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Abstract 

 

 

 

Title: Abu Hayyan’s remarks against Ibn ‘Usfoor in the book 

“Irtishaafud-dwarb min Lisaanil-‘Arab”. 

Researcher: Mona Ghazi Muhammad Althaqafi 

Grade: Master’s. 

Research subject: Study of Abu Hayyan’s remarks against Ibn 

‘Usfoor in the book “Irtishaafud-dwarb min Lisaanil-‘Arab”, with an 

explanation of the views of grammarians and attempt to chose 

what I see likely to be sounder among their opinions. 

Research objective: To discuss the strengths and weaknesses of 

Abu Hayyan’s remarks, the extent he has been influenced by 

statements of previous scholars, stating the sources and causes of 

his remarks, and evaluating them in accordance with the 

appropriate scientific approach. 

Research components: The introduction which includes the 

research motivation, proposal and approach. The preface which 

involves the implication of the terms “remarks”, “objections”, 

“observations”, “reservations” and their underlying reasons. 

Presentation and study:  

Chapter One: Meanings of letters. 

Chapter Two: Nouns. 

Chapter Three: Verbs. 

Chapter Four: Grammatical fundamentals adopted by Abu Hayyan 

in his remarks against Ibn ‘Usfoor. 

Conclusion: The findings. 

Research Approach: discussing the remarks extensively in light of 

the views and statements of grammarians; to find out where Abu 
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Hayyan was right in every point of remarking by appealing to their 

views, and then choosing the opinion that appears sounder to me, 

having arranged the issues in chapters by placing a peer with its 

counterpart. 

Research findings: It has been proven through this research that 

most of Abu Hayyan’s remarks were not based on his own personal 

diligence, but he was rather tracking the opinions of some other 

scholars.  
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 املقدمة

 

 امِ مَ إِ ، وَ ةِ ير َبِ الْ  رْيِ  َخ ىَل عَ  مُ اَل السر وَ  ةُ اَل الصر ، وَ هِ تِ مَ عْ نِ  غِ ابِ َس ، وَ هِ لِ ْض فَ  عِ اِس  وَ ىَل عَ  هللِ دُ مْ احْلَ 

 بِ  مْ هَلُ  ـيَ عِ ابِ التر ، وَ ـهِ بِ حْ َص وَ  هِ  آلِ ىَل عَ ، وَ ـادِ الضر ق بِ ـَطَ نَ  نْ مَ  ـِح َص فْ أَ وَ  ،ةِ ير ـرِ َش بَ الْ 
 مْ ل  َس ، وَ انٍ َس ْح إِ

  :دُ عْ ا بَ مر ا، أَ ريً ثِ  كَ ياًم لِ ْس تَ 

ََ  اَل امر مِ فَ  يُم قِ تَ ْس يَ  هِ بِ  ُث يْ ا، َح عً فْ ا نَ هَ دِ وَ ْج أَ ، وَ ةً انَ كَ مَ  ومِ لُ عُ ل  الْ َج أَ  نْ مِ  يِبر رَ عَ الْ  وَ حْ النر  نر أَ  يهِ فِ  كر  

 هِ يْ لَ عَ   اهللُ ىلر َص  هِ ي  بِ نَ  ةُ نر ُس  انُ َص تُ ، وَ اهللِ اُب تَ كِ  انُ ُيَص  مِ لْ عِ ا الْ ذَ هِبَ ، وَ انِ يَ بَ  الْ ُء يِف رْ و املَْ لُ عْ يَ ، وَ انُ َس الل  

 .يِف رِ حْ التر وَ  نِ حْ اللر  ةِ نَ ائِ ََ  نْ مِ  مَ لر َس وَ 

وا ءُ دَ ى بَ تر ، َح يمِ ظِ عَ الْ  اِب تَ كِ ا الْ ذَ هِلَ  ةً مَ دْ ِخ  ةِ ير بِ رَ عَ الْ  مِ لْ عِ  ةَ ير َه  أَ  ُح الِ ا الصر نَ فُ لَ ى َس عَ وَ  دْ قَ وَ 

 أْ التر  وِف نُ ُص  لر كُ  يهِ فِ  ونَ فُ ل  ؤَ يُ 
وا ءُ دَ بَ ، وَ اًم ظْ نَ ًء وَ اَل مْ إِ ا وَ ارً َص تِ اْخ ا وَ يقً لِ عْ تَ ا وَ ًح َشْ  هِ انِ وَ لْ أَ وَ  يِف لِ

 نْ عَ  هُ زُ ي  مَ ٌج يُ هَ نْ مَ  امِلٍ ـعَ  ل  ـكُ لِ  ونَ ـكُ يَ ، وَ ي  وِ ـحْ ٌب نَ ْذهَ ُقْطٍر مَ  ل  كُ لِ  ونَ ـكُ يَ  نْ  أَ يِف  ونَ ـُس افَ نَ تَ يَ 

 اَم لَ ـعُ الْ  ْيَ بَ  دُ ايَ زَ تَ يَ  ُس افُ نَ التر  ذَ ـَخ أَ ، وَ هِ رْيِ غَ 
ِ
 دُ ـاهْلُ وَ  ةِ ــير وعِ ـُض وْ املَْ بِ  مَ ـَس اتر  قدفَ  َك لِ ذَ ـلِ ؛ وَ ء

ِ
 وء

 ْيَ بَ  ِف اَل اخْلِ  َل وْ َح  ورُ دُ تَ  اٍت فَ لر ؤَ مُ  ةُ در عِ  ْت فَ ى ُأل  تر ، َح رَ ا آَخ ينً حِ  ةِ ظَ لْ غِ الْ وَ  ةِ در ـالش  بِ ا، وَ ينً ـحِ 

 ةِ َس رَ دْ املَْ  مِ اَل عْ أَ  نْ مِ  ْيِ مَ لَ عَ  ْيَ بَ  وْ ، أَ ْيِ تَ فَ لِ تَ ُمْ  ْيِ تَ َس رَ دْ مَ  ْيَ بَ  َك لِ ذَ  انَ كَ  اءٌ وَ ـ، َس اةِ ــحَ الن  

 امَ مَ أَ  ي  وِ ـحْ النر  ِث ـحْ بَ الْ  اِق آفَ  َح ت  ـفَ تَ  ِف اَل ـا اخْلِ ذَ ـهَ  ةِ ير ـَه  أَ  نْ مِ  نر إِ فَ  َك لِ ذَ ـلِ وَ ، ةِ دَ ـاحِ وَ الْ 

 ي  وِ حْ النر  ِف اَل اخْلِ ا بِ قً ل  عَ تَ مُ  ريْ تِ ْس اجِ املَْ  ةِ لَ َح رْ ي ملَِ ثِ حْ بَ  وعُ ُض وْ مَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  ُت دْ رَ ا أَ ذَ هِلَ ، وَ يَ ثِ احِ بَ الْ 

 اَم لَ عُ  نْ مِ  ْيِ مَ لَ عَ  ْيَ بَ 
ِ
 ّفر وَ تَ املُْ  يِل  بِ َْ اْلِ  ورٍ ـفُ ْص عُ  بنُ  نِ ـَس و احْلَ بُ أَ  :اُهَ وَ  سِ ـلُ دَ نْ  اأْلَ يِف  وِ ـحْ النر  ء
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 يِب أَ  اِت بَ ق  عَ تَ )  ِث حْ بَ الْ  وعُ ُض وْ مَ  انَ كَ هـ، وَ 547 ةَ نَ  َس ّفر وَ تَ املُْ  ِس  لُ دَ نْ اأْلَ  انَ ير و َح بُ أَ وَ  ،هـ666 ةَ نَ َس 

َ  اِف َش تِ ارْ  اِب تَ  كِ يِف  ورٍ فُ ْص عُ  نِ  ابْ ىَل عَ  انَ ير َح   يِف  ُل ْض فَ الْ  عُ جِ رْ يَ ، وَ (ِب رَ عَ الْ  انِ َس لِ  نْ مِ  ِب الَّضر

 ِل  عَ / ورِ تُ كْ الد   يمِ رِ ـكَ ي الْ اذِ تَ ْس  أُ ىَل إِ  مر ، ثُ اًل ور ـ أَ  لر َج وَ  زر ـ عَ   اهللِىَل إِ  وعِ ـُض وْ ا املَْ ذَ هَ  ارِ يَ تِ اْخ 

  :ِل ا يَ ا مَ هَ َه  أَ  نْ مِ فَ  ،وعِ ُض وْ ا املَْ ذَ هَ  ارِ يَ تِ  اْخ ىَل ي إِ نِ تْ عَ ي دَ تِ الر  اُب بَ ْس ا اأْلَ مر أَ  ،ي  ورِ الن  

  َْاُف َش تِ ارْ ) اُب تَ ا كِ هِبَ  َي ظِ ي َح تِ الر  ةُ انَ كَ امل  َ  يَ لِ غِ تَ ْش املُْ  ْيَ بَ ( ِب رَ عَ الْ  انِ َس لِ  نْ مِ  ِب الَّضر

 : اهَ نْ مِ  ةٍ يدَ دِ عَ  رَ ادِ ـَص مَ  نْ مِ  هُ تَ ادر ى مَ قَ ْس تَ اْس  انٍ ير ا َح بَ أَ  نر أِلَ  َك لِ ذَ ، وَ ةِ ير بِ ـرَ عَ الْ بِ 
 اُب تَ كِ

 نِ بْ اِل  لِ صر فَ املُْ  ُح َشْ ، وَ ٍك الِ مَ  نِ بْ اِل  يُل هِ ْس التر ، وَ ورٍ فُ ْص عُ  نِ بْ اِل  لِ مَ اْلُ  ُح َشْ ، وَ هِ يْ وَ يبَ ِس 

 . اهَ رْيُ غَ ، وَ يَش عِ يَ 

  َوَ َث احِ بَ ي الْ رِ ثْ تُ  ةَ اَس رَ الد   هِ ذِ هَ  نر أ ، ُ هُ مَت  ةِ لَ َح رْ  مَ وًصا يِف ُص ُخ  ةِ اَس رَ الد  وَ  ِث حْ بَ الْ  اِت كَ لَ مَ بِ  د 

َ ام أَ ير ِس  اَل وَ  ِب لَ الطر وَ  ةِ ذَ مَ لْ التر   كَ  ْيِ مَ لَ  عَ ىَل عَ  دُ مِ تَ عْ ا تَ ّنر
و بُ أَ : اُهَ وَ  سِ لُ دَ نْ اأْلَ  مِ اَل عْ أَ  نْ مِ  نِ يْ ريَ بِ

 .يِل  بِ َْ اْلِ  ورٍ فُ ْص عُ  نُ ابْ ، وَ ِس  لُ دَ نْ اأْلَ  انٍ ير َح 

  َـاِت فَ اَل ـتِ ْخ ااِل  ـهِ ُج وْ أَ  نْ مِ  ـريٍ ثِ  كَ ـىَل عَ  ـِث احِ بَ الْ بِ  ُف قِ تَ  ـةِ اَس رَ الد   هِ ـذِ هَ  َل ثْ مِ  نر أ 

 اَم لَ عُ  الْ ىَل إِ  ةِ بَ ْس الن   نَ مِ  دِ ك  أَ التر ا، وَ هَ يقِ قِ َتْ وَ 
ِ
  كَ يِف  مْ هُ رُ كْ ذِ  دُ در رَتَ يَ  ينَ ذِ الر  ء

 .اِت فَ نر َص املُْ  نَ مِ  ريٍ ثِ

ابَِقةُ  َراَساُت السر  :الد 

ْ عِ اَل اط  ي وَ ثِ حْ بَ  لِ الَ ِخ  نْ مِ  ْسِ ىَل  عَ الر إِ  رْ ثُ عْ أَ  ي مَل ََ  ورٍ فُ ْص عُ  نِ ابْ وَ  انَ ير  َح يِب أَ  نْ عَ  ةٍ ير مِ لْ عِ  َل ائِ َس رَ   

 :َي هِ وَ 
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  ْلَ  عٍ افِ نَ  نِ بْ  يعِ بِ رَ  ادُ دَ عْ ، إِ ورٍ فُ ْص عُ  نِ  ابْ ىَل عَ  ةُ ير وِ حْ النر  انٍ ير  َح يِب أَ  اُت اَض رِتَ اع  ةُ الَ َس ، رِ ي  مِ الس 

 .ةُ ير مِ اَل ْس اْلِ  ةُ عَ امِ ، اْلَ  ريٍ تِ ْس اجِ مَ 

  ُةُ الَ َس ، رِ ةِ ير وِ حْ  النر اَم اِتِ فَ لر ؤَ مُ  م  هَ أَ  لِ اَل ِخ  نْ مِ  ورٍ فُ ْص عُ  نِ ابْ وَ  انٍ ير  َح يِب أَ  ْيَ بَ  ةٌ نَ ازَ وَ م 

 .انٍ ير و رَ بُ ى أَ وَس مُ  ادُ دَ عْ إِ  ،ريٍ تِ ْس اجِ مَ 

  ارْ  هِ ابِ تَ  كِ يِف  انٍ ير  َح يِب أَ  اُت ارَ يَ تِ اْخ 
َ  اُف َش تِ ََ بر عَ  ادُ دَ عْ اة، إِ ورَ تُ كْ دُ  ةُ الَ َس ، رِ ِب الَّضر  سِ مْ اس 

 .ينِ الد  

  َيِف  ِس  لُ دَ نْ اأْلَ  انٍ ير  َح يِب أَ  ُج هَ نْ م 
َ  اُف َش تِ ارْ  هِ ابِ تِ  كِ د يَ زْ مَ  ادُ دَ عْ اة ، إِ ورَ تُ كْ دُ  ةُ الَ َس ، رِ ِب الَّضر

 .ةِ رَ اهِ قَ الْ  ةُ عَ امِ يم، َج عِ نَ 

  َِس  لُ دَ نْ اأْلَ  انٍ ير و َح بُ أ،  
 .ي  يثِ دِ احْلَ  ةَ يَ دِ َخ  ادُ دَ عْ إِ

  :ةِ يَ الِ التر  ةِ طر  اخْلُ ىَل عَ  ْت ارَ َس  ِث حْ بَ ا الْ ذَ  هَ يِف  ةُ اَس رَ الد  وَ 

  ُْهُ جُ هَ نْ مَ وَ  ،وعِ ُض وْ املَْ  ارِ يَ تِ اْخ  اُب بَ ْس ا أَ يهَ فِ وَ  ،ةُ مَ د  قَ امل. 

  ةِ يَ الِ التر  ِث احِ بَ  املَْ ىَل ي عَ وِ تَ َيْ وَ  ،يدُ هِ مْ التر:  

  َااهُبَ بَ ْس أَ وَ  اِت ذَ اَخ ؤَ املُْ وَ  اِت اكَ رَ دْ تِ ْس ااِل وَ  اِت اَض رِتَ عْ ااِل وَ  اِت بَ ق  عَ ى التر نَ عْ م. 

  ْةَ يَ الِ التر  اْلُفُصوَل  ُل مَ ْش يَ وَ  ،ةُ اَس رَ الد  وَ  ُض رْ عَ ال:  

 .املََْعايِن  ُحُروُف  :ُل ور اأْلَ  اْلَفْصُل 

 .اأْلَْساَمءُ  :ايِن الثر  اْلَفْصُل 

 .اأْلَْفَعاُل  :ُث الِ الثر  اْلَفْصُل 
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ابِعُ  اْلَفْصُل   الر  ةُ ير وِ حْ النر  وُل ُص اأْلُ  :الرر
 بَ ق  عَ  تَ يِف  انَ ير و َح بُ أَ ا هَ دَ مَ تَ ي اعْ تِ

 .ورٍ فُ ْص عُ  نِ  ابْ ىَل عَ  هِ اتِ

  َاخْل َ  وَ  ،ةُ امِت
 نَ ثْ  أَ  يِف يِل  ْت رَ هَ ي ظَ تِ الر  ِج ائِ تَ النر  م  هَ أَ  انُ يَ ا بَ يهَ فِ

ِ
 .ِث حْ بَ الْ  اء

  ْوَ  ،ةُ ير ن  فَ الْ  ُس ارِ هَ فَ ال 
 وَ  ،ةِ ير آنِ رْ قُ الْ  اِت يَ ْل لِ  ٌس رِ هْ ا فِ يهَ فِ

 وَ  ،ةِ ير رِ عْ  الش  ايِف وَ قَ لْ لِ  ٌس رِ هْ فِ
 ٌس رِ هْ فِ

 اَم ْس أَ بِ  ةٌ مَ ائِ قَ ، وَ مِ اَل عْ ْلَ لِ 
ِ
  مر ، ثُ رِ ادِ َص املَْ وَ  عِ اجِ رَ املَْ  ء

 .اِت وعَ ُض وْ مَ لْ لِ  ٌس رِ هْ فِ

  :ايِلَ التر  َج هَ نْ املَْ  اِت بَ ق  عَ التر  هِ ذِ هَ  ةِ اَس رَ  دِ يِف  ُت عْ بَ اتر  دِ قَ وَ 

  ُاِف َش تِ ارْ  اِب تَ كِ  اءِ رَ قْ تِ اْس بِ  ُت مْ ق  َ  َل ائِ َس املَْ  هُ نْ مِ  ُت ْج رَ ْخ أَ وَ  ،ِب رَ عَ الْ  انِ َس لِ  نْ مِ  ِب الَّضر

 .ورٍ فُ ْص عُ  نِ  ابْ ىَل عَ  انَ ير َح  وبُ ا أَ يهَ فِ  َب قر عَ ي تَ تِ الر 

  َةٍ لَ أَ ْس مَ  ل  كُ لِ  ابً اِس نَ مُ  اانً وَ نْ عُ  ُت عْ َض و. 

  َورٍ فُ ْص عُ  نِ  ابْ ىَل عَ  انَ ير  َح يِب أَ  َب ق  عَ تَ  ُت لْ قَ ن. 

  َِب ر  قَ املْ وَ  لِ مَ جُ لْ لِ  هِ حِ  َشْ ىَل عَ  ُت دْ مَ تَ اعْ  دِ قَ وَ  ،دَ جِ وُ  نْ إِ  ورٍ فُ ْص عُ  نِ ابْ  َي أْ رَ  ُت رْ كَ ذ 

 .رِ عْ الش   رِ ائِ َضَ وَ 

  َانِ ـَس لِ  نْ مِ  ِب رَ ـالضر  اِف ـَش تِ  ارْ ىَل ـعَ ًة دَ مِ تَ ـعْ ، مُ ةِ لَ أَ ــْس  املَْ يِف  انَ ير  َح يِب أَ  َي أْ رَ  ـُت لْ قَ ن 

 .يلِ مِ كْ التر وَ  يلِ يِ ذْ التر ، وَ ِب رَ ـعَ الْ 

  َظَ  مَ ىَل عَ  ةَ لَ أَ ْس املَْ  ُت ْض رَ ع َ   آرَ ىَل عَ  ُت فْ قَ وَ ا، فَ اّن 
ِ
 اَم لَ عُ الْ  اء

ِ
 وَ  يَ مِ د  قَ تَ املُْ  ء

 ذْ ؛  إِ هُ تُ رَ مَ ثَ  َك لِ ذَ لِ

 عً بِ تر مُ  انَ كَ أَ  ورٍ فُ ْص عُ  نُ ابْ  هِ بِ  اَل ي قَ ذِ الر  ُي أْ الرر  يِلَ  ُف ِش كَ نْ يَ 
 ـي  ِص خْ ََ  ٌي أْ رَ  هُ نر أَ  مْ أَ  هُ رْيَ غَ  يهِ ا فِ

ْ  هُ لَ   ْس يَ  مَل
 .ـانَ ير  َح يِب أَ  ِي أْ رَ  عَ مَ  ـُل عَ فْ أَ  َك لِ ذَ  َل ثْ مِ ؟  وَ ـدٌ َح أَ  هِ يْ لَ إِ  ْق بِ
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  َآرَ ىَل عَ  ُت فْ قَ و  
ِ
 اَم لَ عُ الْ  اء

ِ
ي ذِ الر  ِي أْ ا الرر ذَ  هَ ٌد يِف َح أَ  ورٍ فُ ْص عُ  نَ ابْ  عَ ابَ تَ ى أَ رَ ، أِلَ ينَ رِ خ  أَ تَ املُْ  ء

 .انَ ير  َح يِب أَ  ِي أْ رَ  عَ مَ  ُل عَ فْ أَ  هُ لَ ثْ مِ ؟  وَ اَل  مْ أَ  هِ بِ  اَل قَ 

  ُت عْ طَ تَ ا اْس مَ  َك لِ ذَ  ًة لَ ل  عَ ي مُ رِ ظَ  نَ يِف  َح اجِ الرر  َي أْ الرر  ةَ لَ أَ ْس املَْ  ُت نْ مر َض. 

  :َأْبَرِزَها اْلَبْحِث، ِمنْ  َهَذا يِف  اْلَعَملِ  َأْثنَاءَ يف  َعِديَدةٌ  ُصُعوَباٌت  َواَجَهْتنِي َوَقدْ 

  َحيرانَ  َأَبا َأنر  ْ ْحُه، َأوْ  َرْأَيهُ  ُينَاِقْش  مَل  َغرْيُ ) :َنْحوِ  اأْلَْلَفاظِ  َبْعضِ  بِِذْكرِ  اْكَتَفى َبلِ  َيرْشَ

اهُ  َصِحيٍح، َواَل  َها َيُوُز، َوإِير  .اْلَبْحِث  ُصُعوَبةِ  إِىَل  َأدرى ِِمرا  ؛(َأْخَتاُر، َوَغرْيِ

  ِذينَ  اْلُعَلاَمءَ  َأنر لِيلٍ  ُدونَ  َقْوِل َأيِب َحيرانَ  َنصر  َيْذُكُرونَ  َحيرانَ  َأيِب  َعْصِ  َبْعدَ  َأَتْوا الر  َأوْ  َتْ

 .ُمنَاَقَشةٍ 

  هِ ذِ هَ وَ  ُكُتبِِه؛ يِف  َمْوُجوًدا َما َلْيَس  ُعْصُفـورٍ  اِلْبنِ  َينُْسـُب  لِ ائِ َس املَْ  ضِ عْ  بَ يِف  َحيرانَ  َأَبا َأنر 

 فَ الْ  وُل ُخ دُ ًيا، وَ َّنْ  نر إِ  َبِ َخ  يءُ َمِ : َي هِ  ُل ائِ َس املَْ 
ِ
 ىَل عَ  مْ أَ  وُل ُخ دُ وَ  ،نر كِ لَ وَ  نر أَ وَ  نر إِ  َبِ  َخ يِف  اء

 اَم ْس أَ 
ِ
 يَ  يُف فِ َتْ ، وَ اَم هْ  مَ ىَل عَ  ر  اْلَ  ِف رْ َح  وُل ُخ دُ ، وَ امِ هَ فْ تِ ْس ااِل  ء

ِ
 مُ لَ عَ الْ ، وَ اَم ير ِس اَل  اء

ْ  نَ مِ  وعُ نُ مْ املَْ  ي  مِ جَ عْ اأْلَ   .ااًل َح  مْ لَ بِ  ي  فِ نْ املَْ  وعُ قُ وُ ، وَ ةَ عَ مَ لْ قَ  نِ بْ  ةَ عَ مَ لْ َص  يمُ ِخ رْ تَ ، وَ ِف الصر

 هِ لِ ـْض فَ ي بِ ذِ الر  هللِ دُ ـمْ احْلَ فَ  ،يقِ ازِ رَ ي وَ ـقِ الِ ي خِلَ ائِ نَ ثَ  صِ ـالِ َخ ي وَ ائِ ـعَ دُ بِ  هُ ـجر وَ تَ أَ  :امِ تَ ـ اخْلِ يِف وَ 

 اهللِ  رِ ـمْ  أِلَ ااًل ثَ تِ امْ  اهللِ دَ عْ ي بَ ودِ ـُج  وُ يِف  َب بَ ـا السر انَ كَ  نْ ملَِ  رِ ــكْ الش  ي بِ ن  ثَ أُ  مر ، ثُ اُت احِلَ الصر  م  تِ تَ 

 ِت دَ ـالِ وَ  مَ ـَح رْ يَ  نْ أَ  -هُ تُ رَ دْ ـقُ  ْت لر َج - اهللَ ُل أَ ـْس أَ فَ  ،( )چ ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  چ :اىَل ــعَ تَ 

                                                           

 .4 : سورة لقامن، آية رقم(  )
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 ادُ ـَص َح ا، وَ ـمَ هِ ِس رْ غَ  ارُ ـمَ ثِ  هِ ذِ ـهَ ، فَ هُ ـظَ فَ َيْ ي وَ دِ ـالِ وَ  رِ ـمْ  عُ يِف  يَل ـطِ يُ  نْ أَ ا، وَ هَلَ  رَ ـفِ غْ يَ وَ 

 زَ اْلَ  رْيَ ي َخ ن  عَ  ا اهللُاُهَ زَ جَ ا، فَ ـمَ هِ عِ رْ زَ 
ِ
 .اء

 دَ مْحَ أَ / ورِ تُ كْ الد   اذِ تَ ْس اأْلُ  لِ اِض فَ ي الْ خِ يْ ََ ي وَ اذِ تَ ْس أِلُ  انِ فَ رْ عِ الْ وَ  رِ كْ الش  بِ  هُ جر وَ تَ  أَ اَم كَ 

  َلر عَ  ْل خَ بْ يَ  ي مَلْ ذِ ، الر ةِ الَ َس الر   هِ ذِ  هَ ىَل عَ  ِف رْشِ املُْ  ي  ودِ مُ حْ املَْ 
 عَ ابَ تَ مُ بِ وَ  م  اْلَ  هِ مِ لْ عِ بِ

 ِث حْ بَ لْ لِ  هِ تِ

 .  هِ رِ مْ  عُ يِف  در مُ يَ  نْ أَ  اهللَ ُل أَ ْس أَ ، فَ رٍ دْ َص  ةِ ابَ َح رَ بِ 

 وَ بِ  مَ در قَ تَ أَ  نْ ي أَ نِ وتُ فُ  يَ اَل وَ 
 هُ مِحَ ـ رَ  رٍ اطِ َخ  دِ مر حُمَ / ورِ تُ كْ الد   اذِ تَ ْس اأْلُ  ةِ مَ الر عَ لْ لِ  يلِ زِ اْلَ  رِ كْ الش   رِ افِ

 يِل  هُ تَ دَ اعَ َس ى مُ َس نْ  أَ اَل ، فَ ا َجلِياًل املًِ ا عَ اُتَ بَ الِ طَ ا وَ هُبَ الر طُ وَ  ةُ ير بِ رَ عَ الْ  ةُ غَ الل   ِت دَ قَ فَ  هِ تِ وْ مَ ي بِ ذِ ـ الر  اهللُ

 .هِ اتِ نَ َس َح  ينِ ازِ وَ  مَ يِف  َك لِ ذَ  َل عَ َيْ وَ  هُ لَ  رَ فِ غْ يَ وَ  هُ مَحَ رْ يَ  نْ أَ  هُ تُ رَ دْ قُ  ْت لر  َج ىَل وْ ًةاملَْ لَ ائِ ، َس هُ حَ ْص نُ وَ 

ْكُتورِ  َواأْلُْسَتاذِ ، ي  ورِ الن   ِل  عَ /ورِ تُ كْ الد   اأْلُْسَتاذِ  ىَل إِ  رِ كْ الش  بِ  هُ جر وَ تَ  أَ اَم كَ   اْلَغاِمِدي   َسْعدِ /الد 

 .  ِت قْ وَ الْ بِ  مِ ر  كَ التر وَ  ِح ْص الن  وَ  ادِ ََ رْ اْلِ  اَم ِمنَ هُ نْ مِ  ُت دْ َج ا وَ ملَِ 

مُ  ْكـرِ  َوَأَتَقدر ْكُتـورِ  َكَذلَِك  بِالش  ا يَ لْ عُ الْ  اِت اَس رَ الد   مِ ْس قِ  يسِ ئِ رَ  ي  يرِ رِ غْ الدر  دِ ـمر حُمَ /لِلد 

 يدٍ عِ َس  نِ بْ  ِح الِ َص /ورِ تُ كْ الد   اذِ تَ ْس اأْلُ  ةِ ير بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ الل   ةِ ير ل  كُ  يدِ مِ عَ لِ  وٌل ُص وْ مَ  رُ كْ الش  ، وَ ةِ ير بِ رَ عَ الْ 

 َض عْ أَ  يعِ مِ ِلَ ، وَ ايِن  رَ هْ الزر 
ِ
 الْ  ةِ ير ل  كُ الْ  هِ ذِ هَ  اء

 َخ  مَ د  قَ أُ  نْ أَ  إاِلر  ينِ عُ َس  يَ  اَل اَم ، كَ امِ رَ كِ
ي رِ كْ َُ  َص الِ

ا مَ  َل عَ َج  وَ اَم هِبِ  اهللُ  عَ فَ ، نَ ِث حْ بَ الْ  ةِ اءَ رَ قِ  اءَ نَ ا عَ فَ لر كَ تَ  نِ يْ ذَ لر ال ْيِ لَ اِض فَ الْ  ير اذَ تَ ْس ي أِلُ ائِ نَ ثَ  رَ اطِ عَ وَ 

 ىَل عَ  ي  فِ قَ ي الثر ازِ غَ  دِ الِ َخ  اذِ تَ ْس ي اأْلُ ِخ أِلَ  رِ كْ الش  بِ  َكَذلَِك  مُ در قَ تَ أَ وَ ، اَم اِتِ نَ َس َح  انِ يزَ  مِ يِف  هِ بِ  انِ ومَ قُ يَ 

 يِن در مَ أَ  نْ مَ  ل   كُ ىَل إِ  رِ كْ الش  بِ  مُ در قَ تَ  أَ اَم ، كَ يَق فِ وْ التر  هُ لَ  اهللَ  ُل أَ ْس أَ ، فَ ِث حْ بَ ا الْ ذَ هَ  ازِ جَ نْ  إِ  يِف يِل  هِ تِ دَ اعَ َس مُ 

 .انِ نَ تِ مْ ااِل  ل  كُ  مْ كُ لَ ، فَ عٍ جِ رْ مَ  وْ أَ  رٍ دَ ْص مَ بِ 
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 هُ لَ وَ  اهللِ نَ مِ فَ  ُت بْ َص أَ  نْ إِ ، فَ أِ طَ اخْلَ وَ  صِ قْ النر  نَ ا مِ عً طْ قَ  وَ لُ َيْ  نْ ، لَ ي  رَشِ بَ  ٌل مَ ا عَ ذَ هَ  نر إِ ، فَ دُ عْ بَ وَ 

 .ين  مِ فَ  ُت أْ طَ ْخ أَ  نْ إِ ، وَ ُل ْض فَ الْ وَ  دُ مْ احْلَ 

  رر ـمِ تَ ْس املُْ  ريَ ِس ـيْ التر ، وَ ادَ دَ ـالسر وَ  يَق فِ وْ  التر اىَل ـعَ تَ وَ  هُ انَ ـحَ بْ ُس  اهللَ  ُل أَ ْس أَ وَ 
 اعِ فَ تِ نْ ااِل وَ  مِ لْ عِ الْ  ِب لَ طَ لِ

 هِ هِ ْج وَ ا لِ ًص الِ ا َخ ذَ  هَ ِل مَ عَ  َل عَ َيْ  نْ أَ ، وَ َح الِ الصر  َل مَ عَ الْ ، وَ عَ افِ النر  مَ ـلْ عِ ي الْ نِ قَ زُ رْ يَ  نْ أَ ، وَ هِ بِ 

  ذَ ىَل عَ  هُ نر ، إِ يمِ رِ كَ الْ 
 ىَل عَ وَ  دٍ مر ا حُمَ نَ دِ ي   َس ىَل عَ   اهللُىلر َص ، وَ يرٌ دِ َج  ةِ ابَ َج اْلِ بِ ، وَ يرٌ دِ قَ  َك لِ

 هِ بِ حْ َص وَ  هِ  آلِ

 .يَ عِ ْجَ أَ 

 

 الباحثة                                                                                                                                 

 الثقفي غازي منى
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 التمهـيد

 

 واملؤاخذات واالستدراكات واالعرتاضات عّقباتالت معنى 

 .وأسباهبا
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 وأسباهبا واملؤاخذات واالستدراكات واالعرتاضات عّقباتالت

 فسيبويه، وييــالنح من اكبريً  اامً ـاهتم عّقباتالتو ويةـالنح اتـاضرتــاالع يتـلق

 كام، الزنبورية املسألة يف الكسائي واعرتضـه ،( )املسائل بعض يف اخلليل أستـاذه اعرتض

 للسريايف الكتاب شح يف له اعرتاضاتم أصبحت حتى سيبــويه آخرون نحويون اعرتض

 .( )جامعيةٍ  رسالةٍ  موضوع

 رتاضاتـاع :رتاضاتـواالع عّقباتالت هذه ومن، عّقباتالت هذه ورـظه يف السبب وكان

 رحـَ يف ويةــالنح ائعـالض ابن رتاضاتـواع، ايلـاألم يف وييـالنح ىلـع الشجري ابن

 يف والصفية النحوية الزمرشي آراء عىل يعيش ابن واعرتاضات ،عصفورٍ  ابن ىلـع لـالم

 ريحـالتص يف ابن هشامٍ  عىل ويةـالنح ريـاألزه رتاضاتـواع، املفصل شح كتاب

أيب  تعّقباتو، وإعرابه رآنـالق اينـمع يف راءـللفالزّجاج  تعّقباتو، التوضيح بمضمون

 آراء عىل اريسـالف عل أيب تعّقباتو، املحيط البحر يف الزمرشي اهلل لار ويةـالنححّيان 

 من وغريها، وإعرابه القرآن معاين يف الفراء عىل النحويةالزّجاج  مآخذو، الصفية سيبويه

 .العلمية الرسائل

                                                           

 .435/  الكتاب (  )

، قدمها الدكتور ( لسيبويه يف شح الكتاب للسريايف جًعا ودراسًة وتقوياًم اعرتاضات النحويي )عنوان هذه الرسالة (  )

 .هـ7 4 سيف بن عبدالرمحن العريفي لنيل درجة املاجستري إىل كلية اللغة العربية بجامعة المام بالرياض ـ 
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 أكثر ابن مالٍك  أن إال ،النحويي من الكثري رتضـاع حيث حّيان أبو ارـس درهبم وعىل

 رضـالتع يفعصفوٍر  ابن ويليه، آرائه يف رتضهـعوي حّيان أبو له دىـيتص كان من

 كام، حّيان وأيب ابن مالٍك  بي اخلالف والباحثي العلامء بعض درس وقد، رتاضـلالع

أيب حّيان  اعرتاضات :ذلك ضمـن فمن، عصفورٍ  ابن وبي بينه اخلـالف واـدرس

ابن  ىلـع رتاضـهــاع نـم حّيان أبو ثرـأك يثـح، ميلـوالتك ذييلـالت ابهـكت يف وييــللنح

ابن وعصفوٍر البن  اعرتاضاته بعض احلديثـي خديـة الدكتورة واستعرضت ،ورٍ ـعصف

 كتاب يفعصفوٍر  ابن عىلأيب حّيان  تعّقبات وأما ،(النحوي حّيان أبو) كتاهبا يف مالٍك 

ب َ  ثامنٍ  إجاهلا وكان ،عصفورٍ  ابن عىل عّقباتالت من فأكثر ـ بحثي موضوع ـ ارتشاف الَّضر

 .مسألةً  نيوعرش

 حسنةً  اظهـألف كانت فقدعصفوٍر  ابن ىلـعتعّقب ي كان يـحأيب حّيان  اظـألف أما

 ذلك أن حيحـوالص، وٍر ـعصف ابن بـذه إليه :اظـاأللف تلك نـضم فمن، قاسيةٍ  ريــوغ

 ال أنهوٍر ــعصف ابن مـوزع، ويهــسيب ازـأج ملا الٌف ـموٍر ـعصف ابن ولـوق، وزــي ال

 .وغريها، وزـي

 أّنا خالل من النحو أفادت العلامء يب جتري التي واالعرتاضات عّقباتالت وهذه

  عدة فيها تكون الواحدة فاملسألة، العلامء آراء بعض أوضحت
ٍ
 وبعضهـا صائبةٌ  بعضها آراء

 الرأي لنا ويتضح، مفصـلٍ  بشكـلٍ  املسألة دراسـة يتم عّقباتالت هذه خـالل فمن، خاطئـةٌ 

 .والطالب والباحثي والصف النحو أفادت أّنا أرى -نظري وجهة من- فأنا، الصائب
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 .واملأخذ، واالستدراك، واالعرتاض، التعّقب معنى عن فيام يل نتحدث وسوف
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 :اللغة يف التعقيب

 إذا اخلب عن وتعقبت ،( )أراده أمر من ينصف أن( التعقيب) العرب لسان يف جاء

 إذا األمر تعقبت ويقال، تتبعته اخلب وتعقبت ،( )عنه ؤالـللس وُعْدَت ، فيه تـَكك

 .(3)ثانيةً  والنظر التدبر :والتعقيب، تدبرته

 التدبر :التعّقبو، تدبرته إذا األمر تعقبُت  ويقال، تتبعه :اخلب تعّقب :الزبيدي وقال

 لنفس صُأرخ   مل؛ أي فيه أنظر ارجوعً  أي امتعقبً  قولك عن أجد مل :ويقال، (4)ثانيةً  والنظر

 َك إذا اخلب عنتعّقب و ،فيه كان بذنٍب  أخذه :وتعّقبه، (7)أدعه أم آتيه ألنظر فيهتعّقب ال

 كنت َمنْ  غري سألت إذا اخلب تعقبُت  ويقال، (6)ندم :أمره منتعّقب و، عنه للسؤال وعاد فيه

 .(5)منه بخريٍ  َب فَعقر  اخريً  إيلّ  فالن أتى :ويقال، ةٍ مر أول سألته

 

 

                                                           

 .3 32لسان العرب (  )

 .6 32املرجع السابق (  )

 .5 32املرجع السابق ( 3)

 .، تقيق عبدالستار أمحد فراج2 4/ 3تاج العروس ( 4)

 .  4/ 3املرجع السابق ( 7)

   4/ 3املرجع السابق ( 6)

 .  4/ 3املرجع السابق ( 5)
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 :اوفالنً  ،ندم :أمره ومن، ( )أخرى بعد مرةً  أتى :بخريٍ  فالنتعّقب  :الوسيط املعجم ويف

 .( )منه كان بذنٍب  أخذه :اوفالنً ، عثرته أو فالنٍ  عورةتعّقب  :يقال؛ تتبعه

 انـالنس وأخذ، اقبةـوالع، والتدبر، رـوالنظ، وعـالرج هو :التعّقب ونـيك وبذلك

 العثرة أو العورةتعّقب و، األمر تتبع هو( التعّقب) معنى عىل ينطبق الذي نىـواملع، بذنبه

