول انشاعر: 

 ارِّــــــذان فــــان انلفيا انغومــــ

 وقونه:                                      

 قلى مِتيا انط تيَّ ِكديُتَف

ــه،         ــفة مقامـ ــام انصـ ــوف، وأقـ ــذف املوصـ ــان( فحـ ــا انغومـ ــا أيهـ ــدير يف األول )فيـ ــأن انتقـ ــا بـ وأونوهـ

 .(2172)ا(ر املربد أن رواية انبيت األول كاآلتي: )فيا غومان انلذان فرِّوكذنك انبيت اآلخر، وقد ذك
 

( ومما نتنع ندا ه انضمري؛ ألن ضمري انغيبـة، وانـتكلم يناقضـان اننـداء، فـو تقـول: )يـا هـو(،         5)

وال )يا أنا(، وأما ضمري املخاطب فو جيمع بينه وبني اننداء؛ ألن أحدهما يغخ عن اآلخـر، وقـد جـوز    

 فور نداءه يف نادر كوم، أو ضرورة شعر، ومما جاء يف انشعر قونه: ابن عص

 ار يا أنَتَجْبجر بن َأْبيا َأ

 

 .(2171)وقد حكي قو م: )يا إياك قد كفيتك(

وكذنك نتنع نداء انفعل، واحلرف، فإن وجـد دـة حـرف قـد دخـل علـى أحـدهما، فيـاول علـى          

. (2172)نـداء، وهـو انوجـه األحسـن عنـد ابـن عصـفور       أن املنادى اذوف، أو أن هذا احلـرف نلتنبيـه ال نل  

 . نتنع ندا ها.(2172)وكذنك األمساء انوزمة نلصدر، واألمساء غري املتصرفة

وال ينادى أيضا مضاف نكاف اخلطاب حنو )يا غومك( قال املربد: ))اعلم أن إضافة املنـادى إىل  

مــك أقبــل( فقــد نقضــت    انكــاف انــط تقــع علــى املخاطــب اــال، وذنــك؛ ألنــك إذا قلــت: )يــا غو        

. أي أنه بهذه احلانة سوف ينادى من نيس خماطب وهـذا  (2175)خماطبة املنادى  خاطبتك انكاف((

 ال يصح.
 

( نتنــع عنــد انبصــريني ذكــر حــرف اننــداء مــع )انلــهم( إذ ذكــروا أن )املــيم( يف آخــره مثقلــة      1)

 قونه: عوضا من حرف اننداء، وال يقال: )يا انلهم( إال يف ضرورة شعر حنو 

                                                           
 .2/27، وهمع ا وامع: 2/217، وارتشاف انضرب: 222، وتسهيل انفوائد: 220-2/225ينظر: اإلنصاف:  (2170)
 .2/122ملقتضب: ينظر: ا (2172)
 .2/21، وهمع ا وامع: 2/225، وارتشاف انضرب: 252ينظر: املقرب:  (2171)
 .2/222ينظر: شرح اجلمل:  (2172)
 .252ينظر: املقرب:  (2172)
 .227-2/221، واألشباه واننظائر: 2/27، وينظر: همع ا وامع: 2/125املقتضب:  (2175)
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 (2171)امِّلُهيا ّن مِّيا انلُه ا            أقوُلأمّل ي إذا ما حدٌ إنِّ

وقد نسـب وـع مـن اننحـاة إىل انكـوفيني أنهـم جيـوزون ذكـر حـرف اننـداء، وذكـروا أنهـا نيسـت              

. وهــو انصــحيح إذ وجــدت انفــراء   (2172). ونســبه بعضــهم إىل انفــراء (2177)عوضــا مــن حــرف اننــداء )يــا(   

من أن أصل انكوم )يا اهلل أمنا خبري( إال أنه ملا كثـر يف كومهـم واشـتهر     يذكر ما نسب إنيه متاما

 .(2175)يف أنسنتهم حذفوا بع  انكوم ختفيفا
 

( ومما ال يسـتعمل إال يف اننـداء قـو م )يـا أبـت ال تفعـل(، و)يـا أمـة ال تفعلـي(، ونتنـع اجلمـع            7)

بط(، وال )يا أمط( بإثبات انياء؛ ألن عومـة  ههنا بني عومة انتأنيث، و)ياء( اإلضافة، فو يقال: )يا أ

 چ انتأنيث )انتاء( فيهما عوض من )ياء( اإلضافة، وال جيمع بني انعوض، واملعوض منه. قـال تعـاىل:  

 .(2122()2120)چ گگ ک ک ک
 

، ونقل انزجا  عن املـازني ءـويزه مـا منـع، ورده؛     (2121)( منع اننحاة اننصب صفة )أي( يف اننداء2)

 .(2122)م انعرب، ونإلواعألنه خمانف نكو

وعلة منعها من اننصب أنها ال تستعمل مفردة، وكذنك جـيء بــ)أي( نلتوصـل إىل نـداء مـا فيـه       

، وبهذا يغدو وهما ما نسـبه  (2122))أل( وال جيوز ذكرها، وقوننا )يا أيها انناس(  نزنة قوننا )يا ناس(

 عن رأي اننحاة. ، فرأيه ال اتلف(2125)ابن مانك إىل انزجا  من أنه جييز ما تقدم

 

 وفيها: -االستغـــاثة:
 

( أن الم االستغاثة بدل من انزيادة انط تلحق آخـر املنـادى، حنـو قونـك: )يـا زيـداه، ويـا بكـراه(         2)

 .(2121)ونتنع اجلمع بني انوم وهذه انزيادة، فو تقول: )يا نزيداه(

                                                           
، وشــرح 201، وشــرح اجلمــل:  102، واملقــرب: 1/27، وشــرح املفصــل:  222بيــة: ، وانلمــع يف انعر215-212ينظــر: اجلمــل يف اننحــو:    (2171)

 .2/221، وحاشية انصبان: 2/212، واألشباه واننظائر: 2/12، وهمع انوامع: 2/211، وارتشاف انضرب: 2/225انكافية: 
 .2/12: ، وهمع ا وامع2/221، وشرح انكافية: 250-225، وضرائر انشعر: 222-2/222ينظر: اإلنصاف:  (2177)
 .1/201، وشرح اجلمل: 1/21ينظر: شرح املفصل:  (2172)
 .2/102معاني انقرآن:  (2175)
 .22مريم:  (2120)
 .2/212، واألشباه واننظائر: 2/220، وانفوائد انضيائية:1/171، وشرح ابن عقيل:2/222وشرح انكافية:،215ينظر:اجلمل يف اننحو:(2122)
 .2/522، واننكت: 2/205، ومعاني انقرآن وإعرابه: 222-2/227األصول: ، و2/121، واملقتضب: 1/222ينظر: انكتاب:  (2121)
 .125، واملااخذات اننحوية: 2/10، واألشباه اننظائر: 2/205ينظر: معاني انقرآن وإعرابه:  (2122)
 .2/205، ومعاني انقرآن وإعرابه: 227ينظر: األصول:  (2122)
 (.12زهري عبد احملسن سلطان على وهم ابن مانك )املااخذات اننحوية: د.  ، وقد تنبه1/2222ينظر: شرح انكافية انشافية:  (2125)
 .1/221، وشرح اجلمل: 217ينظر: اجلمل يف اننحو:  (2121)



 
 

242 

وز حــذفها؛ ألن االســتغاثة  ( وال يكــون اننــداء فيهــا إال بانيــاء مــن ســائر حــروف اننــداء، وال جيــ     1)

. وكــذنك نلمبانغــة يف تنبيهــه بإظهــار  (2127)موضــع تكــثري انصــوت، فلــو حــذفت نكــان ذنــك تناقضــا   

 .(2125). ونلعلتني أنفسهما امتنع ترخيم املستغا (2122)حرف انتنبيه نكون املستغا  أمرا مهما

يـد )يـا نزيـد(؛ ألن    ونتنع حذف حرف اننداء من )املستغا  به( أيضا، فو تقول: )نزيد(، وأنـت تر 

 .(2150)املستغيث يبانغ يف رفع صوته، وامتداده نتوهمه يف املستغا  به انغفلة وانرتاخي

 

 -م:ـــــانرتخيــ  
 

ذكـــــر ســـــيبويه أن انرتخـــــيم ال يكـــــون إال يف اننــــــداء إال أن يضـــــطر شـــــاعر، نكثـــــرة اننــــــداء يف        

يم ال يكـون يف مضـاف إنيـه،    . ومن ثم ذكر ما نتنـع ترخيمـه فقـال: ))واعلـم أن انرتخـ     (2152)كومهم

، وال يرخم مضاف، وال اسم منون يف اننداء من قبل أنـه جـرى علـى    ِنْيَياَدَنوال يف وصف؛ ألنهما غري ُم

. وال ترخم مستغاثا بـه إذا كـان جمـرورا؛ ألنـه  نزنـة املضـاف إنيـه، وال        …األصل وسلم من احلذف

 . (2151)ملوا عليه احلذف انرتخيم((ترخم املندوب؛ ألن عومته مستعملة، فإذا حذفوا مل حي

فسـيبويه منــع مــن تــرخيم املضــاف إنيــه، واملضــاف، وانوصــف، واالســم املنــون يف اننــداء، واملســتغا   

به. إذا كان جمرورا، واملندوب. وأضاف اننحاة انوحقون امساءا أخرى نتنع ندا ها ومنهـا )اننكـرة،   

، وما كان على ثوثـة أحـرف إال مـا كـان يف آخـره      واملضمر، واملبهم، وما عاقب املضاف مما يضم إنيه

 .(2152)هاء، فهذه نتنع ترخيمها ويعا

وكذنك نتنع ترخيم املثنى، ووع املانث انسامل على نغـة انضـم نـ و يلتـبس بـاملفرد، ووـع       

 .(2152)(املذكر انسامل، واملنسوب حنو )زيديِّ

س بإوــاع اننحــاة، فقــد نســب إىل   وأود اإلشــارة ههنــا إىل أن منــع تــرخيم املضــاف، وانثوثــي. نــي     

. إىل (2155)انكوفيني ءويزهم ترخيمهما، فأما املضاف فقـد نسـب أبـو انربكـات االنبـاري وابـن يعـية       

 انكوفيني أنهم جيوزون ترخيم املضاف اتجني بقول انشاعر: 

                                                           
 .1/220ينظر: شرح اجلمل:  (2127)
 .2/210ينظر: شرح انكافية:  (2122)
 .1/220ينظر: شرح اجلمل:  (2125)
 .1/21ينظر: شرح املفصل:  (2150)
 .2/252، وشرح انكافية: 2/522، واننكت: 225-222، وضرائر انشعر: 212مل يف اننحو: ، وينظر: اجل1/125انكتاب:  (2152)
 .2/255، وينظر: األصول: 1/120انكتاب:  (2151)
 .1/125، وشرح ابن عقيل: 2/575، واننكت: 227، وانلمع يف انعربية: 225، وانبغداديات: 212ينظر: اجلمل يف اننحو:  (2152)
 .2/251ينظر: شرح انكافية:  (2152)
 .1/10، وشرح املفصل: 127-121، وأسرار انعربية: 255-2/227ينظر: اإلنصاف:  (2155)
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 ُرَكْذحم بانغيب ُتــــرنا وانرِّواحفظوا      أواِص عكرَم كم يا آَلخذوا حّظ 

 ل عكرمة( وقول اآلخر:  أراد: )يا آ

 جيُبُيَف ٍةــــي ميتــــسيدعـــــوه داع      ٍةــــــــرِّابن ُم فكـــــــلُّ ْدال تبُع َوْرــــا ُعـــأي

 أراد )أبا عروة(.

وردوهمـــا بـــأن هـــذه األبيـــات امونـــة علـــى حـــذف انتـــاء نضـــرورة انشـــعر، وانرتخـــيم جيـــوز عنـــد    

إذ إن  -فيمـا يبـدو  –، وما ذهب إنيه انبصريون أوىل بـانقبول  انبصريني يف غري اننداء نضرورة انشعر

 انشاعر إمنا يضطره انوزن فيحذف، وكذنك فهو قد مسع يف انشعر وحده.

ــو )عُ        ــا، حنـ ــطه متحركـ ــان أوسـ ــي إذا كـ ــرخيم انثوثـ ــويزهم تـ ــا ءـ ــيهم أيضـ ــب إنـ ــد نسـ ــوقـ ( ٍقُنـ

( واألصـل )يـدي، ودمـو( فنقصـوها     ( قياسا على األمساء انط متاثلـها حنـو )يـد، ودم   ُنفيقونون: )يا ُع

عليهم أيضا بأن احلذف فيها قليل ف االسـتعمال بعيـد عـن انقيـاس، وكـذنك إنهـم        دَّنلتخفيف، وُر

 . (2151)إمنا حذفوا انياء، انواو من )يد، ودم( الستثقال احلركات عليهما

رد عليـه مـا   وما نسبه أبـو انربكـات االنبـاري إىل انكـوفيني نسـبه ابـن عصـفور إىل انفـراء فقـط، و         

زعم بان انثوثي انساكن انوسط مل يـرخم؛ ألنـه إن حـذف بقـي علـى حـرفني انثـاني منهمـا سـاكن          

 .(2157)فأشبه األدوات حنو )من( و)عن( وأمثا ما

 

 

 

 وفيه: -:انندبـــة
 

( نتنــع ندبــة اننكــرة، واملــبهم. قــال ســيبويه يف بــاب )مــا ال جيــوز أن ينــدب(: ))وذنــك قونــك:      2)

يــا رجــوه(، وزعــم اخلليــل )رمحــه اهلل(، ويــونس أنــه قبــيح، وأنــه ال يقــال، وقــال اخلليــل        )وارجــوه(، و)

 )رمحه اهلل( إمنا قبح؛ ألنك أبهمت. أال ترى أنك نو قلت: 

 صَّختـ بـأعرف األمسـاء، وأن    َعفجَّـ )واهذاه( كان قبيحا؛ ألنـك إذا نـدبت فإمنـا ينبغـي نـك أن تَ     

ا نكــرة، وإمنــا كرهــوا ذنــك أنــه تفــاحة   ظريفــا(، فكنــت نادًبــم، ونــو جــاز هــذا جلــاز )يــا رجــو ِهْبوال ُتــ

عندهم أن حيتلطـوا، وأن يتفجعـوا علـى غـري معـروف، وكـذنك تفـاحة عنـدهم يف املـبهم إلبهامـه؛           

ألنــك إذا نــدبت ختــرب أنــك قــد وقعــت يف عظــيم، وأصــابك جســيم مــن األمــر، فــو ينبغــي نــك أن         

                                                           
 .125-122ينظر: أسرار انعربية:  (2151)
 .1/222ينظر: شرح اجلمل:  (2157)
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اننكـرة، وينقـل املنـع أيضـا عـن اخلليـل ويـونس؛ ألن انندبـة         . فسـيبويه ننـع ندبـة املـبهم، و    (2152)((ْمِهْبُت

تكون يف انبائن املعلوم، واملعروف، وهي إخبار عن أمر عظيم، وجسيم فو ينبغي فيه اإلبهام، إذ تنتفـي  

 انفائدة من انكوم.