 .فالنٍ  عند

 :اللغة يف االعرتاض

 دون اليشء اعرتض :يقال، النهر يف املعرتضة كاخلشبة، اعارًض  صار :اليشء اعرتض

 إذا الشهر واعرتضُت ، لقائده يستقم مل :َرَسنِه يف الفرس واعرتض، دونه حال؛ أي اليشء

 .(4)املنع :واالعرتاض ،(3)فيه وقع أي :افالنً  فالنٌ  واعرتض، أوله غري نم ابتدأته

 :ااصطالًح  االعرتاض

 ندـفع، الهــاستعم االتـم الفـباخت الحــاالصط يف رتاضــاالع ومـمفه يتعـدد

 :ـوـنح ما لغرضٍ  تيـجل يـب ةــالواقع لةـالم بتلك اخاًص  امصطلحً  ونــيك: (7)اةـالنح

 غري، رفييــالص دـعن اصـرفيً  امصطلحـً ـدمـيستخ ومل، (امتهدً  ـ اهلل هــرمح ـ زيدٌ  كان)

                                                           

 .3 6املعجم الوسيط (  )

 .3 6املرجع السابق (  )

 .204 / 3الصحاح ( 3)

 .420/ 0 العروس  تاج( 4)

 .3 ص  رسالة ماجستري ،ملهدي القرين ،اعرتاضات الريض عىل ابن احلاجب يف شح الشافية ، ( 7)
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 بعضه وربط نص   توضيح يف وغريهم واألصوليي والصفيي النحاة عند تستخدم أّنا

 .وعرضه نسقه وترتيب ببعٍض،

 رأٍي  أو ذهٍب ـم الةـاستح انـبي به يراد دليٌل  أو ةٌ ـحج :هوف ناـه رتاضـاالع نىـمع وأما

 .( )ما

 .ما رأٍي  أو مذهٍب  يف خطأٍ  لبيان حجةٍ  أو بدليلٍ  النحوي احلكم رد :بأنه القول ويمكن

اح كالم يف االعرتاض لفظ يستخدم ما اوغالبً   مفهومه عرتاضاال ألن ؛املتون ألحد الرش 

 .الصواب وجه عىل العلمية واحلقيقة املعنى بيان هو وإنام، للخطاء اقصديً  اتتبعً  ليس

 وذلك ـالـاالستعم يف طـتتل وقد، اقـالسي هذا يف اتـاملصطلح ضـبع رـوتظه

 .( )  واملؤاخذات، االستدراكات :ـوـنح

 استدرك :منظورٍ  ابن وقال، إليها املسبوق العلمية احلقيقة إىل إضافةٌ  يه :االستدراكات

 .سيبويه عىل الزبيدي استدراكات :نحو، (3)به إدراكه حاول :باليشء اليشء

 ويف ،عاقبه :مؤاخذةً  بذنبه وآخذه :(4)منظورٍ  ابن وقال، عّقباتالت من نحو :واملؤاخذات

 .للمبد الغلط مسائل ومنها، (7)چ ٿ  ٺ  ٺچ :التنزيل

                                                           

 .7 املعجم الفلسفي (  )

 .4 عرتاضات الريض عىل ابن احلاجب يف شح الشافية ، ملهدي القرين ،رسالة ماجستري ، ص ا(  )

 .364 /  لسان العرب ( 3)

 .36/  املرجع السابق ( 4)

 .42: سورة العنكبوت، آية رقم( 7)



19 
 

 :أهها ومن عّقباتالتو االعرتاضات هذه أسباب ( )األستاذ مهدي القرين  وذكر

 عىل السامع أحدهم يقدم كأن وذلك، الصناعة أصول إىل النظر يف االختالف 

 هذا نتاج إال والكوفيي البصيي بي االختالف وما، العكس أو القياس

 األخذ يف فريٌق  يتشدد بأن وذلك؛ الواحد األصل يف االختالف وكذا؛ االختالف

 .والرديئة الضعيفة اللغات عىل فيعتمد آخر فريٌق  ويتساهل، القبائل بلغات

 يف االختالف سبابأ من كبريٌ  سبٌب  وذلك، وتفسريه لنصا فهم يف االختالف 

 .جيعها العلوم

 والدل باملنطق والصفيي النحاة من كثريٍ  تأثر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .7 اجب يف شح الشافية ـ ماجستري ـ ملهدي بن عل مهدي القرين ص اعرتاضات الريض عىل ابن احل(  )
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 :حروف املعاين وفيها املباحث التالية :األول الفصل

 

 ."فعلت لو أن واهلل" :نحويف ( أنْ )معنى  :األول املبحث

 .اّنيً ( إنّ ) خب ميء :الثاين املبحث

 .ولكنّ  وأنّ  إنّ  خب يف الفاء زيادة :الثالث املبحث

 .والنهي النفي يف( بل) عىل( ال) زيادة :الرابع املبحث

 .االستفهام أسامء عىل( أمْ ) دخول :اخلامس املبحث

 .مهام عىل الر حرف دخول :السادس املبحث

 .كأّين متييز يف ِمنْ  لزوم :السابع املبحث

 .الكاف تعّلق :الثامن املبحث
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 "فعلت لو أنْ  واهلل" :نحو يف( أنْ ) معنى :املبحث األول

 

 بعـد( أنْ ) باطـراد ُتزاد" :ولهــبق( أْن لو فعـلت واهلل) يفعصفوٍر  ابن حّيان أبوتعّقب 

 لو أنْ  واهلل :نحـو( لو) يليه الذي القسم وبعد. ..لوجوٍب  وٍب ـوج حرف هي التي، (ملّا)

 .( )"عليه دخلت وما( لو) والواب، رابطةٌ  ذلك يف أّنا إىلعصفوٍر  ابن وذهـب. ..فعلت

 خلوه هو املضارع يف يعمل الذي؛ أي والازم الناصب من لتعريه املضارع الفعل يرفع

 وينصب، معنوي   عامٌل  للمضارع الرافع أن خالف وال، الزم وعامل النصب عامل من

 أربعة فلها (أنْ ) فأما ،( )وإذن، وكي، ولن، أنْ  :هي أحرٍف  بأربعة ارعـاملض لـالفع

 :(3)مواضع

 املضارع الفعل ينصب، امصدريً  احرفً  تكون أن. 

 الثقيلة من مففةً  تكون أن. 

 (أي) بمعنى مفرسةً  تكون أن. 

                                                           

ب (  ) َ  . 66 / 4ارتشاف الَّضر

 .7/ 4شح التسهيل (  )

 .62 /  مغني اللبيب ، و6  ، والنى الداين    ، ورصف املباين 76األزهية يف علم احلروف ( 3)
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 زائدةً  تكون أن. 

 :( )مواضع أربعة عىل فتكون الزائدة "أنْ " فأما

 ٻ  ٱ ژ :اىلــتع ولهــق وــنح ( )ثرــاألك وهو  ةـالتوقيتي "ملرا" دـبع ونـتك أن  

 زائدةٌ ( أنْ ) أنّ  اآلية ذهــه رابــإع يف اسـالنح رــوذك، (3)ژ  ٻ  ٻ

  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄچ :اىلــتع ولهــوق، (4)للتوكيد

 مع لةـهملا تفيد (ملّا) دـبع دةٌ ـزائ( أنْ ) أنّ  درويش الدين يـحمي رــذك ،(7)چ   ڇ  چ

 جاءواملرا أْن  :ولكـق وـونح، (6)هامـبين صلاف ال اورينـمتج وقتي يف بـالرتتي

 .(5)ذهبت

                                                           

 .27 /  ، ومغني اللبيب    الداين  ، والنى6  ، ورصف املباين 60األزهية يف علم احلروف (  )

 .26 /  مغني اللبيب (  )

 .66:  سورة يوسف، آية رقم( 3)

 .7  /  إعراب القرآن ( 4)

 .33: سورة العنكبوت، آية رقم( 7)

 .0 4/ 5إعراب القرآن وبيانه ( 6)

 . 7 / 3الكتاب : انظر( 5)
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ابن ك ويـيـالنح من رينــاملتأخ ضــبع رـذك كام اّطـرادب املوضـع ذاـه يف وُتزاد 

 هذا يف إال بقياسٍ  تزاد ال إّنا :وقالوا، (4)أيب حّيانو، (3)واملرادي ،( )واملالقي، ( )مالٍك 

 .(7)املوضع

 (6)أرقم بن ِعْلباء كقول، هبا املجرور واالسم التشبيه كاف بي تقع أن: 

ـممُ  بوجـهٍ  توافينـا افيومـً   (5)السلمْ  ناض إىل تعطو ظبيةٍ  كأنْ                                         قسر

 يثـح، ريةـالشع روراتـالض من عـوضـامل ذاـه يف اـزيادت عصفوٍر  ابن عدر  دـوق    

 يحـفص يف فيه تزادان ال عـوضـم يف يدـالتأك ريقـط ىلـع( إن)و (أنْ ) زيادة" :(0)قال

 :اليشكري رصيمٍ  ابن قول( أن) زيادة فمن، الكالم

                                                           

 .6 7 / 3شح الكافية الشافية البن مالك (  )

 .6  املباين يف شح حروف املعاين رصف (  )

 .   النى الداين يف حروف املعاين ( 3)

ب من لسان العرب ( 4) َ  . 66 /  4ارتشاف الَّضر

 .57 /  7التذييل والتكميل أليب حيان ( 7)

راجم ، ومعجم ت324معجم الشعراء : ِعْلباء بن أرقم اليشكري، َاعر جاهل عارص امللك النعامن بن املنذر، انظر( 6)

، ولـ كعب بن أرقم اليشكري يف لسان العرب 60 ، وُنسب أيًضا لزيد بن أرقم يف النصاف ص 730الشعراء الكبري 

36 /363 . 

،  4/7، وَـرح التسـهيل 6 7 بالـر يف َــرح الكـافـية الشـافـية ( ظـبية)البيـت من البحـر الطــويل، رويت ( 5)

، وهع اهلوامع    /3، واملساعد 5  ، ورصف املباين    ، والنى الداين 26 / ، ومغني اللبيب 76وضائر الشعر 

ب 54 / 7، والتذييل والتكميل 6 4/ 3، وحاَية الصبان 6 3/  َ ورويت بالرفع .  66 /4، وارتشاف الَّضر

:  قسم، امل75 ورويت بالنصب والر يف األصمعيات .   2/4 ، وخـزانة األدب    والنصب والر يف  الكــامل 

ضب من َجر البادية، والشاهد يف البيت :  ترفع رأسها ويدهيا، لتناول أوراق الشجر، والسلم:  املحسن الميل، تعطو

 ( .كأن ظبية)بي الكاف ومفوضها يف ( أن)زيادة 

 .76ضائر الشعر ( 0)
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ـم بوجـهٍ  توافينـا اويومـً  السلمْ  وارق إىل تعطو ظبيةٍ  كأنْ                                       ُمقسر

 قال حيث، بالشذوذ املكان هذا يف زيادتا عىل، ( )واملالقي، واملرادي، ابن مالٍك  وحكم 

 ظبية بنصب يروى، البيت. ..ظبية كأن :قوله يف كام الر افـك بعد زيادتا وَذ :مالٍك ابن 

 والكاف، أن زيادة عىل وبجرها، حمذوف واالسم، اخلب أّنا عىل وبرفعها، كأن اسم أنه عىل

 بي تقع أن نادر وهو" :قال حيث، (3)ةً نادر ناـه زيادتا ابن هشامٍ  لـوجع ،( )هٍ تشبي حرف

 :كقوله ومفوضها الكاف

 "السلم وارق إىل تعطو ظبيةٍ  كأن

 .َاّذةٌ  املوضع هذا يف( أن) زيادة أن وأرى

 (4)حجرٍ  بن أوس كقول "إذا" بعد تقع أن: 

  ُلرةِ  يف يدٍ  معاطي                                                 كـأنـهُ  أنْ  إذا حتى فأْمَهَلـهُ 
ِ
 (7)غامـرُ  املاء

                                                           

 .5  ، ورصف املباين    ، والنى الداين  7/ 4شح التسهيل البن مالك (  )

 . 7/ 4التسهيل  شح(  )

 .26 /   مغني اللبيب ( 3)

معجم : قائل البيت هو أوس بن حجر، من  فحول الشعراء الاهليي، عده ابن سالم من َعراء الطبقة الثانية، انظر( 4)

 . 4الشعراء الاهليي ص 

وهع اهلوامع 367/  ، وشح التصيح 2  /  ، ومغني اللبيب  5ديوانه : البيت من البحر الطويل، انظر( 7)

 ( .إذا)بعد ( أن)من غمره املاء إذا غطاه، الشاهد يف البيت زيادة :  املتناول، غامر:  ، املعاطي6 3/ 
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 هو املوضع هذاو ،( )امرتوكً  أم امذكورً  كان سواءٌ  ،"لو" و القسم فعل بي تقع أن 

 .املسألة موضوع

 :املسألة دراسة

 أّنا إىلعصفوٍر  ابن فذهب ،عصفورٍ  وابن حّيان أبو ومنهم "أنْ " معنى يف النحاة اختلف

 إذ عليه مـباملقس به املقسم يربط الذي احلرف فإن" :فقال، عليه ملقسمبا به للمقسم رابطةٌ 

 كراهةً  بالالم التيان وزــي وال، ورٌ ـعم قام دٌ ـزي قام لو أنْ  واهللِ :وـنح، (أنْ ) هو إنام ذاك

 أن يعنـي هذا ( )"وعمرٌ  لقام زيدٌ  قام لو واهللِ يوز فال، (لو) والم القسم الم بي المع من

 .وعمرٌ  قام زيدٌ  قام لو :هو القسـم وجواب، للقسـم جواب ال "لو" لـ جواب "وعمرٌ  قام"

 ترك ثرـواألك ةٌ ـرابط أّناوٍر ــعصف ابن قول  امٍ ــابن هشو يشـال رـناظ عدـواستب

عصفوٍر  ابن مقرب ويف" :ابن هشامٍ  قال حيث، كذلك ليست الروابط روفاحل ألن؛ (أنْ )

  اـتركه ثرــاألك أن دهـويبع مـبالقس وابـال لربط به  يءـج رٌف ـح ذلك يف أّنا

 كانت لو( أنْ ) أنّ " :ايًض أ اليش رـظنا وذكر، (3)"ذلكـك تـليس ةـالرابط روفـواحل

 يف أنْ  وترك، وعمرٌ  لقام يدٌ ز قام لو واهلل :قولنا جواز يف َبهةٌ  وال، ذكرها بـلوج ربطـلل

 . (4)"ذكرها من أكثر مثله

                                                           

 .364/  ، وشح التصيح 26 /  ، ومغني اللبيب 6 7 / 3، وشح الكافية الشافية 25 / 3الكتاب (  )

 .20 /  ، ومغني اللـبيب 27 /  ، واملقـرب    ، والنى الداين 777/  شح جل الزجاجي البن عصفور (  )

 .26 ، 20 /  مغني اللبيب ( 3)

 . 0/ 2 خزانة األدب ( 4)
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 :األول قولال :قولي فذكر، قوله يف واضطربعصفوٍر  ابن ولـق حّيان أبوتعّقب  وقد

 يف( املعرب ارعـاملض لـللفع بـالنواص) باب يف حّيان أبو ححـص يثـح زائدةٌ  أّنا

 أّنا إىل بـذه الذيعصفوٍر البن  ولــق ابلـمق يف، ويهـسيب بـمذه( االرتشاف)

 أن ملّا :ولكـق وـفنح الغوً  فيه ونـتك الذي وجهـال فأما" :يقول ويهـسيب ومذهب، ( )رابطةٌ 

 ولـق ذاـوه" :ابن هشامٍ  وقال ،( )"رمتكـألك لتـفع لو أنْ  واهلل وأما ،ذهبت اءواـج

 املعنى لتأكيد زائدةٌ  "أنْ " أنّ  إىل (7)ابن عقيلٍ و، (4)الشجري ابن وذهب، (3)"وغريه سيبويه

 .وتقويته

 آخر ووجه" :بويهسي بقول زائدةٌ  هي بل رابطةً  ليست "أنْ " أن عىل حّيان أبو واستدل 

 جاءوا أنْ  ملّا :قولك فنحو الغوً  فيه ونـتك الذي الوجه فأما" :قال ثم "الغوً  فيه تكون

 .(6)"ألكرمتك فعلت لو أنْ  واهلل وأما ،ذهبت

 فليست( ألكرمتك جئتني لو أنْ  واهلل) :قولك يف( أنْ ) فأما" :الفاريس أبو عل   وقال

 الالم هذه أن بينهام عنده الشبه ووجه ،(5)"لِئنْ  تلحق التي الالم مثل هي ولكن، بزائدةٍ 

 بالزاء تعّلق وإنام، نفسه عليه املقسم يكن مل عليه دخلت ما ألن؛ أخرى وحذفت تارةً  ثبتتأُ 

                                                           

ب (  ) َ  . 66 / 4ارتشاف الَّضر

 . 7 /  3كتاب سيبويه (  )

 .20 /   مغني اللبيب ( 3)

 .76 / 3أمايل ابن الشجري( 4)

 .   /  3املساعد ( 7)

 . 7 /  3كتاب سيبويه ( 6)

 .674املسائل البصيات ( 5)
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( أنْ ) أن ذلك ومعنى ،( )وتذف تثبت أّنا يف مثلها( أنْ )و ،احلقيقة يف عليه املقسم هو الذي

 تلحق التي المـال بهـتش وإنام زائدةً  ليست هي( رمتكـألك جئتني لو واهلل) :ولكـق يف

 ذلك علـى سيبـويه نص وقد، رىـأخ ذفـوت تارةً  تثبت أّنا بينهام الشبه ووجه، (لئن)

 أنْ  واهلل أما :ولهــق يف مـالقس الم بمنزلة فتكون أن وأما" :الـفق ويهـسيب قويل أحـد وهـو

 مـالقس يف اتوكيدً  كانت كام، فعل أنْ  ملّا :ولكـق يف اأيًض  اتوكيدً  وتكون. ..لفعلت فعلت لو

 قوله يف األوىل( ما) عىل الداخلة الالم( القسم يف) بقوله ويعني ،( )"ما مع إنْ  كانت وكام

  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱچ :تعاىل

 لئن واهلل :قولك يف( إنْ ) عىل الداخلة والالم، (3)چ ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  ہ

 .(4)(القسم يف األفعال باب) يف ذلك ذكر كام ،ألفعلنّ  فعلت

 :(7)الشاعر قول املذكور فمن، امذكورً  يكون وقد احمذوفً  القسم فعل يكون وقد

 (6)مُ لِ ظْ مُ  الرش   من مٌ وْ يَ  لكمْ  لكان                                      ـمُ تُ وأنْ  ـانَ يْ قَ التَ  لـو أنْ  ـمُ ِس قْ فأُ 

                                                           

 .677، 674املسائل البصيات (  )

 .   / 4الكتاب (  )

 . 0: سورة آل عمران، آية رقم( 3)

 .25 / 3الكتاب ( 4)

قائل البيت هو املسيب بن علس، وهو أبو الفضة زهري بن علس، واملسيب لقٌب له، وكان من الشعراء املقلي يف ( 7)

 .337الاهليي معجم الشعراء : الاهلية، انظر

، وشح الكافية الشافية 26 /  ، ومغني اللبيب 25 / 3البيت من البحر الطويل، وهو من َواهد الكتاب ( 6)

، وحاَـية الصـبان  0 ، وضـرائر الشعر 0 3/   ، 47 / 4، واخلـزانة  7/ 4، وَــرح التسهيل 6 7 /3

فهي ( لو)وبي ( أقسم)بي ( أنْ )حيث وقعت ( ن لوفأقسم أ:  )، الشاهد يف قوله364/ ، وشح التصيح 6 3/4

 .زائدة
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 :( )الشاعر قول املحذوف ومن

 ( )يِق تِ العَ  وال تأنْ  ر  باحلُ  وما                                        اُحـر   َت نْ ــكُ  ـوْ لَ  أنْ  واهللِ  أمـا

 ذيـوال" :قالف الثقيلة من مففةٌ  تكون( أنْ ) أنّ  ىلإ الثاين القول يف حّيان أبو وذهب

( لو) بـ لتـوص التي يـوه لةــالثقي من ةــاملخفف أّنا وهو، ذهــه( أنْ ) يف إليه بــنذه

 لكان ذاـك انـك لو أن مـأقس :قيل إذا أنه ديرهـوتق، (3)چ  ٿ  ٿچ :اىلـتع ولهـكق

 إسقاط عىل إليها وصل قد القسم فعل ويكون، كذا لكان كذا كان لو أنه أقسم :فمعناه، كذا

 مففةٌ  أّنا عىل يدل مكاّنا املشددة أن فصالحية، كان لو أنه عىل أقسم :؛ أيالر حرف

 اطـإسق طريق عن( أن) لـ وصل مـالقس فعل أنكالم أيب حّيان  من لنا يتضح ،(4)"منها

 .الثقيلة من ةٌ ـمفف هي؛ فلذلك الر حرف

 :الراجح القول

 إليه ذهـب وما، زائدةً  تكون( أنْ ) أنّ  وهو حّيان أبو إليه ذهب ما هو عندي والراجح

 اوً ـلغ فيه ونـتك الذي وجهـال فأما" :ويهـسيب قال حيثأيب حّيان  رأي يقـوي سيبـويه

                                                           

 .ائل البيت مهولق(  )

، وتوضيح املقاصد 364/  ، وشح التصيح  4 / 4البيت من البحر الوافر، وهو بال نسبة يف خزانة األدب (  )

مغني اللبيب ، و   ، والنى الداين 6  ، ورصف املباين    /3، واملساعد 7 3/ ، وهع اهلوامع 34  /3

واهلل )الكريم األصل، وهو ضد الرقيق، الشاهد يف قوله :  الكريم األصل والفعال، والعتيق:  ، واحلُّر من الرجال25 / 

 .فهي زائدة( لو)وبي ( واهلل)بي ( أن)حيث وقعت ( أن لو كنت

 . 6 : سورة الن، آية رقم( 3)

ب ( 4) َ  .7 3  / ، وهع اهلوامع 556 ، 557 ارتشاف الَّضر
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 ما يقوي فهذا ،( )"ألكرمتك أْن لو فعـلت واهلل وأما ،ذهبت جاءوا أن ملّا :ولكـق وـفنح

 نّ إ إذ ؛مستبعدٌ  فهذا رابطةٌ  (أنْ ) أنّ  منعصفوٍر  ابن إليه ذهب ما وأما ،حّيان أبو إليه ذهب

 عندما أنك ترى أال، ذكرها لوجب رابطةً ( أنْ ) كانت ولو ،كذلك ليست الروابط حروف

 يف زيادةً  ذلك يف إنّ  بل ؟يتغري ال املعـنى أن جتد ،( )(ألكرمتك فعلت لو أنْ  واهلل أما) تقول

 .، واهلل تعاىل أعلموتثبيته املعنى تأكـيد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 7 /  3الكتاب (  )

 . 7 / 3املرجع السابق (  )
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 اّنيً  إنّ  خب ميء :املبحث الثاين

 

 خبه ما عىل( إنّ ) دخول ويف" :بقوله اّنيً  إنّ  خب ميء يفعصفوٍر  ابن حّيان أبوتعّقب 

 شحه يف ذلك وتأول، للجمل الصغري شحه يف جوازهعصفوٍر  ابن صّحح، خالٌف  ّنٌي 

 .( )"الكبري

 وأخوات، التأكيد ومعناها، بـاخل عـوترف مـاالس بـتنص التي روفـاحل من هي :إنّ 

 ومعناها( ليت)و، التشبيه ومعناها( كأنّ )و ،التأكيد معناها وكذلك، (ولكنّ ، أنّ ) :إنّ 

 فأَبهت اءـباألسم ةٌ ـمتص روفـاحل ذهـوه، رتجيــال ومعناها( لـلع)و ،نيـالتم

 يطلب ما منها أَبهت ألّنا؛ اآلخر ونصبت، االسمي أحد ورفعت فعملت، األفعال

 .( )اآلخر وينصب أحدها يرفع اسمي األفعال من يطلب وما، اسمي

 :املسألة دراسة

 ذهبعصفوٍر  ابن أن حّيان أبو فذكر ّنٌي، خبه ما عىل( إنّ ) دخول حول النحاة اختلف

 حيث ،عصفورٍ ابن  قاله ما نص اأيًض  وذكر ،ّنٌي  بهـخ ما ىلـع( إنّ ) ولـدخ وازـج إىل

                                                           

ب(  ) َ  .43  / 3ارتشاف الَّضر

 .64 املقرب (  )
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 روفـاحل ذهـهل ابً ــخ اـوقوعه يـفف ذبـوالك دقـللص لةـاملحتم غري لةــالم أما" :قال

 :( )الشاعر قول ذلك بعد وذكر ،( )"خبها موضوع يف تقع أّنا والصحيح، خالٌف 

َسبوا ال                                      سيّدُهمْ  أْمسِ  َقتَْلتُم الِذينَ  إنّ   (3)َناَما َليْلِكم عن َليَْلُهم َتْ

 ذلك وتأول:(4)ّنٍي  جلة وهي( إنّ ) خب موقع( تسبوا ال) قوله فأوقع" :حّيان أبو وقال

 :لكم  أقول :قال كأنه، القول إضامر عىل ذلك يمل أن فينبغي :قال حيث الكبري شحه يف

 .(7)"نامَ  ليلكم عن ليلهم تسبوا ال

 ابن كتب إىل فرجعت ّنٌي، خبه ما عىل( إنّ ) ُيدخلعصفوٍر  ابن أن حّيان أبوتوّهم 

 إنام وجيعها" :املقرب يف قال حيث ّنٌي، خبه ما عىل( إنّ ) يدخل ال أنه فوجدتعصفوٍر 

 وكم االستفهـام واسم الشـرط اسم إال، هلا اساًم  كان مبتدأً  كان فام :واخلب املبتدأ عىل يدخل

 كان وما، اهلل يمناو، التعجبية( ما) كـ؛ االبتداء عىل الـرفع فيه التـزم اسمٍ  وكل، اخلـبية

 وأسامء، والكذب للصدق املحتملة غري المل إال هلا اخبً  يكون فإنه للمبتدأ اخبً 

 غري المل تقع مل وإنام" :يزّجاجال جل شح يف قال ثم، (6)"اخلبية وكم االستفهام

                                                           

ب 33/ 7التذييل والتكميل (  ) َ  .43  / 3، وارتشاف الَّضر

 البيت أليب ُمْكِعت أخي بني سعد بن مالك ياطب به بني سعد بن ثعلبة يف َأن غالم منهم قتلوه، وهو َاعر بني(  )

 . 6 / 6أسد الغابة : أسد، قدم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأنشده َعًرا، وقد اخُتلف يف اسمه، انظر

، واملسـاعد 33/ 7، والتـذييل والتكـميل 4 4/  شح جل الزجاجي : البيت من البحـر البسـيط، انظـر( 3)

 .02/  بن الشجري ، وأمايل ا  /  ، وشح التسهيل 45 / 2 ، وخزانة األدب 326/ 

ب ( 4) َ  .43  / 3ارتشاف الَّضر

 .4 4/  شح جل الزجاجي البن عصفور ( 7)

 .64 املقرب ( 6)
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 وذلك، احلروف هذه ملعاين معناها ملناقضة احلروف هلذه اأخبارً  والكذب للصدق املحتملة

 اخبً  اأيًض  عـتق ومل" :قال ثم ،"بـالطل اهاـمقتض ذبـوالك دقـللص لةـاملحتم لةـالم أن

 ونــيك أن لـُيتم ما إال دـيؤك وال ،يدـللتأك رفـاألح ذهـه ؛ ألن(ولكنّ ، وأنّ ، إنّ ) لـ

 ائدةـف فال اطبـاملخ حق يف رــواستق ثبت دـق ما وأما ،اطبـاملخ قـح يف ونـكي أاّل و

 ال أنهعصفوٍر  ابن كالم من فالواضح ،( )"املخاطب عند ثابٌت  المل هذه يف والطلب، يهـف

 .اّنيً  خبه كان ما عىل إنّ  يدخل

 كان وإن، املبتدأ بـخ يف كام، هلام اخبً  اـوعهـوق من امنعً  أرى فال" :يـالرض وقال

أبو عل   وقال ،( )"بك امرحبً  ال وإنك، تَّضبه ال ازيدً  نإ :نحو، قلياًل 
 ستبعدأ كنت قد":(3)

 :الشاعر قول يب مرّ  حتى، والنهي األمر بجملتي الخبار سيبويه إجازة

َسبوا ال                                   سيّدُهمْ  باألمسِ  َقتَْلتُم الِذينَ  إنّ   "َناَما َليْلِكم عن َليَْلُهم َتْ

 أن حقه باخل ألن ؛هبام الخبار يضُعف والنهيّية ةاألمريّ  الملتان" :الشجري ابن وقال

 : (7)الشاعر قول ذلك عىل الشواهد ومن ،(4)"والتكذيب للتصديق حمتماًل  يكون

 

                                                           

 .7 4/  شح جل الزجاجي البن عصفور  (  )

 .330/ 4شح الريض للكافية (  )

 .02/  أمايل ابن الشجري ( 3)

 .02/  املرجع السابق ( 4)

ح بن قيس بن طريف بن عمرو، والميح لقبه، وهو تصغري الَْمح وهو مصدر َجََح قائل البيت هو منقذ بن الّطاّم ( 7)

الفرُس بصاحبه، إذا ذهب به وجرى جرًيا غالًبا َجًْحا وجاًحا، والّطاّمح أبو املنقذ هو صاحب امرئ القيس الذي دخل معه 

 . 7 /  شح اختيارات املفضل : إىل بلد الروم، انظر



33 
 

 ( )لِلّشيِب  ُتنِْصْبك ال ةَ ـالرياض إنّ                              اِدقةٌ ـَص  وهي لقالْت  ابْت ـأص ولو

 .قبلها القول فعل بإضامر يؤولوّنا ؛ وهلذااّنيً  إنّ  خب وقوع هو البيت هذا يف والشاهد

 وتأولوا، َيوخنا نصوص وعليه، يوز ال ذلك أن نختاره والذي" :حّيان أبو وقال

 ُتنِْصبك ال أقول :ذلكـوك، بواـتس ال مـلك ولـأق؛ أي القول ارـإضم ىلـع البيتي

 الكبري شحه يف احلسن أبو اذـاألست تأوله وكذلك ،القول رـيضم ما اوكثريً ، للشيب

 .( )"للجمل

 :الراجح القول

 يقتضـي نهــيال ألن ّنــٌي؛ خـبه ما عىل( إنّ ) دخـول عــدم هو عندي الراجـح

 أاّل و  يكـون أن ُيتمل ما إال تؤكد وال ،وتقـويته الكالم لتأكيد فهي( إنّ ) وأما ،الطلب

 ابن نـع حّيان أبوقاله  ما أما، ّيانـح أبو يهـإل بـذه ما ذاـوه، اطبـاملخ قـح يف ونــكي

حيث ذكر أن ابن عصفور قال هذا القول يف شحه الصغري  ،لم أجـده يف كـتبهفوٍر ـعصف

 إىل فرجعت، الذي مل يصل إلينا ، وكذلك ذكر أن ابن عصفور تأول ذلك يف شحه الكبري 

 َذ وإنامما خبه ّنٌي  عىل( إن) يدخل العصفوٍر  ابن أن ووجدت الكبري المل شح

                                                           

، ورصف 4/330، وشح الريض 45 / 2 ، وخزانة األدب 6/ 4األَباه والنظائر : البسيط، انظر البيت من البحر(  )

ب 34، واملفضليات 73 / ، وشح اختيارات املفضل  0/ ، وأمايل ابن الشجري 2  املباين  َ ، وارتشاف الَّضر

تذيب :  رياضـة، ال4 4/ ، وَـرح جـل الزجـاجـي البن عصفــور 7/33، والتذييل والتكـميل 43  /3

يب:  تتعبك، الشيب:  األخالق، تنصبك  .البال يسقط عليها الثلج:  جع أَيب، والش 

 .34، 7/33التذييل والتكميل (  )
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، واهلل تعاىل ذلك تأولوا عندما النحاة باقي كشأن َأنه، فيها ذلك وتأول األبيات بعض

 .أعلم
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 ولكنّ  وأنّ  إنّ  خب يف الفاء زيادة :املبحث الثالث

 

 إن كان فإن" :بقوله( ولكنّ  وأنّ  إنّ ) خب يف الفاء زيادة يفعصفوٍر  ابن حّيان أبوتعّقب 

 دخول جوازعصفوٍر  ابن وخص، خبهن يف الفاء دخول جواز يف فاخلالف ولكن وأن

 .( )"وحدها إنّ  خب يف الفاء

 إىل يتج مل عليه باملحكوم به املحكوم ارتباط باملبتدأ امرتبطً  اخلب كان ملا" :السيوطي قال

 عىل الفاء تدخل أال األصل فكان، ذلك إىل والفاعل الفعل يتج مل كام، بينهام رابطٍ  حرٍف 

ظ ملا لكنه، املبتدأ خب من يشء  وهو، دخلت فيه الفاء يدخل ما معنى األخبار بعض يف حُلِ

 يقصد وأن، الصفة أو، بالصلة مستحق   اخلب أن يقصد أن املالحظ واملعنى، والزاء الرشط

 .( )"العموم به

 :(3)وهي صور عىل يكون الائز الفاء دخول

  ڀچ :اىلـتع ولهــق وـنح ام  ـع بلٍ ـبمستق ولةـاملوص (أل) دأـاملبت ونـيك أن :األوىل

 .(4)چ ٿ    ٺ  ٺ    ٺ       ٺ  ڀ  ڀ

                                                           

ب (  ) َ  .44  / 3ارتشاف الَّضر

 .345/  هع اهلوامع (  )

 .346، 340/  ، وهع اهلوامع 332/  شح التسهيل : انظر( 3)

 . :  رقمسورة النور، آية ( 4)
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 جلةٌ  أو، مرورٌ  أو، ظرٌف  وصلته، والتـاملوص من( أل) غري املبتدأ ونـيك أن :الثانية 

 حرف أو، شطٍ  بأداة درةـاملص ريـوغ، املاضية غري ليةـالفع وهي، رطيةـللش تصلح

  ىئچ :تعاىل قوله املجرور مثال، النافية ما أو، بقد أو، ولن، وسوف، كالسي، استقبالٍ 

 .( )چ ی  ی    ی   ی  ىئ

 والفعل واملجرور، الظرف أعني، الثالثة بأحد موصوفةً  عامةً  نكرةً  املبتدأ يكون أن :الثالثة

 .فسعيدٌ  حْزمٌ  عنده رجٌل  :نحو للرشطية الصالح

 رجلٍ  كل :نحو، بمجازاةٍ  مشعرٌ  وهو املذكورة النكرة إىل امضافً  املبتدأ يكون أن :الرابعة

 .فسعيدٌ  حزمٌ  عنده

    ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹچ :نحو باملوصول موصوفةً  معرفةً  املبتدأ يكون أن :اخلامسة

  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ

 .( )چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چچ  چ  ڃ

 .درهمٌ  فله يأتيني الذي غالمُ  :نحو املوصول إىل امضافً  املبتدأ يكون أن :السادسة

 

                                                           

 .73:  سورة النحل، آية رقم(  )

 .62:  سورة النور، آية رقم(  )
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 :املسألة دراسة

 أبو فقال، ؟ال أم دخوهلا يوز هل ولكن وأن إن خب يف الفاء دخول يف النحاة اختلف

 كتب يف وبحثت ،( )"وحدها( إنّ ) خب يف الفاء دخول جوازعصفوٍر  ابن وخص" :حّيان

 ىلـع ألةـاملس ذهـه أبني ولكن، حّيان أبو ذكره ما أجد مل ولكن النحاة وكتبعصفوٍر  ابن

 ولكنّ  وأنّ  إنّ  انـك فإن" :الـفقعصفوٍر  ابن حّيان أبوتعّقب  حيث، حّيان أيب عن ايةـاحلك

 أبو استشهدو، ( )"وازـال حيحـوالص، بهنـخ يف اءـالف ولـدخ وازـج يف الفـفاخل

  ى  ى  ې  ې   ې  ې        ۉ  ۉ  ۅچ :اىلـتع ولهـكق، ريمـالك رآنـالق من حّيان

  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :تعـــاىل وقـــولـه ،(3)چ  ەئ  ەئ  ائ  ائ

 .(4)چ  پ

 عوامل ألّنا اخلب يف الفاء دخول من متنع (كأن وليت ولعل ولكن) أن إىل سيبويه ذهب

 جواز إىل سيبويه ذهبيف( أن) وأما ،العاملة األفعال مرى جاريةٌ  فهي ،واملعنى  اللفظ تغري

 ولذلك ؛واخلب االبتداء معنى مغريةٍ  غري فإّنا عاملةً  كانت وإن ألّنا؛ خبها يف الفاء دخول

 .(7)االبتداء معنى عىل بالرفع عليها العطف جاز

                                                           

ب(  ) َ  .44  / 3 ارتشاف الَّضر

 .44  / 3املرجع السابق (  )

 . 6: سورة آل عمران، آية رقم( 3)

 . 4: سورة األنفال، آية رقم( 4)

 . 2 /  شح املفصل ( 7)
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 ىلـع اءـالف لتـدخ مبتدأ ىلـع االبتداء خـنواس ضـبع لـدخ وإذا" :مالٍك ابن  وقال

 أنّ  أو إنّ  الناسخ يكن مل ما، بـاخل عىل الفاء ولـدخ فامتنع، رطـالش بأداة َبهه أزال بهــخ

 جاز؛ ولذلك االبتداء مع كان الذي املعنى بدخوهلا يتغري مل؛ إذ العمل ضعيفة فإّنا، لكنّ  أو

 أنه ابن مالٍك  كالم من والواضح ،( )"احلال يف يعمل ومل، االبتداء معنى عىل معها العطف

 من بالسامع كالمه عىل واستدل، العمل ضعيفة ألّنا؛ (إّن وأّن ولكنّ ) عىل الفاء دخول ييز

  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې        ۉ  ۉ  ۅچ :تعاىل قوله نحو الكريم القرآن

 :(3)الشاعر قول نحو، الشعر منو ،( )چ  ەئ  ەئ  ائ

 َفِزعُ  مــهِبِ  مْكِري يف أيّن  ن  ــُيظ                                         دـوق ِعداك ىـألق يةٍ ـداه بكل  

وا فَكْي                                          َفَرٍق  من ُأْبِديه ما نّ ـولك كالّ   (4)الّطَمعُ  يب مـفُيْغرهي ُيَغر 

 .(يغروا فكي) :قوله يف وهو، لكنّ  خب يف الفاء زيادة هو البيت هذا يف الشاهد

 :(7)محدان بن املطاع أبو وقال

                                                           

 . 33/  شح التسهيل (  )

 . 6: آية رقمسورة آل عمران، (  )

 .قائل البيت مهول( 3)

شح الكافية الشافية و،  33/ ، وشح التسهيل 45 / املساعد  وهو من َواهدالبيت من البحر البسيط، ( 4)

:  ع  الفزعدااخل:  ُقصد منها الرجل العظيم البصري بعواقب األمور، املكر:  ، الداهية20 / شح األَموين و، 355/ 

 .وفاخل:  اخلائف، الفرق

هو األمري الكبري، الشاعر املجيد، وجيه الدولة، أبو املطاع، ذو القرني بن محدان ابن صاحب املوصل نارص الدولة ( 7)

 .6 5/7 ِسرَي أعالم النبالء : هـ، انظر0 4احلسن بن عبداهلل بن محدان التغلبي، تويف سنة 
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 ( )يُكونُ  َفَسْوف ُيْقىَض  ما وَلكِنّ                                          لُكمْ  اَقالِيً  فارقتُكمْ  َما اهلل َفوَ 

 .لكنّ  خب يف الفاء دخـول جاز حيث( يكون فسوف) :قـوله يف البيت هذا يف والشاهـد

 إن :ويوز" :قال حيث( ولكن وأن إن) خب يف الفاء دخول يوز أنه  ابن عقيلٍ  وذكر

 مع كان الذي املعنى تغري مل ّناأل وذلك ؛ولكنّ  بالفتح أنّ  وكذلك ،درهمٌ  فله يأتيني الذي

 حمجوٌج  وهو، فيه قبله ما بعمل الرشط باسم املبتدأ َبه لزوال ذلك بعضهم ومنع، االبتداء

 .( )"بالسامع

 هذا، و(إنّ ) بعد اءـالف ولـدخ منـع أنه شـاألخف عن روي" :وينـاألَمـ وقال

 زيد :نحو، الرشط أداة يشبه املبتدأ يكن مل وإن، جائزةٌ  رأيه عىل الفاء زيادة ألن؛ جيٌب ـع

 وأسهـل أحسـن اخلب يف الفاء فوجود الرشط أداة يشبه اسم عىل( إنّ ) دخلت فإذا، فقائمٌ 

 .(3)"مستبعدٌ  األخفش عن هذا وثبـوت، َبهـهو (زيد) خب يف وجودها من

 :خــالنواس أما، بهـخ ىلـع اءــالف ولـدخ نعـيم خــالناس إن" :سنـح باســع الـوق

 .(4)"الفاء دخول منها واحدٍ  كل مع فيجوز، متنع فال، ولكنّ ، وأنّ ، إنّ 

                                                           

، وشح األَموين  33/ ، وشح التسهيل 355/  البيت من البحر الطويل، وهو من َواهد شح الكافية (  )

 .يقدر:  كارًها، مبغًضا، ُيقىض:  ، قالًيا 37/ ، وهع اهلوامع 6 3/ ، وشح التصيح 20 / 

 .45 /  املساعد (  )

 .26 /  شح األَموين ( 3)

 . 74/  النحو الوايف ( 4)
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 :الراجح القول

 وأنّ  إنّ ) خب يف الفاء دخول يوز أنه وهو حّيان أبو إليه ذهب ما هو عندي يرتجح الذي

 :اآلتية لدلةل وذلك؛ (ولكنّ 

 بدخوهلا واملعنى اللفظ يتغري وال العمل ضعيفة أّنا. 

  (ولكنّ  وأنّ  إنّ ) خب يف الفاء دخول جواز عىل يدل الذي القرآن من السامع كثرة. 

  الرشط باسم املبتدأ َبه لزوال( ولكنّ  وأنّ  إنّ ) خب يف الفاء دخول النحاة بعض منع 

 .، واهلل تعاىل أعلمفيه قبله ما بعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 والنهي النفي يف( بل) عىل( ال) زيادة :املبحث الرابع

 

( ال) زيدت إذا":بقوله والنهي النفي يف( بل) عىل( ال) زيادة يفعصفوٍر  ابن حّيان أبوتعّقب 

 لتأكيد زائدةٌ ( ال)و ،عمًرا بل ال زيًدا واضب، وعمرٌ  بل ال زيدٌ  قام :نحو أمرٍ  أو إياٍب  بعد

 وال، وعمرٌ  بل ال زيدٌ  قام ما :نحو ّنٍي  أو نفٍي  بعد أو، للول احلكـم جعـل عن الضاب

 وهذا :عصفورٍ  ابن وقال. ..والنهي النفي بقاء لتأكيد زائدةٌ  فهي، برًشا بل ال خالًدا تَّضب

 له يشهد أنْ  إال به يقال أن ينبغي ال، والنهي النفي يف بل عىل ال زيادة من إليه ذهب الذي

 المـك من وعٌ ـمسموٍر ـعصف ابن واستبعده ( )  درستويه ابن إليه ذهب وما، بالسامع

 .( )"(بن ال)و (نا بل)و (نا بن) :(ال بل) يف ويقال، العرب

 .(3)وزائدةً ، وجازمةً ، نافيةً  تكون :ال

 أو الوحدة لنفي أو النس لنفي فتكون العاملة أما، عاملةٍ  وغري عاملةً  تكون النافية :أواًل 

 .النفي ملجرد أو، جواٍب  حرف وتكون عاملةٍ  وغري، عاطفةً 

 إن االسم فتنصب االسمية الملة عىل تدخل، إنّ  عمل العاملة وهي للجنس النافية 

 تنفي وهي، به ينصب ما عىل ُبني  امفردً  االسم كان فإن ،اخلب وترفع، امفردً  يكن مل

                                                           

وي، النحوي، أخذ عن املبد، وكان َديد االنتصار هو عبداهلل بن جعفر بن درستويه بن املرزبان، الفاريس، الَفَس  ( )

شح )وشح كتاب الرمي، و( شح فصيح ثعلب)و( اهلداية)و( الرَاد:  )للبصيي يف النحو واللغة، له مؤلفات منها

وكتاب ( كتاب االنتصار لكتاب العي)و( نقض كتاب ابن الراوندي عىل النحويي)و( أرسار النحو)و( املفضليات

 .36/  ، وبغية الوعاة 60 البلغة : ، انظر( معاين الشعر)و( املقصور واملمدود)، و( بن ساعدة خبقس)

ب (  ) َ  .666 / 4ارتشاف الَّضر

 .67 املعجم الوايف ( 3)
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 رجل ال :نحو مدلوله تت يندرجون الذين جنسها أفراد جيع عن اخلب مضمون

 .الرجال أفراد جيع عن القيام نفيت فقد، قائمٌ 

 رجالن بل الـدار يف رجل ال :نحو، ليس عمـل العامـلة وهي :للوحـدة النافيـة. 

  ٌاحلكم لنفي؛ أي الصواب إىل احلكم يف اخلطأ عن السامع لرد حرف وهي :عاطفة 

 يف ال رابهـإع يف األول مع الثاين ركـشتُ ، عليه وفـللمعط وإثباته وفـاملعط عن

 .البان ال الشجاع ينتص :نحو، حكمه

 بعدها المل تذف ما اوكثريً ، النفي لفادة سؤالٍ  عىل للرد عاملٍ  غري جواٍب  حرف 

 .ونحوه؟ أخوك عاد هل :سأل من عىل اردً ، (ال) نحو

 يف وقعت إذا إال الصدارة ألفاظ من وليست عاملةٍ  غري النفي ملجرد نفٍي  حرف 

    ىئ  ېئچ :تعاىل قوله نحو ليةـوالفع ةـاالسمي لةـالم عىل لـوتدخ، قسمٍ  جواب

 .( )چ  ىئ

 وتلصه زمهـفتج ارعـاملض عىل ولـبالدخ صـتت الناهية ال ىـوتسم، ازمةـال :اثانيً 

 .( )چ ڦ  ڦ  ڤ چ :تعاىل قوله نحو، لالستقبال

 حشو يف وتزاد، وتوكيده النفي تقوية ردـملج المـالك يف لةـالداخ وهي، الزائدة :اثالثً 

 زيادتا ومعنى، عاملةٍ  غري هيو ،(3)چ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ چ :تعاىل قوله نحو، الكالم

                                                           

 .45: سورة الصافات، آية رقم(  )

 .3 : سورة لقامن، آية رقم(  )

 .  : سورة األعراف، آية رقم( 3)
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 العاطفة( بل) قبل وتزاد، دوّنا من املراد فهم إمكانية مع اوتوكيدً  قوةً  الكالم إعطاؤها

 .( )غائٌب  بل ال حاٌض  الطالب :كقولك  لإلضاب

 :املسألة دراسة

 وعمــرٌ  بل ال زيـدٌ  قـام :نحــو األول عـن الضــراب لتأكيـد( بـل) قـبل( ال) ــزادتُ 

 جعـل عن الضـراب لتـأكيد زائـدةٌ  املثالي هـذين يف( ال) فـ، ذاك بل ال هذا وخـذ

 النفي وبعد، نفٌي  واألمـر اليـاب بعـد أّنا إىل ( )  الــزويل وذهـب ،( )للول احلــكم

 .(4)تأكيدٌ  والنهي

 بل ال اخالدً  تَّضب ال)، و(وعمرٌ  بل ال زيدٌ  قام ما) :نحو ّنٍي  أو نفٍي  بعد( ال) وتزاد

 .(7)والنهي النفي بقاء لتأكيد فهي( ابرًش 

 له يشهد أن إال والنهي النفي يف( بل) مع بزيادتا يقال أن ينبغي ال :عصفورٍ  ابن وقال

  وليس، النفي بعد( ال) زيادة درستويه ابن ومنع ،(6)سامعٌ 
ٍ
 :(0)كقوله ،(5)بيشء

                                                           

 .67 املعجم الوايف (  )

 .352/ 3شح التسهيل (  )

عيسـى بن عبدالعـزيز بن يللبخت الـزويل النحـوي، من أهل مراكش، وجزولة من قبائل الببر، لزم ابن بري (3)

بمص، وأخذ عنه النحو واللغة واألدب، وقرأ عليه المل للزجاجي، وسمع عليه صحيح البخاري، شح أصول ابن 

، والبلغة 35 /  بغية الوعاة : هـ، انظر625اٍش عىل المل للزجاجي، تويف سنة الرساج، وله املقدمة املشهورة وهي حو

 .6  يف تراجم أئمة النحو واللغة 

 .  2 /  ، وتوضيح املقاصد واملسالك 5املقدمة الزولية ( 4)

 .  2 /  3توضيح املقاصد واملسالك ( 7)

، ويف حاَية مغني اللبيب 75 / 7، وهع اهلوامع   2 / 3رأي ابن عصفور يف توضيح املقاصد واملسالك ( 6)

 / 62  

 .  2 / 3املقـاصـد واملسـالك  ، وتوضيح62 / ، ومغني اللبيب، 0 4/  شح األَمـوين ( 5)

 .قائل البيت مهول( 0)
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 ( )لِ ـأج إىل ال ىـتراخ عدٌ وبُ  جرٌ ـه                              اغفً ـَ زادين بل ال، رُتِك ـهج وما

 .النفي قبل( بل) عىل( ال) زيادة البيت هذا يف الشاهد

 ابن إليه ذهب وما" :قال حيثعصفوٍر  وابن درستويه ابن إليه ذهب ما حّيان أبو وردّ 

 .( )"العرب كالم من مسموعٌ عصفوٍر  ابن واستبعده درستويه

 بإبدال( نابل)، و(البن)، و(نابن) :بل ال يف ويقال :حّيان أبو قال" :السيوطي وقال

 ولـق( بل) عىل( ال) فيها زادــت التي لةـاألمث ومن، (3)"انونً  اـإحداه أو يـالالم

 :(4)الشاعـر

 (7)وُل ـوُأف َكْسفةٌ  ْمسـللّش  ُيْقَض                              مل وـل مُس ـالّش  بل ال درُ ـالب َوْجُهك

 :(6)الشاعر وقول

 (5)اـــانـولي وثـارةً  دُ ـتزي لـب ال                                    برْيَطةٍ  جيعُ ـالض مَل ـاَت امـوكأن

                                                           

، وشح 62 / ، ومغني اللبيب 75 / 7وهع اهلوامع  ،50 /  شح التصيح : البيت من البحر البسيط، انظر(  )

، والشغاف حجاب القلب وما "متادى"يف رواية أخرى :  ، وقوله تراخى60 / 3، وحاَية الصبان 6 4/  األَموين 

 .املدة:  تطاول وامتّد، واألجل:  الياء وَغًفا، وتراخى:  تعّدى إىل مفعولي:  ييط به من جلدة رقيقة، وزادين

ب (  ) َ  .666 / 4ارتشاف الَّضر

 .75 / 7هع اهلوامع ( 3)

 .قائل البيت مهول( 4)

، وهع 0 4/ يب ني اللب، ومغ50 /  ، وشح التصيح 467/  املساعد : من البحر اخلفيف، انظرالبيت ( 7)

 .الغيبوبة:  فولالتغري إىل السواد، واألُ :  ، الكسفة60 / 3ية الصــبان ، وحا0َ 4/  ، وشح األَموين 75 اهلوامع 

ييم بن عمـــرو بن عبــــاد، من بني ُجشم بن بكــــــر، أبو سعـيــــــد التغلـــــــــبي ( 6) َُ قائل البــيت عمري بن 

 .00/ 7األعالم للزركل : امللقـــــــــب بالقطامي، َاعر غزل فحل، كان من نصارى تغلب يف العراق وأسلم، انظر

املالءة إذا كانت :  ، الريطة465/ 3، 352/ 3، وشح التسهيل 70ديوان القطامي : لكامل، انظرالبيت من البحر ا( 5)

 .رخاء العيش:  قطعة واحدة ومل تكن لفقي، والليان
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 .الياب بعد( بل) عىل( ال) زيادة هو السابقي البيتي يف الشاهد

 :( )الشاعر وقول

 ( )استديام ييَت ــح ما اهللِ ةَ ــطاع                                        بـْل  ال، اهللِ  طاعــة نر متــلر  ال

 .النهي بعد( بل) عىل( ال) زيدت السابق البيت يف

 توكيد يدـفتف( ال) (بل) إىل مـيض قد" :رائيــالسام لــفاض ورــالدكت وقال

 بل ال دٌ ـحمم جاء :وـنح، يـوالنه، يـوالنف، رـواألم، ابـالي بعد وذلك، رابـالض

 بل حمـمدٌ  جاء) قولنا يـب رقـفالف، خلالدٍ  وإثباته دٍ ـحمم عن يءـاملج يـنف ومعناها، خالدٌ 

 فإنه، عنه كاملسكوت صـار األول يف حممدٍ  مـيء أن( خالدٌ  بل ال حمـمدٌ  جاء)، و(الدٌ ـخ

 .(3)"خلالدٍ  وأثبتناه حممدٍ  عن املجيء نفينا الثاين ويف، يصل مل أنه ويوز حصل أنه يوز

 :الراجح القول

 يـالنف يف( بل) قبل( ال) ادةـزي وهو، حّيان أبو إليه بـذه ما هو ديـعن حـوالراج

 لتقرير اتأكيدً  تكون؛ والنهي والنفي واألمر الياب بعد( بل) قبل( ال) زيادة ألن؛ والنهي

 نّ إ قال ومن، يشءٌ  الكـالم من ينقص فلم، عمٌرو بل زيدٌ  قام :قـولك نحـو، وتثبيته املعنى

 اتوكيدً  تكون :وجهي عىل اأيًض  تكون معها( ال) فـ، وجهي عىل النفي بعد تكون( بل)

                                                           

 .قائل البيت مهول(  )

 .352/ 3، وشح التسهيل 75 / 7، وهع اهلوامع 466/  املساعد : البيت من البحر اخلفيف، انظر(  )

 .5  / 3النحو  معاين( 3)
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 بل) ونـويك، للول انفيً ( ال) ونـفيك، عمٌرو بل ال زيدٌ  قام ما :فتقول، انفيً  ونـوتك

 .، واهلل تعاىل أعلمقام ما الذي هو عمٌرو بل؛ أي (عمٌرو
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 االستفهام أسامء عىل (أمْ ) دخول :املبحث اخلامس

 

 عىل أم تدخل" :بقوله االستفهام أسامء عىل (أمْ ) دخول يفعصفوٍر  ابن حّيان أبوتعّقب 

 :الـق ثم "عصفورٍ  ابن كتبـه الذي( الصفار) رحـَـ يف ملا اخالفً  امـاالستفهـ اءـأسمـ

 .( )"اهلل ابـكتـ ـظـحف وعـدم السـارة عىل دلـي يذهـوتلمعصفوٍر  ابن نـم وهــذا"

 :( )أنواعٍ  ثالثة وهي ،وسكونٍ  بفتٍح  :أمْ 

  ٌمنقطعةٌ  أو متصلةٌ  وهي، عاطفة. 

 تعريٍف  أداة. 

  ٌزائدة. 

 :قسامن وهي العاطفة :أواًل 

 اروريً ـض ليس وـفه، اوابً ـج بـتطل وال ويةـالتس زةـهبم بوقةـاملس وهي :لةٌ ـمتص 

 ما وأن، باري  ـإخ سلـوباأل ألن ؛(ال) مةـبكل يهـينف أو( نعم) مةـبكل يثبته بام إال

  ڍ چ :اىلــتع ولهــق وـنح، رـاآلخ عن اـبأحده ىـُيستغن ال هاـقبل وما دهاـبع

                                                           

ب (  ) َ  .226 / 4ارتشاف الَّضر

 .66، واملعجم الوايف 24 النى الداين (  )
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 التعيي وبأم هبا يطلب استفهامٍ  هبمزة مسبوقةٌ  أو، ( )چ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ

 ؟أخوك أم املسافر أأنت :نحو

  ٌفقال، مبناها يف واخُتلف، اهلمزتي إحدى قبلها يكون ال التي وهي :منقطعة 

ًـ  اهلمـزة، و(بل) بـ درـتق إّنا :البصـريون ( بل) بـ تقدر إّنا :قوم وقال، امطلق

 تدل وقد، االستفهام مع الضـراب عىل تدل أن األكـثر أن مالٍك ابن  وذكـر، امطلقً 

 االستفهام أدوات عىل دخلت، االستفهام من تلو قد ولكوّنا، فقط الضاب عىل

 .املسألة موضع هو وهذا ،اهلمزة عدا ما

 .(أل) من بدٌل  وهي، العربية القبائل بعض عند تعريٍف  حرف هي التي :اثانيً 

  ڀ چ :تعاىل قوله ذلك من وجعل، زائدةً  تكون (أمْ ) أن إىل زيد أبو ذهب، الزائدة أم :اثالثً 

 .( )چ ٺ     ڀ

 

                                                           

 .  : سورة إبراهيم، آية رقم(  )

 .3: سورة السجدة، آية رقم(  )
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 :املسألة دراسة

         ے  ھ چ :اىلــتع ولهــقك امهــاالستف اءــأسم ىلــع أم لــوتدخ :حّيان وـأب قال

 فإنهعصفوٍر  ابن كتبه الذي( الصفار) شح يف ملا اخالفً  فصيٌح  كثريٌ  وهو ،( )چ    ے

 :( )قوله إال منه يفظ ال أنه اّدعى

 (3)ومُ ـَمْشك البيِ  يومَ  األِحبّةِ  إْثرَ                                    َعْبَتهُ  َيْقضِ  مل بكى بريٌ ـك لـه أم

 :(4)وقوله

 (7)يُب ـَقلِ  ْرَمَداءَ ـثَ  منْ  هلا ُيَط                                                ةٍ ـّ َرَبِعي ِذْكُرها ما َأمْ  أنَت  ماو

 :(6)وقوله

                                                           

 .04: سورة النمل، آية رقم(  )

من الطبقة األوىل، كان  البيت لعلقمة الفحل، وهو علقمة بن عبدة بن ناشة بن قيس، من بني متيم، َاعر جاهل(  )

معارًصا المرئ القــيس وله معه مساجالت، وكان له ولد اسمــه عل يعد من املخَّضمي أدرك النبي صىل اهلل عليه 

 .736/  معجم تراجم الشعراء الكبري : وسلم ومل يره، انظر

، واألَباه 446/ 4ية للريض ، وشح الكاف62 / 3، واملقتضب 56 / 3الكتاب : البيت من البحر البسيط، انظر( 3)

، وضــرائر الشعر 76/  ، واألصول يف النحو  5 / 3، وهع اهلوامع 06 /   ، وخــزانة األدب 54/ 4والنظائر 

ب 20  َ الفراق، :  الدمعة، أي مل يشتـــف من البكــاء، ألن يف ذلك راحـــة، البي:  ، العبة226 / 4، وارتشاف الَّضر

 .وهي من أسامء االستفهام( هل)حيث دخلت أم عىل ( أم هل كبري)لشاهد يف قوله املجزى، ا:  املشكوم

 .البيت لعلقمة الفحل( 4)

ب  36، واملفضليات  5 / 3البيت من البحــر الطــويل، وهـو من َواهد هع اهلوامع ( 7) َ ، وارتشاف الَّضر

البئر، والشاهد يف :  لوَم من أرض الياممة، القليبقرية با:  ماء لبني سعد يف وادي الستارين، وقيل:  ، ثرمداء226 /4

 .وهي من أسامء االستفهام( ما)دخلت أم عىل ( أم ما ذكرها)قوله 

، واملوَح 457/  ، وللجحاف بن حكيم يف الشعر والشعراء 56 / 3البيت منسوب لزفر بن احلارث يف الكتاب ( 6)

 .46/  ، وحروف املعاين والصفات  7/  ه للمرزبان ، وشح أبيات سيبوي52 يف مآخذ العلامء عىل الشعراء 
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 ( )؟الُئم لك الَمنِي ْل ـه أم لِ ـالَقتْ  عىل                                  َحَضْضَتنِي ُمذْ  ملُتَنِي هل مالٍِك  أبا

 ُيمع ال :الفراء وقال" :حّيان أبو قال ثم، ( )اجدً  قليٌل  وهو، معنى أدات بي المع من وأنه

 يف زيدٌ  وأهْل ، الـدار يف وأهّيم قمُت  أين :يوز ال، واحدٍ  عٍ ـموض يف اميـاالستفه بي

 السارة عىل يدل وتلميـذهعصفوٍر  ابن من وهـذا، انتهـى، الشعـر ضـرورة يف إال، الـدار

 :(3)قـوله نحـو كيف عىل دخلت وقد، اهلل كتاب حفظ وعدم

 (4)بنـبالل ُضنّ  ما إذا أنٍف  ِرْئامن                                به لوُق ـالع طىـُيع ما ينفعُ  فـكي أم

 فلمعصفوٍر  ابن كتب يف بحثت ينإ حيث، أجده ملعصفوٍر  ابن عن حّيان أبو قاله وما

 مل ولكن، حّيان أبو قاله ما نص للسيوطي اهلوامع هع يف وقرأت، حّيان أبو ذكره ما أجد

 عىل (أمْ ) دخول منع إىل الصفار وذهب" :السيوطي قال حيثعصفوٍر  ابن مقصده يكن

 :قوله إال منه يفظ ال :وقال، ىمعنً  أدات بي جع ألنه؛ غريها، و(هل)

 ومُ ـمشك البي يوم بّةـاألح إثر                                     بتهـع يقضِ  مل ىـبك كبريٌ  لـه أم

                                                           

ب 56 / 3، والكـتاب 34 البيـت من البحــر الطـويل، وهـو من َـواهد المــل يف النحـو (  ) َ ، وارتشاف الَّضر

4/ 226. 

ب (  ) َ  .226 / 4ارتشاف الَّضر

: مالك بن عمرو بن عثامن بن تغلب، وقيلالبيت منسوب ألفنون التغلبي، وهو رُصيم بن ُذْهل بن تيم بن عمرو بن ( 3)

معجم الشعراء : ظامل بن معرش، وأفنون لقبه، ويعد من َعراء الطبقة الثالثة الاهليي، َاعر مقّل، له َعر متفرق، انظر

 .0 الاهليي ص 

هلوامع ، وهع ا00 /   ، وخزانة األدب 57/ 4البيت من البحر البسيط، وهو من َواهد األَباه والنظائر ( 4)

ب  5 /3 َ  .63 /  ، ومغني اللبيب 2 2 / 4، وارتشاف الَّضر
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 :ولهــوق

 ُب ــقلي داءـــثرم من هلا َيُط                                                   َرَبعيّة َذْكُرها ما أم أنت ماو

 :ولهــوق

 الئمُ  فيَك  المني هْل  أمْ  لِ القتْ  عىل                                  حضضتني ُمذ ملتني هل مالٍك  أبا

  ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ چ :وقوله ،( )چ  ے  ھ      ھ   ھ  ھ  ہ چ :اىلــتع ولهـوق

"اهلل كتاب حفظ وعدم السارة عىل دليٌل  وهذا :حّيان أبو قال، ( )چ ۅ
(3). 

 ربام أو ،االستفهام أدوات عىل (أمْ ) دخول يمنععصفوٍر  ابن أن حّيان أبو متوهّ  ربام

 .للصفار ينسبه أن من بدلعصفوٍر البن  القول هذا ونسب خطأً  منه حدث

 كلم ائرـس، و(هل) يف ذلك وزـي، و(أمْ ) بعد زةـاهلم يءـجت وال :يـالرض وقال

 .(4)" فيها االستفهام معنى لعروض، االستفهام

 االستفهام وحرفا" :قال حيث االستفهام أسامء عىل ندخالي وأم األلف أن املبد وحكم

 القائل أن ترى أال، كلها احلروف هذه عىل يدخالن ها، و(أمْ )و األلف :ُيفارقانه ال اللذان

                                                           

 .2 : سورة امللك، آية رقم(  )

 .  : سورة امللك، آية رقم(  )

 . 5 / 3هع اهلوامع ( 3)

 .440/ 4شح الكافية للريض ( 4)
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؟ أخوك صنع كيف أم صنعت كيف :وتقول؟ هناك وعمرٌ  هل أم الدار يف زيدٌ  هل :يقول

 .( )"وانتقاهلام لتمكنهام االستفهام حروف عىل احلرفان هذان فدخل

 تدخل فإّنا املنقطعة بخالف االستفهام عىل تدخل ال املتصلة أم":( )السيوطي وقال

      ھ   ھ  ھ  ہ چ :تعاىل قوله يف كام وباالسم، علقمة بيتي يف تقدم كام باحلرف ويكون ،عليه

 ."(3)چ  ے  ھ

 عن مردةٌ  (4)الشارح عند أم فإن ،استفهامي جع فيه وليس" :البغدادي ويقول

 أن إىل ذهب وِمن" :قال ثم ،(7)"اساًم  أم كانت احرفً ، استفهامٍ  أداة بعدها وقع إذا االستفهام

 أم جتريد ادعى تارةً ف، كيف أم :ويف، هل أم :نحو يف كالمه اضطرب ثم، يعيش ابن عاطفةٌ  أم

 املحال من :االستفهـام حريف فصل يف قال، هل عن التجـريد اّدعى تارةً و، االستفهـام عن

 هل أم :نحو، استفهامٌ  وهي أم هل عىل تدخل فقد :قيل فإن ،بمعنًى واحدٍ  حرفي اجتامع

 واآلخر، االستفهـام دهاـأح :معنيـان فيها أم أن فالــواب؟ البيت. ...بكى كبريٌ 

 وبقي االستفهام داللة منها ُخلع هل مع فيها العطــف معنى إىل احتيج فلاّم ، العطـف

 من للتحويل، بل ال بمعنى جتيء أمْ  إنّ  :سيبويه قالولذلك ؛ (6)للرتك بل بمعنى العطف

                                                           

 .62 / 3املقتضب (  )

 .57/ 4األَباه والنظائر (  )

 .2 : سورة امللك، آية رقم( 3)

 .املقصود به حممد بن احلسن االسرتاباذي( 4)

 .05 /   خزانة األدب ( 7)

 .05 /   خزانة األدب ( 6)
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ٍ
  إىل يشء

ٍ
بن ال تابع هذا يف هوو ،واحدٍ  ىبمعنً  حرفي اجتامع املحال من" :قال ثم ،( )"يشء

 .( )" للتأكيد اجتامعهام من مانع ال أنه قبل من ذكرنا وقد، جني  

 أداة بعدها وقع إذا االستفهام عن (أم) يرد االسرتاباذي أن يوضح أن البغدادي أراد

 عن (أم) جتريد اّدعى تارةً ف، كالمه اضطرب يشـيع ابن أن اأيًض  وأوضح، استفهامٍ 

بمعنًى  حرفي اجتامع املحال من أنه وذكر، (هل) عن التجريد اّدعى تارةً و، االستفهام

 اجتامعهام من مانع ال أنه البغدادي ذكر، و(االستفهام، العطف) معنيان فيها (أمْ ) فـ ،واحدٍ 

 .للتأكيد

 تـدل وقد، امـاالستفه مع الضاب عىل تدل ثرــاألك ةــاملنقطع أم ":املرادي ولـويق

 أدوات عىل تلدخ، امـهاالستف من وـتلـ دـق وّناـولك، طـفق الضـراب ىلــع

  ھ چ :قـــولهو، (3)چ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ چ :نحو اهلمـزة عدا ما  هامـاالستف

 بي المع من ألنه؛ اجدً  قليٌل  أنه زعم من ووهم، كثريٌ  فصيٌح  وهو ،(4)چ  ۓ    ے         ے

 .(7)" واحدٍ  ىمعنً  أدات

                                                           

 .62 / 3الكتاب (  )

 .36 ، 05 /   خزانة األدب (  )

 .6 : سورة الرعد، آية رقم( 3)

 .04: سورة النمل، آية رقم( 4)

 .26 النى الداين ( 7)
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 :الراجح القول 

 نىـاملع يدـتأكل وذلك ؛امـاالستفه أدوات عىل (أم) ولـدخ وـه عندي حـالراج

 (أمْ ) جردت إذاو ،االستفهام أدوات عىل تدخل االستفهام من خلت إذا (أمْ ) فـ، يتهـوتثب

 باألداة االستفهـام معنى لتأكـيد  تأت، والتحـول الرتك ملعنى االستفهـام معنى عن

 .، واهلل تعاىل أعلماألخرى
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 مهام عىل الر حرف دخول :املبحث السادس

 

 من مهام انفردت" :بقوله( مهام) عىل الر حرف دخول يفعصفوٍر  ابن حّيان أبوتعّقب 

 تكـن مهام عىل :تقول فال إليها ُيضـاف وال، الر حرف عليها يدخل ال بأّنا، (وما َمنْ )

 حرف عليها يدخـل أنه فزعـم ،عصفورٍ  ابن موهِ  وقد، أقصـد تقصـد مهام جهة وال، أكن

 .( )"الر

 والثاين الرشط فعل األول، فعلي جتزم، يعقل ال ملا، األقوال أصح عىل شطٍ  اسم :مهام

   ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ چ :اىلــتع ولهــق وـنح، الرشطية( َمن) إعراب ربـوتع، جوابه

 ىلـع تدل رطـالش لـلفع اظرفً  ونـتك وقد ،( )چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ

 .(3)االستفهام عىل تدل قد النادر ويف، وقٍت  أي يف :نىـبمع، الزمان

 :املسألة دراسة

 ابن موهِ  وقد" :قال حيث( مهام) عىل الر حرف دخول يزعمعصفوٍر  ابن أن حّيان أبو ذكر

عصفوٍر  ابن قول عىل حّيان أبوتعّقب  ثم، (4)"الر حرف عليها يدخل أنه فزعم ،عصفورٍ 

                                                           

ب (  ) َ  .064 / 4ارتشاف الَّضر

 . 3 : ألعراف، آية رقمسورة ا(  )

 .4 3عجم الوايف امل (3)

ب ( 4) َ  .064 / 4ارتشاف الَّضر
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 إليها ُيضاف وال، الر حرف عليها يدخل ال بأّنا، (وما، نْ مَ ) من( مهام) وانفردت" :فقال

 هبذه تعّلقي ما قرأت وعندما ،( )"أقصد تقصد مهام جهة وال، أكن تكن مهام عىل :تقول فال

 فقد أيب حّيان بعد أتوا الذين النحاة أما، حّيان أبو قاله ما أجد ملعصفوٍر  ابن كتب يف املسألة

 ذهـه أبني وإنام ،ذلك صحة مدى أعرف وال ،عصفورٍ  ابن عن حّيان أبو قاله ما ذكروا

 جتر وال" :قال حيث املرادي :النحاة ؤالءـه ومن، حّيان أيب عن ايةـاحلك ىلـع ألةـاملس

 يدخل أن يوز أنه فزعمعصفوٍر  ابن موهِ  وقد، (وما،  نْ مَ ) بخالف حرف جر   وال بإضافةٍ 

 .( )"الر حرف عليها

 أنعصفوٍر  ابن كالم يف ووقع" :قال حيث ابن عقيلٍ  اأيًض  النحاة من ذلك ذكر وِما

 ما يقال فال، خالفه عىل النـاس فنص، منه غلـطٌ  وهو، بزيدٍ  أمررْ  متررْ  بمهام :تقول العرب

 .(3)"أقصد تقصد مهام جهة :نحو إليها يضاف وال؛ ونحوه ذكــر

 بحرٍف ( مهام) جتر وال" :قال حيث مهامحروف الر عىل  دخول بعدم السيوطي وحكم

 ابن وقال، دـأقص دـتقص اـمهم ةـجه وال، أكن نـتك مهام ىلـع :الـيق فال، افةٍ ـإض وال

 .(4)"األدوات كسائر ذلك يوز :عصفورٍ 

 

                                                           

 .064 / 4ارتشاف الَّضب (  )

 .57  / 4توضيح املقاصد (  )

 .34 / 3املساعد ( 3)

 . 47/  هع اهلوامع ( 4)
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 :الراجح القول

 وال، الر حرف عليها يدخل ال( مهام) أن من حّيان أبو إليه ذهب ما هو عندي الراجح

 مهام أن كام ،الرشط فوحر عىل تدخل ال الر وحروف شطٍ  حرف مهام نأل؛ بإضافةٍ  جتر

 إىل فمرده مهام عىل الر حروف دخول منعصفوٍر  ابن عن ذكر ما وأما ،بإضافةٍ  جتر ال

 :احتاملي

 .وجده يف كتب ابن عصفور التي مل تصل إلينا ربام حّيان أبا أن :األول االحتامل

 .أعلم تعاىل واهلل، والسامع املحاكاة طريق عن ذلك لـنق حّيان أبا أن :الثاين االحتامل
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 كأّين متييز يف( ِمن) لزوم :املبحث السابع

 

 من يظهر الذي كأّينو" :بقوله كأّين متييز يف( ِمن) لزوم يفعصفوٍر  ابن حّيان أبوتعّقب 

 ابن وأخطأ، بمن جره يكثر ومتييزها، التكثري عىل تدل، خبيةٌ  أّنا العرب كالم استعامل

 .( )"(ِمنْ ) متييزها يلزم أنه :قوله يفعصفوٍر 

 :اٌت ـلغ اـيهـوف، (أي)و ،بيهــالتش افـك من ةٌ ـركبــم ددــالع اتـايـكن من :( )كأّين

 وتفتقر الكالم صدر وتلزم مبنيةٌ  وهي، اخلبية كم رابـإع ربــتع، (وكِئن، وكائن، كأّين)

  ڭ     ۓ  ۓ  ے  ے  ھ چ :اىلــتع ولهــق وــنح، اغالبً ( نْ مِ ) بـ رورٍ ــم متييزٍ  إىل

  ۀ  ۀ   ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ں چ :اىلـتع ولهـق وـنح ثريـالتك يدـوتف ،(3)چ         ڭ

 .الهبام عىل وتدل ،(4)چ  ہ

 زعم، رأيت قد رجاًل  كأّين :نحو االستفهامية كم مرى جتري( كأّين) أن سيبـويه وقال 

 هبا يتكلمون إنام العرب أكثر أن إال" :قال ثم، بعدها التمييز تنصب اأّن أي ؛يونس عن ذلك

                                                           

ب (  ) َ  .506/  ارتشاف الَّضر

 .30 املعجم الوايف يف أدوات النحو العريب ص (  )

 .46 : آل عمران، آية رقمسورة ( 3)

 .62: سورة العنكبوت، آية رقم( 4)
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 ا؛ ألّن(ِمنْ ) ألزموها فإنام ...( )چ  ٿ   ٿ  ٺ چ :اىلــتع ولهــق وـنح ِمن مع

 .( )"الكالم به يتم يشءٌ  كأّنا فُجعلت، توكيدٌ 

 :(3)أمور َسة يف( كم) (كأّين) وتوافق

 الهبام. 

 التمييز إىل االفتقار. 

 البناء. 

 التصدير لزوم. 

 ابن إال تهـيثب ومل، نادرٌ  وهو رىـأخ امـواالستفه البـالغ وهو تارةً  ثريـالتك إفادة 

 .مالٍك ابن و ،عصفورٍ  وابن، قتيبة

 :(4)أمورٍ  َسة يف( كم) (كأّين) وتالف

 وما الكاف من مركبةٌ  أّنا زعم ملن اخالفً ، الصحيح عىل بسيطةٌ  وكم، مركبةٌ  أّنا 

 الكلمة لثقل للتخفيف ميمها وسكنت، الار لدخول ألفها ُحذفت ثم، االستفهامية

 .بالرتكيب

 ذلك لزومعصفوٍر  ابن زعم حتى اغالبً ( ِمن) بـ مرورٌ  ِميزها أن. 

                                                           

 .40: سورة احلج، آية رقم(  )

 . 5 ، 52 /  كتاب سيبويه (  )

 . 7، 72/ 3مغني اللبيب ( 3)

 .74، 73،  7/ 3املرجع السابق ( 4)
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 المهور عند استفهاميةً  تقع ال أّنا. 

 عصفورٍ  وابن قتيبة البن اخالفً  مرورةً  تقع ال أّنا. 

 امفردً  يقع ال خبها أن. 