وممــا نتنــع ندبتــه أيضــا اننعــت، فــو تقــول )يــا زيــداه انظريفــاه(. قــال ســيبويه يف قــو م: )وازيــد   

ظريــف وانظريــف( ))وزعــم اخلليــل )رمحــه اهلل( أنــه منعــه أن يقــول: )انظريفــاه( أن انظريــف نــيس     ان

 .(2700). ونقل عن يونس أنه جيوز هذا(2155) نادى((

وكذنك نتنع ندبـة انضـمري؛ ألن انغائـب فيـه ينـاق  اننـداء؛ ألن اننـداء خطـاب، وأمـا ضـمري           

ــيٌّ    ــتكلم حـ ــور؛ ألن املـ ــو يتصـ ــتكلم فـ ــدوب ميِّـــ املـ ــرورة    ، واملنـ ــه يف ضـ ــاز ندبتـ ــد جـ ــب فقـ ــا املخاطـ ت، وأمـ

 .(2701). ونتنع أيضا ندبة االسم املوصول(2702)شعر

ــرة،         ــة اننكـ ــويزهم ندبـ ــوفيني ءـ ــب إىل انكـ ــاري نسـ ــات االنبـ ــا انربكـ ــا إىل أن أبـ ــارة ههنـ وأود اإلشـ

واألمســاء املوصــونة، وذنــك؛ ألن االســم اننكــرة يعــرف مــن املعرفــة باإلشــارة حنــو )واراكبــاه( فجــازت    

بتــه كاملعرفــة، واألمســاء املوصــونة معــارف بصــوتها كمــا أن األمســاء األعــوم معــارف، واحتجــوا     ند

اه(، وجعله االنبـاري مـن انشـاذ انـذي ال يقـاس عليـه، وذكـر        َمَزْمر َزْ ِب َرَحَف ْنأيضا بانسماع حنو )واَم

ه معروف بعينـه،  ، وما استدل به انكوفيني استحسنه اخلليل، وذكر أن(2702)أنه جاء مع شذوذه معروفا

مـاه(، وبنـاءا علــى   ِجْلُم ابـنُ  ُهلَـ َتَق ْن، وكـذنك مسـع )وامَـ   (2702)وكـأن انتبـيني يف انندبـة عـذر نلتفجـع     

 هذا فو حجة  م يف ءويزه؛ ألن املندوب اشتهر بهذه انصفة حتى عرف من دون ذكره.
 

ذفـه بقونـه:   ( نتنع حذف حرف اننداء من املندوب، وقد نقـل انرضـي عـن سـيبويه علـة منـع ح      1)

االجتهـاد يف انغضـب؛    (2701)، ويـدعون مـا قـد فـات، وبعـد عـنهم، و)االحـتوط(       (2705)))ألنهم )حيتلطـون( 

. (2707)وألنهم يريـدون بـه مـذهب انـرتم، ومـد انصـوت، ونـذنك زادوا األنـف أخـريا مبانغـة يف انـرتم((           

                                                           
 ، واملفصــل:2/517، واننكــت: 212، وانلمــع يف انعربيــة:  271، واجلمــل: 2/252، واألصــول: 2/112وينظــر: املقتضــب:   1/117انكتــاب:  (2152)

، وهمــع ا وامــع:  1/121، وشــرح ابــن عقيــل:  225، وتســهيل انفوائــد: 1/212، وشــرح اجلمــل:  2/121، واإليضــاح يف شــرح املفصــل:  2/212

 .2/212، وحاشية انصبان: 2/11-17
 .2/112، وينظر: املقتضب: 1/115انكتاب:  (2155)
 .2/15همع ا وامع: ، و2/252، وشرح انكافية: 2/212، وينظر: املفصل: 1/111املصدر نفسه:  (2700)
 .1/212، وشرح اجلمل: 271ينظر: اجلمل يف اننحو:  (2702)
 .1/121، وشرح ابن عقيل: 225ينظر: تسهيل انفوائد:  (2701)
 .222-2/222،ارتشاف انضرب: 212-2/211ينظر: اإلنصاف:  (2702)
 .1/112ينظر: انكتاب:  (2702)
 .1/122ثبته. ينظر: انكتاب: يف اننص )اتلطون( و)االختوط(، وانصواب ما أ (2701)و  (2705)

 

 .1/251، وشرح ابن عقيل: 2/210، وشرح انكافية: 102، وينظر: املقرب: 1/122شرح املفصل:  (2707)
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 نـذنك، وحـذفُ   انصوَت ُرثِّْكُيجزعه، َف ةنشدِّ ٌبَرأي أن املقصود بتكثري انصوت؛ ألن املتفجع يصيبه َط

 .(2702)حرف انندبة يناق  ذنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/212ينظر: شرح اجلمل:  (2702)
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247 

ظاهرة املنع يف اننحو انعربي ظاهرة بارزة ومتميزة يف بناء دعائمه. هذا انصرح انلغوي انذي 

قام  ــــ أْن يف حدود علميــــ  شيده  حناتنا املتقدمون )رمحهم اهلل ( وهو موضوع مل يسبق ألحد

بدراسته على انرغم من أنه موضوع جدير باندراسة، وانبحث ملا نه من أهمية يف تصويب خلل 

 . انلسان على مستوى انرتكيب

 -إىل نتائج أهمها: -بعون من اهلل تعاىل - وقد توصلت يف هذا انبحث
 

حتديــد مفهــوم اصــطوحي نلمنــع اذ مل اعثــر يف املصــادر انــط وقعــت بــني يــدي علــى         -2

 اصـــطوحي  ــذه انلفظــة علـــى انــرغم مــن أهميتهـــا، واثبــت مــن خـــول هــذا احلـــدِّ        ذكــر حلــدِّ  

االصطوحي نلمنع أنه حكم حنوي شأنه شأن أي حكـم حنـوي، أو قاعـدة حنويـة وبينـت انسـمات       

 واملومح املميزة  ذا احلكم.

 أوردت االنفاظ املرادفة ملصطلح املنع، وانتعبريات اندانة عليه واالسباب انط دعـت اىل  -1

 أختيار هذا املصطلح عنوانا نلظاهرة.

انتعــبريات  املنــع و  كشــف انبحــث عــن مســأنة مهمــة أخــرى وهــي اخــتوط مصــطلح          -2

اندانــة عليــه  صــطلحات أخــرى ال تــدل علــى املنــع وامنــا  ــا دالنتهــا اخلاصــة حنــو )انقبــيح(، و  

ذه )انضـــعيف(، و )انشـــاذ( وغـــري ذنـــك فجـــاءت هـــذه اندراســـة نتضـــع احلـــدود انفاصـــلة بـــني هـــ    

ــة       ــا انلغويــ ــا، ومفاهيمهــ ــر مساتهــ ــراد، وذكــ ــى انفــ ــا علــ ــل منهــ املصــــطلحات بــــذكر دالالت كــ

االصطوحية نتنماز عن مصطلح املنع ونتخليصه من شوائب اخللط انناتج عن تسامح اننحـاة  

يف اطـــوق هـــذه املصـــطلحات املتعـــددة املختلفـــة يف دالنتهـــا علـــى املوضـــع، أو املســـأنة، او انتعـــبري  

 انواحد.

 اندراسة امناط املنع، واسانيبه واسباب املنع، وعلله ندى اننحاة.حددت  -2

تناونــت باندراســة مســانة اخلــوف يف املنــع، واهــم اســباب هــذا اخلــوف وهــو مــا يتعلــق     -5

بتسامح اننحـاة يف تعاملـهم مـع ادنـة االستشـهاد اننحويـة مـن قـراءات قرآنيـة، وشـواهد فصـيحة            

 كون عليه حال االستشهاد بهذه االدنة انلغوية.نثرية، وشعرية، وصوال اىل ما ينبغي أن ي

علــى  ســعت اندراســة اىل استقصــاء اغلــب مــواطن املنــع يف انــدرس اننحــوي ، ومســائله، -1

انرغم من ضيق مدة اندراسة وحتديـدها بعـام واحـد وهـو مـا حـدد مصـادر انبحـث وقيِّـد توسـعها           

حنويـا، ونكـن تلخـيص     ( موطنـا 200بلغت مسائل هذه انظـاهرة يف هـذا انبحـث )    ومع هذا فقد 

 اهم نتائج هذا االستقصاء  ا يأتي:
 

)أ( صــحح انبحــث مــا نســبه بعــ  اننحــاة مــن االوائــل، واملعاصــرين اىل انكــوفيني مــن مســائل مل    

 يقونوا بها اذ اثبت انبحث أنهم يذهبون اىل خوف ما نسب انيهم ومن ذنك:
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فيني مـن ءـويزهم اضـافة    اثبت انبحث خطأ ما نسبه ابو انربكات االنباري اىل انكو -2

 اننيف اىل انعشرة اذ وجدت انفراء ننع ذنك ويقصر اجلواز على انشعر، متابعا انبصريني.