 :املسألة دراسة

 نىـمع فمعناها كأّين وأما" :قال حيث( ِمنْ ) زمهـيل( كأّين) ييزـمت أن إىلعصفوٍر  ابن بـذه

 كأّين :فتقول؛ لـبالم وبينه بينها الفصل يوز، و(ِمنْ ) يلزمه متييزها أن إال، اخلبية كم

ه، ( )"رجلٍ  من جاءين  ذلك مـزع، رأيُت  قد رجاًل  كأّينو" :قال حيث ويهـسيب قول ويُرد 

 .( )"من مع هبا يتكلمون إنام العرب أكثر أن إال، رجاًل  أتاين قد كأّينو، يونس

 يلزم أنه :قوله يفعصفوٍر  ابن وأخطأ" :قال حيثعصفوٍر  ابن قول حّيان أبوتعّقب و

 فهي، البيان لتأكيد أّنا سيبويه كالم من رـويظه" :حّيان أبو قال ثم ،(3)"(ِمنْ ) متييزها

 من أصله منه ُروعَي  هذا إنّ  :فيقال، الواجب غري يف تزاد ال إّنا :يقال وقد، زائدةٌ 

ه أو النصب إال يبَق  مل الضافة تعذرت وملّا، واجٍب  غري وهو، االستفهام  وكان، بمن جر 

                                                           

 .46 /   ، وشح جل الزجاجي  36املقرب (  )

 .52 /  كتاب سيبويه (  )

ب ارتشاف ( 3) َ  .506/  الَّضر
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ه  يقل اخلبية وكم، املعنى يف اخلبية كم بمنزلة ألّنا؛ امنصوبً  استعامله من أكثر بمن جر 

 .( )"وبينه بينها ُيَْل  مل إذا متييزها نصب

 ابن وخطـئ، (ِمنْ ) بـ جره كأّين بعد واألكثر" :قال حيثعصفوٍر  ابن املـرادي وخّطأ

 .( )"كأّين متييزها تلزم( ِمنْ ) إن :قوله يفعصفوٍر 

 لزومعصفوٍر  ابن مـزع حتى، اغالبً ( ِمنْ ) بـ رورٌ ـم ِميزها إن" :ابن هشامٍ  وقال

 .(3)"ذلك

 أو املضمرة( ِمنْ ) بـ مرورٌ  البـالغ يف هو رورـاملج ييزهاـمت" :نـحس عباس وقال

 .(4)"الظاهرة

 متييز( ِمنْ ) ُتلزم ال فالنحاة، النحاة خالفعصفوٍر  ابن أن النحاة أقوال من فالواضح

 .كأّين متييز( ِمنْ ) إلزام عدم والسهولة اليرس فمن، كأّين

 معظم كان وإن أنه والصحيح" :فقال املسألة هذه عن األستاذ نارص عسريي وتدث

 نقله بام مردودٌ  فهو، يلزم ال ذلك أن إال كأّين لتمييز( من) الر حرف لزوم عىل الشواهد

 .(7)"يونس عن سيبويه

                                                           

 .72/ 2 التذييل والتكميل (  )

 . 34 / 4توضيح املقاصد (  )

 . 7/ 3مغني اللبيب ( 3)

 .702/ 4النحو الوايف ( 4)

املسائل النحوية يف كتاب منال الطالب يف شح طوال الغرائب، رسالة مقدمة لنيل املاجستري، لنارص بن حممد عسريي ( 7)

 .76ص 
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 :( )الشاعر قول ِميزها نصب ومن

َجا الَيْأَس  اْطُردِ   ( )رِ ـد ُيْس ـْم أمُره بعـُح  اآملً                                                       أيرنْ ـَفكَ  بالرر

 .كأّينا وهو متييز منصوبً ( اآملً )والشاهد يف هذا البيت ميء 

 :القول الراجح

؛ وذلك كأّينيف متييز  غري الزمةٍ ( ِمنْ )يف أن حّيان ذهب إليه أبو  الراجح عندي هو ما

 :لدلة اآلتيةل

  يتم به الكالم لكوّنا زائدةً  إنام وضعت لتأكيد البيان وُجعلت كأّنا يشءٌ ( من)أن. 

  عرب تتوسع يف كالمها كام ألن ال ؛(ِمن)مع ( كأّين)أن أكثر العرب يتكلمون بـ

 .تشاء

  واهلل تعاىل أعلمكأّينيف متييز ( ِمن)أن من اليرس عدم لزوم ،. 

 

 

 

                                                           

 .قائل البيت مهول(  )

، وهع 3 4/  ، وشح التسهيل 6  /3، ودليل السالك 7 6/3املقاصد الشافية : البيت من البحر اخلفيف، انظر(  )

ر:  الرجاء، وُحمّ : القنوط، والرجا:  ، اليأس445/  ، وشح التصيح 73/ 3، ومغني اللبيب 56 /  اهلوامع   .ُقد 
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 الكاف تعّلق :املبحث الثامن

 

 تعّلقبالكون املطلق الذي ت تعّلقي" :الكاف بقوله تعّلقيف عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

  تعّلقأّنا ال ت، يف بعض تصانيفهعصفوٍر وتبعه ابن ، ا للخفشخالفً ، سائر احلروف به
ٍ
بيشء

 .( )"وال حمذوٍف  ال ظاهرٍ 

 :( )من حروف املعاين وله أربعة استعامالٍت  هو حرٌف  :الكاف

   عمٍروزيٌد ك :نحو، ير االسم الظاهر حرف جر. 

 وهي الكاف الالحقة اسم ، ل له من العرابـاب ال حمـعىل اخلط رف دال  ـح

كام تلحق ببعض أسامء األفعال املنقولة عن ، وإياِك وملحقاتام، إياكَ  :نحو، الَارة

 :أمامك وعليك وتلحق الكلامت اآلتية :نحو، الظرف أو الار واملجرور أو املصدر

 .وأرأيتك، هاك وهاءك، و(انُج )النجاك بمعنى 

 ل ـحمويف ، دثتكـح :وــنح، لـلت بالفعـإذا اتص ٍب ـل نصـيف حم ٍب ـري ماطـضم

ڃ  ڃ  چ  چ  :اىلــوله تعــو قــنح، رـرف الـم أو بحـلت باالسصـإذا ات ر  ـج

                                                           

ب (  ) َ  .2 5 / 4ارتشاف الَّضر

 .37 ، 34 ، واملعجم الوايف يف أدوات النحو العريب 67 رصف املباين (  )
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لوالك أعربت  :نحو اما يتطلب مرفوعً وإذا وقعت الكاف بعد  ،( )چچ    چ   چ   

 .وقد ناب ضمري النصب عن ضمري الرفع، مبتدأٌ  ا عىل الفتح يف حمل رفعٍ ا مبنيً ضمريً 

  من العراب حسب موقعها يف الملةوحملها ، (مْثل)اسم بمعنى. 

 :أما الكاف الذي ير االسم الظاهر فله معانٍ 

 األماين اخلادعة كالرساب :نحو، التشبيه. 

 املصدرية ( ما)أو ، الكاّفةالزائدة ( ما)وأكثر ما يكون ذلك إذا اتصلت هبا ، التعليل

 .( )چڎ  ڎ      ڈ  چ  :نحو قوله تعاىل

 (3)چ ٺ  ٿ        ٿچ  :قوله تعاىل نحو، التوكيد وهي الزائدة. 

 ىل احلال الذي أنت ــن عـك :؛ أيتكام أن نـك :وــنح( ىلـع)نى ـالء بمعــاالستع

 :وللنحاة يف إعرابه أقواٌل ، عليه

  بالكافحمل جر   يف موصوٌل  اسمٌ ( ما)أن. 

  مل تكف احلرف عن عمله ملغاةٌ  زائدةٌ ( ما)أن. 

  والكاف مكفوفةٌ ، كافةٌ ( ما)أن. 

فتدخل عىل ، وتزيل اختصاصها باألسامء، الزائدة بالكاف فتكفها عن الر( ما)وقد تتصل 

 .وعىل الملة االسمية، الفعل املايض وعىل الفعل املضارع

                                                           

 .3: سورة الضحى، آية رقم(  )

 .60 : سورة البقرة، آية رقم(  )

 .  : سورة الشورى، آية رقم( 3)
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أو ما ، إما أن يكون فعاًل  تعّلقوامل، رٍ أو مضم ظاهرٍ  تعّلٍق ا من مـر البد هلـحروف الـ

ڦ  ڦ  چ  :وله تعاىلـو قـنح، ناهـري إىل معـيشأو ما ، هـبام يشبه ؤواًل ـأو م، هـيشبه

ر الكون املطلق ذه األربعة موجودً ـمن ه ن يشءٌ ـمل يكفإن ، ( )چڦ    ا يف اللفظ ُقد 

 .( )اتعّلقً م

 :دراسة املسألة

يف عصفوٍر وتبعه ابن ، (3)فذهب األخفش ،(الكاف)حرف الر  تعّلقاختلف النحاة حول 

 تعّلقىل أّنا ال تإ ،(6)ابن هشامٍ و ،يف مطول الكشــاف (7)والزمشــري ،(4)بعض تصانيفه

 
ٍ
 .بيشء

إال حروف ، اا أو مضمرً به ظاهرً  تعّلقحروف الر البد هلا ِما ت :عصفورٍ قال ابن 

هل من ) :ِمْن يف نحووكذلك  ،به تعّلقأن الباء ليس هلا ما ت( بحسبَك زيدٌ ) :نحو، الزوائد

لوالك ) :نحو، من احلـروف الزوائد( لوال)و ،به تعّلقما ت( ِمنْ )ليس لـ ( ؟قائمٌ  أحدٍ 

أال ترى ( جاءين الذي كزيدٍ ) :الكاف يف نحـووكذلك  ،به تعّلقليس هلا ما ت( األكرمُت زيدً 

                                                           

 .5: سورة الفاتة، آية رقم(  )

 .323/  شح األَموين (  )

ب 57 /  املساعد ( 3) َ  . 3/6، وهع اهلوامع 3 3/ 7، ومغني اللبيب 06، والنى الداين 2 5 /4، وارتشاف الَّضر

، وهع اهلوامع 3 3/ 7، ومغني اللبيب 06، والنى الداين 57 /  ، واملساعد 466/  شح المل البن عصفور ( 4)

3 /6 . 

 .57 /  املساعد ( 7)

 .3 3/ 7غني اللبيب م( 6)



66 
 

ليس " :ثم عّلل كالمه فقال، ( )اوال مضمرً  ابه ظاهرً  تعّلقليس له ما ي( زيدٍ )أن املجرور هو 

ا إذ ال يذف ما وال مضمرً ، اللفظ ما يمكن أن يعمل فيه ليس يف؛ إذ ابه ظاهرً  تعّلقله ما ي

 :تريد، جاءين الذي يف الدار :نحو، يعمل يف املجرور إذا وقع صلة إال ما يناسب احلرف

جاءين ) :ولو قلت، للوعاء للوعاء واالستقرار مناسٌب ( يف)ألن ؛ ر يف الدارـالذي استق

الم ـألنه ليس يف الك ؛زـمل ي دارـل يف الـوأكدار ـك يف الـالذي ضح :تريد( الذي يف الدار

اف إال ما يناسبها وهو ـذوف مع الكـون املحـن أن يكـفال يمك، ىل ذلكـما يدل ع

ال تتعـدى ( بهـأَ)ألن  ؛زـمل ي( به كزيدٍ ـذي أَـاء الـج) :تـوأنت إذا قل، بيهـالتش

بام تصـّرف منه مع الكاف يف  والالعـرب مل تلفـظ بالشبه فإن  اوأيًض ، هـاـبالكـاف بل بنفس

  تعّلقفدل ذلك عىل أن الكاف ال ت ؛ع أصـاًل موض
ٍ
 .( )"(لوال)كـ  بيشء

  تعّلقده ال تـاف عنـأن الكعصفوٍر الم ابن ـح من كــوالواض
ٍ
ا وال اهرً ـال ظ بيشء

واملضمر ال يذف ما ، وعلل ذلك بأن الظاهر ليس يف اللفظ ما يمكن أن يعمل فيه، امضمرً 

 .إال ما يناسب احلرف يعمل يف املجرور إذا وقع صلةً 

كان فإن  ،(وكعمرٍ  زيدٌ ) :بأنه إذا قيلعصفوٍر استدل األخفش وابن  :ويف مغني اللبيب

( زيٌد يف الدار)من ( يف)بخالف نحو ، به تعّلقفالكاف ال تدل عىل الفعل امل، (استقر) تعّلقامل

فهذا  ا للكاف ـ وهو أَبه ـمناسبً  كان املقدر فعاًل وإن ، (استقر)ىل الفعل املقدر وهو ـتدل ع

                                                           

 .466/  شح المل البن عصفور (  )

 .466/  املرجع السابق (  )
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واحلق  أن جيع احلروف الارة الواقعة " :ابن هشامٍ ثم قال  ،( )الفعل متعد  بنفسه ال باحلرف

 .( )"يف موضع اخلب ونحوه تدل عىل االستقرار

وإنام عىل نفي  تعّلقواألخفش ليس عىل العصفوٍر هنا عىل ابن  ابن هشامٍ واعرتاض 

  تعّلقالكاف من احلروف التي ال ت ابن هشامٍ حيث عّد ، االستقرار أو إثباته
ٍ
 .(3)بيشء

سائر  تعّلقبالكون املطلق الذي ت تعّلقوي" :ومن تبعه فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

  تعّلقأّنا ال ت، يف بعض تصانيفهعصفوٍر وتبعه ابن ، ا للخفشخالفً ، احلروف به
ٍ
ال بيشء

 .(4)"وال حمذوٍف  ظاهرٍ 

فحملها عىل احلرفية وتكـون  زيٌد كعمٍرو :أما ما كان نحو قولك" :(7)وقال املالقي

زيٌد من بني  :فإذا قلت" :ثم قال "اب املبتدأ حمذوفـًـع خما بعدها يف موضـووهي ، جـاّرةً 

ون ـمن الك رٌ دّ ـمقبتدأ ـب للمـفاخل، به ذلكـوَ، ال لك وزيٌد يف الدارـوامل متيمٍ 

ار ـال تعّلقوبه ي، أو مستقر   كائنٌ  :ديرهـوتق، الـع األفعـرار الشاملي جيـواالستق

                                                           

 .3 3/ 7مغني اللبيب (  )

 .3 3/ 7املرجع السابق (  )

 .3 3/ 7 املرجع السابق( 3)

ب ( 4) َ  .2 5 / 4ارتشاف الَّضر

هو أمحد بن عبدالنور بن أمحد بن راَد أبو جعفر املالقي النحوي، صنف شح الزولية، وشح مقرب ابن هشام ( 7)

،  33/  بغية الوعاة : هـ، انظر 52حروف املعاين، تويف سنة الِفْهري، وصل فيه إىل هزة الوصل، رصف املباين يف 

 .50والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة 
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 كائنٌ  زيدٌ  :فالتقدير، زيٌد كعمٍرو :فكذلك يف الكاف إذا قلت، رور وأحاّل حمّلهــواملج

 .( )وكعمرٍ 

للجار والظرف  أنه يب أن يكون :ابن مالٍك عىل ألفية  هيف شح ( )وقال األَموين

 يءٌ ـن َـمل يكفإن  ،أو ما يشري إىل معناه، بام يشبه أو مؤوٌل ، أو ما يشبهه، فعٌل  :وهو، تعّلٌق م

ر الكة موجودً ــذه األربعــمن ه ى من ذلك َسة ـويستثن، اتعّلقً ق مـون املطلـا يف اللفظ ُقد 

 وربر ، ولوال، بمنزلة الزائدألّنا ؛ ولعل يف لغة عقيلٍ ، الزائد كالباء وِمنْ  :هي أحرٍف 

هم من كالم األَموين أنه وُيف، (3)إذا خفضن (خال وعدا وحاَا) يوحروف االستثناء وه

 .كسائر حروف الر تعّلقيف أن الكاف تحّيان  ااتبع أب

كاف الر غري الزائدة كسائر حروف  ":حيث قالعصفوٍر ول ابن ـرادي قـف املوضعّ 

 ؛ يف معناه ما ها بالفعل أوتعّلقيف ، الر
ٍ
إال ، به تعّلقت ألن جيع حروف الر البد هلا من يشء

وذهب الفاريس إىل ، عىل خالف يف بعض ذلك، يف لغة من جّر هبا( لعل)، و(لوال)و الزوائد

  تعّلقاف ال تـأن الك
ٍ
ل عن ـوُنق، انيفهـض تصـيف بعوٍر ــعصفه ابن ـوتبع، بيشء

 .(4)" وهو ضعيٌف ، شـاألخف

                                                           

 .60 رصف املباين (  )

هو عل بن حممد بن عيسى بن يوسف بن حممد النور أبو احلسن بن الشمس بن الرشف األَموين األصل ثم القاهري (  )

هو أبو احلسن عل : ، وقال محد الطنطاوي7/ 6الضوء الالمع ج: هـ، انظر6 6الشافعي ويعرف باألَموين، تويف سنة 

 . 6 نشأة النحو وتاريخ أَهر النحاة : نور الدين بن حممد بن عيسى األَموين أصاًل، انظر

 .323/  شح األَموين ( 3)

 .06النى الداين ( 4)
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ودليل  ،الكاف للتشبيه" :حيث قال تعّلٍق الكاف البد هلا من من أ عقيلٍ ابن وذكر 

وليس هذا ، واحدٍ  وكوّنا عىل حرٍف ، جاء الذي كزيدٍ  :حرفيتها وصلهم هبا يف السعة نحو

وذهب ؛ كغريها من حروف الر تعّلقوعىل حرفيتها البد من م، َأن األسامء الظاهرة

 تعّلقوالزمرشي يف مطول الكشاف إىل أّنا ال ت، يف بعض كتبهعصفوٍر األخفش وابن 

 
ٍ
 .( )"بيشء

 :القول الراجح

روف الر ـائر حـس تعّلقـق الذي تـبالكــون املطل تعّلقتاف ـدي أن الكـح عنـالراج

وهذا هو حال جيع حروف الر الواقعة يف ، دل عىل االستقرار والثباتت اّنوذلك أل ؛به

 .واهلل تعاىل أعلم، حّيانوهو ما ذهب إليه أبو ، موضع اخلب ونحوه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .56 /  عد املسا(  )
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 :األسامء وفيها املباحث التالية :الفصل الثاين

 

 .(ال سيام)ياء تفيف  :املبحث األول

 .منصوهبا بالظرفو (إذن)الفصل بي  :املبحث الثاين

 .يف الوصل( أنا)إثبات ألف  :املبحث الثالث

 .يف النداء( أي)بعد نعت اسم الَارة  :املبحث الرابع

 . العلم األعجمي املمنوع من الصف :املبحث اخلامس

 . علمية ذي الغلبة :املبحث السادس

 .ناصب تابع ما أضيف إليه اسم الفاعل املعرف بأل :املبحث السابع

 .رتبة تعريف عطف البيان ومتبوعه :ثامناملبحث ال

 .بنفسه وبحرف الر الفعل املتعدي: تاسعاملبحث ال

 .إعامل املصدر مموًعا :عاشاملبحث ال

 .عمل املصدر املضاف واملعرف بأل :ادي عرشاملبحث احل

 .(كّلام)إعراب  :ثاين عرشاملبحث ال

 .ترخيم صلمعة بن قلمعة :عرش ثالثاملبحث ال
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 (سّيام ال)تفيف ياء  :املبحث األول

 

ال ويوز تفيف الياء من " :بقوله( ال سيام)يف تفيف ياء عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

عىل ابن  ويف ذلك رد  ، ابن جني  و، رايب والنحاسـوابن األع، شـاه األخفـحك سيام

 .( )"زعم أنه ال يوز تفيف الياء؛ إذ عصفورٍ 

من أدوات ، والنحاس، والفاريس ،( )وأيب حاتم، من البصيي كاألخفش عدر جاعةٌ 

 .(3)(السيرام)االستثناء 

مكاّنا  (إال)وعدم صالحية ، وِما ُيبطل ذلك دخول الواو عليها" :السيوطيوقال 

عىل أولويته باحلكم املنسوب  بل منّبهٌ ، ىفاملذكور بعدها ليس مستثنً ، بخالف سائر األدوات

 .(4)"ملا قبلها

ابن قال ، و(7)"ىا ومعنً زنً ، و(مثل)ة بمنزل اسمٌ ( السّيام)ويّس من " :ابن هشامٍ وقال 

ق أحدها ـلة وسبـالع حرفاع ــفلام اجتم، ويته فتسوىـمن س يأصله ِسوْ  :جني  

                                                           

ب (  ) َ  . 77 / 3ارتشاف الَّضر

اتم سهل بن حممد بن عثامن بن يزيد الشمي السجستاين البصي، نحوي، لغوي، عرويض، مقرئ، ولد هو أبو ح(  )

هـ، وروى عن أيب زيد األنصاري وأيب عبيدة واألصمعي، وأخذ عنه املبد وابن دريد، وتويف بالبصة سنة  5 سنة 

وما يلـحن فيه العامة، واملقصور إعـراب القرآن، واختالف املصاحف، :  من تصانيفه. غري ذلك: هـ، وقيل77 

 .432/ ، ووفيات األعيان 426 /3ترجته يف معجم األدباء : انظر. واملمدود، والقراءات

 .6  /  هع اهلوامع ( 3)

 .5  /  املرجع السابق ( 4)

 .372/ مغني اللبيب ( 7)
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هذا ، و(السّيام)يف الياء من ـوز تفـوي ،( )قلبت الواو ياًء وأدغمت يف الياء، ونـبالسك

 .وضع املسألةـم

 :دراسة املسألة

إىل أنه ال عصفوٍر فذهب ابن ؟ وز تفيفها أم اليوزـهل ي( ال سّيام)اة يف ياء ـاختلف النح

 المٍ ـظ من كـألن ذلك مل يف؛ ال يوز التخفيف :يث قالـح، (ال سّيام)وز تفيف ياء ــي

ىل ـرب عـم املعـاء االسـيفها يؤدي إىل إبقـألن تف؛ ياسـه القـوال يقتضي، فصيٍح 

إال ما جاء  وال يف حال إضافةٍ  يف حال إفرادٍ  وذلك غري حمفوظٍ ، حرف علةٍ وثانيها ، يـرفـح

 .( )وها خارجان عن القياس، من قوهلم ُفوك وذو مالٍ 

 :مشددة الياء يف الشواهد اآلتية ال سيامووردت 

 :قال امرؤ القيس

 (3)ُجلِ ـْ والِسيّام يوٌم بدارة ُجل                          الٍح                      ـأال ُربر يوٍم لك ِمنُْهنر ص

 :وقول الشاعر

هَ                              ِسياَّم لدى                ِريَم احلمُد الـَيرُس  الكَ  ِه َيتََقلر ـََ  (4)ُب ـادة َمْن يِف َخرْيِ

                                                           

 .447/  3خزانة األدب (  )

 .6  /  ، وهع اهلوامع 352 / 0رأي ابن عصفور موجود يف التذييل والتكميل (  )

،  والنى 6 ص ( شح املصطاوي)ديوان امرئ القيس : البيت من البحر الطويل، المرئ القيس من معلقته، انظر( 3)

، وشح 0  /  ، وشح التسهيل 765/  ، واملساعد  37/  ، ومغني اللبيب 5  /  ، وهع اهلوامع 334الداين 

 .موضع بديار كندة، واملشهور أنه غدير:  جلجل، دارة 7 5الكافية الشافية 

، وشح التسهيل 760/  ، واملساعد 0  /  هع اهلوامع : قائل البيت مهول، وهو من البحر الطويل، انظر( 4)

 .445/ 3، وخزانة األدب 6 3/ 
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 :وقول الشاعر

 ( )الرضا اللِ ـمن ذي ال َك ُينيلُ                                          سّيام                 ال ريِ ـباخل ُفِق الناَس 

 .الياء يف األبيات السابقة مثقلةٌ 

وذهب ، (ال سيام)ذهب إىل أنه يوز تفيف الياء من ـفعصفوٍر ابن  ( )حّيانأبو تعّقب و

ابن جني  و، (3)والنحاس وابن األعرايب ، شـاألخف :ض النحاة منهمـإىل هذا املذهب بع
(4) ،

حكاه األخفش وابن ( ال سيام)وقد سمع تفيف الياء من " :قال السيوطيو ،(7)ابن مالٍك و

وانفتحت الياء بإلقاء حركة ، املحذوف الم الكلمة" :ابن جني  وقال ، (6)"األعرايب وآخرون

 .(5)"الالم عليها

وابن ، فشــاه األخـكـح( ال سيام)اء من ـيف اليـفـوز تـوي" :حّيانوقال أبو 

وز ــم أنه ال يـزع؛ إذ ورٍ ــعصفىل ابن ـع ويف ذلك رد  ، ابن جني  و، اسـوالنح، رايبـاألع

ل من ــوإن كان أق، يـىل عندي أن يكون املحذوف العوْ األَ " :اوقال أيًض  ،(0)"تفيف الياء

                                                           

، وشح التسهيل 760/  ، واملساعد 0  /  هع اهلوامع : قائل البيت مهول، وهو من البحر املتقارب، انظر(  )

 .445/ 3، وخزانة األدب 6 3/ 

ب 352/ 0التذييل والتكميل (  ) َ  . 77 ، وارتشاف الَّضر

ب ( 3) َ  . 77 / 3رأي النحاس يف ارتشاف الَّضر

ب ( 4) َ  .6  /  ، وهع اهلوامع  77 / 3رأي ابن جني يف ارتشاف الَّضر

 .7 5، وشح الكافية الشافية 6 3/  شح التسهيل ( 7)

 .6  /  هع اهلوامع ( 6)

 .352/ 0، والتذييل والتكميل 6  /  هع اهلوامع ( 5)

ب ( 0) َ  . 77 / 3ارتشاف الَّضر



74 
 

ا لزوال ردت العي واوً ـالم لـذوف الـألنه لو كان املح، اهرـا مع الظوفً ـالم وقـذف الــح

 .( )"السوما :فكان يقال، املوجب لقلبها

 :( )قول الشاعر( السّيام)يف تفيف الياء يف ومن الشواهد    

 (3)ِم الُقَرِب ـٌد وفاٌء به من أعظـعق                               ِسيَام            ال، وِد وباألْيامنِ ـفِْه بالعق

 :القول الراجح

ياء من ـيف الـفـوز تـن أنه ال يـموٍر ــفـعصيه ابن ـب إلـندي ما ذهـح عـراجـوال

 :لدلة اآلتيةوذلك ل ؛(سيامال )

  ٍنه ال يوز أن يكون االسم إ؛ إذ وال يقتضيه القياس، فصيٍح  أن ذلك مل يفظ من كالم

 اممن حرفي ثانيه مكونةً ( يس)فلو خففنا الياء لصارت الكلمة ، املعرب عىل حرفي

 .وهذا ال يوز ،حرف علةٍ 

 ا ـابق منهمـأصـليتان والسعت واو وياء ـفاجتم( السويام)مة ـوألن أصـل الكل

 .ال يصح حذف الياء؛ فلذلك وأدغمـت الياء يف الياء، فقـلبت الواو ياءً ، ساكنٌ 

                                                           

 .6  /   ، وهع اهلوامع  35/ 0التذييل والتكميل (  )

 .قائل البيت مهول(  )

، وشح التسهيل 760/ ، واملساعد 0  / ، وهع اهلوامع  37/ مغني اللبيب : البيت من البحر البسيط، انظر( 3)

 .جع ُقْربة:  أمر بالوفاء من وّف يفي، واهلاء للسكت، وقد زيدت اهلاء من أجل النطق يف الوقف، والقرب:  ، فِهْ 6 3/ 
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  وهبذا التأكيد تصبح الملة ، يكون يف املعنى تأكيدٌ  عندما تصبح الياء مثقلةً وكذلك

 .، واهلل تعاىل أعلمأكثر قوًة ِما لو كانت الياء مففةً 
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 منصوهبا بالظرفو (إذن)الفصل بي  :الثايناملبحث 

 

ال يـوز " :بالظرف بقوله ومنصوهبا( إذن)يف الفصل بي عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

ابن وأجاز ، وبال النافية، الفصـل بي إذن ومنصـوهبا إال إذا كان القسـم حمذوف الـواب

وبعض ، أحسَن إليك إذن يا زيدُ  :نحو، وابن بابشاذ الفصل بينهام بالدعاء والنداء طاهرٍ 

 .( )"وَيخنا أبو احلسن األبذي ،عصفورٍ وإليه ذهب ابن ، النحويي بالظرف

وذهب بعض ، بسيطٌ  فذهب المهور إىل أّنا حرٌف ، (إذن)اختلف النحويون يف أصل 

ا من الملة املضاف الظرفية حلقها التنوين عوًض ( إذْ )وأصلها ، الكوفيي إىل أّنا اسم ظرٍف 

معناها  :قال سيبويهوهلذا  ؛( )فبقي فيها معنى الربط والسبب، ونقلت إىل الزائية، إليها

 .(3)الواب والزاء

 :(4)شوط النصب بإذن

  أنا أحبك :ا ملن قالجوابً ( تْصُدُق  إذن)يف  الرفع فيجب، أن يكون الفعل مستقباًل. 

  ًفعل ألن ال ؛خالٍف أكرُمك إذن بال  :نحو فال تنصب متأخرةً ، أن تكون مصدرة

 .املنصوب ال يوز تقديمه عىل ناصبه

                                                           

ب (  ) َ  .673 / 4ارتشاف الَّضر

 .64 /  هع اهلوامع (  )

 ..34 / 4الكتاب ( 3)

 .774/ 3، وشح األَموين 64 /  هع اهلوامع ( 4)
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 وهذا ، إال إذا كان الفاصل القسم أو ال النافية فصل بينها وبي الفعل بفاصلٍ أالّ ي

 .موضع املسألة

 :دراسة املسألة

إىل  ( )وابن بابشاذ ابن طاهرٍ فذهب ، ومنصوهبا( إذن)ل بي ـاة يف الفصـاختلف النح

وإذن يغفُر ، كـأحسَن إلي إذن يا زيدُ  :وـداء نحــاء والنـبالدع ومنصوهبا( إذن)الفصل بي 

وهلا ـي معمـا وبـل بينهـوز الفصــي":عصفورٍ ال ابن ـوق، نةـاهللُ لك ُيْدِخَلَك ال

إذن يف الدار ، كإذن واهللِ ُأكِرمَ  :و قولكـنح؛ رورـار واملجـوال، رفـوالظ، مـبالقس

 .( )"غريها من النواصب إال يف ضورةٍ  وال يوز ذلك يف، كآتيَ 

وال نفصل بي " :حيث قال، وقص سيبويه عىل جواز الفصل بينها وبي معموهلا بالقسم

 
ٍ
فهي يف األفعال ( أرى)أَبهت ( إذن)ألن ؛ (إذن)ِما ينصب الفعل وبي الفعل سوى  يشء

ا والتصف اجرتؤفلام تصفت هذا ، وهي تلغى وتقدم وتؤخر، يف األسامء( أرى)بمنزلة 

 .(3)"عىل أن يفصلوا بينها وبي الفعل باليمي

                                                           

ب (  ) َ  .673 / 4ارتشاف الَّضر

 .336املقرب (  )

 .3 / 3الكتاب ( 3)
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ما عملت فيه و (إذن)وإنام جاز أن تفصل بالقسم بي " :وتبعه يف ذلك املبد حيث قال

؛ ولذلك وتدخل لالبتداء، وأّنا ُتستعمل وُتلغى، من بي سائر حروف األفعال لتصفها

 .( )"هت بظننت من عوامل األسامءب  َ

ألن " :وعّلل ذلك بقوله ،املالقي بجواز الفصل بالظرف أو الار واملجرورورّصح 

اع ـامهلام واتسـل لكـثرة استعـرور يوز هبام الفصـرف واملجـوألن الظ، قسم معناه التوكيدال

بوقوعهام صفـتي وصلـتي وخـبين وحالي ملا هـو  العـرب فيهام يف غـري موضعٍ 

 .( )"كـذلك

أال يفصل بينهام وبي " :الربيع الفصل بالنداء فقال يف شوط إعامل إذنوأكد ابن أيب 

الثة كال فصٍل وال يوز ـل هبذه الثـصالففإن  ،داء والـم والنـعدا القس الفعل بفاصلٍ 

 .(3)"حذفها

أجاز بعضهم الفصـل " :ابن عقيلٍ فقد قال ، (4)ل بالظرفـذي بجـواز الفصـوقال األب 

وال  :قـاال، مىل القسا عقياًس ، ذيواألبعصفوٍر أجازه ابن ؛ رمكأك اإذن غدً  :رف نحوظبال

 .(7)"والصحيح املنع، يـوز يف غـريها من النواصب

                                                           

 .  /  املقتضب (  )

 .67، 64رصف املباين (  )

 . 3 /  البسيط يف شح جل الزجاجي ( 3)

ب 67 /  ، ويف هع اهلوامع 54/ 3رأي األبذي يف املساعد ( 4) َ  .673 / 4، وارتشاف الَّضر

 .54/ 3املساعد ( 7)
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فذكر أنه ال يوز الفصل بي إذن ، يف هذه املسألةعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

النحويي أجاز بعض  :وقال، إال إذا كان الفاصل القسم أو ال النافية ومنصوهبا بفاصلٍ 

والصحـيح أن ذلك  ،وأبو احلسن األبـذيعصفوٍر ب ابن الفصـل بينهام بالظرف وإليه ذه

 :( )وهذا هو مذهـب أغلـب النحـاة ومـنه قول الشـاعر، ( )ال يـوز

 (3)ُتشيُب الّطفَل ِمن َقبِْل املشيِب                                  واهللِ َنرِمـيَُهم بحــرٍب           إذنْ   

إذن ال  :النافية نحو( ال) والفصل بـ، بالقسم ومنصوهبا( إذن) ُفصل يف البيت السابق بي

ال ) ودٍ ـ بن مسعبداهللـعحيث قرأ ، (4)چٿ  ٿ  ٿ  چ  :ومنه قوله تعاىل، أكرمك

أو ( التاء)أو ( الياء)أوله إذا استؤنف هبا الكالم نصبت الفعل الذي يف ( نفإذ)، (7)(يؤتوا

( أو)أو ( ثم)أو ( واو)أو ( فاء)فإذا كان فيها ، ضبكأإذن  :فيقال( األلف)أو ( النون)

وإن ، فإذا َئت كان معناها معنى االستئناف فنصبت هبا أيًضا، من حروف النسق حرٌف 

وهي يف قراءة ، إذا كانتا منها منقولتي عنها إىل غريها( الواو)أو ( الفاء)َئت جعلت 

النون   بن مسعودٍ عبداهللفحذف ، (6)(اال يؤتوا الناس نقريً  اإذً ف) منصوبةٌ   بن مسعودٍ عبداهلل

                                                           

(  ) َ  .673 ب ارتشاف الَّضر

 .البيت منسوب حلسان بن ثابت(  )

ب 774/ 3البيت من البحر الوافر، وهو من َواهد شح األَموين ( 3) َ ، وأوضح املسالك 673 ، وارتشاف الَّضر

نصيبهم، وأصل :  ، نرميهم3 4/ 3، وحاَية الصبان 67 /  ، وهع اهلوامع 366/  ، وشح التصيح 60 /4

 .زمن الشيب:  اليشء وقذفه، املشيبالطرح عىل :  الرمي

 .73:  سورة النساء، آية رقم( 4)

 .36 /  القراءات القرآنية  معجم، و24 /2 ، وتفسري الرازي 53 / معاين القرآن للفراء ( 7)

 .53 /  معاين القرآن للفراء ( 6)
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وعلـيه أكثر ، واألفصـح إلغاء إذن بعد حرف العطـف الواو والفاء، عىل إعمـال إذن

 قرأ ُأيب  بن كعٍب ، ( )چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  :وقـوله تعالـى، ( )القـراء

فنصب هبا عىل قول ( إذن)بحذف النون أعمل  (3)(ال يلبثوا اإذً و)  بن مسعودٍ عبداهللو

  بن مسعودٍ عبداهللوكذا هي يف مصحف ، بعدها عىل قول بعضهم وبأن مضمرةً ، المهور

  .(4)حمذوفة النون

الفصل عصفوٍر وابن ، أجاز ابن بابشاذ الفصل بالدعاء والنداء" :ويقول األَموين

 .(7)"من ذلك مل يسمع يشءٌ ؛ إذ املنع والصحيح، بالظرف

ل وعلّ  ،وذهب املكودي إىل أنه ال يوز الفصل بي إذن ومنصوهبا بغري القسم وال النافية

 لكثرة الفصل به بي الشيئي املتالزمي كاملضاف القسم ال يعتد به فاصاًل " :ذلك بقوله

 .(6)"واملضاف إليه

ل ـوأه، طـا فقدً ـم فيها واحـر الناظـاء ذكـتة أَيـذه سـه" :بيـاطـال الشـوق

  ألنه إنام تكلم عىل الفصل بالقسم خاصةً ؛ كالم سيبويه أنه يف ذلك ُمتربِعٌ  :والواب، يـالبواق

فقد ُعلم من حكمها أّنا تدخل يف ( ال)وأما  ،عىل القسم وكأن ما عدا ذلك إنام هو قياٌس 

                                                           

 .04 / 3تفسري البحر املحيط (  )

 .56:  سورة الرساء، آية رقم(  )

 .334/ 3عجم القراءات القرآنية ، وم  30/  الرازي تفسري ( 3)

 .63/ 6تفسري البحر املحيط ( 4)

 .774/ 3شح األَموين ( 7)

 . 66/  شح املكودي عىل ألفية ابن مالك ( 6)
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قد ال عصفوٍر وزيادة ابن ، إىل ذكر ذلك فيهافلم يتج ، ااالختيار بي العامل واملعمول مطلقً 

 .( )"ظرف واملجرور إنام ُيترسع فيهام بالسامعألن ال ؛يسلم فيها

الفعل املضارع املنصوب و( إذن)وأجيز الفصل بي " :وقال الدكتور فاضل السامرائي

 إذن يا :والنداء نحو، إذن رمحك اهلل أكرمك :والدعاء نحو، إذن واهلل أكرَمك :نحو، بالقسم

 .( )"إذن ال أذهب :وال النافية نحو، زيد أكرَمك

( إذن)عندما تدث عن هذه املسألة أنه يوز الفصل بي  األستاذ نارص عسرييوذكر 

، بالضافة إىل جواز الفصل بالظرف والار واملجرور، النافية( ال)معموهلا بالقسم وبـ و

 :ذلك ما يلوالدليل عىل " :حيث قال ةٍ واستدل عىل ذلك بأدل

  ٍالنافية( ال)بالفصل بالقسم وبـ  تعّلقام يفي خاصةً  ،عدةٍ  السامع يف نصوص. 

 فهام ِما ، بالفصل بالظرف أو الار واملجرور فيؤيده قياس النظري تعّلقأما فيام ي

وبالتايل بي ، يتوسع فيه إذ يفصالن بي ما اَتد اتصاهلام كاملضاف واملضاف إليه

 .باب أوىلمعموهلا من و( إذن)

 .(3)"والفصل بغري ما سبق من الشاذ الذي يفظ وال يقاس عليه

                                                           

 .7 / 6املقاصد الشافية (  )

 .324/ 3معاين النحو (  )

، رسالة مقدمة لنيل املاجستري يف اللغة العربية، للباحث املسائل النحوية يف كتاب منال الطالب يف شح طوال الغرائب( 3)

 .32نارص بن حممد آل قميشان عسريي، ص 
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 :القول الراجح

 ومنصوهبا( إذن)بأنه يوز الفصل بي عصفوٍر ابن والراجح عندي هو ما ذهب إليه 

ظرف والار واملجرور يوز الفصل هبام لكثرة ال وذلك ألن ؛بالظرف والار واملجرور

 .واهلل تعاىل أعلم، فيهام واتساع العرب، استعامهلام
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 يف الوصل( أنا)إثبات ألف  :املبحث الثالث

 

فذكر أنه من ضائر الشعر ، يف الوصل( أنا)يف إثبات ألف عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

 وبعض قيسٍ ، يف الوصـل يف لغة غري متيمٍ ( أنا)وألف " :احلرف الالحق القافية املطلقة فقال

 :نحو قوله وربيعةٍ 

 َبْعَد املشيِب َكَفى َذاَك عاَرا ِف                                                     اوَ قَ لْ اَفَكْيَف َأَنا واْنتَحايِل 

 .( )"عصفورٍ  مثل هزة القطع وهو ابن وتأول قراءة من أثبتها وصاًل ، ا ملن أطلـقخالفً 

 :دراسة املسألة

ن ـا ملخالفً " :يث قالـ حصاًل و( أنا)ف ـات ألـوانتقـده يف إثبعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

ثم  ،"ورٍ ــعصفو ابن ـع وهـزة القطـــل هـ مثاًل ـها وصـراءة من أثبتــوتأول ق، أْطَلق

ول ـر قـد أن ذكـقال ذلك بع، و( )"ادتهـراء عىل عـبالق ن  ـوء ظـذا ســوه" :قال

 :(3)اعرـالش

                                                           

ب (  ) َ  . 30 / 7ارتشاف الَّضر

 . 30 / 7املرجع السابق (  )

البيت للعشى، وهو أعشى بني قيس بن ثعلبة وهو ميمون بن قيس بن جندل بن شاحيل بن عوف بن سعد بن ( 3)

 .46، وضائر الشعر 3 ابن ثعلبة، الرتجة يف املؤتلف واملختلف ضبيعة بن قيس 
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 ( )َبْعَد املشيِب َكَفى َذاَك عاَراِف                                              اوَ قَ لْ اَفَكْيَف َأَنا واْنتَحايِل 

وذاك أن االسم ، يف الوصل وحقها أن تسقط يف الوصل وتثبت يف الوقف( أنا)أثبتت ألف 

 .( )هذا كالوقففيجعل الشاعر الوصل يف ، أَن وإنام زيدت األلف للوقف :من أنا

فعدت إىل كتب ابن ، يف هذه املسألةعصفوٍر أنه يالف ابن كالم أيب حّيان اتضح لنا من 

يث قال ـف حـل بنية الوقـيف الوص( أنا)ف ـيثبت ألوٍر ـعصفدت أن ابن ـفوج ،عصفورٍ 

كيف " :ارناه سابقً ـذي ذكـى الـر بيت األعشـبعد أن ذك( رـرائر الشعـض)تاب ـيف ك

ه ـان مثلـوما ك، (3)چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  :رأـراء من يقـومن الق، رورةً ـذا ضـون هـيك

 :ثم قال "فـوقـل بنية الـرأ بذلك وصـذي قـواب أن الـفال؟ فـاألل رآن بإثباتـيف الق

وأبو  حيث قرأ نافعٌ ،  (4)"خفي عىل السامع، لقص زمانه، إال أن الفصل بي النطقي"

 .(7)باملد( وأنا) جعفرٍ 

                                                           

، وشح جـــل ....فام أنا أم  ما انتحايل:  ، ويف رواية الديوان73ديوان األعشى ص : البيت من البحر املتقارب، انظر(  )

ب 432، واملقــــــرب 74 / 3الزجاجــي  َ ورصــف املبــاين  ،46، وضـــرائر الشعر  30 / 7، وارتشاف الَّضر

يف الوصل ( أنا)إثبات ألف ( أنا وانتحايل)يراد هبا الشعر، والشاهد يف قوله :  االدعاء، القوايف:  ، االنتحال423، 4 ص 

 .عند غري متيم للَّضورة الشعرية

 .62 ما يوز للشاعر يف الَّضورة ص (  )

 . : سورة املمتحنة، آية رقم( 3)

 .72ضائر الشعر ( 4)

 .7  / 5م القراءات القرآنية عجم( 7)
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فإذا  ،يف الوصل بحذف األلف( أَن فعلُت كذا)تقول " :يف املقربعصفوٍر وقال ابن 

إثبات األلف يف الوصل من إجراء الوصل " :ثم قال "أنا :فقلت، أحلقت األلف وقفت

 .( )"مرى الوقف ضورةً 

يف ( أنا)فأثبت ألف " :ي بعدما ذكر بيت األعشىـزّجاجل الـرح جــوقال يف َ

وقف َفِقَصُ زمن الوقف ـة الـعىل ني ائزٌ ـإن ذلك ج" :ثم قال ،"ذفـاحل وباهبا، الوصل

 .( )"يوهم وصاًل 

وهذا  ،يف الوصل( أنا)يثبت ألف عصفوٍر وِهم أن ابن حّيان فيتضح من ذلك كله أن أبا 

 .وإنام يثبتها عىل نية الوقف غري صحيٍح 

ومن ذلك إثبات " :الـيث قـوقف حـري الوصل كالـرب جتـراج أن العـابن الس رـوذك

 :ابق وقالـر البيت السـثم ذك، (3)"وقفـوإنام يثبت يف ال، لـيف الوص( أنا)ف يف ـاألل

  واحتج النحويون بأن األلف منقلبةٌ ، فأثبَت األلف ووصل"
ٍ
فردوا ما ذهب  ،أو واوٍ  عن ياء

 .(4)"من االسم

يف الوقف ( أنا)األلف يف  أما" :حيث قال زائدةٌ ( أنا)بأن األلف يف  ابن جني  وحكم 

 .(7)"ليست بأصلٍ  فزائدةٌ 

                                                           

 .432املقرب (  )

 .74 / 3شح جل الزجاجي (  )

 .474/ 3األصول يف النحو ( 3)

 .474/ 3املرجع السابق ( 4)

 .6/  املنصف ( 7)
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واألكثر أّنم ، ا يف السعةوبعض العرب يصل أنا باأللف يف الوصل أيًض " :وقال الريض 

 .( )" إال ضورةً ، ال يصلونه هبا يف الوصل

 :( )يف الوصل قول الشاعر( أنا)ومن َواهد إثبات ألف 

نامـا قمُحيدً                                ريِة فاعرفوين               ـيُف العشـأنا س يُت السر  (3)اـد َتذرر

 .يف الوصل للَّضورة الشعرية( أنا)الشاهد يف هذا البيت هو إثبات ألف 

 :القول الراجح

يف الوصل إال يف ( أنا)من عدم إثبات ألف حّيان الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو 

 :كاآلت حيث يكون وزن البيت، الَّضورة الشعرية

 عاَرا َذاكَ  َكَفى املشيِب  َبْعدَ  ِف                             اْلَقَوا              واْنتَحايِل  َأَنا َفَكْيَف 

 /ْ/ْ/ـ /ْ/ْ/ـ//ْ/ـ /ْ/ْ/                                         /ْ/ـ /ْ/ْ/ـ /ْ/ْ/ـ//ْ/

 فعول ـ فعولن ـ فعولن ـ فعو                                  فعولن ـ فعول ـ فعولن ـ فعولن     

 

                                                           

 .67 /  شح الشافية (  )

وقىض الشطر األكب من قائل البيت هو محيد بن ثور بن عبداهلل بن عامر اهلاليل، وهو َاعر مَّضم عاش يف الاهلية (  )

 .     / الرتجة يف الديوان، ويف معجم األدباء : حياته يف السالم، انظر

، وخزانة 72، وضائر الشعر 74 / 3، وشح جل الزجاجي 33 ديوان محيد بن ثور : البيت من البحر الوافر، انظر( 3)

 .67 /  ، وشح َافية ابن احلاجب  4 / 7األدب 
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ن الوتد ـذف ساكـوز حـوال ي، (/ْ/) وعٌ ـمم ري وتدٌ ـيف البيت الشع( أنا)فـ 

عصفوٍر وإنام جّوز ابن  ،يف الوصل للَّضورة الشعرية( أنا)ُأثبتت ألف ؛ ولذلك وعـاملجم

يوهم أنه  قصـريٌ  وعـلل ذلك بأن الوقف زمنٌ  ،يف الوصـل عىل نية الوقف( أنا)ألف إثبات 

 .واهلل تعاىل أعلم، وصٌل 
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 يف النداء( أي)نعت اسم الَارة بعد  :املبحث الرابع

 

إذا أتبعت " :يف النداء بقوله( أي)يف نعت اسم الَارة بعد عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

ما ذهب إليه ، و(أل)ا بذي فرشطه أن يكون اسم الَارة منعوتً ، هذه باسم الَارة( اأيً )

وال نعـت السم ، ا أليمن االقتصار عىل اسم الَـارة وصفً  ابن مالٍك وعصفوٍر ابن 

 .( )"ال ُتبنى عىل مثـله القواعد َـاذ   نـادرٍ  بنيـاه عىل بيٍت ، الَـارة

لذا جعلوا ، انـيا النس :فال يقال، (انـالنس)مثل  :(أل)نداء ما فيه ـلة لـوص :أي

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  :نحو قوله تعاىل( أل)ل فيه ـم املتصـداء االسـلة لنـص، و(أي)

واالسم املعرف ، ٍب ـل نصـىل الضـم يف حمـــع ي  ـى مبنادً ـي منـفه، ( )چڤ     ڤ  

ان ـإن ك دٌل ـوب، اتقً ـإن كان مش ةٌ ـصف :يلـق، هلا أو بدٌل  ةٌ ـصف، دائاًم  وعٌ ـرفـدها مـبع

م املشبه بام فيه ـواالس، هللا يا :الـفيق( اهلل)اللة ـم الـاس( أل)ويستثنى ِما فيه ، اامدً ـج

 أو باسم إَارةٍ ، الولد :إال باسم حمىل بأل نحو( أي)وال توصف ، لقمُر جااًل ا يا :نحو، (أل)

 .(3)يا أهيا الذي قّدم اخلري :بأل نحو حمىًل  موصولٍ  أو باسمٍ ، يا أهيذا املعلم :نحو

                                                           

ب ارتشاف (  ) َ  .64  / 4الَّضر

 .6: سورة االنفطار، آية رقم(  )

 . 2 املعجم الوايف ( 3)
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 :دراسة املسألة

هل يشرتط أن يكون اسم ، إذا أْتَبْعتها باسم إَارةٍ ( أي)اختلف النحاة يف حرف النداء 

إىل أنه  ،والصبان، ابن مالٍك و ،عصفورٍ فذهب ابن ؟ أم ال يشرتط( أل)بذي  االَارة منعوتً 

واستدلوا عىل كالمهم ببيت ، ( )(أل)ا بذي ال يشرتط يف اسم الَارة أن يكون منعوتً 

 :( )وهو قول الشاعر وَاذ   نادرٍ  َعري  

َــــَذاِن ُكـــال زاَدُكَمــــــا                    (3) فِيَْمــْن َوَغــْل َوَدَعــانِــي َواِغــاًل           أهي 

ذه باسم ــه( اأيً )وإذا أْتَبْعت " :ومن تبعه حيث قالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

ب إليه ابن ـما ذه، و(أل)ذي ـا بارة منعوتً ـم الَـون اسـه أن يكـفرشط، ارةـالَ

ت السم ـوال نع، ا أليارة وصفً ـار عىل اسم الَـمن االقتص مالٍك ابن وعصفوٍر 

"عىل مثله القواعدُتبنى ال  َاذ   بنياُه عىل بيٍت نادرٍ ، الَارة
(4). 

                                                           

ب (  ) َ  .6  / 3، وحاَية الصبان 366/ 3، وشح التسهيل 724/  ، واملساعد 64  / 4ارتشاف الَّضر

 .قائل البيت مهول(  )

، واملقاصد 6  / 3وحاَية الصبان ، 366/ 3، وشح التسهيل 724/  املساعد : البيت من البحر الرمل، انظر( 3)

ب 474/  ، وشح األَموين 7 3/ 7الشافية  َ ، وشح َذور 30/  ، وهع اهلوامع 66 / 3، وارتشاف الَّضر

الطفيل الذي يدخل يف قوم فيشاركهم شاهبم من دون أن :  ، الواغل255 /  ، وتوضيح املقاصد 4 3/  الذهب 

حيث وصف املنادى باسم الَارة ومل ينعت اسم الَارة باسم حمىل ( أهيذان كال) : يكون مدعًوا إليه، الشاهد يف قوله

 .باأللف والالم

ب ( 4) َ  .64  / 4ارتشاف الَّضر
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فصار ، مثله ا ألنه مبهمٌ وصفً  مالوالألي كام كان األلف  صٌف و (ذا)إن ف" :وقال سيبويه

وذكر سيبويه قول  ( )"والالمله كام صار األلف والالم وما أضيف إليهام صفًة لللف  صفةً 

 :( )الشاعر

ذا املنِْزُل الّداِرُس ال  (3)ّي عاِهدُ ـكَأنرَك مَلْ َيْعَهْد بَِك احل                     ذي               ـأال أهي 

ألن اسم الَارة ملا ؛ مثلها وهي مبهمةٌ ، الشاهد يف هذا البيت نعت أي باسم الَارة

 ، وصفت بام فيه األلف والالم
ٍ
صح أن يوصف هبا ، واحدٍ  فصارت هي وصفتها بمنزلة يشء

 .التي ال توصف إال بام ها فيه( أي)

( أل) ا بذييف أنه ال يشرتط يف اسم الَارة أن يكون منعوتً عصفوٍر ووافق الصبان ابن 

البن ا فاقً ، و(أل) ا بذيال يشرتط يف اسم الَارة املذكور أن يكون منعوتً " :حيث قال

 .(4)"والناظمعصفوٍر 

بنياه عىل  ابن مالٍك وعصفوٍر ما ذهب إليه ابن " :فقالعصفوٍر واستبعد املرادي قول ابن 

 .(7)"عىل مثله القواعدُتبنى ال ، َاذ   نادرٍ  بيٍت 

                                                           

 .63 /  كتاب سيبويه (  )

معجم : هـ، انظر5  قائل البيت هو ذو الرمة، وهو أبو احلارث، غيالن بن عقبة من بني عدي بن عبد مناة، تويف سنة (  )

 .45 اء املخَّضمي واألمويي ص الشعر

، وكتاب سيبويه 350ديوان ذي الرمـة َــرح اخلطـيب التـبيزي ص : الـبيت من البحــر الطــويل، انظر( 3)

 .7 3/ 7، واملقاصد الشافية 5/ ، وشح املفصل 6  / 4، واملقتضب 63 / 

 .6  / 3حاَية الصبان ( 4)

 .255 / 3توضيح املقاصد ( 7)
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ورصح هو ، لذا يا أهيذا بدون وصٍف  :وقضية كالم املصنف جواز" :ابن عقيلٍ وقال 

 .( )" بالوازعصفوٍر وابن 

ا الذي ورد" :وعىل هذا نّبه الناظم بقوله" :وقال الشاطبي ذا أهي  أي ذلك ثابٌت يف  "وأهي 

 .( )"العرب تتوسع يف كالمها كام َاءتفإن  ،النقل فال ينبغي أن ُيعرتض عليه

ا يؤخذ منه أن اسم الَارة حيث وقع نعتً ( وقد يقال يا أهيذا) :قوله":(3)وقال الوجري

 .(4)"عصفورٍ ا البن تبعً  ابن مالٍك وهو املرجح عند ، بأل ألي ال يب نعته بمعرٍف 

ح ابن الض والفاريس  الرميوضّعف ؛ ارةـت اسم الَـرتاط نعـباَ (7)  ائعـورصر

كنت قدياًم " :حيث ُروي عن الفاريس أنه قال، (6)نعت أي باسم الَارة وغريها

حتى رأيت ، ألّنام مًعا مبهامن ؛أرى أنه ال فائدة فيه، و(ذا)بـ ( أي)استوحش من وصف 

                                                           

 .724/  املساعد (  )

 .7 3/ 7املقاصد الشافية (  )

هـ، كتب عىل عمدة السالك البن النقيب شًحا يف جزء   0هو حممد بن عبداملنعم بن حممد الوجري، ولد سنة ( 3)

سامه تسهـيل املسالك يف شح عمــدة السالك، وكــذا عـىل الرَاد متصـر احلاوي البن املقري، وشح َذور الذهب، 

، البدر الطالع  7 / 6، األعالم للزركل 4  / 0ترجته يف الضوء الالمع : هـ، انظر006اهلمزية، وتويف سنة  وشح

 / 22. 

 .3 3/  شح َذور الذهب ( 4)

هو عل بن حممد بن  يوسف الكتامي االَبيل ، إمام يف العربية والكالم، وله مشاركه يف املنطق والفقة واللغة، وله من ( 7)

تعليق عىل الكتاب، والمع بي شح السريايف وابن خروف لكتاب سيبويه، وشح المل للزجاجي، وغريها، : اتاملؤلف

 .هـ 602تويف سنة 

 .726/  املساعد ( 6)
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 ن أيبـذا مـوه" :ابن خروٍف وقال ، ( )"رتـتبه مثل الذي أنكـض كـرو يف بعـأليب عم

 :ىل ذلكـواهد عــومن الش، ( )"سنتهـرُب واستحـورد  ملا قالت الع، مٌ ـتك عل   و وأيبعمرٍ 

 :قول الفرزدق

 (3)االَفـجـرَ  فتُبْـِصـَرهُ  َتـعـِرْف  لــمْ  أِجـدكَ                      أُروَمـتـي َعــنْ  الّسائِـلـي أهّيـذا أال

 :وقول طرفة بن العبد

ذا ال َْ                  زاِجِري أحَُّضَ الَوَغى          ـأال أهي   (4)ْل أْنَت ُمْلِِديـهَد الّلّذاِت هَ ـوأْن أ

أ ابن وقر، دٍ ـة بني أسـا يف لغـوز ضمهــوي، رب الفتحـثر العـوحكم هاء التنبيه عند أك

ُه السأَ يا ) :يوةـوأبو ح ى بن وثاٍب ـويي عامرٍ  وفيون وابن ـالكوقال ، بضم اهلاء، (7)(احرـي 

ذا ـيا أهي :لهـرجل أصـفيا أهيا ال، اديرً ـا وتقلفظً ، ارةـباسم الَ ها متصلةٌ " :كيسان

ون ـوفيــه الكـومنع، (ها)بدون ، لـيا أي  الرج :انـاز ابن كيسـوأج؛ لـالرج

                                                           

 .7 3/ 7املقاصد الشافية (  )

 .7 3/ 7املرجع السابق (  )

، 36/ ، وهـع اهلوامع 366/ 3التسهيل ، وَــرح  0 ديـوان الفــرزدق ص: البيت من البحــر الطــويل، انظر( 3)

حيث نعت أي باسم اِلَارة، ووصف اسم الَارة بام فيه األلف ( أهيذا السائل:  )األصل، الشاهد يف قوله:  األرومة

 .والالم

، وشح 56 /  ، واألصول يف النحو 22 / 3، والكتاب 7 ديوان طرفة ص : البيت من البحر الطويل، انظر( 4)

، وشح 36/  ، وهع اهلوامع 64 ،  7 ، وضائر الشعر 702، 756، 725/ 0، وخزانة األدب  36/  التصيح 

أهيذا :  )احلرب، الشاهد يف قوله:  أي الذي يكفيني ويمنعني، الوغى:  ، الزاجري727/  ، واملساعد 5/  املفصل 

 . لالمحيث نعت أي باسم الَارة، ووصف اسم الَارة بام فيه األلف وا( الزاجري

 .5  / 6معجم القراءات القرآنية ( 7)
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باسم الَارة ( أي)ف ـيوز أن يوص" :حّيانوقال أبو ، ( )"اوليس مسموعً ، ريونـوالبص

ذا :فتقول ذان، يا أهي  والء، ويا أهي  تهذه، ويا أهي  تهتان، ويا أي  تهؤالء، ويا أي  يا )ويوز ، ويا أي 

ذا المة ذا أبو القاسم ، هلذا ال صفةً ( أي)من  بداًل ( أهي  يل  ألنه ال؛ عطف بيانٍ ويوز يا أهي 

 .( )"حمل األول

 :القول الراجح

 :لدلة اآلتيةوذلك ل ؛حّيانالراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو 

 تقولامأال ترى أنك حين، أن قــواعد النحـو تقيض بذلك : 

َــــَذاِن ُكـــــال زاَدُكَمـــــا              فِيْـَمْن َوَغـْل  َوَدَعـــايِن َواِغــــاًل              أهي 

ال يقاس واذ التي ـوبذلك فإّنا من الش، ا بذي ألوتً ـارة غري منعـم الَـلت اسـفجع

 .عليها

 ويكون اسم ، كثرة السامع من كالم العرب يدل عىل وجوب نعت أي باسم الَارة

 .والعلم عند اهلل عز وجل، ا بذي ألالَارة منعوتً 

 

 

                                                           

 .726/  املساعد (  )

ب (  ) َ  .67  / 4ارتشاف الَّضر
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 العلم األعجمي املمنوع من الصف :املبحث اخلامس

 

بندار يكـون اخلالف يف " :بقــوله( وبندار، قالون)يف عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

وفّرق ، ويمنعـان من الصـرف عىل قـول المهور، ( )اجفيصـرفان عىل قـول الدبّ ، وقالون

 .( )"وبندار فلم يصفه وال فـرق، بي قالون فصفهعصفوٍر ابن 

 :منع االسم من الصف للعلمية مع العجمة برشطييُ 

  فيها العربية عَلاًم  يف أصله األعجمي ثم ينتقل بعد ذلك إىل اللغة أن يكون علاًم. 

  ً(3)ا صـرفكان ثالثيً فإن  ،وإسحاق، إبراهيم :ا فأكـثر نحـوأن يكون رباعي. 

واملراد بالعجمّي ما ليس من كالم العرب فشمل كالم الفرس وغريهم من سائر  

 .(4)األعاجم

 :(7)وتعرف عجمة االسم بوجوهٍ 

 أن تنقل ذلك األئمة. 

                                                           

هو عل بن جابر بن عل، أبو احلسن اللخمي، الَبيل، املعروف بالدباج، إمام يف العربية والقراءات، أخذها عن أيب (  )

 .24  تراجم أئمة النحو واللغة ص البلغة يف: هـ، انظر646ذر اخلُشني، وابن خروف، تويف سنة 

ب (  ) َ  .057/  ارتشاف الَّضر

 . 4 / 4، والنحو الوايف 2  /  هع اهلوامع ( 3)

 .656/  ، وشح املكودي عىل ألفية ابن مالك 2  /  هع اهلوامع ( 4)

 .2  /  هع اهلوامع ( 7)
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 يف  مثل هذا الوزن مفقودٌ ، فإن ( )إبريسم :خروجه عن أوزان األسامء العربية نحو

 .اللسان العريب

  ٌُمَهنْدز :نحو بعد دالٍ  نرجس أو آخره زاٌي  :نحو بعدها راءٌ  أن يكون يف أوله نون. 

 أن يتمع يف الكلمة من احلروف ما ال يتمع يف كالم العرب كاليم والصاد نحو: 

 .( )ُأْسُكّرجه :أو الكاف نحو، منجنيق :أو القاف نحو، صولان

  ًأو رباعي   وهو َايس  ، من حروف الذالقة اأن يكون عاري
(3). 

 :املسألةدراسة 

فتصفت فيه بإدخال ، فالنسية ما نقلته العرب إىل لساّنا نكرةً ، وَخصيةٌ  العجمة جنسيةٌ "

ومذهب ، والشخصية ما نقلته يف أحواله إىل اللسان علاًم ، تارةً واالَتقاق  تارةً ( أل)

أو النقل ، وإليه ذهب اللستاذ أبو عل  مـان العجـ يف لسرتط كونه علاًم ـور ال يشـالمه

م وهو ـ يف لسان العجونه علاًم ـرتاط كـإىل اَ  ب الدّباجـوذهوأصحابه، وابن هشام، 

اق، ويعقـوب، ـاعيل  وإسحـم، وإسمـوأما إبراهي: سيبويه قال ويهـر قول سيبـظاه

اه هذه األسمـاء فإّنا مل تقـع يف كالمهم إال ـون، وأَبـوقارون، وفرعريوز، ـوُهْرُمز، وف

 .(4) "عىل حد ما كانت يف كالم العـجم معرفةً 

                                                           

 . املعجم الوسيط ص : أحسن احلرير، انظر(  )

 .0 املعجم الوسيط ص : فيه الكوامخ ونحوها من املشهيات عىل املائدة، انظرإناء صغري توضع (  )

 ( .ُمْر بِنََفلٍ )حروف الذالقة ستة يمعها قولك ( 3)

ب ( 4) َ  .37 /3، وقول سيبويه موجود يف كتابه 057ارتشاف الَّضر
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ـ وهو موضع املسألة ـ فيصفان عىل ( وقالون، بندار)اخلالف يف فإن  ،وعىل هذا القولي

وٍر ـعصفب ابن ـوذه، ورـول المهـىل قـان عـويمنع، ابن مالٍك و، وسيبويه، قول الدّباج

ة ــ يف لغون علاًم ــرتطون أن يكــم ال يشــألّن؛ رفــإىل أنه ال ينص ( )(بندار)يف 

يف لسـان العرب  ألنه يشتـرط كونه علاًم ؛ إىل أنه يصـرف( قالون)وذهب يف ، ( )جمـالع

دث عن هذه ـومل يتحعصفوٍر ب ابن ـوبحثت يف كت، (3)ويه والدّباجـب سيبـوهو مذه

خالد ، والشيخ (4)ولكن وجدت بعض العلامء من الذين أتوا بعده أمثال املرادي، ألةـاملس

 .عصفورٍ ينسبون هذا الرأي البن  ، وغريهم(7)األزهري

رف وهو ـمنعه من الصحّيان ن أبا إحيث ( قالون)يف وٍر ـعصفابن حّيان أبو تعّقب و

ول ـىل قـرفان عـفيص، (ونـوقال، دارـبن)الف يف ـون اخلـيك" :وقال، ورـقول المه

بي قالون عصفوٍر رق ابن ـوف، ورــول المهـىل قـرف عـان من الصـويمنع، الدّباج

 اسمي (وبندار، قالون)جعل حّيان أبا  ؛ أي أن(6)"وبندار فلم يصفه وال فْرق، فصفه

 . يف لغة العجمعلاًم  االسم كونينه ال يشرتط أن أل؛ من الصف يِمنوع

و ـ نحواله علاًم ـل يف أول أحـقثم نُ  م نكرةً ـما كان يف لسان العج" :راديـوقال امل

إىل أنه ال  -عصفورٍ وبي وابن ـمنهم الشل- وذهب قومٌ ، هذا فيه خالٌف ، و(بندار)

                                                           

 . 5املعجم الوسيط : التاجر يتكر البضائع ويرتبص هبا غالء السعر، انظر(  )

 .26  توضيح املقاصد (  )

ب ( 3) َ  .057/  ارتشاف الَّضر

 .26  توضيح املقاصد ( 4)

 .333/  شح التصيح ( 7)

ب ( 6) َ  .057/   ارتشاف الَّضر
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إىل أنه  ب قومٌ ـوذه، مـ يف لغة العجون علاًم ـرتطون أن يكـألّنم ال يش؛ رفـينص

وهو ظاهر ، وإليه ذهب املصنف، لغة العجم يف ألّنم يشرتطون أن يكون علاًم ؛ رٌف ـمنص

 .( )"كالم سيبويه

ا وكان يف ن االسم إذا كان أعجميً إ" :إىل انصاف بندار فقال ( )وذهب أبو زيد املكودي

 .(3)"(بندار) انصف نحـو وُنقل لكـالم العرب َعَلاًم  كالم العجم غري علمٍ 

، نى بالعلميةـة املعـفيه فرعيفإن  ،يــم األعجمـالعل" :(4)ريـاألزه الدٌ ـخ خـوقال الشي

ة ـفيمتنع من الصف إن كانت علميته يف اللغ، بكونه من األوضاع األعجمية وفرعية اللفظ

يشرتط،  أنه العصفوٍر لوبي وابن ـوزعم الش، كام هو ظاهر مذهب سيبويه، األعجمية

وإنام استعملوه ، َعَلاًم ألّنم مل يستعملوه ؛ فيصف عىل األول، قالون ويظهر أثر اخلـالف يف

ألنه مل يكـن يف كالم العـرب قبل أن يسمى به  ، ويمنع الصف عىل الثاين، بمعنى جيدٍ  صفةً 

 .(7)"ثالثةٍ  وزاد عىل أحرٍف 

                                                           

 .26  توضيح املقاصد (  )

هو عبدالرمحــن بن عل بن صـالح أبو زيد املكـودي، صاحـب َـرح األلفـية، وشح اآلجرومية، ويعرف (  )

 .03/  بغية الوعاة : انظرباملطرزي،  

 .656/  شح املكودي ( 3)

هو خالد بن عبداهلل بن أيب بكر بن حممد الرجاوي األزهري، زين الدين، نحوي، من أهل مص، له املقدمة األزهرية ( 4)

ويف يف علم العربية، وموصل الطالب إىل قواعد العراب، وشح اآلجرومية، والتصيح بمضمون التوضيح وغريها ، ت

 .65 /  األعالم للزركل : هـ، انظر627سنة 

 .333/  شح التصيح ( 7)
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من النحاة أنه ال  ويرى فريٌق " :وحكم عباس حسن بأنه ال داعي الَرتاط العلمية فقال

وهذا الرأي أحق  . إىل لغتناداعـي الَرتاط علمـيته يف لسـان األعاجم قبل نقلـه علاًم 

 .( )"للغتنا بغري إساءةٍ  وتيسـريٌ  فيه نفـعٌ ، ألنه عمل؛ والتفضيل اليومباالتباع 

 :القول الراجح

وذلك  ؛من الصف وعةٌ ور يف أّنا ِمنوالمهحّيان ب إليه أبو والراجح عندي هو ما ذه

 يفففي الوقت احلايل من الصعب أن نبحث ،  يف لغة العجمنه ال يشرتط أن تكون علاًم أل

فمن األفضل ، اللغات األجنبية تتجاوز املئاتإذ إن ؛ نريد التسمية به أجنبي   أصل كل لفظٍ 

 .واهلل تعاىل أعلم ،عدم االَـرتاط للتسـهيل والتيسـري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .43 / 4النحو الوايف (  )
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 الغلبةعلمية ذي  :ملبحث السادسا

 

هو االسم الذي  :ذو الغلبة" :الغلبة بقولهعلمية ذي يف عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

فاختلف ، يمنع من الرشكة يف ذلك املعنى إذا ذكر، اا تامً له معناه اَتهارً  اَتهر به بعض ما

ُأجري مرى بل ، ليس بعلمٍ  :وقيل ،ابن مالٍك و وهو اختيار أيب موسى، هو علمٌ  :فقيل، فيه

 .( )"عصفورٍ وهو اختيار ابن ، العلم

 :( )وهو عىل ضبي، اا تامً اَتهر به بعض ما له معناه اَتهارً  هو كل اسمٍ  :ذو الغلبة

  وابن رأالن، كابن عمر :مضاٌف. 

  ٍوالنابغة، كاألعشى :ذو أداة. 

ي به فيصري علاًم ـرف بالضـواملع رف بألـب املعـقد يغل دون  افة عىل بعض املسمر

 كاألعشى فإنه يف األصل لكل من ال يبص لياًل ، فإذا أطلق مل ينصف الذهن إىل غريه، غريه

الاحظ فإنه غلب عىل عمرو بن بحر دون غريه من وكذلك  ،ثم غلب عىل أعشى هدان

غلبت عىل فإّنا ، وابن مسعودٍ ، وابن عباسٍ ، ومن املعرف بالضافة نحو ابن عمر، الحظة

 .(3)خوتمإالعبادلة دون غريهم من 

                                                           

ب (  ) َ  .666/  ارتشاف الَّضر

 .6 3/   التذييل والتكميل (  )

 .56/   معاين النحو ( 3)



111 
 

 :دراسة املسألة

 ( )وغريهعصفوٍر ب ابن ـفذهـ؟ الم أم الــمن األع واة يف ذي الغلبـة هل هــف النحـاختل

 :عصفورٍ حيث قال ابن ، مرى األعالم تمن األعالم وإنام جر تالغلبة ليس إىل أن ذا

إذ تعريفها  وليست بأعالمٍ ، المــجاريٌة مرى األعالبة ـاء الغـحيح أن هذه األسمـالص"

تلزم األلف والالم ؛ ولذلك ليس بوضع اللفظ عىل املسمى بل بالضافة أو باأللف والالم

ا ع ـم الَعَلم الواقـأّن االس مٍ ـم علـوالدليل عىل أن ابن ُعمر ليس باس .أمثاله، و( )يف الث رير

 .(3)"رار تسميته بذلكـيه بعد استقـر علـابُن عملب ـوإنام غ، عبداهلليه إنام هو ـعل

 :يث قالـح، المـبة من األعـلـب إىل أّن ذا الغـفذه ،عصفورٍ ابن حّيان أبو تعّقب و

هذا عي وٌق  :فتقول، حكايُة ابن األعرايب أنه يوز حذف األداة والذي يقطع بأّنا أعالمٌ "

واملراد مع حذفها هو املراد مع ، حذفهافلو كان تعريفه باأللف والالم ملا جاز ، اطالعً 

 .(4)"وجودها

هذا باب توقيف  :فقال، وقد رد بعض أصحابنا عىل األستاذ أيب احلسن" :اوقال أيًض 

واحٍد  وقد يكون السمٍ ، افمن حيث التوقيف كانت أعالمً ، العبارة عىل بعض حمتمالتا

                                                           

 .753/  شح الزولية (  )

ذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآتا، فكأّنا كثرية العدد سميت ب:  الثريا من الكواكب، سميت لغزارة نوئها، وقيل(  )

 .402/ 6لسان العرب : بالضافة إىل ضيق املحل، انظر

 .3 3/   رأي ابن عصفور يف التذييل والتكميل ( 3)

 .3 3/  التذييل والتكميل ( 4)
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ُيعنى بالعلمية إال وضع االسم عىل الشخص ُيعبر هبام عنه بطريق الَعَلمية ألنه ال ، عبارتان

 .( )"للفرق بينه وبي ما َاهبه

ا عليه اسم ويكون لكل من كان من هذا باب ما يكون فيه اليشء غالبً " :وقال سيبويه

وتكون نكرته الامعة ملا ، من األسامء التي يدخلها األلف والالم، أو كان يف صفته، أمته

ِعِق ذكرُت لك من املعاين وذلك  عِ ، قولك فالن بن الصر تقع عىل كل  ةٌ ق يف األصل صفوالصر

عق  .( )"ووعمرٍ   بمنزلة زيدٍ ولكنه غلب عليه حتى صار علاًم ، من أصابه الصر

اَتـهر به  ذو الغلبة من األعالم وهو كل اسمٍ " :بأّنا من األعالم بقوله ابن مالٍك وحكم 

م ذا لَ وما ذهب إليه املصنف من أّن العَ " :حّيانوقال أبو ، (3)"اا تامً له معناه اَتهارً  بعض ما

ابن )بالغلبة وأّن  فعندهم أن البيت علمٌ ، الغلبة قد ذهب إليه غريه كأيب موسى من أصحابنا

 .(4)"علٌم بالغلبة( عمر

وقد يكون العلم بالغلبة فيلزمه أحد " :وذهب أبو موسى إىل أّنا من األعالم وقال

 .(7)"وإما الضافة كابن عمر، والالم كالثريا والدبران إما األلف :األمرين

                                                           

 .3 3/   التذييل والتكميل (  )

 . 2 ، 22 /   الكتاب (  )

 .54 /  شح التسهيل ( 3)

 .  3/  التذييل والتكميل ( 4)

 .67، 64املقدمة الزولية ( 7)
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ر كابن ـما من ابن عم :ولكـو قـاف إليه نحــاص املضـد ُيقّدر زوال اختصـوق

 : (3)قال الشاعر ،( )اهذا يوم اثني مباركً  :وحكى سيبويه، ( )اروقـالف

 (4)ايِن ـجَ هَ  مْ كُ لَ ـطَ ْخ أنر أَ  اأحقً                                           واًل ـلٍف رسـأال أْبلغ بني خ

ر زوال اختـص ة بنـي ــنابغ :وــاف نحـويض ردــفيج( أل)اص ما فيـه ـأو ُيقـدر

ا  وهذا عي وق طالعً  (6)هذا العي ـوق :وحكـى ابن األعرايب أّنم يقولون، (7)ـانـذبي

ا خالفً  اا ال الزمً العيروق والنابغة ونحوها غالبً يف ( أل) ثبوت" :ابن عقيلٍ وقال ، (5)اطالعً 

 .(0)"للجزويل

 :القول الراجح

 وذلك ألن ،المــلبة من األعـمن أن ذا الغحّيان ب إليه أبو ـدي هو ما ذهـح عنـالراج

 :ولكـو قـنح، ار عَلاًم ـيء صــىل الشـدما غلب عـن عنـولك ،ةً ــون صفـل أن يكـصاأل

                                                           

 .6  /   املساعد (  )

 .63 /  3الكتاب (  )

 .هو النابغة العدي هيجو األخطل( 3)

، والتذييل 57 /  ، وشح التسهيل 55 / 2 ، وخزانة األدب 35 / 3الكتاب : البيت من البحـر الوافـر، انظر( 4)

( أل)حيث حذف ( أخطلكم:  )، والشاهد يف قوله 3 /  ، وهع اهلوامع 06/  وشح األَموين ، 6 3/  والتكميل 

 .األخطل:  التعريف لضافته إىل الضمري، واألصل

 .6  /   املساعد ( 7)

يط  املعجم الوس: نجـم أمحـر ميضء يف طـرف املجّرة األيمـن، يتلو الـثريا ال يتقدمها، ويطلـع قبل الـوزاء، انظر( 6)

 .635ص 

 .32 /   املساعد ( 5)

 .املرجع السابق( 0)
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فإّن الفاروق ؛ فلذلك عىل عمر بن اخلطاب ـ ريض اهلل عنه ـ دون غريهب فإنه غل، الفاروق

 .، واهلل تعاىل أعلممن األعالم عَلمٌ 
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 نصب تابع ما أضيف إليه اسم الفاعل املعرف بأل :املبحث السابع

 

 :بقوله بأليف نصب تابع ما أضيف إليه اسم الفاعل املعرف عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

وَيخنا أبو عصفوٍر فقال ابن  ،ونونٍ  بواوٍ  ى أو مموعٌ هو مثن  ، و(أل)ا بـ إن كان مقرونً "

هذان الضاربا زيٍد  :والنصب عىل املوضع نحو، يوز اخلفض عىل اللفظ :احلسن األبذي

 .( )"ويوز النصب يف البدل واملعطوف، عمٍرووالضاربو زيٍد أخيك و، عمٍروأخيك و

الٍح ـري صــغ، لهـىل فاعـارع ليدل عـا للمضوازنً ـدٍر مـما صيغ من مص :اعلـاسم الف

له ــل إن كان فعــريفع الفاعــف، لهـل فعــل عمــم الفاعـل يعمـواس، ( )يهـلإلضـافة إل

ا وينصب مفعولي إن كان فعله متعديً ، لواحدٍ  اوينصب املفعول إن كان فعله متعديً ، االزمً 

 .(3)إىل اثني

 :(4)شوط إعامل اسم الفاعل

 اأضارٌب زيٌد عمرً  :أن يقع بعد استفهام نحو. 