اكد انبحث ما ذهب انيه بعـ  انبـاحثني مـن خطـا مـا نسـب اىل انكـوفيني مـن انهـم           -1

جيــوزون جمــيء اجلملــة املاضــوية حــاال مــن غــري تقــدير )قــد( ظــاهرة، او مضــمرة، واوضــح انهــم      

 عون هذه املسانة على حنو ما ذهب انيه انبصريون متاما.نن

اثبتت انبحث خطأ ما نسبه بعـ  اننحـاة املتـأخرين اىل انكـوفيني مـن انهـم جيـوزون         -2

زيادة )من( يف انواجب وال يشرتطون ان تسبق بنفي او شبهه، اذ تبني ان انفـراء وانطـربي وثعلبـا    

 فقون انبصريني.ننعان زيادة )من( يف انواجب، وبهذا فهم  يوا

اكد انبحث ما ذهب انيه بع  انباحثني املعاصرين من وهم مـا نسـبه ابـو انربكـات      -2

االنباري وغريه مـن انبـاحثني اىل انكـوفيني مـن ءـويزهم انفصـل بـني املتضـايقني فهـم ننعـون           

 هذه املسانة شأنهم شأن انبصريني.

عطـف انظـاهر علـى     اثبت انبحث خطأ ما نسب اىل انكوفيني عامة مـن انهـم جيـوزون    -5

 املضمر اجملرور اذ وجدت انفراء وانطربي ننعان هذا انعطف.

ــة         -1 ــب اىل عامـ ــا نسـ ــتهم مـ ــن ختط ـ ــرين مـ ــه بعـــ  املعاصـ ــب انيـ ــا ذهـ ــث مـ ــد انبحـ اكـ

 انكوفيني من انهم جيوزون انتعجب من انسواد، واكد منع انفراء ذنك.

 حنــاة متقــدمني مــن  )ب( صــحح انبحــث مــا نســبه بعــ  متــأخري اننحــاة واملعاصــرين مــنهم اىل   

 مثل )االخفة( ،و)املربد( اراء مل يقونوا بها، ومن ذنك نسبتهم اىل االخفة االوسط ما يأتي:

ءويزه ادخال انفاء يف خرب املبتدأ من غري تضـمنه معنـى انشـرط، ومـا اثبتـه انبحـث        -2

 خوف هذا اذ وجد انه يصرح باملنع.

 انبحث انه ننع هذه املسأنة.ءويزه عطف انظاهر على املضمر اجملرور، واثبت  -1

ءويزه وصف اننكرة باملعرفة اذا ختصصت بانوصف، يف حـني اثبـت انبحـث انـه ننـع       -2

 هذه املسانة صراحة.

 -ومنها نسبتهم اىل املربد ما يأتي:

ز ما منعه سيبويه واغلب اننحاة من جر انضمري بــ )انكـاف، وحتـى، ومـذ( ومـا      انه جيوِّ -2

 انضمري بانكاف وحدها. جرِّ جيوِّزوجدته عند املربد أنه 

ز تقــديم مــا بعــد حــروف انشــرط عليهــا وقــد اكــد انبحــث منــع املــربد  ــذه        أنــه جيــوِّ  -1

 املسانة.

انــه جيــوز حــذف حــرف اننــداء مــن اننكــرة، واثبــت انبحــث منعــه ملــا نســب انيــه يف هــذا       -2

 انشأن.
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نثوثـة يف بـاب   ) ( كما اثبت انبحث ان سيبويه مل يرد بتقبيحه االقتصار علـى احـد املفعـوالت ا   

)أعلــم وأرى( دون اآلخــر )اجلــواز( كمــا ذهــب اىل هــذا بعــ  اننحــاة وانبــاحثني املعاصــرين وامنــا اراد  

املنــع نتصــرحيه بــه بقونــه: )ال جيــوز أن يقتصــر علــى مفعــول واحــد دون انثوثــة( واكــد انبحــث وهــم  

ملفعـول االول مـن هـذه    بع  اننحاة املتـأخرين يف نسـبتهم اىل املـربد وابـن انسـرا  ءويزهمـا حـذف ا       

 املفعوالت انثوثة واثبتت انبحث انهما كانا ننعان ذنك.

ظهــر مــن خــول انبحــث ان اغلــب مســائل اخلــوف اننحويــة كانــت يف مســائل املنــع            -7

نكونها ختضع الجتهـادات اننحـاة علـى وفـق ادنـتهم مـن انسـماع، وانقيـاس، ونظـرتهم اىل هـذين           

 املعيارين.

ة حنــاة كــانوا يعونــون علــى انشــاهد انواحــد املســموع     ظهــر مــن خــول انبحــث ان دــ    -2

 دنيو على رد حكم املنع، ومنهم ابن مانك على سبيل املثال.

كــان انكوفيــون اكثــر تســاهو يف ءــويزهم املســائل اننحويــة اذ كــانوا يعتمــدون يف     -5

ملـنهج  ا بع  االحيان انشاهد انواحد وان كان شعريا يف رد حكم املنع بيد انهم مل يلتزموا بهذا

كمـا شـاع عـنهم إذ نـراهم يف كـثري مـن املسـائل يوافقـون انبصـريني يف منـع            بشكل دائـم متل ـب  

 مسائل حنوية وردت فيها نصوحل فصيحة .
 

اىل اعـادة اننظـر يف كـثري مـن مصـطلحات انظـواهر اننحويـة         هذه اندراسـة تـدعو    ويف اخلتام إنِّ

مفاهيمهـا انلغويـة، واالصـطوحية بدقـة، نكـي      وانلغوية املبثوثة يف تراثنا اننحوي انضـخم، وحتديـد   

يفــرق بــني هــذه انظــواهر مــن جهــة ويــتم ختلــيص هــذه انظــواهر مــن املصــطلحات املتعــددة املعــاني،         

واملتفاوتة يف اندالنة عليها بتحديد مصـطلحات انظـاهرة ومفاهيمهـا ومساتهـا بدقـة متناهيـة، وبهـا        

ه، وتتخصــــص ونكــــيو تتــــداخل نكــــن اطــــوق مصــــطلح واحــــد علــــى كــــل ظــــاهرة نكــــي تتميــــز بــــ  

املصــطلحات، أو تتشـــعب، ونقصـــر كـــل ظــاهرة علـــى مواضـــعها، وامثلتهـــا حســب مـــن خـــول عمليـــة    

 استقرائية متأنية ينبثق عنها بيان مسات هذه املصطلحات وحدودها.

أدعو اهلل أن يوفقنا ملا فيه مرضاته وان جيعلنا من محاة هذه انلغة املباركة نغة كتابنا انكـريم،  

سـدنتها احملـافظني علـى عروبتهـا ، وبقائهـا اىل ان يـر  اهلل االرض ومـن عليهـا، وآخـر دعوانـا أن            ومن

 احلمد هلل رب انعاملني.

 

 انلهم ال تز  قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب ننا من أمرنا رشدا

 وصلى اهلل على سيدنا امد وعلى آنه وصحبه وسلم
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 انبحث مظـانِّ
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 انكتب املطبوعة

 قرآن انكريمان

 ) أ (

ائتوف اننصرة يف اختوف حناة انكوفة وانبصرة عبد انلطيف بن ابي بكر انزبيدي، حتقيق -

 –هـ 2207اندكتور طارق عبد عون اجلنابي، انطبعة االوىل، عامل انكتب، مكتبة اننهضة انعربية: 

 م.2527

انبصريني وانكوفيني ، د. ابن األنباري يف كتابه اإلنصاف يف مسائل اخلوف بني اننحويني  -

 .  م2575-هـ2255صل،وايي اندين توفيق إبراهيم ، مطبعة دار انكتب ، جامعة امل

ابن جخ عامل انعربية، حسام سعيد اننعيمي، دار انشاون انثقافية انعامة، انطبعة االوىل، -

 م.2550بغداد: 

مكرم، انطبعة انثانية، انكويت: اثر انقراءات انقرآنية يف اندراسات اننحوية، عبد انعال سامل -

 م.2572

 م.2575اثر اننحاة يف انبحث انبوغي، اندكتور عبد انقادر حسني، دار اننهضة، مصر: -

 .2552احياء اننحو، ابراهيم مصطفى، مطبعة جلنة انتأنيف وانرتوة واننشر، انقاهرة: -

أمحد اننماس، انطبعة  ارتشاف انضرب من نسان انعرب، ألبي حيان االندنسي، حتقيق مصطفى-

 م.2522 –هـ 2202االوىل، مطبعة اننسر انذهى: 

ارتقاء انسيادة يف علم اصول اننحو، تأنيف انشيخ حييى انشاوي املغربي اجلزائري، حتقيق: -

اندكتور عبد انرزاق عبد انرمحن انسعدي، دار االنبار نلطباعة واننشر، مطبعة اننواعري، 

 م.2550-هـ2222انرمادي:  -انعراق

 م.2510اساس انبوغة نلزخمشري، دار ومطابع انشعب، انقاهرة: -

االستغناء يف احكام االستثناء، نشهاب اندين انقرايف، حتقيق: اندكتور طه اسن، مطبعة -

 م.2521االرشاد، بغداد: 

بريوت،  -اسرار انعربية البي انربكات االنباري، حتقيق: اندكتور فخر صاحل قدارة، دار اجلبل-

 م.2555 –هـ 2225انطبعة االوىل: 

االشباه واننظائر يف اننحو جول اندين انسيوطي، حتقيق: طه عبد انر وف انسعد، مكتبة -

 م.2575 –هـ 2255انكليات االزهرية، شركة انطباعة انفنية املتحدة: 

ن دراسة ابستيمونوجية نلفكر انلغوي عند انعرب، اندكتور: متام حسان، دار انشاو -األصول-

 م.2522انثقافية، بغداد: 
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االصول يف اننحو: البي بكر بن انسرا ، حتقيق: اندكتور عبد احلسني انفتلي، انطبعة انثانية -

 هـ.2252 -م2572م، ومطبعة اننعمان، اننجف االشرف: 2527 –هـ 2207ماسسة انرسانة بريوت: 

 م.2571-هــ 2252بية ، أصول انتفكري اننحوي ، علي أبو املكارم ، منشورات اجلامعة انلي-

 م.2575أصول اننحو انعربي، اندكتور امد خري اهلل احللواني، جامعة تشرين، انوذقية: -

،  2، تح : عبد انرمحن بن سليمان انعثيمني ، ط هإعراب انقراءات انسبع وعللها ، البن خانوي-

 م . 2551-هـ2222مكتبة اخلاجني ، انقاهرة ، 

 م.2577زهري غازي زاهد، مطبعة انعاني بغداد:  د.اننحاس، حتقيق:  اعراب انقرآن البي جعفر-

اعراب انقرآن، املسمى )اجلواهر( نعلي بن احلسني انباقوني، واملنسوب خطأ نلزجا ، حتقيق: -

 م.2521ابراهيم االبياري، دار انكتاب انلبناني، 

فغاني، مطبعة اجلامعة االغراب يف جدل االعراب، البي انربكات االنباري، حتقيق: سعيد اال-

 م.2557 –هـ 2277انسورية: 

االقرتاح يف علم اصول اننحو، جول اندين انسيوطي، قدم نه وضبطه وصححه وشرحه وعلق -

 .2522امد أمحد قاسم، انطبعة االوىل:  ، ود.أمحد سليم احلمصي  د.حواشيه وفهرسه 

نقاسم عبد انرمحن األندنسي أماني انسهيلي يف اننحو وانلغة واحلديث وانفقه ، ألبي ا-

 م . 2570-2520،  2هـ( تح : امد إبراهيم انبنا ، ط522)ت

االنصاف يف مسائل اخلوف بني اننحويني: انبصريني وانكوفيني، البي انربكات االنباري، -

 م.2512 –هـ 2220مطبعة انسعادة، مصر ، انطبعة انرابعة" 

ام االنصاري، حتقيق: امد اي اندين عبد اوضح املسانك اىل انفية ابن مانك، البن هش-

 م.2520احلميد، انطبعة انسادسة، دار انندوة، نبنان: 

االيضاح يف شرح املفصل البن احلاجب اننحوي، حتقيق اندكتور: موسى بناي انعليلي، مطبعة -

 م.2521انعاني، بغداد: 

 –هـ 2272رك، مطبعة املدني: مازن املباد.االيضاح يف علل اننحو البي انقاسم انزجاجي، حتقيق: -

 م.2555

 ( ب) 

انبحث انلغوي عند انعرب مع دراسة نقضية انتأثري وانتأثر ، أمحد خمتار عمر ، عامل انكتب ، - 

 م.2571 -هــ 2251، انقاهرة ،   1ط

انربهان يف علوم انقرآن، انزركشي، حتقيق: امد ابو انفضل ابراهيم، انطبعة انثانية، عيسى -

 م.2571 –هـ 2252لى، انبابي احل

 .2520 –هـ 2571انبستان، عبد اهلل انبستاني، بريوت، املطبعة االمريكية: -



 
 

253 

انبنى اننحوية. نعوم جومسكي، تروة : اندكتور: يايل يوسف عزيز، دار انشاون انثقافية -

 م.2527انعامة، بغداد، انطبعة االوىل، 

 ( ت) 

 ى انزبيدي، حتقيق: مصطفى حجازي.تا  انعروس من جواهر انقاموس نلسيد مرتض-

انتبصرة وانتذكرة البي امد عبد اهلل بن علي بن اسحاق انصيمري، حتقيق: اندكتور -

 م.2521 –هـ 2201فتحي أمحد مصطفى علي اندين، دار انفكر، دمشق، انطبعة االوىل: 

ار اجلبل، بريوت، انتبيان يف اعراب انقرآن، البي انبقاء انعكربي، حتقيق: علي امد انبجاوي، د-

 نبنان.

اندكتور: امود  -دراسة نغوية -انرتاكيب غري انصحيحة حنويا يف )انكتاب( نسيبويه-

 م.2525االسكندرية ،انطبعة انثانية،  -سليمان ياقوت، دار املعرفة اجلامعية

تسهيل انفوائد وتكميل املقاصد البن مانك، حققه وقدم نه: امد كامل بركات، دار انكاتب -

 م.2512 –هـ 2222نعربي نلطباعة واننشر، انقاهرة: ا

 م.2522 –هـ 2257انتعريفات نلشريف اجلرجاني، مصطفى انبابي احللى واوالده، مصر: -

انتكملة وانذيل وانصلة نكتاب تا  انلغة وصحاح انعربية، نلصاغاني: حتقيق: عبد انعليم -

 م.2570انطحاوي، مطبعة دار انكتب، انقاهرة: 

 م.2552عدنان امد سلمان، مطابع انتعليم انعاني، املوصل:  د.ع يف كتاب سيبويه.انتواب-

تهذيب انلغة، البي منصور االزهري، حتقيق: امد عبد انسوم هارون وآخرين مطابع سجل -

 م.2575-م2512وا ي ة انعامة نلكتاب، انقاهرة:  -انعرب

 (  ) 

امد بن جرير انطربي، مصطفى انبابي جامع انبيان عن تأويل آي انقرآن، البي جعفر -

 م.2552-هـ2272احللى واوالده، انطبعة انثانية: 

 –هـ 2202اجلامع الحكام انقرآن نلقرطى، دار انكتب انعلمية، بريوت، نبنان، انطبعة االوىل: -

 م.2522

لمي، اجلملة انعربية تأنيفها واقسامها، اندكتور فاضل صاحل انسامرائي، منشورات اجملمع انع-

 م.2552 –هـ 2225

اجلمل يف اننحو البي انقاسم بن اسحاق انزجاجي، حققه وقدم نه علي توفيق احلمد، ماسسة -

 م.2522 –هـ 2202انرسانة بريوت، انطبعة االوىل: 

اجلنى انداني يف حروف املعاني، حسن بن قاسم املرادي، حتقيق: طه اسن، ماسسة انكتب  -

 م.2571 –هـ 2251صل: نلطباعة واننشر، جامعة املو
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منشورات ، اجلواز اننحوي ودالنة االعراب على املعنى، مراجع عبد انقادر انقاسم انطلحي -

 جامعة قار يونس، بنغازي، )د.ت(.