 ا جباًل يا طالعً  :نحو، أن يقع بعد حرف النداء. 

 اما ضارٌب زيٌد عمرً  :نحو، أن يقع بعد نفي. 

                                                           

ب (  ) َ  .50  / 7ارتشاف الَّضر

 .0 2 ح الكافية الشافية ش(  )

 . 46/  شح املكودي عىل ألفية ابن مالك ( 3)

 .64 / 4، واملقاصد الشافية 463/  ، وشح املكودي 25 / 3شح ابن عقيل ( 4)
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 ويف ضمن ذلك ، امررت برجٍل ضارٍب عمرً  :نحو ملوصوٍف  ةً ـون صفـأن يك

 .اا فرًس زيٌد راكبً جاء  :ألّنا صفة يف املعنى نحو؛ احلال

  ًا وإّن زيدً ، ازيٌد ضارٌب عمرً  :نحو، وَمل اخلب ما أصله اخلب، اأن يكون مسند

 .اا عمرً ا ضاربً وظننت زيدً ، اا عمرً وكان زيٌد ضاربً ، اضارٌب عمرً 

ا إال ال إن كان ماضيً ،  أو مستقباًل إن كان حااًل ، (أل)ويضاف اسم الفاعل املجرد من 

هذا ضارُب  :وــبه له نحـول الظاهـر ونصـإىل املفع االه ماضيً ـيز إعمـب من يـىل مذهـع

 .( )كان له مفعوالن وأضفته إىل أحدها وجب نصُب اآلخرفإن  ،زيدٍ 

ا إن كان منصوبً ، اوًض ـا أو مفوبً ـون منصـفإما أن يك، لـول اسم الفاعـوإذا أتبعت معم

 :داديونــوفيون والبغــاز الكـوأج، اوعمرً ا ارٌب زيدً ـهذا ض :وــا نحكان التابع منصوبً 

ض ـفيجب يف التابع اخلف، أو توكيدٌ  ا والتابع نعٌت وإن كان اسم الفاعل مفوًض ، اخلفض

والر عىل ، ب عىل املوضعـومنهم من أجاز النص، هـارُب زيٍد العاقِل نفسـهذا ض :وـنح

ذا ـه :وـفالر والنصب نح( أل)ن ا واسم الفاعل عاٍر م أو عطفً وإن كان التابع بداًل ، اللفظ

وهذا عند من مل ، اارُب زيٍد أخـاك وعمرً ـهذا ض :ويـوز، عمٍروضارُب زيٍد أخيك و

 ام الفاعل مقرونً ـو إذا كان اسـذه املسألة هـث يف هـوالبح، ( )رتط املحرز للمـوضعــيش

 .أو بداًل  بيانٍ  عطَف  التابعُ ، و(أل)بـ 

                                                           

 .0  / 3شح ابن عقيل (  )

ب (  ) َ  .50  / 7ارتشاف الَّضر
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 :دراسة املسألة

فال يلو من أن يكون يف اسم الفاعل األلف ، ا أو بداًل إن كان التابع عطفً عصفوٍر قال ابن 

النصب عىل املوضع  :فالنصب واخلفض ى أو جع سالمةٍ كان مثن  فإن  ،والالم أو ال يكون

وهذان الضاربا زيٍد ، عمٍروو، اهذان الضاربا زيٍد وعمـرً  :نحـو قولك، واخلفض عىل اللفظ

 .( )و واألخ ونصبهامبخفض عمرٍ ، وأخاك، وأخيك

ا عىل أن إذ ُيتصّور أن يكون حمرزً  :قال ،واخلفض والنصب" :وقال أبو احلسن األبذي

ا وهؤالء الضاربو زيٍد وعمرً ، عمٍروهذان الضاربا زيٍد و :نحو، يكون حذف النون للطول

زيٍد أخيك  هذا الضاربا :نحو، عىل اللفظ وعىل املوضع" :ا يف البدلوقال أيًض  ،"عمٍروو

 .( )"وهؤالء الضاربو زيٍد أخيك وأخاك، وأخاك

وما ظنه َيخنا ، وما أجازاه ال يوز لفقد املحرز" :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

فحذفها ، نون تتنزل منزلة التنـوين؛ ألن الم يف ذلكوقد وهِ ، ا ليس بمحرزٍ أبو احلسن حمرزً 

نصب ال يوز مع ألن ال ؛للنصب مل يبَق حمـرزٌ فإذا ُحذفت لإلضـافة ، لإلضـافة كحذفه

وغّرها أنه يـوز ، ه ال يوز النصب مع حذف التنـوينكام أن ،تقدير حذفها لإلضافة

ألن حــذف النـون للطـول يـوز معـه ؛ النصب مع حـذف النـون للطـول وفـرق بينهام

 .(3)"فتقـديرها كامللفوظ هبا، النصـب كإثباتـها

                                                           

 . 6 ، واملقرب 6، 0/  شح جل الزجاجي البن عصفور (  )

 .374/ 2 رأي األبذي يف التذييل والتكميل : انظر(  )

 .374/ 2 التذييل والتكميل ( 3)
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ا إذا أنه ال ييز ما قاله األبذي حيث جعل األبذي كونه حمرزً كالم أيب حّيان الواضح من 

يف توّهم ا وأنه قد وذكر أنه ليس حمرزً حّيان  وأبعليه تعّقب و، ولـكان حذف النون للط

فإذا حذف التنوين لإلضافة تذف النون كذلك ، نون تكون بمنزلة التنوينألن ال ؛ذلك

بأن النصب ال حّيان وعلل ذلك أبو ، للنصب لإلضافة مل يبَق حمرزٌ وإذا تم حذفها ، لإلضافة

 .حذف التنوين ال يوز معه النصبإذ إن هلا بالتنوين  ايوز مع تقدير حذفها لإلضافة تشبيهً 

واعتمد عىل ما ذكر ، إذا كان اسم الفاعل بمعنى احلال أو االستقبال" :ابن مالٍك وقال 

وذلك يف " :ثم قال ،"اوأن يّره بالضافة تفيفً ، جاز أن ينصب املفعول الذي يليه

 عىل والنصب محاًل ، ظــىل اللفـ عر محاًل ـال، ته إليهـض بإضافـوف عىل ما خفـاملعط

 .( )"املوضع

 :القول الراجح

بذي تصور أن تكون النون التي يف ألن األ ؛حّيانالراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو 

ل ـجع؛ فلذلك (ارباـالض)ارت ــدما ُحذفت صـوعن، ولــُحذفت للط( الَّضبان)

افة كأنه ــون لإلضـذفت النـألنه عندما ح؛ وزــوهذا ال ي، هلذه احلالة اب موجبً ـالنص

 ٌب ـون مل يبَق موجـدما ُتذف النـوعن، وينـنزلة التنـنون تأت بمألن ال ؛وينـذف التنـح

فإن  ذلكـوك، النون لإلضافةوز مع تقدير حذف ـنصب ال يال وذلك ألن ،بـللنص

ب ــه النصـوز معــول يــون للطـذف النـفح، وينــذف التنـع حـوز مــب ال يصـالن

                                                           

 .245 /  شح الكافية الشافية (  )



118 
 

نا ـندما نقّدرها كأننا قمـون فعـإذا حـذفت الن؛ أي فتقديرها كامللفـوظ هبا، كإثباتا

 .واهلل تعاىل أعلم، فلذلك ال يوز النصب ؛ظهاـبلف
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 رتبة تعريف عطف البيان ومتبوعه :املبحث الثامن

 

قال النحاة يف " :يف رتبة تعريف عطف البيان ومتبوعه بقولهعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

ا إّن زيدً ( مررت بالرجـل زيد) :وقالوا يف، عطف بيانٍ إّن الرجل ( مررت هبذا الرجل)

ا األقـل تعريفً عطـف البيان يري فيه األعرف عىل )عصفوٍر وقول ابن ، عطف بيانٍ 

وال ُيشرتط التساوي يف رتبة " :ثم قال "ويهــمالٌف ملا أجـاز سيب( تـالف النعـبخ

عطف أن تكـون ذا المة ( ـةـذا ذا المـه يا)ولك ــفقد أجـاز سيبــويه يف ق  ؛التعريف

 .( )"وبداًل  بيانٍ 

التوضيـح والتخصـيص ويف ، جاٍر مرى النعـت يف ظهور املتبوع عطف البيان هو تابعٌ 

 .( )فالتـابع جنٌس جـاٍر مرى النعـت، جامٌد أو بمنزلة الامد

ويف التعريف ، ويف التذكري والتأنيث، ويوافق املتبوع يف الفراد وضديه :ابن مالٍك وقال 

والغرض من عطف البيان هو ، (3)وملن أجاز تالفهام، ا ملن التزم تعريفهامخالفً ، والتنكري

 .االسم املتبوع وإيضاحهتبيي 

                                                           

ب (  ) َ  .644 / 4ارتشاف الَّضر

 .643 / 4 املرجع السابق(  )

 .7 3/ 3لتسهيل شح ا( 3)
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إىل جواز عصفوٍر ري وابن ــوالزمش ابن جني  ي وـون والفارســوفيـذهب الك

وليس قول من منع  :أجازه أكثرهم قال: ( )وقال الشارح، ابن مالٍك وإليه ذهب ، تنكريها

 
ٍ
لبسُت  :ولكـكق، بل املعرفة التوضيح بهـرة تقبل التخصيص بالامد كام تقـنكألن ال ؛بيشء

أن مذهب البصيي التزام  وتعريف التابع واملتبوع يف عطف  :وزعم الشلوبي، ا ُجبرةً ثوبً 

 .( )البيان

ألنه يدل عىل ؛ وأمكنها يف التعريف ضمري املتكلم" :يف رتب املعرفة ابن مالٍك وقال 

ضمري ثم ، وبتميز صوته، وبعـدم صالحيته لغـريه، وبمشاهــدة مدلوله، املـراد بنفسـه

ثم العلم ألنه يدل عىل املراد به ، وبمواجهة مدلوله، املخاطب ألنه يدل عىل املراد بنفسه

 زيدٌ  :وـنح امٍ ـامل من إهبـري الغائب السـثم ضم، اصـل االختصـىل سبيـا عا وغائبً حاًض 

نُه  ونقٌص  لتطرق إليه إهبامٌ ، و كلمتهوعمرٌ  قام زيدٌ  :فلو تقدم اسامن أو أكثر نحو، رأيته ومتك 

وهو بحسب صلته فيكمل ، ثم املوصول، ثم املشار به واملنادى وها متقاربان، يف التعريف

ثم املعرف باألداة واملعرف بالضافة بحسب ، تعريفه بكامل وضوحها وينقص بنقصاّنا

 .(3)"املضاف إليه

 

                                                           

املقصود به املرادي صاحب كتاب توضيح املقاصد، وهو احلسن بن قاسم بن عبداهلل بن عل أبو حممد بدر الدين (  )

 .املعروف بابن أم قاسم املرادي املصي املولد املغريب الفقيه املالكي النحوي اللغوي

 .606توضيح املقاصد (  )

 .6  /  شح التسهيل ( 3)
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 :دراسة املسألة

إىل أنه أعرف من عصفوٍر فذهب ابن ، اختلف النحاة يف رتبة تعريف عطف البيان ومتبوعه

 فإن" :فقال، عطف بيانٍ ل ـون الرجـأن يك "مررت هبذا الرجل" :املبي حيث أجاز يف نحو

هو معّرف ، و(الرجل)وقد أجزت يف ، فقد زعمت أن عطف البيان أخص  من النعت :قيل

ف ـاألل رف ِما فيهـار أعـواملش، (ذاـه)ىل ـع ف بيانٍ ـعطون ـباأللف والالم أن يك

إن األلف والالم ملّا كانت للحضور ساوى املعّرف هبا املشار يف التعريف  :فالواب، المـوال

الم ـف والـيه األلـي فـل يعطـوالرج، ار إليهـي جنس املشـار ال يعطـيه بأن املشـوزاد عل

رف من ــار إليه إذن أعــار املشـفص، الـس الرجـر من جنـي أن احلاضـويعط، ورـاحلض

 .( )"(هذا)

لف والالم ؛ ألن األعطف بيانٍ ( الرجل)أنه جعل عصفوٍر الواضح من كالم ابن 

واملشار ال يعطي ، وعندما كانت للحضور ساوى املعرف هبا املشار يف التعريف ،للحضور

يعطي فيه األلف والالم احلضور وأن احلاض من جنس ف( الرجل)أما  ،جنس املشار إليه

 .فلذلك هو أعرف ؛الرجال

عطف البيان يوافق متبوعه يف الفراد والتثنية " :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

ة يا)وال يشرتط التساوي يف رتبة التعريف فقد أجاز سيبويه يف ، والمع أن ( هذا ذا الُمر

عطف البيان يري فيه  :عصفورٍ وقول ابن " :ثم قال ،"وبداًل  عطف بيانٍ تكون ذا المة 

                                                           

 . 5 /  جل الزجاجي البن عصفور شح (  )
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عطف وما جاز أن يكون ، مالٌف ملا أجاز سيبويه، ا بخالف النعتاألعرف عىل األقل تعريفً 

وال ، وال التنكري، ا فيه التعريفالبدل ليس مرشوطً  إذ ،وال ينعكس؛ جاز أن يكون بداًل  بيانٍ 

 .عصفورٍ أنه يالف ابن كالم أيب حّيان ويتضح من ، ( )"وجعٍ  وتثنيةٍ  املطابقة يف إفرادٍ 

والنعت ال ، فكيف أجزت أن يكون نعته( هذا)رت أعرف من إذا قدّ " :عصفورٍ قال ابن 

فالبد أن تكون األلف والالم ، اأنك إذا قدرته نعتً  :فالواب؟ يكون أعرف من املنعوت

وال ، هو الرجل الذي بيني وبينك فيه العهد، و(مررت هبذا الرجل) :وكأنك قلت، للعهد

وهذا الذي ذكرته ، بل جتعلها للحضور عطف بيانٍ جتعل األلف والالم عىل ذلك إذا قّدرته 

 ب االكتفاء بهـص يوجـأن االبتداء باألخعصفوٍر لل ابن ـوع، ( )"ويهـالم سيبـهو معنى ك

 .(3)وعدم احلاجة إىل التيان بام هو دونه

وهو مذهب ، ألنه بمنزلة النعت؛ الثالثة هوالصحيح جواز األوج" :ابن مالٍك وقال 

أو يكون  عطف بيانٍ ون ـأن يك، ةـذا ذا المـه يا :من، ةـذا الم :از يفـفإنه أج، ويهــسيب

مع أنه أقل ، بيانٌ ، رأيت ذلك الرجل :أن اسم النس الامد مثل" :ثم قال، "بداًل 

 .(4)"ا من اسم الَارةاختصاًص 

                                                           

ب (  ) َ  .644 / 4ارتشاف الَّضر

 . 5 /  شح جل الزجاجي البن عصفور (  )

 . 3 / 3هع اهلوامع ( 3)

 .6 3/ 3شح التسهيل ( 4)
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وكان أخـص ِما جرت علـيه أفادته  البيـان نكـرةً إذا كـان عطـف  :عصفورٍ وقال ابن 

 .( )وهـذا القـدر كـاٍف يف تسميتـه عطـف البيـان، وإن مل تصـرّيه معــرفةً ، اتبيينً 

اَرتط الرجاين والزمرشي زيادة تصص عطف البيان عىل تصص " :ابن مالٍك وقال 

ثم ، ( )"تقـت يف املشـزلة النعـامد بمنـان يف الـف البيـألن عط؛ يٍح ـوليس بصح، متبوعه

مع أن تصص ، عطف بيانٍ ( ذا ذا المةـه يا)من ( ذا المة)ويه ـل سيبـوقد جع" :قال

 .(3)"فُعلم أن مذهب الرجاين والزمرشي مالٌف ملذهب سيبويه، زائٌد عىل تصصه( هذا)

وأبا ، متبوعهيشرتط أن يكون عطف البيان أعرف من عصفوٍر ن ابن إويف النهاية أقول 

ون ـأن يك :الثة وهيـه الثـوسيبويه أجاز األوج، ال يشرتط التساوي يف رتبة التعريفحّيان 

اين ـالرجعصفوٍر ع ابن ـوتب، ريهـوغ ابن مالٍك ه ـوتبع، اا ومفوقً وفائقً  امساويً 

 .(4)والزمرشي

 :القول الراجح

وكام هو معروف عند ، ألنه بمنزلة النعت؛ الراجح عندي هو جواز األوجه الثالثة

 .، واهلل تعاىل أعلماا ومساويً ا ومفوقً النحاة أن النعت يوز أن يكون فيه االختصاص فائقً 

 

                                                           

 . 3 / 3هع اهلوامع (  )

 .63  / 3شح الكافية الشافية (  )

 .64  / 3املرجع السابق ( 3)

 .63  / 3املرجع السابق ( 4)
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 بنفسه وبحرف الر الفعل املتعدي :املبحث التاسع

 

الفعل " :ر بقولهـرف الـه وبحـبنفس الفعــل املتعــدييف عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

أي ( فاه َفَغرَ )و ـنحه ـا بنفسا ومتعديً د الزمً ـل الواحـيكون الفع وقد، ...متعد  و الزمٌ 

َكرُت  :وـنح، رىـأخ حرف جر  وب تارةً ه ـا بنفسديً ـومتع، أي انفتح( ُفوه ُفِغرَ )و ،هـفتح

ا ملن منع هذا القسم خالفً ،  برأسهوملّا تساويا يف االستعامل صارا قساًم ، وَكرُت لزيدٍ ، ازيدً 

هذا القول ابن  حوصحـّ، وكثر فيه األصل والفرع، فيه حرف الــروزعم أّن األصل 

 .( )"عصفورٍ 

 :( )األفعال عىل قسمي

 ى ذلك الفعل ـويسم،  بهواًل ـله مفعـب بنفسه بعد فاعـهو ما يطل :ديــاملتع

ي ـوسم، دىـا ألنه تعديً ـل متعـى الفعـويسم، ااوزً ـومتج، اوواقعـً، اديً ـمتع

 .ا إذا جتاوز مرفوعه إىل غريهومتجاوزً ، عىل املفعول بهألنه وقع ؛ اواقعً 

  ومل ، ألنه لزم فاعله فلم يتعداه؛ اووصفه ذلك لزومً ، اويسمى الزمً  :متعد  غري

 .ياوزه إىل غريه

َكر :مثل؛ آخر من األفعال ويوجد قسمٌ   .(3)وهو مسموعٌ ، وَنَصح، ََ

                                                           

ب (  ) َ  .200 / 4ارتشاف الَّضر

 .4  / 3املقاصد الشافية (  )

 . 7 /  النحو الوايف ( 3)
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إذا مل ، مريـاء الضـهب اتصالهة ـمتعد  صحىل أنه ــدالة عــالمته الــدي عـل املتعــوالفع

ومن ، درـاهلاء ليست للمص، أعانه، أكرمه :وذلك نحو، عىل املصدر اء دالةً ــلك اهلـن تـتك

وال يقاس ، أو فيام ال ُيعتّد به يف الكالم، لكنه يتعدى يف حال الَّضورة األفعال ما هو الزمٌ 

وقال ، ( )چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ  :نحو قوله تعاىل، ( )عليه

فإنه ( قعد)ال يف ـاالستعموكذلك  ،راطك املستقيمـىل صـــع "ل فيهـاألصـ" :يـالشاطبـ

 درـري املصـاء لغـُل اهلـذه األَياء إْن صّح فيها وصـفمثل ه، رــرف الـدى بحـيتع

 .(3)" ادً ان ذلك فيه ُمطررِ ـما كده وـان مقصـإذ ك؛ رادهـت بمـفليس

 :دراسة املسألة

 :عصفورٍ فقال ابن ، وبحرف الر أخرى تارةً نصب بنفسه ل ما يُ ـاة يف أصــلف النحـاخت

ال سبيل إىل معرفته إال  حرف جر  ب تارةً ه وـبنفس تارةً د ـم الذي يتعّدى إىل واحـوالقس"

ُيعل من  برأسه ومل وإنام ُجعل هذا قساًم ، (ا ونصحُت لهنصحُت زيدً ) :نحو، بالسامع

ومل يستعمل أحدها أكثر ، حرف جر  ب تارةً بنفسه و تارةً ألنه قد وجد الفعل يصل ؛ القسمي

فتجعل وصوله ، (نصحُت لزيدٍ ) :أكثر من( انصحُت زيدً ) :أعني أنه مل يقل، من اآلخر

فيجعل ( احُت زيدً ـنص) :نـثر مـأك( ُت لزيدٍ ـنصح)وال ، ار زائدً ـرف الـ وحبنفسه أصاًل 

 ا أصاًل ـمنهم ل واحدٍ ـال كان كـفلام تساويا يف االستعم، ذف حرف الرـثم ح، لـاألص

                                                           

 .6  ، 7  / 3املقاصد الشافية (  )

 .6 : سورة األعراف، آية رقم(  )

 .6  / 3املقاصد الشافية ( 3)
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 تارةً وزعم بعض النحويي أنه ال يتصور أن يوجد فعٌل " :عصفورٍ ثم قال ابن ، ( )"بنفسه

ا يف حاٍل ا ضعيفً ل قويً ـون الفعـأن يك اٌل ـألنه حم؛ رـرف الـبح تارةً ه وـدى بنفسـيتع

وهو ، واحـدٍ  يٍ ـل يف حـللفع ل  ـري حمـل وغـ للفعـول حمال  ـاملفعوال ، دةٍ ـواح

اله األصل ـأمث، و(انصحُت زيدً ) :لـذا أن يعـىل هـي عـفينبغ" :الـثم ق، ( )"الصحيح

ألن  ؛ثر فيه األصل والفرعـوك، الـه يف االستعمـر منـذف الـثم ح( نصحُت لزيدٍ ) :فيه

 تارةً بنفسه و ايً متعد تارةً ويوجد ، الفعل يل  بنفي املفعولكان فإن  ،نصح ال يل  بزيدٍ ال

مسحُت رأيس ) :نحو، اجعلنا األصل وصوله بنفسه وحرف الر زائدً ، حرف جر  ب

 .(3) "(ومسحُت برأيس

ا بنفسـه ا ومتعـديً وقد يكون الفعل الواحد الزمً " :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

أخرى  حرف جر  وب، تارةً ا بنفسـه ومتعديً ، أي انفتـح( فوه غرفُ )و أي فتحه( فاه غرفَ ) :نحو

 وملا تساويا يف االستعامل صارا قساًم ، نصحتوكذلك  ،(ا وَكرُت لزيدٍ َكرُت زيدً ) :نحو

وكُثر فيه األصل ، ا ملن منع هذا القسم وزعم أن األصـل فيه حرف الرخالفً ، برأسه

 .(4)"عصفورٍ وصّحح هذا القول ابن ، والفرع

                                                           

 .54 /  شح المل البن عصفور (  )

 .54 /  املرجع السابق (  )

 .54 /   املرجع السابق( 3)

ب ( 4) َ  .200 / 4ارتشاف الَّضر
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ثم ُحذف حرف الر ، أن األصل أن يتعدى بحرف الرعصفوٍر ابن  موالواضح من كال

 تارةً ا بنفسه ومتعديً  تارةً ويوجد ، كان الفعل يل بنفس املفعولفإن  ،منه يف االستعامل

 .اجعل األصل وصوله بنفسه وحرف الر زائدً ، بحرف الر

ا من ول اخرتت فالنً ـفتق، افةـروف الضـل بحـتوص اٌل ـهي أفع" :ويهـوقال سيب

فلاّم حذفوا حرف الر ، عّرفته هبذه العالمة وأوضحته هبا :كام تقول، وسّميته بفالن، الرجال

، اأكثر يف كالمهم جيعً  (أمرُتك اخلـريَ )و (أستغفـر اهلل ذنًبا)وليست " :ثم قال ،"َعِمل الفعل

فإنام دخلتها الياء عىل حد ما دخلت يف  (يُت وكنّيتسمّ )فأما ، وإنام يتكلم هبا بعضهم

فهذه احلروف ، فهو سوى ذلك املعنى، عّرفته بزيدٍ  :ثم تقول ،اعّرفته زيدً  :تقول، (عّرفت)

 .( )"كان أصلها يف االستعامل أن توصل بحرف الضافة

بنفسه  تارةً  والقسم الذي يتعدى إىل واحدٍ " :حيث قالعصفوٍر ابن  ( )وتبع األبذي

 تارةً بنفسه و تارةً وإنام جعل هذا ِما يتعدى ، ال سبيل إىل معرفته إال السامع حرف جر  ب تارةً و

أعني أنه مل ، قد تساويا يف الكثرة؛ إذ  للخرومل يعل أحدها أصاًل ، عىل التساوي حرف جر  ب

 وحرف الر فُيْجعل وصوله بنفسه أصاًل  (نصحت لزيدٍ ) أكثر من (انصحُت زيدً ) ُيَقْل 

                                                           

 .36، 30/  الكتاب (  )

هـو عل بن حممـد بن حممـد بن عبدالرمحـن اخلشني، الزم الشلــوبي وأبا احلسـن الدباج سنـي، فصـار إمـاًما يف (  )

ل األَعـار الستة الاهلية، اللغـة والنحــو والشعر، له إمــالء عـىل كـتاب سيبــويه، وعىل اليضـاح، والمـل، ومشـك

البلغة يف تراجم : هـ، انظر602والزولية، وقرأ عليه األستاذ أبو جعفر بن الزبري، َيخ أيب حيان، وكان فقرًيا، تويف سنة 

 .5  أئمة النحو واللغة ص 
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 ثم حذف جعل حرف الر أصاًل فيُ ، (نصحُت زيًدا) أكثر ِما قيل (نصحُت لزيدٍ )وال ، ازائدً 

 .( )" بنفسهمنهام أصاًل  فلام تساويا يف االستعامل كان كل واحدٍ  ؛حرف الر

إنام يعتمد  حرف جر  ب تارةً بنفسه و تارةً  رّصح األبذي أن الفعل الذي يتعدى إىل واحدٍ 

ومل  يعال متساويأخرى ج حرف جر  وب تارةً وذكر أن الفعل الذي يتعدى بنفسه ، عىل السامع

 أصاًل منهام  صار كل واحدٍ ؛ فلذلك تساويا يف الكثرة ألّنام؛  للخريكن أحدها أصاًل 

 .بنفسه

 تارةً بنفسه و تارةً  يتعدى وظاهر مذهب سيبويه أنك متى وجدت فعاًل " :اوقال أيًض 

ألّنا ؛ زيادة ال ُيقدم عليها إال بدليلٍ ألن ال ؛التعدي باحلرففتجعل األصل ، بحرف الر

رت اهلل الذنَب ومن ـستغفد من ذلك كاـما ُوجفإن  اـوأيًض ، يهـزيد علـىل املـرع عـف

أعني وصول الفعل بحرف الر ، فيجعل هو األصل، األكثر فيه التكلم بحرف الر، الذنِب 

 .( )"وكثرة االستعامل، لَّضٍب من االتساعوأّن حذفها إنام هو ،  عىل األكثرمحاًل 

 

                                                           

 .3 5/ شح الزولية للبذي (  )

 .4 5/  املرجع السابق (  )
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إذ يتصور أن ؛ دعوى االستحالة باطلةٌ " :حيث قالعصفوٍر عىل ابن  ( )ورد الشلوبي

فيقويه  ؛وآخر يضعف عنده، فيوصله بنفسه ؛ا بطبعهيكون بعض العرب يلحظه قويً 

يف  واحدٍ  صٍ ـور أن يقع ذلك من َخـبل يتص، لتـات وتداخـطت اللغـثم اختل، باحلرف

ص ـد من الشخـد يف الزمن الواحـل الواحـيل ذلك يف الفعـوإنام يستح، زماني

 تارةً دى ـيتع ٌل ـد فعـإىل أنه إذا وج (3)اذـر بن بابشـن طاهـب أبو احلسـوذه،  ( )"دـالواح

 عليها دمـزيادة ال ُيقـألن ال ؛رـرف الـدي بحـل التعـر فاألصـرف الـبح تارةً ه وـبنفس

 .(4)" ثم اتسع يف الار  فحذف، اعتقدنا أن احلرف دخل ملعنى التعجبية؛ ولذلك إال بدليلٍ 

أحدها بنفسه  :من باب ما يتعدى إىل مفعولي( أن نصحُت لزيدٍ ):وزعم ابن درستويه

من  واستدل عىل ذلك بأنه منقوٌل ، (نصحُت لزيٍد رأيه) :وأن األصل، واآلخر بحرف الر

ألن  ؛بخياطة الثوب فشبه إصالح الرأي لزيدٍ ، هِخْطتُ  :بمعنى( لزيٍد ثوَبهُ نصحُت ) :قولك

                                                           

بن إبراهيــم األنصــاري، من أهــل مالقة، أبو عبداهلل الشلوبـــــي، قرأ عـــىل هـــو حممــد بن عل بن حممـد (  )

األستـــاذ أيب عبداهلل بن أيب صــالح، وأخـذ عنه علــم العــربية، وغـــري ذلك، ألـــف كتاًبا يف اآليات التي 

جه تلصه، فجاء كتاًبا مفيًدا، يقارب استشـــهــد هبا سيبـويه، وأوضح وجه استشهادها، وما ينكر عليه يف ذلك، وو

، وبغية الوعاة 02 البلغة : هـ، انظر662نصف الكتاب، وشح الزولية، وهو من تالمذة ابن عصفور، تويف سنة 

 / 05. 

 .6، 0/ 5التذييل والتكميل (  )

 آخر عمره، وله مصنفات هو طاهر بن أمحد بن بابشاذ، أبو احلسن النحوي املصي، العراقي األصل، كان متزهًدا يف( 3)

تعليقة )يف النحو، و( املفيد)، وشحها، وكتاب ( املحتسب)، ومقدمة سامها ( الُمل)ثالثة شوح عىل :  حسنة، منها

وهي مسألة كبرية انتقلت بعد موته إىل تلميذه أيب عبداهلل حممد بركات السعدي وبعده إىل تلميذه أيب حممد بن بّري، ( الغرفة

،  6 البلغة : هـ، انظر466تلمـيذه الشـيخ أيب احلســن ثلـط الفيل، وبعـده إىل امللك الكـامل، وتـويف سنـة  وبعــده إىل

 .5 /   وبغية الوعاة 

 .6/ 5التذييل والتكميل ( 4)
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ولو كان كام ذهب ، ألنه دعوى ال دليل عليها وهذا فاسدٌ ، ياطة إصالح للثوب يف املعنىاخل

إىل منصوب بعد ( نصحت)فتوصل ( نصحُت لزيٍد رأيه) :إليه لسمع يف موضع من املواضع

 .( )"عىل فساده دليٌل فإذا مل يسمع ذلك ، املجرور

الفعل املتعدي هو الناصب " :يف احلديث عن هذه املسألة حيث قال ابن مالٍك وتطرق 

معّد مع  حرف جر  دير ـن تقـحسفإن  ،حرف جر  دير ـإىل تق ةٍ ـ به دون حاجمفعواًل 

ٺ  ٺ  چ  :قوله تعاىل اط حرف الر نحـوـبإسقـمتعد  قيل فيه  منصـوبه بال تأولٍ 

حرف وب تارةً ه ـا بنفسل متعديً ـل الفعـوإذا استعم، واألصل عن أمر ربكم، ( )چ ٺ

ومل يكـم بتقدير ، بوجهـيمتعد  قيل فيه  اومل يكن أحد االستعاملي مشهورً ، تارةً  جر  

ـته حونص، َكرته وَكرت له :عند ثبـوته نحــو احلـرف عند سقـوطه وال بزيادةٍ 

 .(3)"اا وواقعً بنفسه مازً ا املتعدي ويسمى أيًض ، ونصحت له

ذي ـوال" :ث قالـا حيدي مطلقً ــم عليه بالتعـوع ُيكـل هذا النـي أن مثـويرى الرضـ

و معنـاه من دون ـه المـمعنـاه مع ال؛ إذ اذا الفعـل مطلقً ـدي مثل هـم بتعـاحلك :أرى

 فهي إذن، مع الالمفكذا ، اإجاعً متعد   وهو بال الم، والتعدي واللزوم بحسب املعنى، الالم

                                                           

 .2 / 5، والتذييل والتكميل 4 5/  ، وشح الزولية 57 /  شح جل ابن عصفور (  )

 .72 : سورة األعراف، آية رقم(  )

 .40 /  شح التسهيل ( 3)
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 :وــة الزيادة يف نحدرـإال أّنا مط، ( )چۅ  ۅ  چ  :اىلــوله تعـــا يف قـكم، دةٌ ـزائ

 .( )"نصحت وَكرت

أو بحرف  ابنفسه تكان سواءٌ  ،امطلقً  ح من كالم الريض أن هذه األفعال متعديةٌ ـوالواض

 .ال يتغري امعناه؛ إذ الر

بنفسه  تارةً الذي يتعدى " :حيث قال إىل ثالثة أقسامٍ املسألة وقّسم ابن أيب الربيع هذه 

 :ثالثة أقسامٍ  حرف جر  ب تارةً و

وذلك أن ؛ اَكرُت لزيٍد وزيدً  :نحو، اُأسقط اتساعً ، أن يكون األصل حرف الر :أحدها

فالفعل يطلبه ، دتهـالت ألنه قد أخذ عمـبة الفضـطل افةٍ ـرف إضـبه بحـل يطلـالفع

روف ال ؛ ألن احلفوجب ظهور عمل احلرف، يطلبه باخلفض وحرف الضافة، بالنصب

 .فإذا زال احلرف ظهر عمل الفعل، تعّلقواألفعال ، قُتعلّ 

قرأت السورة  :نحو، اثم زيد حرف الر توكيدً ، أن يكون أصله التعدي بنفسه :الثاين

 .وبالسورة

ومن ، قصدتكفمن قال جئتك حلظ ، جئتك وجئت إليك :أن يكونا أصلي نحو :الثالث

 .(3)"قال جئت إليك حلظ وصلت إليك

                                                           

 . 5: سورة النمل، آية رقم(  )

 .36 / 4شح الريض عىل الكافية (  )

 .2 / 5التذييل والتكميل ( 3)
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ر ـرف الـدي بحـل فيها التعـل األصـألة فجعـذه املســعن ه ابن عقيلٍ دث ــوت

ومل يكن أحد االستعاملي ، بحرف الر تارةً و تارةً تعدى بنفسة  واملراد هبذا ما" :حيث قال

زم ـوبه ج، ضٍ ـعند بع ثالٌث  مٌ ـوهو قس، بوجهي متعد   ويقال هلذا النوع، ا فيهمستندرً 

حته ـونص، رت لهـرته وَكـَك :واـقال، اعـىل السمـع ورٌ ـنه مقصـلك، ( )نفـاملص

ذف ـع فيه فحـثم اتس، رفـنوع التعدي باحلـذا الـل هـأص :يلـوق ،...حُت لهـونص

س ـبنفل ـوع يـذا النــان من هـما ك :عصفورٍ وقال ابن ، اذــب ابن بابشـوإليه ذه، ارـال

يه بنفـاملفعـول فاألص متعد   املتعدي إىل واحدٍ " :اوقال أيًض ، ( )"ه واحلرف زائدٌ سل تعد 

 :اىلــه تعولــو قـنح، ا برشطهدً ان زائفال يصل إىل مفعوله بحرٍف إال إن ك، ابنفسه وجوبً 

وبحرف  تارةً فيتعدى بنفسه ، دي واللزومائز التعر جوالقسم اآلخ، (3)چی   ی  چ 

ڇ  چ  :نحو قوله تعاىل، ولغة القرآن فيهام التعدي باحلرف، ونصح الر أخرى كشكر

الم ــويتضح من ك، (6)"(7)چگ  گ  چ  :اىلــوله تعــوق، (4)چڍ     ڍ  ڌ   

من القرآن  واستدل بذلك عىل آياٍت ، دي بحرف الرـل عنده التعـاألصن أ ابن عقيلٍ 

 .الكريم

                                                           

 .يقصد ابن مالك(  )

 .5 4/  املساعد (  )

 .43: سورة يوسف، آية رقم( 3)

 .4 : سورة لقامن، آية رقم( 4)

 . 6: سورة األعراف، آية رقم( 7)

 . 43/  املساعد ( 6)
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الراجح يف نظري أن املتصّور يف هذه " :عن هذه املسألة فقالوتدث أحد الباحثي 

وتعّدهيا بحرف الر لغة ، قبيلٍة من قبائل العرب ثاهلا أن يكون تعدهيا بنفسها لغةَ األفعال وأم

دي ـيف أحد القسمي املتع عىل حدتا داخلةٌ  ر إىل كل قبيلةٍ ـفهي بالنظ، أخرى قبيلةٍ 

وإنام ، ألننا ال نستطيع معرفة ذلك لو أردناه؛ نتكلم بلغة قبيلةٍ ونحن يف كالمنا ال ، الزمـوال

ا من لم هبا خليطً ـاظ التي نتكـانت األلفـولو ك، ربيةـائل العـاء القبـنتكلم بام تكلم به فصح

رج عام تكلم به ـر ما ُدْمنا ال نخـلك ما ينكذوليس يف ، َّتى ائلٍ ـلها قبـألفاٍظ استعم

 .( )"العرب

 :القول الراجح 

ذف ثم حـُ، فاألصل أن يتعدى بحرف الر ،عصفورٍ الراجح عندي هو ما ذهب إليه ابن 

 امتعديً  تارةً فيوجد ، فإذا كان الفعـل يـل بنفس املفعول، حـرف الر منه يف االستعمـال

وهذا هو ظاهر ، اُجِعل األصل وصوله بنفسه وحرف الر زائدً ، بحرف الر تارةً بنفسه و

الفعل  وصول؛ أي كثر التكلم بحرف الرألن األ ؛كالم سيبويه أن األصل التعدي باحلرف

وعندما ُحذف حرف الر ليس معناه أن كل فعٍل يتعدى ، عىل األكثر بحرف الر مَحْاًل 

ا وإنام يوز ذلك إذا كان مسموعً ، الر منه ونعّدي الفعل حرف بحرف الر لنا أن نحذف

وانترش اللبس ، ولوال ذلك لكثر اخللط بي الالزم واملتعدي، واستعملوها عن العرب سامعً 

                                                           

 .63الختيارات النحوية والصفية البن احلفيد، رسالة ماجستري، للباحث أيمن بن مرعي العمري، ص ا(  )
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عن العرب وكثري  حذف حرف الر يف هذه املسألة مسموعٌ فإن  ولذلك، والفساد اللغوي

 .، واهلل تعاىل أعلماالستعامل
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 اإعامل املصدر مموعً  :املبحث العاش

 

ا جع إن كان مموعً " :ا بقولهإعامل املصدر مموعً يف عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

ابن و ،عصفورٍ وابن ، خميـالل ابن هشامٍ ار ـوهو اختي، الهـإعم ومٌ ـفأجاز ق ؛تكسريٍ 

 .( )"مالٍك 

بل  دون زمانٍ  فلم يتقيد عمله بزمانٍ ، والفعل فرعه ألنه أصٌل ، يعمل املصدر عمل الفعل

 .( )منها لكل واحدٍ  ألنه أصٌل ؛ يعمل عمل املايض واحلاض واملستقبل

 :(3)شوط عمل املصدر

  ًفلو أضمر مل يعمل، اأن يكون مظهر. 