 ( ح) 

هـ 2211حاشية انصبان على شرح االووني، امد علي انصبان، مطبعة االستقامة، انقاهرة: -

 م.2527 –

انعطار على شرح االزهرية يف علم اننحو، تأنيف انشيخ خاند حاشية انعومة انشيخ حسن -

 هـ.2271االزهري، نلعومة انشيخ حسن انعطار انشافعي املصري، دار احياء انكتب انعربية، مصر: 

احلجة يف انقراءات انسبع، البن خانويه، حتقيق اندكتور عبد انعال سامل مكرم طبعه دار -

 م.2577 –هـ 2257انشروق، بريوت، انطبعة انثانية، 

احلجة يف علل انقراءات انسبع ، ألبي علي انفارسي ، تح : علي جندي ناصف ، ود. عبد احلليم -

 م .1000-هـ2212 ،، مكتبة دار انكتب املصرية ، انقاهرة  2اننجار ، ود. عبد انفتاح شلى ، ط

مد ضاري محادي، احلديث اننبوي انشريف واثره يف اندراسات انلغوية واننحوية، اندكتور ا-

 م.2521 –هـ 2201نبنان، انطبعة االوىل:  -ماسسة املطبوعات انعربية، بريوت

 ( خ) 

خزانة االدب ونب نباب انسان انعرب على شواهد شرح انكافية، عبد انقادر بن عمر انبغدادي، -

 انطبعة املنريية، مصر، انطبعة االوىل، بوالق )د.ت(.

جخ حتقيق: امد علي اننجار، دار انشاون انثقافية  اخلصائص، ألبي انفتح عثمان بن-

 م.2550انعامة، بغداد: 

انكوفيون( اندكتور عفيف  ـــ خطى متعثرة على طريق ءديد اننحو انعربي )األخفة-

 م.2520بريوت، انطبعة االوىل،  -دمشقية، دار انعلم نلمويني

اندكتور: امد خري احللواني، اخلوف اننحوي بني انبصريني وانكوفيني وكتاب االنصاف، -

 م.2572دار انقلم انعربي، حلب، انطبعة االوىل: 

 ( د) 

 م.2572اندرس اننحوي يف بغداد، اندكتور مهدي املخزومي، وزارة االعوم، اجلمهورية انعراقية: -

دقائق انتصريف نلقاسم بن امد بن سعيد املادب، حتقيق اندكتور: امحد ناجي انقيسي، -

 م.2572 –هـ 2207حا  صاحل انضامن، وحسني تورال، مطبعة اجملمع انعلمي انعراقي واندكتور 

 م.2572 -م 2515ديوان جرير، حتقيق اندكتور: نعمان امد أمني طه، دار املعارف ، مصر -
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 ( ر) 

على اننحاة، البن مضاء انقرطى، حتقيق: اندكتور شوقي ضيف، مطابع جلنة انتأنيف  انردِّ-

 م.2527 –هـ 2211نشر: وانرتوة وان

رسانة االفصاح ببع  ما جاء من اخلطأ يف االيضاح، البن انطراوة اننحوي، حتقيق: -

 م.2550اندكتورحا  صاحل انضامن، دار انشاون انثقافية انعامة، بغداد، انطبعة االوىل: 

 ( س) 

ة، دار املعارف، انسبعة يف انقراءات، البن جماهد، حتقيق: اندكتور شوقي ضيف، انطبعة انثاني-

 م.2520مصر، 

سر صناعة االعراب، ألبي انفتح عثمان بن جخ، دراسة وحتقيق: اندكتورحسن هنداوي، دار -

 م.2525 –هـ 2205انقلم، دمشق، انطبعة االوىل 

 م.2575سيبويه حياته وكتابه، اندكتورة خدجية احلديثي، منشورات وزارة االعوم، بغداد: -

 ( ش) 

ننحو يف كتاب سيبويه، اندكتورة خدجية احلديثي، مطبوعات جامعة انشاهد واصول ا-

 م.2572 –هـ 2252انكويت: 

شرح ابن عقيل على انفية ابن مانك، البن عقيل، حتقيق امد اي اندين عبد احلميد، -

 م.2512 –هـ 2222انطبعة انرابعة عشر، مطبعة انسعادة، مصر: 

) نهج انسانك إىل انفية ابن مانك( ألبي  شرح االووني على انفية ابن مانك املسمى-

احلسن علي نور اندين بن امد االووني، حتقيق: امد اي اندين عبد احلميد، انطبعة 

 م.2525 –هـ 2225انثانثة، مطبعة مصطفى انبابي احللى واوالده، مصر، 

بد احلميد، شرح انفية ابن مانك، البن انناظم، حتقيق اندكتور: عبد احلميد انسيد امد ع-

 دار اجليل، بريوت )د.ت(.

بن مانك ، تح : امد عبد انقادر عطا ، شرح انتسهيل )تسهيل انفوائد وتكميل املقاصد( ، آل-

 م . 1002-هـ2211نبنان ، -، دار انكتب انعلمية ، بريوت 2وطارق فتحي انسيد ، ط

 م . 1001-هـ2212ديخ ، امد خلف انر تح:شرح تسهيل انفوائد وتكميل املقاصد ، نلمرادي ، -

شرح انتصريح على انتوضيح، نلشيخ خاند االزهري، دار احياء انكتب انعربية، عيسى انبابي -

هـ 2212نبنان ،  –وطبعة دار انكتب انعلمية ، تح : امد باسل عيون انسود ، بريوت  احللى )د.ت(.

 م1000-

صاحب ابو جناح، مطابع دار شرح ول انزجاجي البن عصفور االشبيلي، حتقيق اندكتور -

 م.2521 –هـ 2201م، 2520 –هـ 2200انكتب نلطباعة واننشر، جامعة املوصل: 
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نبنان،  -شرح انرضي على انكافية، نرضي اندين االسرتابادي، دار انكتب انعلمية، بريوت-

 هـ.2220مصورة عن طبعه االستانة، 

، دار إحسان  2: امد ياسر شرف ، ط هـ( ، تح712شرح شذور انذهب ، ألبن هشام األنصاري )ت-

 هـ .2227نلنشر وانتوزيع ، طهران ، إيران ، 

شرح انقصائد انسبع انطوال اجلاهليات، ألبي بكر بن االنباري، حتقيق: عبد انسوم امد -

 م.2515هارون، دار املعارف  صر 

د هريدي، دار شرح انكافية انشافية البن مانك، حققه وقدم نه: اندكتور عبد املنعم امح-

 م.2521-هـ2201املأمون نلرتا ، انسعودية، انطبعة االوىل: 

شرح كتاب سيبويه املسمى )تنقيح االنباب يف شرح غوام  انكتاب( البي احلسن علي بن -

امد بن علي االشبيلي املعروف بابن خروف، حتقيق خليفة امد خليفة بديري، اجلماهريية 

 م.2555 –هـ 2215: طرايلس، انطبعة االوىل -انعظمى

هـ 2205شرح انلمع، آلبن برهان انعكربي، حتقي: اندكتور فائز فارس، انطبعة االوىل، انكويت: -

 م.2522 –

عبد انستار جواد، مطبعة انرشيد، بغداد:  د.: انتصريف، بدر اندين انعيخ، تحشرح املراح يف -

 م.2550

 شرح املفصل، البن يعية، املطبعة املنريية،  صر.-

شرح املقدمة احملسبة، طاهر بن أمحد بن بابشاذ، حتقيق: خاند عبد انكريم، انطبعة االوىل، -

 م.2577-م2571املكتبة انعصرية، انكويت: 

شواهد انتوضيح وانتصحيح ملشكوت اجلامع انصحيح البن مانك، حتقيق: امد فااد عبد -

م، ومطبعة دار افاق عربية نلصحافة 2557 –هـ 2271انباقي، مطبعة جلنة انبيان انعربي، انقاهرة: 

 م.2525 –هـ 2205واننشر، حتقيق: اندكتور طه اسن، بغداد: 

انشواهد واالستشهاد يف اننحو، عبد اجلبار علوان اننايلة، مطبعة انزهراء، بغداد، انطبعة -

 م.2571 –هـ 2251االوىل: 

 ( حل) 

 م.2551 –هـ 2275هرة: انصحاح، نلجوهري، حتقيق: أمحد عبد انغفور عطار، انقا-

 هـ.2277صحيح انبخاري، طبعة مصطفى انبابي احللى وأوالده، مصر، -

صحيح مسلم، امد فااد عبد انباقي، دار احياء انرتا  انعربية، عيسى انبابي احللى -

 وشركا ه.
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 ( ض) 

زاز ضرائر انشعر، او كتاب ما جيوز نلشاعر يف انضرورة، البي عبد اهلل امد بن جعفر انق-

انقريواني، حتقيق اندكتور امد زغلول سوم، واندكتور اد مصطفى هدارة، انناشر منشأة 

 املعارف باالسكندرية.

 ( ظ)  

ظاهرة انشذوذ يف اننحو انعربي، اندكتور فتحي عبد انفتاح اندجخ، وكانة املطبوعات، -

 م.2572انكويت، انطبعة االوىل: 

 ( ع) 

هيدي، حتقيق: اندكتور مهدي املخزومي، واندكتور ابراهيم انعني نلخليل بن امحد انفرا-

 م.2525-م2520انسامرائي، دار انرشيد، بغداد: 

 (  ) 

ي، عخ بنشره برجشرتاسر، مطبعة دار انكتب رغاية اننهاية يف طبقات انقراء، البن اجلز-

 هـ.2200انعلمية، بريوت، انطبعة انثانية: 

ونه وخر  حديثه وعلق عليه/ اندكتور عبد املعطي أمني غريب احلديث، البن اجلوزي، وثق اص-

 م.2525 –هـ 2205قلعجي، دار انكتب انعلمية، بريوت، نبنان، انطبعة االوىل: 

 ( ف) 

فتح انباري يف شرح انبخاري، البن حجر انعسقوني، مصطفى انبابي احللى وأوالده، -

 م.2555 –هـ 2272مصر

رحلة جومسكي ، تأنيف: ترينس موور ، وكر يستني كارننغ ، فهم انلغة، حنو علم نغة ملا بعد م-

تروة : اندكتور : حامد حسني احلجا  ، مراجعة سلمان داود انواسطي ، انطبعة األوىل ، بغداد 

 م .2552:

انفوائد انضيائية ، نور اندين عبد انرمحن اجلامي ، دراسة وحتقيق : اندكتور اسامة طه -

 م . 2522 –ه 2202وقاف وانشو ن اندينية : انرفاعي ، مطبعة وزارة اال

 ( ق) 

 م. 2522–ه 2202انقاموس احمليط ، نلفريوز أبادي ، دار انفكر ، بريوت : -

 م.2522: 2طانقراءات وانلهجات اندكتور عبد انوهاب محودة، مطبعة انسعادة، انقاهرة، -

 م . 2522وت ، انطبعة انثانية ، انقياس يف انلغة انعربية ، امد اخلضر حسني ، دار احلداثة ، بري-

اندكتور سعيد جاسم انزبيدي ، دار انشروق ، عمان  –نشأته وتطوره  –انقياس يف اننحو انعربي -

 م .2557، االردن ، انطبعة األوىل : 
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 ( ك) 

انكامل نلمربد ، عارضة بأصونه وعلق عليه ، امد ابو انفضل ابراهيم ، دار انفكر انعربي ، -

 .ت( .انقاهرة )د

ه ، وطبعة عبد 2221مصر ،  –كتاب سيبويه ، طبعه بوالق ، املطبعة االمريية انكربى ببوالق-

 م.2511 –هـ 2225انسوم امد هارون ، دار انقلم ، 

 م .2211كشاف اصطوحات انفنون ، نلتهانوي ، كوكتا : -

مد املصري ، دار انكتب انكليات ، ألبي انبقاء انكفوي ، حتقيق : اندكتور : عدنان دروية ، وا-

 م .2571-2575انثقافية ، دمشق : 

 ( ل) 

حلن انعامة يف ضوء اندراسات انلغوية احلديثة،تأنيف اندكتور عبد انعزيز مطر، دار انكاتب -

 م.2511 –هـ 2221انعربي نلطباعة واننشر، انقاهرة 

 م.2517 ،2طنقاهرة، مصر، رمضان عبد انتواب، دار املعارف، ا د.،  حلن انعامة وانتطور انلغوي-

 م.2512نسان انعرب، البن منظور، بريوت، دار صادر: -

مع االدنة، أبو انربكات االنباري، مطبوع مع االغراب يف جدل االعراب، مطبعة اجلامعة -

 م.2557 –هـ 2277انسورية، 

الردن، انطبعة ا -: فائز فارس، دار االمل، اربدتح انلمع يف انعربية، البي انفتح عثمان بن جخ،-

 م.2522 –هـ 2205االوىل: 

 ( م) 

املااخذات اننحوية حتى نهاية امل ة انرابعة ا جرية، اندكتور زهري عبد احملسن سلطان، -

 م.2552منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، انطبعة االوىل: 

 م.2552 –هـ 2277م  انلغة، انشيخ أمحد رضا، دار مكتبة احلياة، بريوت، -

انقرآن، البي عبيدة معمر بن املثنى، عارضه بأصونه وعلق عليه اندكتور امد فااد جماز -

 م.2552 –هـ 2272سزكني، انطبعة االوىل، مكتبة اخلاجني، مصر: 

، شرح وحتقيق: عبد انسوم امد هارون، ثعلب جمانس ثعلب، البي انعباس أمحد بن حييى -

 م.  2527م، 2520دار املعارف، انقاهرة: 

 م.2270– 2217ط احمليط، بطرس انبستاني، بريوت، اي-

 م.2525 –هـ 2202ى بكر بن عبد انقادر انرازي، دار انكتاب انعربي، بريوت: نخمتار انصحاح، -

 املختصر يف شواذ انقراءات من كتاب انبديع البن خانويه، عخ بنشره برجسرتاسر، دار ا جرة.-
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اندين انسيوطي، تح: امد أمحد جاد املوىل، وعلي امد املزهر يف علوم انلغة وانواعها، جول -

 انبجاوي، وامد ابو انفضل ابراهيم، دار احياء انكتب انعربية، انقاهرة، عيسى انبابي احللى.

املسائل انسكريات، أبو علي انفارسي، حتقيق اندكتور علي جابر املنصوري، مطبعة جامعة -

 م.2521بغداد، بغداد: 

ة املعروفة بانبغداديات، البي علي اننحوي، دراسة وحتقيق: صوح اندين عبد اهلل املسائل املشكل-

 م.2522انسنكاوي، مطبعة انعاني، بغداد: 

 املسند نومام أمحد بن حنبل،شرحه وصنف فهارسه أمحد امد شاكر، دار املعارف  صر.-

يق: حا  صاحل مشكل اعراب انقرآن، البي امد مكي بن ابي طانب انقيسي، دراسة وحتق-

 م.2575 –هـ 2255انضامن، منشورات وزارة االعوم، اجلمهورية انعراقية، دار احلرية نلطباعة، بغداد: 

 م.2522 –هـ 2202معاني انقرآن نوخفة االوسط، حققه اندكتور فائز فارس، انطبعة انثانية: -

عامل انكتب، بريوت،  معاني انقرآن نلفراء، حتقيق: امد علي اننجار، وأمحد يوسف جناتي،-

 م.2522 –هـ 2202انطبعة انثانثة: 

معاني انقرآن واعرابه نلزجا ، حتقيق: عبد اجلليل عبدة شلى، عامل انكتب، بريوت، انطبعة -

 م.2522 –هـ 2202االوىل: 

 م.2525معاني اننحو، اندكتور: فاضل صاحل انسامرائي، مطبعة انتعليم انعاني يف املوصل: -

 م.2521ء، نياقوت احلموي، دار املأمون، سلسلة املوسوعات انعربية: معجم االدبا-

معجم شواهد انعربية، حتقيق: عبد انسوم امد هارون، مكتبة اخلاجني، انقاهرة، انطبعة -

 م.2572-2252االوىل: 

 م.2572معجم مصطلحات االدب، جمدي وهبة، مكتبة نبنان، بريوت: -

بن هشام االنصاري، حققه وفصله وضبط غرائبه، امد مغخ انلبيب عن كتب االعاريب، ال-

 ايي اندين عبد احلميد، مطبعة املدني، انقاهرة.