 اعجبُت من ُضْيبك زيدً  :فال يوز أن تقول، اّبً أن يكون مك. 

 اعجبُت من ْضبتك زيدً  :ا فال يوزيكون حمدودً  الّ أ. 

 االشديد زيدً عجبُت من ضبك  :فال يوز، اتهتعّلققبل أخذه م تبع بتابعٍ أالّ ي. 

  ًوهذا موضع املسألة ،ُثنّي أو جع ال يوز إعاملهفإن  ،اأن يكون مفرد. 

                                                           

ب (  ) َ  .75  / 7ارتشاف الَّضر

 .26 / 3شح التسهيل (  )

ب ( 3) َ  .75  / 7ارتشاف الَّضر
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 :دراسة املسألة

 ابن هشامٍ و، ابن مالٍك و ،عصفورٍ فذهب ابن ، ااختلف النحاة يف إعامل املصدر مموعً 

ابن جني  و، ( )اللخمي
 .إىل جواز إعامله، ( )

وقد يوز ، فاألحسن أال يعمل، باأللف والالم اإذا كان املصدر معرفً  :عصفورٍ فقال ابن 

وجع املصدر يري مراه يف ، وينصب املفعول، فريفع به الفاعل، أن يعمل عمل فعله

 :وذكر قول الشاعر، (3)العامل

 (4)مواعيَد ُعْرُقوٍب أخاُه بيثْرِب                           لْو َوَفْت به           اوقْد وَعْدتَك مْوعدً 

للفظ املصدر  ألن لفظه إذا ُجع ُمغايرٌ ؛ وكذا املجموع حقه أال يعمل" :ابن مالٍك وقال 

ا ُقبل ومل ُيقْس اله مموعً ـر بإعمـظففإن  ،منه تق  ـل مشـوالفع، لـالذي هو أصل الفع

 .(7)"ليهـع

                                                           

ب (  ) َ  .75  / 7رأي ابن هشام يف ارتشاف الَّضر

 .26 ، 25 /   اخلصائص وحاَيته(  )

 . 65 املقرب ( 3)

 : ، وروي يف ديوانه36البيت من البحر الطويل، ونسب ألكثر من َاعٍر، المرئ القيس يف ديوانه ( 4)

 كموعود عرقوب أخاه بيثرب                                

، 3   /  ــرة اللـــــــغة ، ولعلقمـــة يف جهــ70/  والبن عبيــد األَجعـــــــــي يف خـــــــزانة األدب 

، واملساعد 25 /  ، وللشامخ يف اخلصائص 2 6 ، وللَجعي يف لسان العرب 25 /3وَــــــــرح التسهـــيل 

ب 65 ، واملقرب 44/ 3هع اهلوامع : ، وانظر 5 /  ، وبال نسبة يف الكتاب 5  /   َ ، 75  / 7، وارتشاف الَّضر

مدينة الرسول صىل اهلل عليه وسلم، الشاهد يف :  عرب يف إخالف املواعيد، يثرباسم يَّضب به املثل بي ال:  عرقوب

 ( .موعد)وهو جع ( مواعيد)إذ أعمل املصدر ( مواعيد عرقوب أخاه:  )وقوله

 .7 2 /  شح الكافية الشافية ( 7)
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ألن إعامل اسم ؛ ومل يمنع المع إعامل املصدر وال إعامل اسم الفاعل" :اوقال أيًض 

اله ـواهد إعمـت َلّ ـفق يٌل ـدر قلـوجع املص، افكثرت َواهد إعامله مموعً ، ثريٌ ـالفاعل ك

وضع ـبم؛ أي اـر أوالدهـس البقـتركته بمالح :ربــومنه قول الع" :ثم قال ،"امموعً 

بمعنى  واملالحس جع ملحسٍ ، فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه، مالحس

 .( )"حلس

 :قيسومنه قول أعشى 

اِرهُبُم           ( )َأَبا ُقداَمَة إال احلَْزَم والَفنَعا                                         وَجّربُوُه َفاَم زاَدْت جَتَ

 .مموعٌ  هو مصدرٌ ، و(جتارهبم)بـ ( أبا قدامة)بنصب 

وهو  ،اإىل أنه ال يوز إعامله مموعً  وذهب قومٌ " :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

 .(3)"ويؤول، وإياه أختار، يب احلسن بن سيدهأمذهب 

 :قول الشـاعروأما  ،امن َـروط إعامل املصدر أن يكون مفـردً " :وقال األَموين

اِرهُبُم            ُبوُه َفاَم زاَدْت جَتَ  َأَبا ُقَداَمَة إال املجَد والَفنَعا                                     قْد َجرر

                                                           

 .25 / 3شح التسهيل (  )

، وَـــــرح 6 2 /  ــرح الكافــــية الشافــــــية ، وَـــ26 يف ديوانه : البيت من البحــــر البسيط، انظر(  )

، وَــــرح 20 /  ، اخلصـــائص 25 / 3، وَـــــــرح التسهــــيل 656/  َــــذور الذهـــــب 

إعمــــال :  الفضـــــل والكـــــرم، الشــــاهد:  ، الفنع043/ 3، وتوضـــيح املقاصـــد 337/  األَمــــــوين 

 .وهو جع جتربة( جتارهبم)بـ ( أبا قـدامة)ملجمــوع عمــل الفعــــل، حيـــث نصـــب املصـــدر ا

ب ( 3) َ  .044/ 3، وتوضيح املقاصد 70  / 7ارتشاف الَّضر
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 .( )"فشاذ

ـون ـب أن يكـفيجـ، اى أو جعً ـًون مثنــروط أال يكــن الشـم :نـاس حسـوقال عب

 :ا قول الشاعرومن الشاذ إعامله مموعً ، امفردً 

اِرهُبُم            ُبوُه َفاَم زاَدْت جَتَ  َأَبا ُقداَمَة إال املجَد والَفنَعا                                      قْد َجرر

ثم ، (جتارب) :وهو، مفعول به للمصدر املجموع جع تكسريٍ ( أبا قدامة)من ( أبا) فكلمة

ملا فيه ، لورود السامع به يف بضعة أمثلةٍ ، ورأيه حسنٌ ، وأجاز بعض النحاة إعامل المع :قال

 .( )وال يَّض من تيسريٍ 

يكاد يرد يف واحلق أن املصدر ال ، اا وال مموعً أال يكون املصدر مصغرً " :وقال حممد عيد

ومع ذلك يرى بعض النحاة ، إنشاءاٍت ، مواعيد، جتارب :مثل، اا أو مموعً اللغة مصغرً 

 .(3)"صحة قيام املصدر املجموع بعمل الفعل

 :القول الراجح

 :لدلة اآلتيةوذلك ل ؛عصفورٍ الراجح عندي هو ما ذهب إليه ابن 

 يف املصدرفام يوز يف الفعل يوز كذلك ، أن املصدر هو أصل الفعل. 

   عىل أنه مسموعٌ  دليٌل عصفوٍر ورود بعض األمثلة عىل رأي ابن. 

                                                           

 .337/  شح األَموين (  )

 .5  / 3النحو الوايف (  )

 . 67النحو املصفى ( 3)
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  ًواهلل تعاىل أعلمجديدةٍ  مفرداٍت با يثري اللغة العربية إعامل املصدر مموع ،. 
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 املعرف بألوعمل املصدر املضاف  :املبحث احلادي عرش

 

ومذهب " :املعرف بأل بقولهويف عمل املصدر املضاف عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

وأبو حاتم ، وذهب الفراء، ا أقوىعىل أن إعامله منونً  :واألستاذ أيب عل  ، والفاريس، زّجاجال

أقوى من إعامل ( أل)إىل أن إعامل ذي عصفوٍر وذهب ابن ، أن األحسن املضاف ثم املنون

وإعامل املنون أحسن ، ا أحسن من قسيميهن إعامله مضافً إ :والذي أقول، املضاف يف القياس

 .( )"(أل)من إعامل ذي 

ويالف املصدر فعله يف ، املصدر يعمل عمل الفعل يف اللزوم والتعدي بنفسه وباحلرف

 :( )أمرين

 ومذهب جهور البصيي جوازه، افً أن يف رفعه نائب الفاعل خال. 

 وإذا حذف مل يتمل ، لـل الفعـالف فاعـذفه بخـوز حــدر يـأن فاعل املص

 .ا لبعضهمخالفً ، ضمريه

 

                                                           

ب (  ) َ  . 6  / 7ارتشاف الَّضر

 .036/ 3توضيح املقاصد (  )
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 :( )أقسام املصدر العامل

  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            چ  :نحو قوله تعاىل، مضاٌف

 .( )چ ۀ  ۀ  ہ  ہ

   ٌ(3)چے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ  :نحو قوله تعاىل، منون. 

  ٌ(4)نحو قول الشاعر، بأل مبدوء: 

 (7)َيَاُل الِفَراَر ُيَراِخي األََجْل                                    ضعيُف الن َكاَيِة َأْعَداَءُه                    

 :دراسة املسألة

قال أبو ؟ وىـا أقأهي، بألاملحىلر و، واملنّون، افـل املضـدر العامـاة يف املصـف النحـاختل

اف يف ـال املضـوى من إعمـأق( أل)ال ذي ـأن إعمإىل عصفوٍر ب ابن ـوذه" :حّيان

                                                           

 .2  ، 6  ، 0  / 3النحو الوايف (  )

 .22 : سورة البقرة، آية رقم(  )

 .7 ، 4 : سورة البلد، آية رقم( 3)

 .قائل البيت مهول( 4)

، وتوضيـح املقاصد 3 2 /  ، وشح الكافيـة الشافية  6 /  الكتاب : البيت من البحـر املتقـارب، انظر( 7)

  45/ 3، وهع اهلوامع 6/  ، وشح التصيح 333/  وشح األَموين ، 650/  ، وشح َذور الذهب 3/042

، واملقـرب 20 / 3، وأوضـح املسالك  5/ 3، واملنصـف 5  / 0، وخــزانة األدب 6 4/  وحاَــية الصــبان 

، وشح جل 2 4/ 3، وشح الريض 6  / 3، وشح التسهيل 5  / 4، واملقاصد الشافية 37 /  ، واملساعد 66 

:  يظن، يراخي األجل:  مصـدر نكيت العدو، ونكيت فيه إذا أثرت، يال:  ، النكــاية0  /  زجاجـي البن عصفــور ال

ـ عمـل ( النكاية)حيث عمـل املصـدر املحـىل بأل ـ وهو ( ضعيف النكاية أعداءه:  )يبعده ويطيله، الشاهد يف قوله

 .مفعواًل به( أعداءه)الفعـل، فنصب 
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در ـل املصـوزعم بعضهم أنه ال يوز أن يعم" :عصفورٍ حيث قال ابن ، ( )"القياس

ل ـىل الفعـل عـل إال باحلمـدر ال يعمـإن املص :ته أن قالـوحج، رف باأللف والالمـاملع

ألنه يلزمه عىل هذا أنه ال  حمٌض  وهذا خطأٌ ، فلاّم عّرف زال َبهه بالفعل، ل نكرةٌ ـوالفع

 .( )يعمل املصدر املضاف

ياس من ـوى يف القـبأل أقاملحـىّل در ـل املصـأن عمعصفوٍر الم ابن ـم من كـُيفه

عمل أالّ يبأل فمن األْوىل املحىلر حيث رّد عىل الذين قالوا إنه ال يوز إعامل املصدر ، املضاف

 .بأل أقوى يف القياس من املصدر املضافاملحىلر صدر ألن امل ؛املصدر املضاف

 وذهب جاعةٌ ، اإىل أن أقوى عمله إذا كان منونً  (3)والشلوبي، والفاريس، زّجاجوذهب ال

ثر ـاف أكـإعامل املض" :حيث قال مالٍك ابن ا ومنهم أكثر من إعامله منونً  اإىل أن إعامله مضافً 

 ضافة جتعل املضاف ألن ال ؛ري املضافـال غـمن إعم
ٍ
كام يعل ، من املضاف إليه كجزء

 
ٍ
ويعل املضاف كالفعل يف عدم قبول التنوين واأللف ، علامن الف السناد الفعل كجزء

وهو ، فكان إعامله أكثر من إعامل عادم الضافة، فقويت هبا مناسبة املصدر الفعل، والالم

استحق ، ؤكد بالنون اخلفيفةا بالفعل املإال أن يف املنون َبهً ، املنون واملقرتن باأللف والالم

 .(4)" من املقرتن باأللف والالمبه أن يكون أكثر إعاماًل 

                                                           

ب ارتشاف ال(  ) َ  . 6  / 7َّضر

 .0  /  شح جل الزجاجي البن عصفور (  )

ب 36 /  املساعد ( 3) َ  . 6  / 7، وارتشاف الَّضر

 .7  / 3شح التسهيل ( 4)
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ون ـإن املن :د قيلـفق ،يهـا علوهذا ليس متفقً " :الـفق مالٍك ابن ي عىل ـورد الشاطب

ورّصح بذلك ، أقوى يف القياس :وإنام يعنون، ثم ذو األلف والالم، ثم املضاف، أقوى

والَك أن ، اعتب الكثرة ( )والناظم، ملوافقته الفعل يف التنكري، ( )صاحب اليضاح

 .(3)"املضاف أكثر يف العامل من غريه

ما أضيف  بل األقوى، املنون كام قيل وليس أقوى أقسام املصدر يف العمل" :وقال الريض

فيكون عند ذلك أَد ، كام يكون يف الفعل، لكون الفاعل كالزء من املصدر، إىل الفاعل

 .(4)"ا بالفعلَبهً 

وإعامل ، ا أحسن من قسيميهأن إعامله مضـافً " :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

 .(7)"املنون أحسن من إعامل ذي أل

وأنكره الكوفية أي إعامله ، ا بألا أكثر من إعامله معرفً إعامله مضافً " :وقال السيوطي

در من لفظه ـر املصـيفس فبإضامر فعلٍ  أو منصوٌب  إن وقع بعده مرفوعٌ  :ا وقالوامنونً 

ل ـوُرّد بأن األص، (6)چے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ  :اىلـوله تعــكق

 .(5)"ا بألثم يليه إعامله معرفً ، عدمه

                                                           

 .يقصد أبا عل الفاريس(  )

 .ابن مالك(  )

 .4  / 4املقاصد الشافية ( 3)

 .420/ 3يض شح الر( 4)

ب ( 7) َ  . 6  / 7ارتشاف الَّضر

 .7 ، 4 : البلد، آية رقمسورة ( 6)

 .45/ 3هع اهلوامع ( 5)
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ا ا بأل ومضافً ومقرونً ، ا للفاعل أكثرومضافً ، ا أقيسعمله منونً " :وقال الوجري

 .( )"للمفعول ضعيٌف 

ال فـرق يف إعمـال املصـدر " :ا أكثر حيث قالالصبان أن إعامل املصدر مضافً وذكر 

والثاين ، لكـن إعمـال األول أكثر( ا أو مع ألا أو مـردً مضــافً )عمل فعلـه بي كـونه 

 .( )"وإعمـال الثالث قليـٌل ، أقيس

وأعالها ، املضاف هو أكثرها عماًل  :وتطرق عباس حسن إىل هذه املسألة حيث قال

هو ـ مع قياسيته كسابقيه ـ أقل ، و(بأل)واملبدوء ، واملنون يليه يف كثرته وفصاحته، فصاحةً 

 .(3) ةً  وبالغمنهام استعاماًل 

 :(4)ومن الشواهد عىل املصدر املنون قول الشاعر

ُيوِف ُرُؤوَس َقْوٍم            ٍب بالس   (7)َعِن املَقيْلِ  أَزْلنَا هاَمُهنر                                          بََِّضْ

                                                           

 .655/  شح َذور الذهب (  )

 .6 4/  حاَية الصبان (  )

 .2  / 3النحو الوايف ( 3)

: هو املرار بن منقذ بن عمرو بن عبداهلل بن عامر بن يثريب ابن مالك بن حنظلة ابن مالك بن متيم، َاعر مشهور، انظر( 4)

 . 3 املؤتلف واملختلف 

،  6  /4، واملقاصد الشافية 3 2 /  ، وَـرح الكافية الشافية 62 / الكتـاب : البيت من البحــر الوافـر، انظر( 7)

جــــع اهلامة، وهي الرأس :  ، اهلام0 4/  ، وحاَية الصبان 333/  ، وشح األَموين 64/  وشح ابن عقيل 

ـ هذا يف األصل ـ وهو مستعار هنا للعناق؛  ألّنا مكان استقرار  موضع القيلولة، وهي نوم نصف النهار:  كلها، املقيل

عمل فعله، فنصب به ( ضب)حيث أعمل املصدر املنون ( رؤوس... بَّضٍب :  )الرؤوس وسكوّنا، الشاهد يف قوله

 ( .رؤوس)مفعواًل به وهو 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  :ىــالــه تعـولــيف ق مٍ ـر بن عاصــي بكـراءة أبـــوق

 :اىلــوله تعــوق ،( )بـواكـب الكـنص، و(بزينةٍ )وين ــرأ بتنــيث قـح، ( )چڤ  

 .(3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ

 :(4)اعرـول الشـبأل قاملحـىّل در ــواهد عىل املصــومن الش

ِب ِمْسَمعا                        َلَقْد َعلِْمُت ُأوىَل املُغرَيِة َأنرني             ْ  (7)حِلْقُت َفَلْم أْنُكْل عن الَّضر

قوله ، و(6)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  :ومن الشواهد عىل املصدر املضاف قوله تعاىل

 .(5)چک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  چ  :تعاىل

 :القول الراجح 

 ا أو حمىًل ا أو مردً يف إعامل املصدر عمل فعله بي كونه مضافً  الراجح عندي أنه ال فرق

إضافًة إىل أن إعامل ، شواهد يف لغة العرب تقول بأن إعامل املضاف أكثر من غريهألن ال ؛بأل

                                                           

 .6: سورة الصافات، آية رقم(  )

 .0  / 7معجم القراءات القرآنية (  )

 .53: النحل، آية رقمسورة ( 3)

 .هو املرار األسدي( 4)

، وشح 0  / 0، وخزانة األدب 330/  ، وإسفار الفصيح 63 /  الكتاب : البيت من البحر الطويل، انظر( 7)

، وحاَية الصبان 333/  ، وشح األَموين 45/ 3، وهع اهلوامع 65/ 3، وشح ابن عقيل 2 4/ 3الريض 

:  وهو مسمع بن َيبان، الشاهد يف قوله:  أنكص، أرجع من اخلوف، مسمع:  املغرية، أنكلاخليل :  ، املغرية6 4/ 

 ( .مسمعا)عمل فعله، فنصب به مفعواًل به وهو ( الَّضب)حيث أعمل املصدر املحىل بأل ( الَّضب مسمعا)

 . 7 : سورة البقرة، آية رقم( 6)

 .4 : سورة النور، آية رقم( 5)
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 ة العرِب استعاماًل ـبأل قليٌل يف لغاملحىلر ال ـوأن إعم، ياسـاملنّون تدل عليه داللُة الق

 .، واهلل تعاىل أعلموهذا هو ما ذهب إليه الصبان وعباس حسن، وبالغةً 
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 (كّلام)إعراب  :املبحث الثاين عرش

 

وَيخنا أبو عصفوٍر زعم ابن " :بقوله( كّلام)يف إعراب عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

والعائد ، موصوفةٌ  رةٌ ـنك( ما)و ائلـداء يف هذه املسـباالبت وعةٌ ـمرفكّلـام احلسن األبذي أن 

وال يوز فيه غري  :قاال، وجلة الرشط والزاء يف موضع اخلب، عىل املوصوف حمذوٌف 

 .( )"االبتداء

والزمان بعدها  دريةٌ ـإما مص( ما)و رفيةـوبة عىل الظـاملنص( كل)من  بةٌ ـمرك :كلام

 تفيد التكرار ولكنها ال تتكرر يف جلةٍ  (كّلام)و ،(وقت)بمعنى  موصوفةٌ  نكرةٌ وإما ، حمذوٌف 

وله ــو قـنح، ( )ومل يرد يف القرآن الكريم إال ذلك، اويكون الفعل بعدها ماضيً ، واحدةٍ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ  :اىلــوله تعــوق، (3)چ ىب        يب  جت  حت  خت  متچ  :اىلــتع

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  چ  :ولهــوق، (4)چ پ  پ  پ   ڀ

                                                           

ب (  ) َ  .006 / 4ارتشاف الَّضر

 . 7 املعجم الوايف (  )

 .64: سورة املائدة، آية رقم( 3)

 .30: سورة هود، آية رقم( 4)
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ک   گ   گ  چ  :وقوله، ( )چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   

 .( )چگ  گ  ڳ  

الفعل الواقع بعد أداة فإن  ،ال يقتيض التكرار إن ربط بالفاء بام يقتيض التكرار كل شطٍ 

نحو ، الفراءعند لزم فيه التكرار  (كّلام)وكان مشاكاًل لفعل ، إن كان ِما يمكن تكراره شطٍ 

ا منها ثالثً  َب نَ فإنه أْج ، يف احلامم فأنت طالٌق  اغتسلُت فإن  منك إجنابةً  أجنبُت كّلام  :قولك

فإن  واحدةً  واغتسل اغتسالةً  اثالثً أجنب منها فإن  ،ات عليه ثالثً قطل واغتسل لكل إجنابةٍ 

وإذا كان غري ، (3)وقال الفراء قول أيب يوسف غلطٌ ، اتطلق عليه ثالثً  :أبا يوسف قال

دعاه فإن  ،ٌد من عبيدي حر  فعبسقط هذا احلائط فإن  دعوتنيكّلام  :يف التكرار نحو مناسٍب 

رار ـوال يلزم يف غري املناسب التك، بدٍ ـليه عتق ثالثة أعـط احلائط فعـوسق ثالث دعواٍت 

 .(4)ب الفراءـهذا مذه

 :دراسة املسألة

عصفوٍر أن ابن حّيان فذكر أبو ، رارـيد التكـالتي تف (كّلام)راب ـول إعـاة حـف النحـاختل

 رةٌ ـنك( ما)و ائلـذه املسـداء يف هـىل االبتـع وعةٌ ـمرف (كّلام)أن  ذهبا إىلذي ـواألب

ع ـزاء يف موضـرط والـلة الشـوج، ذوٌف ــوف حمـىل املوصـائد عـوالع، وفةٌ ـموص

                                                           

 .5: سورة نوح، آية رقم(  )

 .76: سورة النساء، آية رقم(  )

ب  30/  شح الزولية ( 3) َ  .006 / 4، وارتشاف الَّضر

ب ( 4) َ  .006 / 4ارتشاف الَّضر
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فإن  ،أجنبُت فيه منك جنابةً  كل وقٍت  :فالتقدير، وال يوز فيه غري االبتداء :قاال، بـاخل

ب ـواخل، ة باملوصوفـال بد من ذلك لرتبط الصف، ر  ـبدي حـفع، ام بعدهـلت يف احلمـاغتس

أجنبتها ناسب فعل الرشط أو  بكل جنابةٍ  وتكون جلة الرشط والزاء مستحقةً ، ب عنهـباملخ

 .( )مل يناسبه

أما ما قاله عن ، حّيانفلم أجد ما ذكره أبو ، فيهاوبحثت عصفوٍر رجعت إىل كتب ابن 

ال يوز فيها  يف املسائل ، عىل االبتداء مرفوعةٌ كّلام وذلك أن " :حيث قال األبذي فصحيٌح 

يعود عليها  والبد من عائدٍ ، وجلة الرشط والواب يف موضع خبها، املذكورة غري ذلك

ع خب ـي يف موضـوه، وابـرط والـجلة الشىل ـاء عـلت الفـودخ، درٍ ـبه أو مق وظٍ ـملف

بفعٍل أو  إىل موصوٍف  مضاٍف  عام   وكل اسمٍ ، وبعدها فعٌل ، عام   اسمٌ  (كّلام)ألن ؛ املبتدأ

ا بذلك الظرف أو املجرور أو الفعل برشط فإنك إذا جعلت اخلب مستحقً ، ظرٍف أو مرورٍ 

يه ـاء علـلت الفـأدخ، أداة الرشطون عليها بعد ـيك يئةٍ ـىل هـل عـأن يكون ذلك الفع

 رط من حيث هو مستحق  ـواب الشـب بجـا للخا أيًض وتشبيهً ، رطـللمبتدأ باسم الش اتشبيهً 

ام فعبدي ـلت يف احلمـاغتسفإن  ابةً ـنبت منه إجنـأجكّلام  :إذا قلت" :ثم قال، ( )"بام قبله

دي ـده فعبـبع امـلت يف احلمـاغتسفإن  ابةً ـنبت فيه منك إجنـأج ٍت ـكل وق :فاملعنى، حر  

                                                           

 .006 / 4ارتشاف الَّضب (  )

 .303،  30/  الزولية  شح(  )
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وتكون جلة الرشط ، والبد من ذلك لرتتبط الصفة باملوصوف واخلب باملخب عنه، حر  

 .( )"أجنبها بكل إجنابةٍ  والواب مستحقةً 

فإن  استدعيتككّلام ) :إذا قلت" :واألبذي حيث قالعصفوٍر عىل ابن  ابن هشامٍ ورد 

( ُحر  )ولكن ناصبها حمذوف مدلول علـيه بـ ، عىل الظرفية فكل منصوبةٌ ( ُزرتني فعبدي ُحر  

وملا أَكل ذلك ، (إن)و وليس العامـل املـذكور لوقـوعـه بعـد الفـاء، املذكـور يف الـواب

وإّن جلتي الرشط ، باالبتداء يف ذلك مرفوعٌ  إن كاًل  :قال ـ وقّلده األبذي ـعصفوٍر عىل ابن 

يأتيني فله  كل رجلٍ ) :لت يف اخلب كام دخلت يف نحووإن الفاء دخ، والواب خبها

 ُحر  زرتني فعبدي فإن  استدعيُتك فيهكّلام  :؛ أيقّدر يف الكالم حذف ضمريين، و(درهمٌ 

 .( )"لرتتبط الصفة بموصوفها واخلب بمبتدئه، بعده

والعامل ، عىل الظرف يف هذا منصوٌب كّلام " :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

هي املصدرية ( ما)و ،أنت طالٌق وكّلام كان كذا :يدل عليه جواب الرشط وتقديره حمذوٌف 

التوقيتية ( ما)و ،وكل الداخلة عليها لتأكيد العموم، وال تأت إال بمعنى العموم، التوقيتية

 .(3)"عىل الظرف شٌط من جهة املعنى منتصبةٌ 

                                                           

 .303،  30/  ح الزولية ش(  )

 .4  / 3مغني اللبيب (  )

ب ( 3) َ  .006 / 4ارتشاف الَّضر
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ڌ  چ  :يف قوله تعاىل" :عىل الظرفية حيث قال وبةٌ ـمنص (كّلام)ري أن ـوذكر ابن الشج

ا فالعامـل ظـرفً  (كّلام)وإذا كانت ، عىل الظرف بمشوا كّلام نصٌب ، ( )چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

فهي تتاج إىل ، ألن فيها معنى الرشط؛ (مشوا)وهو ، هلا فيها الفعل الذي هو جـواٌب 

 .( )"(ما)ه يف صلة ؛ ألن(أضاء)وال يعمل فيها ، جواٍب 

 :ومن هنا جاءتا الظرفيـة كقــوله تعاىل" :حيث قال وعـلل السـيوطـي بأّنا ظرفيةٌ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  چ

ثم عب عن ، كل رزٍق  :فإما أن يكون األصل، (3)چڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

يب عنه املصدر كام أن ،كل وقت رزٍق ؛ أي ثم أنبأ عن الزمان، معنى املصدر بام والفعل

ذف ـفح، ُرزقوا فيه كل وقٍت  :ديرـون التقـأو يك، (جئتك خفوق النجم)الصيح يف 

 .(4)"وال يتاج يف هذا إىل تقدير وقٍت ، العائد

إىل  وأّنا مضافةٌ ، باتفاق منصوبةٌ ( كل)إن كلمة  :ويقول النحاة" :وقال عباس حسن

هنا ( ما)فكلمة ( وقٌت )هذا اليشء ، و(يشء) :بمعنى املصدرية أو التي تعتب نكرةً ( ما)كلمة 

من  اله ال حمل هل ا والملة بعدها صلةٌ ا مصدريً أن تكون حرفً  :أحدها :لوجهي حمتملةٌ 

                                                           

 .2 : سورة البقرة، آية رقم(  )

 .66 / 3أمايل ابن الشجري (  )

 .7 : سورة البقرة، آية رقم( 3)

 .466/  هع اهلوامع ( 4)
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تاج عىل هذا إىل ـفال ت( وقت)ى ـبمعن رةً ـ نكاساًم ( ما)ون ـأن تك :رـواآلخ، رابـالع

 .( )"منها عائدٍ  فتحتاج إىل تقدير ضمريٍ ، صفةٌ حمل جر   الملة بعده يف، و(وقت) :تقدير

حيث ، ذلكتوّهم فربام  ،عصفورٍ عن ابن حّيان وخالصة الكالم أين مل أجد ما ذكره أبو 

ابن سوى ما قاله حّيان مل أجد ما يدل عىل ما ذكره أبو وني بحثت يف بقية كتب النحو إن

ل ـيف التذييكالم أيب حّيان ىل إ اذلك مستندً  ابن هشامٍ حيث قال ، بيبـيف مغني الل هشامٍ 

 .والتكميل

 :القول الراجح 

لدلة وذلك ل ؛دريةٌ ـمص( ما)ىل الظـرفية وأن ـع وبةٌ ـمنصـ (كّلام)ح عندي أن ـالراج

 :اآلتية

  فيها معنى الرشط وهي تتاج إىل جواٍب كّلام أن. 

  عىل الظرفية مل تأِت يف القرآن الكريم واألَعار إال منصوبةً  (كّلام)أن. 

 :باالبتداء مرده إىل احتاملي مرفوعةٌ كّلام من أن عصفوٍر عن ابن حّيان وأما ما ذكره أبو 

 .وجد كالم ابن عصفور يف كتبه التي مل تصل إليناربام حّيان أن أبا  :االحتامل األول

 .، واهلل تعاىل أعلمنقل ذلك عن طريق املحاكاة والسامعحّيان أن أبا  :واالحتامل الثاين

                                                           

 .64 /  النحو الوايف (  )
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 (صلمعة بن قلمعة)ترخيم  :املبحث الثالث عرش

 

عصفوٍر زعـم ابن " :بقوله( صلمعة بن قلمعة)يف ترخيم عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

 .( )"ذي ال ُيعرفـول الـعن املجه ألنه كنايةٌ ، ةـة بن قلمعـصلمع :وز ترخيمـأنه ال ي

 حذف بعض الكلمة عىل وجهٍ ويف االصطالح ، ترقيق الصوت وتليينه :الرتخيم يف اللغة

 .( )مصوصٍ 

ون املقصود يف النداء هو املنادى ـولك، ثرتهــريه  لكــنادى دون غـيم يف املـثر الرتخــوك

 .(3)افقصد برسعة الفراغ من النداء الفضاء إىل املقصود بحذف آخره اعتباطً ، له

 :شوط الرتخيم

ون ـوهي أال يك متعينةٌ  منها عدميةٌ  أربعةٌ ، ةٌ ـروط ترخيم املنادى َسـَ" :يـقال الرض

والرشط ، وال يكون جلةً  ،اا وال يكون مندوبً وأال يكون مستغاثً ، ا لهوال مضارعً ، امضافً 

ىل ثالثة ـا ع زائدً أحدها كونه علاًم  :رطيـد َـبل هو أح، ري متعيٍ ـري ثبوت غـاألخ

                                                           

ب ارتشاف (  ) َ  .6   / 7الَّضر

 .3 6/  شح املكودي (  )

 .363/  شح الكافية للريض ( 3)
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مضارع املضاف ألن حكمه حكم  ( )وإنام مل يذكر املصنف اين كونه بتاء تأنيٍث ـوالث، أحرٍف 

 .( )"ى كام مىضندوب عنده ليس بمنادً ؛ ألن املاوإنام مل يقل وال مندوبً ، املضاف

 :معنى صلمعة بن قلمعة 

كنابة عمن ال ُيعرف ، وصلمع : وصلمعة بن قلمعة ، قلعه من أصله : ع اليشء ـصلم

 .( )  أفلس: الرجل 

 :دراسة املسألة

إىل أنه ال عصفوٍر فذهب ابن ؟ هل يوز أم ال( صلمعة بن قلمعة) اختلف النحاة يف ترخيم

فبحثت عن  ،(4)املجهول الذي ال ُيْعرفألنه كنايٌة عن ؛ (صلمعة بن قلمعة)يوز ترخيم 

 .يف كتبه فلم أجدعصفوٍر رأي ابن 

صلمعة بن  :أنه ال يوز ترخيمعصفوٍر وزعم ابن " :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

ألنه وإن كان ، وإطـالق النحـاة يالفـه، املجهول الذي ال ُيْعـرفألنه كنايٌة عن ؛ قلمعـة

فحكمـه ، بدليل منعه الصـرف للعلميـة والتأنيث فإنه َعَلم جـنسٍ ، عن مهـولٍ  كنايةً 

 .(7)"فمذهب سيبويه جواز ترخيمها، مقصودةً  وإن كان نكرةً ، (ةأسام)حكـم 

                                                           

 .يقصد ابن احلاجب(  )

 .364/  شح الكافية للريض (  )

 .406 /4سان العرب ل( 3)

ب 32  / 3رأي ابن عصفـــــــور يف توضــــــيح املقاصـــــــد : انظر( 4) َ ،  6  / 7، وارتشاف الَّضر

 .75 / 3، وحاَية الصبان 460/  ، وشح األَموين 62/  اهلوامع وهـــــــع 

ب ( 7) َ  .6   / 7ارتشاف الَّضر
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صلمعة بن  :يف نحوعصفوٍر البن ا ا خالفً يرّخم ذو التاء مطلقً " :ويف هع اهلوامع

 .( )"قلمعة

 :القول الراجح

وهو أنه يوز ترخيم صلمعة ، حّيانالراجح عندي يف هذه  املسألة هو ما ذهب إليه أبو 

عن  أنه كنايةٌ عصفوٍر فاعتب ابن ، وصلمعة بن قلمعة ُيقال للذي ال ُيعرف، بن قلمعة

أن باقي ـَأنه كش مؤنٌث  مٌ ـولكنه عل ولٍ ـعن مه هو كنايةٌ  فصحيٌح ، فال ُيرخم ولٍ ـمه

 .، واهلل تعاىل أعلمفلذلك جاز أن ُيرّخم ؛المـاألع

 

 

 

 

                                                           

 .62/  هع اهلوامع (  )
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 :األفعال وفيها املباحث التالية :الفصل الثالث

 

 .باب مضارع الثالثي الدال عىل الغلبة :املبحث األول

 .حااًل ( مل)بـ وقوع املنفي :املبحث الثاين

 .قد مع املايض الواقع حااًل  :املبحث الثالث

 .ناصب يمي اهلل يف القسم :املبحث الرابع

 .من املحذوف( ال)حذف فعل الرشط دون تعويض  :املبحث اخلامس

 .حذف نون الوقاية مع صيغ التعجب :املبحث السادس

 ما َذ من أفعل يف التعجب :املبحث السابع
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 باب مضارع الثالثي الدال عىل الغلبة :املبحث األول

 

 :ولهــلبة بقـىل الغـارع الثالثي الدال عــيف باب مضعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

والصحيح ما ، وأصمّ ، ومنقوٌص ، ولفيٌف ، وأجوف، ومثاٌل ، ومهموزٌ ، صحيٌح  :(َفَعل)"

فمذهب البصيي أن  كان ملغالبةٍ  ، فإنما مل يكن أحد األقسام بعده :يقال له السامل وهو

ويكون مضارعه عىل ، تام    متصٍف   ثالثي    فعلٍ وذلك يف كل ، مضارعه يكون بضم العي

الزم إذ ذاك يصـري ألن ال ؛اا أم الزمً متعـديً ، أم َفُعل، أم َفِعل، كان أصله َفَعل  سواءٌ ( َيْفُعل)

يض إىل قص ذلك عىل ما فما يعصفوٍر ويف كالم ابن ، كاتبني فكَتْبُته أكُتُبه :ا نحـومتعـديً 

 .( )"بفتح العي( َفَعل)أصله 

ب عىل  :وـثالثي نحـي الـواملاض، ومـزيدٌ   مـردٌ وكالها   ورباعي    ثالثي  ل ـالفع َضَ

ي ـبالرباع  ملـحٌق زيده ـوم، ىل وزن َفُعَل ـوَظُرَف ع، ىل وزن َفِعَل ـوَعلَِم ع، وزن َفَعل

وَجْهَور ، وَحْوَقل عىل وزن َفْوَعل، وَجْلبب عىل وزن َفْعَلل، وزن َفْيَعلىل ـَبْيطر ع :وــنح

ىل وزن ـى عـوَقْلس، ىل وزن َيْفَعلـوَيْرنأ ع، ىل وزن َفْعنَلـوَقْلنَس ع، ىل وزن َفْعَولـع