عة مطبتح : امد ايي اندين عبد احلميد ، املفصل يف علم انعربية، جلار اهلل انزخمشري، -

 حجازي، انقاهرة، عخ بنشره امود توفيق انكتى.

فارس بن زكريا، حتقيق: عبد انسوم امد هارون، دار مقاييس انلغة البي احلسن امحد بن -

 م.2575-هـ2255انفكر: 

 هـ.2222-هـ2225املقتضب نلمربد، حتقيق: امد عبد اخلانق عظيمة، انقاهرة: -

املقرب، البن عصفور االشبيلي، حتقيق: أمحد عبد انستار اجلواري، وعبد اهلل اجلبوري، مطبعة -

م.2521انعاني، بغداد: 

وم انبصرة سيبويه هوامة وموحظات حول سريته وكتابه ، د. صاحب أبو جناح ، من أع-

 .  2572عوم ، انعراق ، منشورات وزارة اإل
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منثور انفوائد، البي انربكات االنباري، حتقيق: اندكتور حا  صاحل انضامن، بريوت، ماسسة -

 م.2522-هـ2202انرسانة، انطبعة االوىل: 

 اندراسة اننحوية، عبد االمري امد امني انورد، ماسسة االعلمي منهج االخفة االوسط يف-

 م.2575-هـ2255نلمطبوعات، بريوت، انطبعة االوىل: 

منهج كتاب سيبويه يف انتقويم اننحوي، اندكتور امد كاظم انبكاء، دار انشاون انثقافية -

 م.2525انعامة، بغداد، انطبعة االوىل: 

وخر  احاديثه، امد فااد عبد انباقي، دار احياء انكتب املوطأ، مانك بن انس، صححه، -

 م.2552-هـ2270انعربية، عيسى انبابي احللى 

املوجز يف اننحو، ابو بكر بن انسرا ، حققه وقدم نه، مصطفى انشوني، وبن سامل دامرجي، -

 م.2515ماسسة بدران نلطباعة واننشر، بريوت، نبنان: 

صدر اندين انكنغراوي، حتقيق: امد بهجة انبيطار، مطبوعات املويف يف اننحو انكويف، نلسيد 

  اجملمع انعلمي انعربي، بدمشق )د.ت(.

 ( ن) 

نتائج انفكر يف اننحو ، ألبي انقاسم انسهيلي ، تح : د. امد إبراهيم انبنا ، منشورات جامعة -

 م . 2572-هـ2252يونس ،  قار

 م.2525-هـ2201، املكتبة انفيصلية،2،طة املكرمةمك انقراء انكوفيني، خدجية أمحد املفط،حنو -

 م.2527-هـ2207امحد عبد انستار اجلواري، مطبعة اجملمع انعلمي انعراقي:  د.حنو املعاني، -

اننكت يف تفسري كتاب سيبويه نوعلم انشنتمري، حتقيق: زهري عبد احملسن انسلطان، -

لرتبية وانثقافة وانعلوم، انطبعة االوىل، منشورات معهد املخطوطات انعربية، املنظمة انعربية ن

 م.2527-هـ2207انكويت: 

اننواسخ يف كتاب سييبويه، اندكتور حسام سعيد اننعيمي، دار انسانة نلطباعة، بغداد: -

 م.2577-هـ2257

 ( هـ) 

هداية انرمحن النفاظ وايات انقرآن، امد صاحل انبنداق، دار االفاق اجلديدة، بريوت، انطبعة -

 م.2522-هـ2202ية: انثان

همع ا وامع يف شرح وع اجلوامع، جلول اندين انسيوطي، حتقيق: االستاذ عبد انسوم -

 م.2575-هـ2252هارون، واندكتور عبد انعال سامل مكرم، دار انبحو  انعلمية، انكويت: 
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 انرسائل اجلامعية:
 

انبصريني وانكوفيني، اي  ابن االنباري يف كتاب االنصاف يف مسائل اخلوف بني اننحويني-

 م.2571اندين توفيق ابراهيم، رسانة دكتوراه، كلية االداب، جامعة انقاهرة 

انبحث انلغوي عند فخر اندين انرازي، عبد انرسول سلمان ابراهيم انزيدي، رسانة دكتوراه، -

 م.2550كلية االداب، جامعة بغداد،

بد انرسول سلمان، رسانة ماجستري، كلية انبحث اننحوي، يف تهذيب انلغة نوزهري، امد ع-

 م.2557انرتبية، اجلامعة املستنصرية، 

اخلوف اننحوي بني انكوفيني، مهدي صاحل انشمري، رسانة دكتوراه، كلية االداب، جامعة -

 م.2555-هـ2221بغداد، 

ن اندراسات انلغوية واننحوية يف شرح انقصائد انسبع انطوال اجلاهليات، البي بكر امد ب-

 م.2551انقاسم االنباري، امد سعيد انعاني، رسانة ماجستري، جامعة االنبار، 

ظاهرة اننيابة يف انعربية )دراسة حتليلية( رسانة دكتوراه، عبد اهلل صاحل بايعري، كلية االداب، -

 م.2557اجلامعة املستنصرية، 

ثانث ا جري، كريم مسائل اخلوف اننحوية بني علماء مدرسة انبصرة حتى نهاية انقرن ان-

 م.2520سلمان احلمد، رسانة ماجستري، جامعة انقاهرة، كلية دار انعلوم، 

املسائل انشريازيات، ألبي علي انفارسي ، علي جابر املنصوري، رسانة دكتوراه، كلية االداب، -

 م.2571جامعة عني وس، مصر، 

نة ماجستري، كلية انرتبية انوجه انضعيف يف اننحو، كريم عبد احلسني محود اجلعفري، رسا-

 م.2555)ابن رشد( جامعة بغداد، 

 

 :واملقاالت  انبحــو 
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نشور يف جملة اداب املستنصرية، انعدد اننحويون وانقراءات انقرآنية، د. زهري غازي زاهد، م-

 م.2527اخلامس عشر، 
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ABSTRACT 

 

The Phenomenon of “ Prevention” in Arabic Syntax 

 
    This Thesis studies ‘prevention’ as a grammatical term with varied occurrence in 

the books of the Classic and modern; being a well- known phenomenon; forming its 

linguistic conception and clearing it up from other terms with which it was 

intermingled. It also shows the linguists
,
 reasons for prevention in some syntactic 

sections. 

     The importance of this subject stems from its trying to prevent un-well formed 

sentences on the syntactic level to protect the language of the Holy Quran. 

          This study has an introduction and a prelude.  

    The importance of this subject and the reasons behind its selection have been 

included in the introduction. In the prelude I have studied the following terms-

“possibility” and “regularity” – in a summarized Way since they form, together with 

prevention, a general and important phenomenon on the  level of language. 

       This study includes two Units with two chapters in each and some sections as 

follows :-  

                 Unit One is entitled as “the features of “prevention” as a syntactic 

phenomenon” in two chapters; chapter one is entitled as ( “prevention” its Use and 

conceptions.”  

     This chapter has three sections : the first ; is specified for the study of prevention 

as a linguistic term ; in which I have reached to a specific level for prevention. The 

second; is specified for the synynoms of prevention to linguists; while the third 

includes some terms being intermingled with prevention to classic and modern 

linguists. 

        Chapter two is entitled as “ Types of Prevention, Reasons and Arguments” 

including three sections: the first; “types of prevention and its styles”. The second; 

“the reasons behind prevention in syntactic study”, in which I have studied the 

linguists reasons for the avoidance of the use of some expressions; while the third is 

specified for “the analysis of the reasons behind linguists arguments” 

          Unit two is entitled as “Sections of prevention in syntactic study” including 

two chapters: chapter one “prevention in Nouns” including: Nominal, accusal, 

prepositional and a positive phrases. 

Chapter two “other levels for prevention” is divided into four sections: verbs, letters, 

deficient verbs and styles. 

Finally, this study has reached certain findings followed by a bibliography enriched 

with up-to- date books. 
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