وَضاَرب عىل وزن َفاَعل ، َأْكرم عىل وزن َأْفَعل :وغري امللحق منه وهو عىل وزنه، ىـَفْعل

                                                           

ب (  ) َ  .75 /  ارتشاف الَّضر
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ب  واْقَتَدر عىل وزن ، والذي ليس عىل وزنه اْنَطَلق عىل وزن اْنَفَعل، عىل وزن َفّعلوَضّ

 .( )ْفَعل وغريهاواْسَتْخرج عىل وزن اْستَ ، اْفَتَعل

َفَعل َيْفُعل للمبالغة وهذا هو وأما  ،ومن َفِعل َيْفَعل، َفُعل َيْفُعل :املضارع من الثالثي فمن

 .( )موضع املسألة

  فريٍق يف انتصار كل   رغبةً ، وتزامحهام عليه؛ أمرٍ تسابق اثني أو أكثر إىل  :يقصد باملبالغة

 .(3)وتغّلبه يف ذلك األمر، عىل اآلخر

أردت إىل   لغةٍ ا بحيث يوز لك نقل كل واعلم أنه ليس باب املغالبة قياًس " :وقال الريض

 .(4)"هذا الباب هلذا املعنى

 :دراسة املسألة

ومضارع ، ُرفَظُرف َيظْ  :نحو( َيْفُعل)عىل  اأبدً ( َفُعل)مضارع ييء  :عصفورٍ قال ابن  

ب :بفتح العي نحو( َيْفَعل)عىل ( َفِعل) ب َيرْشَ ال يلو أن يكون للمغالبة أو ال ( َفَعل)و ،َشِ

ْبُته  :بضم العي نحو( َيْفُعل)ا عىل كان للمغالبة فإّن مضارعه أبدً فإن  ،يكون ضاربني فََّضَ

                                                           

 . 2 ،  2 املبدع يف التصيف (  )

 .24 املرجع السابق (  )

 .65 /  النحو الوايف ( 3)

 . 5/  شح الشافية ( 4)
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هوكابر، أُضُبه أو معتل الفاء ، هذا ما مل يكن معتل العي أو الالم بالياء، ين فكبُته أكُبُ

 .( )بكرس العي( َيْفِعل)كان كذلك لزم املضارع فإن  ،بالواو

ما يقتيض قص ذلك عصفوٍر ويف كالم ابن " :حيث قالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

ا خالفً  ،أم ال كان حلقي عي  وسواءٌ ، بصحيٍح وليس ، بفتح العي( َفَعل)عىل ما أصله 

كحاله إذا مل يكن لغري ، بفتح العي( َيْفَعل)فإنه ييز أن يكون مضارُعه عىل ؛ ( )للكسائي

 .(3)"مغالبةٍ 

 َكاَرَمني َفَكَرْمُتهُ  :ىل َفَعْلُتُه أفُعُلُه نحوـى عـالبة ُيبنـوباب املغ" :افيةــرح الشـويف َ

ائي يف ـن الكسـوع، ـ بالكسـر ـأْفِعُلُه  هفإن ،رَمْيُت و، وبِْعُت ، إال باب وَعْدُت   أكُرُمهُ 

َعُره  :وــنح َْ اَعْرُتُه فشَعْرُتُه أ  .(4)"ـ بالفتح ـََ

وهي أن يغلب أحد األمرين اآلخر يف معنى ، وما يتص هبذا الباب" :وقال الريض

أي غلبته بالكرم  وخاصمني  :كارمني فَكرْمُتهُ  :نحو، افال يكون إذن إال متعديً ، الصدر

                                                           

 .6  التصيف املمتع يف (  )

هو عل بن محزة بن عبداهلل بن عثامن أبو احلسن الكسائي، إمام الكوفيي يف النحو واللغة، وأحد القراء السبعة (  )

كتاب معاين القرآن، وكتاب متص يف :  املشهورين، وسمي الكســائي ألنه أحرم يف كساء، وكان من تصانيفه

، وكــــتاب العــــدد، وكـــتاب الـــــنوادر الكـــــبري، وكـــــتاب النحــــــو، وكــــتاب القـــــــراءات

الـــنوادر األوســـط، وكــــتاب الـــــــنـوادر األصغر، وكـــــتاب اختــــالف العـــــدد، وكـــــتاب 

اب احلـــــروف، تويف اهلجـــــاء، وكـــــــتاب مقطــــوع القـــــرآن ومـــوصوله، وكتاب املصــــادر، وكــــت

 .5  ، وطبقات النحويي   57 /4، ومعجم األدباء 20 ، والبـــلغة 63 /  بغية الوعاة : هـ، انظر06 سنة 

ب ( 3) َ  .75 /  ارتشاف الَّضر

 .52/  شح الشافية ( 4)
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وقد يكون الفعل من غري هذا الباب كَغَلب ، وغالبني فغلْبُتُه أْغُلُبه، َفَخَصْمُته أْخُصُمه

 .( )"فإذا قصدت هذا املعنى نقلته إىل هذا الباب، وَخَصَم وَكُرمَ 

غلبة املقصـود به ( َفَعل)املضارع من " :املقصود بغلبة املفاعل حيث قال مالٍك ابن وذكر 

 وفـاق  وِعْلاًم إذا تقابال فضاًل ( َعاملَه َفَعَلَمُه َيْعُلُمه)، و(َفاَضَلُه َفَفَضَلُه َيْفُضُله)املفاعل  لـ 

 .( )"أحدهـا اآلخر

وذلك يف باب ، وال يوز غريه، وقد يأت املضارع بالضم" :(3)الرعيني  جعفرٍ وقال أبو 

ُبه :نحو أن تقول، املغالبة ؛ وخاصمُته فَخَصمُته أخصُمهُ ، غلبته يف الَّضب؛ أي ضاربُتُه أْضُ

 .(4)"غلبته يف اخلصومةأي 

وِما يتص هبذا الباب ما ُيراد به معنى الفوز يف مقام " :(7)وقال مصطفى الغالييني

ال  حينئذٍ غالبني يف الكتابة فغلبُتُه فيها و :؛ أيكاتبني فكتبته أكُتُبه :نحو، املغالبة واملفاخرة

                                                           

 .52/  شح الشافية (  )

 .6   / 4شح الكافية الشافية (  )

الرعــيني الغرناطي ثم البريي، أبو جعفر األندلس، أديب، له نظٌم، وكان عارًفا أمحد بن يوســف بن مــالك ( 3)

 .54 /  األعالم للزركل : هـ، انظر 556بالنحو، كثري التواليف يف العربية وغريها، تويف سنة 

 .45اقتطاف األزاهر والتقاط الواهر ( 4)

يني، َـــــاعٌر، من الكــــّتاب اخلطـــــباء، من أعضــاء هو مصطفـــــى بن حممــــد بن سليـــم الغــــــالي( 7)

نظرات يف اللغة واألدب، عظة : املجمــع العلمـي العـريب، مولده ووفاته ببريوت، تعلــم هبا وبمص، ومن كـتبه

: ها، انظرالناَئي، لباب اخليار يف سرية النبي املخـتار، نظرات يف كتاب السفور واحلجاب، وديوان الغالييني وغري

 .44 / 5األعالم للزركل 
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قاعدين فقعدُتُه ) :قلتفإن  ،الزم( قعد)فمثل ، اوإن كان يف األصل الزمً ، امتعديً يكون إال 

 .( )"الباب هذا إىل حولته رةـواملفاخ بةـالغل ىـمعن به تريد لـفع وكل، اصار متعديً ( أقُعُدهُ 

مثل ما    كرم ٌاقتىض أن يكون من غريك إليك ، كارمني :إذا قلت" :وقال عباس حسن

ثم ، لكثرة معانيـه؛ بفتح العي( َفَعل)ه عىل ينفإذا غلبته يف الكرم فإنك تب، كان منك إليه

كارمني فكَرمته يكارمني  :نحـو  مضمومةً خصوا من أبوابـه بالرد إليه ما كان عي مضارعه 

ذا الباب ـا من هالبة قد جاء كثريً ــنى املغـبمع( الَفْعل)وا ذلك ألن ـوإنام فعل، فأْكُرُمه

وهو الغلبة يف ؛ والَقْمر، وهو الغلبة يف الكثرة، والَكْثر، وهو الغلبة يف الكِْب ؛ الَكْب  :وــنح

 .( )"ا إليهفنقلوا من غري ذلك الباب أيًض ، القامر

 :القول الراجح

( َفَعل)وهو   واحدٍ   أصلٍ يف أنه ال يقتص عىل حّيان الراجح عندي هو ما ذهب إليه أبو 

لتيسـري والسهــولة يف ؛ وذلك ل(َفِعَل )، و(َفُعَل )، و(َفَعل)األصل وإنام يكون ، بفتح العي

 .، واهلل تعاىل أعلماستخدامها يف بعـض الصـور واألساليب

 

 

                                                           

 .7  /  جامع الدروس العربية (  )

 .54 /  النحو الوايف (  )
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 حااًل ( بلم)وقوع املنفي  :املبحث الثاين

 

أن عصفوٍر زعم ابن " :بقوله حااًل ( مل)بـ يف وقوع املنفيعصفوٍر عىل ابن حّيان  أبوتعّقب 

وها زعامن مالفان للسمـاع من القــرآن ، قليٌل  (قام زيٌد ومل يضحـك) :نحو( بلم)النفي 

 .( )"وكالم العـرب

ويغني عنه ، ضمري صاحبها  متضمنةً   استقبالٍ بدليل   مفتتحةٍ غري   خبيةً   جلةً تقع احلال 

أو ( ما)أو  (ال) أو منفي بـ( دـق)عاٍر من   مثبٍت   بمضـارعٍ   مصـدرةٍ وال   مؤكدةٍ يف غري 

وقد جتامع ، تسمى واو احلال وواو االبتداء  وواوٍ ، (أو)بـ  أو متلو  ( إال) تاٍل لـ بامضٍ 

 .وقد تصحب الواو املضارع املثبت أو املنفي بال، الضمري يف العارية من التصدير املذكور

 :دراسة املسألة

وزعم ابن  ،أنه البد من الواو  ابن خروٍف ٍزعم " :حيث قالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

وها زعامن مالفان للسمــاع ، قليٌل  (قام زيٌد ومل يضحك) :نحو( مل)أن النفي بـ عصفوٍر 

زعم ابن " :يف التذييـل والتكميلحّيان ثم قال أبو ، ( )"من القـرآن وكالم العــرب

لسامع من القـرآن وهذا ا، اجـدً  قليٌل ، قام زيٌد ومل يضحـك :نحو( مل)أن النفي بـ عصفوٍر 

                                                           

ب (  ) َ  .625 / 3ارتشاف الَّضر

 .625 / 3املرجع السابق (  )



153 
 

من القرآن الكريم نحو قوله  عىل ذلكحّيان واستدل أبو ، ( )"عليـه ُرد  وكـالم العـرب ي

ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  چ  :قوله تعاىل، و( )چڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  چ  :تعاىل

 :(4)استدل بأبيات من الشعر نحو قول الشاعر، و(3)چڻ  ۀ    

ْ مُ أَ  نْ أَ ُت بِ يْ ِش َخ  دْ قَ ولَ    (7)مِ َض مْ َض  ْي نَ رٌة عىل ابْ ائِ ِب دَ رْ حَ لْ لِ                     ْر            دُ تَ  وَت ومَل

 

 :(باب ذكر جـوازم الفعل املضارع)ول يف ــيق دتهـفوجعصفوٍر ت إىل كتب ابن ـورجع

 :تقول؛ ان احلالـوملّا وهي لنفي املايض املتصل بزم، وهي لنفي الفعل املايض املنقطع، مل"

 .(6)"ثم ندم بعد، عىص آدم ربه ومل يندم

بني هذه املسألة عىل احلكاية عن أيب ولكن أ ،عصفورٍ عن ابن حّيان أبو  ما ذكرهومل أجد 

 .حّيان

                                                           

 .03 / 6التذييل والتكميل (  )

 .63: سورة األنعام، آية رقم(  )

 .2 : سورة مريم، آية رقم( 3)

ــنرتة بن َداد بن عمرو بن ُقراد بن مزوم بن عوف بن مالك بن غالب بن ُقطيعة بن َعْبس بن قائل الـبيت هو ع( 4)

بغيض، وله لقب ُيقال له عنرتة الفلحاء؛ وذلك لتشقق َفتيه، وأمه أَمٌة حبشية ُيقال هلا زبيبة، تنكر له والده ومل يلقه بنسبه 

معجم الشعراء : ق هـ، انظر 0نجبوا، ُفتن بابنة عمه عبلة، تويف عام  َأن أوالد الماء الذين ال يعرتف هبم آباؤهم إال إذا

 .54 الاهليي 

، وشح 6  /  ، وخزانة األدب  0 / 6، والتذييل والتكميل    ديوان عنرتة : البيت من البحر الكامل، انظر( 7)

ور من خري إىل ش ومن ش إىل اسم للحـادثة، سميت بذلك ألّنا تد:  أخـاف، الدائرة:  ، أخشـى76 /  األَموين 

 .حااًل مقروًنا بالواو( مل)حيث وقع املضارع املنفي بـ ( ومل تدر)خري، ثم استعمــلت يف املكــروه، الشـــــــاهد يف قوله 

 .345املقرب ( 6)
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 .( )أو مل يكن االبد فيه من الواو كان ضمريً ( مل)بـ أن املضارع املنفي :ابن خروٍف وزعم 

المتنع وقوع   مقدرةً له قد ـإال وقب ال يقع حااًل   معنًى ي ـولو كان املاض" :مالٍك ابن وقال 

وملّا تنفي قد ، ألن مل تنفي فعل؛ أوىل منه بذلك( ملّا)بـ ولكان املنفي، حااًل ( مل)بـ املنفي

 .( )"فعل

ٱ  ٻ   ٻ  چ  :اىلـوله تعـق ااًل ـح (لـم)بـي ــوع املنفــد عىل وقـومن الشـــواه

ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   چ  :اىلــوله تعــوق، (3)چٻ  ٻ  پ  پ  پ  

 .(4)چ ڇ

 :(7)وقول الشاعر

ْ نَ ب  الفَ به َح  نَ لْ زَ نَ                        زٍل                   نْ مَ  ل  الِعْهِن يف كُ  اَت تَ فُ  نر أَ كَ   (6)ُيّطمِ  ا مَل

                                                           

ب  7 /  هع اهلوامع (  ) َ  . 0 / 6، والتذييل والتكميل 625 / 3، وارتشاف الَّضر

 .353/  شح التسهيل (  )

 .54 : سورة آل عمران، آية رقم( 3)

 .7 : سورة األحزاب، آية رقم( 4)

قائل البيت هو زهري بن ربيعة بن رياح املزين، من قبيلة مزينة التي كانت جتاور قبيلة غطفان يف حاجر بنجد، وقد ( 7)

، وهو من أصحاب عارص زهري احلروب التي نشبت بي عبس وذبيان، تلك احلروب التي سميت بداحس والغباء

 .74 معجم الشعراء الاهليي : انظر. املعلقات

، وشح األَموين  0 / 6، تقيق محدو طاّمس، والتذييل والتكميل 66ديوانه : البيت من البحر الطويل، انظر( 6)

ــوف هو الصــ:  كـــل ما تفـــــتت مـــن أمـــــر أو غــــرض أو َــــيء، العهن:  ، الفتــــــات76 / 

مل يكرس، والشاهد يف قوله :  عنب الثعلب، وهو َجر ذو َحب  أمحر، مل يطم:  مقصور، الواحد فناة:  املصبــــوغ، الفنـــا

 .جاءت الملة احلالية التي فعلها مضارع منفي مردة من الواو( مل يطم)

 



155 
 

 :القول الراجح

  سواءٌ  ،حااًل ( مل)بـ املنفيوقوع  وهو أنه يصححّيان ما ذهب إليه أبو  هو الراجح عندي

العرب إذ إن  ؛لكثرة السامع من القرآن الكريم وكالم العرب؛ تصلتاو أو مل به الو تاتصل

فإن  ،قليٌل نه إقال عصفوٍر من أن ابن حّيان ما ذكره أبو وأما  ،حكموا عىل ذلك بألسنتهم

 :نيذلك يرجع إىل أمر

 .ابن عصفور يف كتبه التي مل تصل إلينا وجد نصتوّهم ربام حّيان أن أبا  :األمر األول

 .والعلم عند اهلل عز وجل، نقل ذلك عن طريق املحاكاة والسامعحّيان أن أبا  :األمر الثاين
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 مع املايض الواقع حااًل  (قد) :املبحث الثالث

 

( قد)قبله وال ُتقّدر " :بقوله اقع حااًل مع املايض الو( قد)يف عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

وَيخنا  ،عصفورٍ وابن ، ابنا الزويلـري أصحـومتأخ، لـوأيب ع، بدـوامل، راءـللف االفً ـخ

 .( )"احلسن األبذي أيب

بدليل   مفتتحةٍ أن تكون غري  ايًض أوشطها ، خبيةً شطها أن تكون  الملة الواقعة حااًل 

إال   واوٌ ويغني عنه ، احلال صاحبيعود عىل  ا ضمريً لواقعة حااًل وتتضمن الملة ا، استقبالٍ 

 ،(ما)أو  (ال)بـ  منفي  أو ، عاٍر من قد  مثبٍت   بمضارعٍ   مصدرةً أو   مؤكدةً إن كانت الملة 

ان ـوإن ك، الـواو احلى ـواو تسمـذه الـوه، (أو)بـ   متلو  أو ( إال)أو مايض اللفظ تاٍل لـ 

ازت ـأو مل يعَر منه ج، واوـفالبد من ال، مريـمن الض  عاريةً لة ــيته والمـونف، االفعل ماضيً 

الواو )وقد يلو املايض من ، فال تدخل عليه قد  وإن كان املايض بنفسه أداة نفٍي ، الواو

 .( )هذا هو موضع املسألة، و(وقد

 

                                                           

ب (  ) َ  .2 6 / 3ارتشاف الَّضر

 .2 6 ـ  626 / 3املرجع السابق (  )
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 :دراسة املسألة

ض ـب البعـفذه، ضمـريٌ الذي فيه  ي املثبت الواقع حااًل ـلفعـل املاضاة يف اــاختلف النح

ڀ  چ  :ـاىلـه تعـولــو قـنح ،ال ظـاهرةً ـه لتقـربه من احلـمع( قد)وب ـمنهم إىل وج

  ظـاهـرةً ن ـمل تكفإن ، ( )چڇ  ڇ  ڇ  چ  :هـولــوق، ( )چڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ڄ  ڄ  چ  :وقوله، (3)چہ  ہ   ہ  ھ  چ  :قوله تعاىل درت نحوـق

وابن ، (0)الزويل، و(5)والفاريس، (6)واملبد، (7)ومن هؤالء النحاة الفراء، (4)چ ڄ  ڄ

 .(  )واألبذي، (  )عصفورٍ ابن ، و(2 )وبيوالشل، (6)يشيع

                                                           

 .6  : سورة األنعام، آية رقم(  )

 .42: سورة آل عمران، آية رقم(  )

 .62: سورة النساء، آية رقم( 3)

 .67: سورة يوسف، آية رقم( 4)

ب 76 النى الداين ( 7) َ  .2 6 / 3، وارتشاف الَّضر

 .4  / 4املقتضب وحاَيته ( 6)

 . 7 /  هع اهلوامع ( 5)

 . 6املقدمة الزولية ( 0)

 .65/  املفصل شح ( 6)

 .7  لتوطئة ا( 2 )

 .   ، واملقرب 5 7/  شح جل الزجاجي البن عصفور (   )

 . 7 /  هع اهلوامع (   )
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حتى تكون معه ؛ ومعنًى حااًل  ايوز أن يكون الفعل املايض لفظً وال " :عصفورٍ قال ابن 

 .( )"ملحذوٍف  اأو يكون وصفً ، مضمرةً أو   مظهرةً ( قد)

ولذلك   ؛وال ترد للداللة عليه إال يف املايض، التقريب( قد)من معاين " :وقال املرادي

ب ـوهو مذه، مقدرةً هي معه  :فقيل( قد)وإن ورد دون ، إذا وقع حااًل  ا مع املايضغالبً تلزم 

 .( )"رـوهو األظه ،اجة إىل تقديرهاـال ح :وقيل ،وييـمن النح ومٍ ـوق، راءـوالف، بدـامل

 (قد)حاٍل البد من  وعىل كل، ومعنًى  الفظً ويف حكمها املايض معنًى أو " :وقال الزويل

 .(3)"مقدرةً أو   ظاهرةً عنًى مو ايف املايض لفظً 

أنه ال يدل  األوىل :وللبصين يف ذلك حجتان، ا األخفشعد وهذا مذهب البصيي ما

 :أنه إنام يصلح أن يوضع موضع احلال ما يصلح أن يقال فيه اآلن نحو ةوالثاني، عىل احلال

 .(4)وهذا ال يصلح يف املايض، يَّضب  بزيدٍ مررت 

ڄ  ڄ  ڄ  چ  :اىلــوله تعــر قـبعد أن ذكوٍر ــعصفابن حّيان أبو تعّقب و

وأيب عل ومتأخري ، بدـوامل، راءـللف اخالفً  (قد)ّدر قبله ـوال تق" :الـفق، (7)چ ڄ

والصحيح " :ثم قال، "احلسن األبذي يبوَيخنا أ ،عصفورٍ زويل وابن ــأصحابنا ال

                                                           

 .   املقرب (  )

 .76 النى الداين (  )

 . 6املقدمة الزولية ( 3)

 .77 / 3خزانة األدب ( 4)

 .67: سورة يوسف، آية رقم( 7)



159 
 

 لكثرة ما ،و قول المهور والكوفيي واألخفشـه، و(دـق)ال ، و(واوٍ )ري ــواز ذلك بغــج

 .( )"ورد من ذلك

 :( )واستدلوا بنحو قول الشاعر

 (3)رُ طْ القَ  هُ لَ لّ بَ  ورُ فُ ْص العُ  َض فَ تَ  انْ اَم كَ                                            ةٌ زر هِ  اكِ رَ كْ ذِ  لِ ويِن رُ عْ تَ  لَ وإين  

  ظاهرةً ال ، (قد)وليس معها عصفوٍر من ال  حاٌل ، من الفعل والفاعل( بلله القطر)فإن جلة 

 .مقدرةً وال 

ويف كالم ابن " :حيث قال  تكلٌف أنه ، و(قد)أنه ال حاجة إىل تقدير  ابن عقيلٍ وذكر 

والقول بالتقدير ؛ ظاهرًة أو مقدرةً  (قد)وغريه من متأخري املغاربة أنه البد من عصفوٍر 

والتقدير ، (قد)والصحيح أنه ال حاجة إليه لكثرة ما ورد بدون ، حكي عن الفراء واملبد

 .(4)"ونسب إىل المهور، وهذا قول الكوفيي ومذهب األخفش، دليلٍ بال   تكلٌف 

  ظاهرةً قبل الفعل املايض إذا مل تكن ( قد)أن بعض النحاة يلزمون تقدير  ابن مالٍك وذكر 

وليس قبله  ا ال يقع حااًل أن الفعل املايض لفظً  وزعم قومٌ " :حيث قال، وهو يالفهم يف هذا

                                                           

ب (  ) َ  .06 ، 00 / 6ييل والتكميل ، والتذ2 6 / 3ارتشاف الَّضر

البـــيت أليب صخــر اهلــــــذيل، وهو عبداهلل بن سلمة السهمي، من بني هـــذيل بن مـــــدركة، َاعــــر من (  )

: الفصحـــــاء كان يف العص األموي موالًيا لبني مروان متعصًبا هلم، وله يف عبدامللك وأخيه عبدالعزيز مدائح، انظر

 .62/ 4كل األعالم للزر

، وشح 74 / 3، وخزانة األدب  35/  ، وشح التسهيل 47/  شح الريض : البيت من البحر الطويل، انظر( 3)

، واألغــاين للصفهاين 023/  ، وشح الكافــية الشافية 6 4/  ، وشح َذور الذهــــب   7/  التصــــريح 

 .املطر:  ترك، القطر:  حركة واضطراب، انتفض:  هزةتصيبني، :  ، تعروين62 /  ، وشح األَموين 65/  

 .45/  املساعد ( 4)
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صل عدم ألن األ ؛حجةٌ وهذه دعوى ال تقوم عليها ، مقدرةً وهي قبله  الإ قد ظاهرةً 

م به إذا مل ـفهيُ  ى عىل ماـار إليه ال يزيد معنـل املشـمع الفع (قد)ود ــوألن وج، ديرـالتق

 .( )"ال يدرك بدونه وحق املحذوف املقدر ثبوته أن يدل عىل معنًى ، دـتوج

( قد)ال يمتنع وقوع املايض موقع احلال وإن مل يكن معه الواو وال " :( )وقال ابن أصبغ

 .(3)"يف قول المهور

 :هد عىل الفعل املايض الواقع حااًل ومن الشوا

 :قول امرئ القيس

 (4)ِب أّ ِل الَغبِيط املُذَ ثْ مِ  كٍ إىل حارِ                             دى               النّ  ّبدهُ لَ  ْعصِ كالد   ٌل فَ كَ  هُ لَ 

 :وقول طرفة

ي إذا نادى املُ وكَ  دِ وَ تَ املُ  هُ تَ هْ بر الَغضا نَ  دِ ِسيْ كَ                         ا                   بً ـنّ حُمَ  ضاُف ر  ر 
(7) 

                                                           

 . 35/  شح التسهيل (  )

هو إبراهيم بن عيسى بن حممد بن أصبغ أبو إسحاق القرطبي األزدي املعروف بابن املناصف، َيخ العربية، أْمىل عىل (  )

، أو هو   4/  بغية الوعاة : هـ، انظر5 6كّراًسا، تويف سنة عرشين  "هذا باب علم ما الكلم من العربية":  قول سيبويه

قاسـم بن أصـبغ بن حممـد بن يوسـف بن ناصـح بن عطاء البياين القرطبي، أبو حممد، موىل الوليد بن عبدامللك بن 

 . 7 /  بغية الوعاة : هـ، انظر342مروان، وكان نبياًل يف النحو والغريب والشعر، تويف سنة 

 .06 / 6يل والتكميل التذي( 3)

، وشح 46 / 3برشح املصطاوي، وتاريخ آداب العرب  56ديوان امرئ القيس : البيت من البحر الطويل، انظر( 4)

لّبده )املتسع، والشاهد يف :  القتب، املذأب:  العجز، الغبيط:  الكثيب من الرمل، احلارك:  ، الدعص 35/ 3التسهيل 

 ( .قد)حيث وقعت حااًل من غري ( الندى

، وجهــــــرة  35/  ، وَــــرح التسهـــيل 7 ديــوان طـــــرفة : البيت من البحــر الطـــويل، انظر( 7)

:  ، الكر  7 /  ، وّناية األرب يف فنـون األدب 64/  ، وَــرح املعـلقات التسـع 5 3/  أَعــــار العــرب 

نبهته )َجر، والشاهد يف :  الذئب، الغضا:  يف يده انحناء، السيد الذي:  اخلائف واملذعور، املحنب:  العـطف، املضاف

 ( .قد)حيث وقعت حااًل من غري ( املتورد
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 :اىلــه تعـولــكق، بالنقل من الشعـر والقرآنواألخفش والكوفيون حّيان فاستدل أبو 

ع ـي موضـو فــوه، ل ماضٍ ـفع :رتـفحص، ( )چہ  ہ   ہ  ھ  چ 

أو )رأ ـراءة من قـدير قـذا التقـة هـىل صحـوالدليل ع، وتقديره حصًة صدورهم، الـاحل

دوي ـوامله، وعاصـمٍ ، وبـويعق، ي قراءة احلسن البصيـه، و(اءكم حصًة صدورهمـج

 .( )وحفصٍ ، تادةـوق

 :نحو، للنكرة  صفةً إن كل ما جاز أن يكون " :وكذلك استدل الكوفيون بالقياس فقالوا

 مررت بالرجلِ ) :نحو، للمعرفة جاز أن يكون حااًل ( وغالٍم قائمٍ ، قاعدٍ  برجلٍ  مررُت )

 برجلٍ  مررُت ) :للنكرة نحو  صفةً والفعل املايض يوز أن يكون ، (وبالغالِم قائاًم ، اقاعدً 

أنه يـوز أن ُيقام  والذي يدل عىل ذلك أنا أجعنا عىل، ما أَبه ذلك، و(وغالٍم قام، قعدَ 

أي ؛ (3)چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :كام قال تعاىل، بلالفعل املايض مقام الفعل املستق

 .(4)"وإذا جاز أن ُيقام املايض مقام املستقبل جاز أن ُيقام مقام احلال :يقول

وتأويل ، (دـق)ري ـه بغـواز ذلك لكـثرة ما ورد منــيح جــالصح" :حّيانوقال أبو 

 .(7)"ثرةــربية عىل وجود الكــألنا إنام نبني املقاييس الع؛ اجدً   ضـعيٌف  ثريـاليشء الك

                                                           

 .62:  رة النساء، آية رقمسو(  )

 . 7 /  ، ومعجم القراءات القرآنية  0 / معاين القرآن للفراء (  )

 .6  :  سورة املائدة، آية رقم( 3)

 .3  النصاف يف مسائل اخلالف ( 4)

 .06 / 6التذييل والتكميل ( 7)
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 :القول الراجح

 :لدلة اآلتيةوذلك ل ؛والمهورحّيان أبو هو ما ذهب إليه  الراجح عندي

  الكريم وكالم العرب عىل ورود الملة احلالية املاضية بغري كثرة السامع من القرآن

 .(قد)

 ألننا إنام نبني املقاييس العربية عىل وجود ؛ العرب تبني قواعدها عىل الكثرةن أ

 .الكثرة

  وذلك من باب التسهيل ؛الملة احلالية املاضية( قد)استحسان عدم لزوم. 

تقدير ال ألن ال ؛صحيٍح فغري  ظاهرًة أو مقدرةً ( قد)من أنه البد من عصفوٍر وأما ما قاله ابن 

 .، واهلل تعاىل أعلمتكلٌف   دليلٍ فالتقدير بال ، حاجة إليه
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 يف القسم( يمي اهلل)ناصب  :املبحث الرابع

 

إذا حذف حرف " :يف القسم بقوله( يمي اهلل)يف ناصب عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

وابن  ابن خروٍف از ـوأج، هـم به ورفعـب املقسـم جاز نصـل القسـذف فعـم وحـالقس

 .( )"( اهلليُألزم نفس يم)ه تقديره ـيصل بنفس  مضمـرٍ   بفعلٍ ب ـأن ينصعصفوٍر 

 :( )حروف القسم هي

 ثر استعاماًل ــواو أكـوإن كانت ال، مـروف القسـل حـأي أص :لـي األصـاء وهـالب 

وجاز ، وكون الباء األصل اختص هبا الطلب واالستعطاف، اقـألّنا لإللص؛ منها

ا ـكم، (3)چجب  حب  خب  مب  چ  :اىلــوله تعــو قــالفعل معها نح إظهار

وجاز حذفها ، (4)چجح   مح  چ  :اىلــوله تعــو قـاره نحــوز إضمــي

 .فعل القسم إضامرفينصب تاليها مع 

 التاء تتص ، (7)چەئ  ەئ  چ  :أي ثاين حروف القسم نحو قوله تعاىل :تاء القسم

 .لفرعّيتها اا وال مضمرً ال ظاهرً ، فال جتر غريه بلفظ الاللة

                                                           

ب (  ) َ  .566 / 4ارتشاف الَّضر

 .364، 363،  36/  اهلوامع  هع(  )

 .73: سورة النور، آية رقم( 3)

 . 0: سورة ص، آية رقم( 4)

 .07: سورة يوسف، آية رقم( 7)
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 كون ملا فيه معنى التعجب وغريه نحو قول تو ،وهي ثالث حروف القسم :الالم

 :( )الشاعر

 ( )اُن واآلُس ير ر  به الظر ُمْشمخِ بِ                                   يٍد            ـو حذُ  امِ ـىل األيـقى عبْ يَ  هللِ

 ر معها فعل ـوال يظه، الف الباءــبخ ار ضمريً ـفال جت، رـص بالظاهـوتت :الواو

وقوله ، (3)چڦ  ڦ  ڦ  چ  :نحو قوله تعاىل ابل يضمر وجوبً ، القسم

 .(4)چۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  چ  :تعاىل

وأجـاز ، واهلل ألقـومنّ  :فتقولوال يظهر الفعل مع الواو ، ويوز حذف الفعل مع الباء

وال يوز ، وال يظهر مع التاء أو الالم، حلفـت واهلل ألقومنّ  :فتقول إظهارهابن كيسـان 

وإذا ُحذفا جاز نصب ، فيجوز حذفـه وحذف الفعـل، إال إْن كان الباء فقط حـذف احلرف

 .وهذا موضع املسألة، (7)املقسم به ورفعه

 

                                                           

 .خالد اخلناعي، نسبه إىل مالك بن 436/  البيت أليب ذؤيب اهلذيل، ويف شح أَعار اهلذليي (  )

، وشح املفصل 67/ 2 ، وخزانة األدب 3 3/  ، واملقتضب 467/ 3الكتاب : البيت من البحر البسيط، انظر(  )

، 62 /  ، وشح األَموين 0  ، ورصف املباين 60، والنى الداين 3  / 6، وبال نسبه يف األَباه والنظائر 66/ 6

 .الريان:  الّب، واآلسياسمي :  البل العايل، والظيان:  املشمخر

 . : سورة يس، آية رقم( 3)

 .3 : سورة األنعام، آية رقم( 4)

ب( 7) َ  .566 / 4 ارتشاف الَّضر
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 :دراسة املسألة

م به ـب املقسـجاز نصـ، مـل القســذف فعــاء وحـم وهو البـرف القسـذف حـإذا ح

 :( )يف قول الشاعر( يمي اهلل)فاختلف النحاة يف ناصب ، ورفعه

 ( )ِل نْجَ تَ  ةَ ايَ وَ الغَ  َك نْ ى عَ رَ ا إْن أَ مَ وَ                            لَك ِحيلٌة               امَ  اهللِ ْيَ مِ يَ  ْت الَ قَ فَ 

يصل إليه   مقـدرٍ   بفعـلٍ ب ـينتص أن (4)يــزّجاجوال ،عصفورٍ ابن و ،(3)ابن خروٍف أجاز 

ر ـم املضمـل القســل إليه فعــرف وصـذف احلـملا ح :يـوقال الفارس، هــبنفس

ي يمَي ـزم نفســأل :وجــاعةٍ ـي ـزّجاجدير عن الـالتق" :ابن عقيلٍ وقال ، (7)هـبنفسـ

 .(6)"اهلل

قسمي يمُي  :فرفعه عىل تقدير، نصبه، و(يمي)فإنه ُروي برفع " :ورٍ ـعصفوقال ابن 

إال أسامء َذت فيها العرب فالتزموا فيها الرفع ، ألزم نفس يمَي اهللِ  :ونصبه عىل تقدير، اهللِ

                                                           

البيت المرئ القيس بن حجر بن احلارث بن عمرو بن حجر آكل املرار بن عمرو بن احلارث بن معاوية بن يعرب بن (  )

القيس لقبه، ويكنى أبا وهب، وأبا زيد، وأبا احلارث، تويف سنة  قحطان، واسم امرئ القيس ُحنْدج بن حجر، وامرؤ

 . 3معجم الشعراء الاهليي : م، انظر747

، وارتشاف    تقيق مصطفى عبدالشافعي، واللمع البن جني  4  ديوانه : البيت من البحر الطويل، انظر(  )

ب  َ :  ، اليمي45/   ، وخزانة األدب  4 ع ، وشح املعلقات التس7  ، وجهرة أَعار العرب 566 / 4الَّضر

 .االنكشاف:  الضاللة، االنجالء:  احللف، الغواية

 .44/ 2 رأي ابن خروف يف خزانة األدب ( 3)

 .326/  رأي الزجاجي يف املساعد ( 4)

ب 326/  رأيه يف املساعد ( 7) َ  .566 / 4، ويف ارتشاف الَّضر

 .326/  املساعد ( 6)
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ألزم  :عىل تقدير، بنصب يمي( يمي اهلل ألفعلن)فتقول " :وقال يف املقرب، ( )"أو النصب

 .( )"نفس يمي اهلل

أن يكون األصل ألزم  ابن خروٍف فيجوز عند ، ألفعلنّ  اهللَ :وإذا نصب لفظ اهلل فقلت

 .(3)وأقيم املضاف إليه مقامه، فحذف يمي؛ نفس يمي اهلل

ونظائره أن  (يمي اهلل)األحسن عندي يف نصب " :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

أن يكون ( اهلل)ويف نصب ، وألتزم يمَي اهلل :فيكون التقدير، واحدٍ متعد  إىل  ُينصب بفعلٍ 

وإذا ، وصل الفعل املحذوف إىل اللفظ بنفسه فنصبه، افلاّم ُحذفا معً ، أحلُف باهلل :التقدير

ه كان املقسم به لفظ اهلل جاز  .(4)"جر 

اهلل  :حذفت حرف القسم نصبت االسم بعده بالفعل املقدر تقولفإن " :ابن جني  وقال 

 .(7)"ألذهبنّ 

                                                           

 .762/  البن عصفور شح جل الزجاجي (  )

 . 0 املقرب (  )

ب ( 3) َ  .566 / 4ارتشاف الَّضر

 .566 / 4املرجع السابق ( 4)

 .   اللمع يف العربية ( 7)



167 
 

أكثر يف كالمهم من الرفع عىل  النصب يف مثل هذا عىل إضامر فعلٍ  :( )وقال األعلم

وتضمي الفعل معنى القسم ، قسمٍ وُرّد بأن ُألزُم ليس بفعل " :وقال البغدادي، ( )االبتداء

 .(3)"بقياسٍ ليس 

 :(4)ومن الشواهد عىل ذلك قول الشاعر

 (7)ايلَص وْ أيس َلَدْيِك وأَ وا رَ عُ طر ولو قَ                                          ادً اعِ ُي اهللِ أبرُح قَ مِ ُت يَ لْ قُ فَ 

 :القول الراجح

  بفعلٍ انتصب ( يمي اهلل)ألن ناصب ؛ عصفورٍ هو ما ذهب إليه ابن الراجح عندي 

ومل يشـرتط النحـاة تضمـي ، ي اهللـي يمـألزم نفس :ديرهـتقيصل إليه بنفسه   مقـدرٍ 

ألـتزم نفسـي  :تقـديره دٍ ـمتعد  إىل واح لٍ ـبه بفعـفنصحّيان أبو وأما  ،الفعـل معـنى القسـم

رورة ـفيف أو للضـوإنام للتخ  لعـلةٍ رف القسم وفعله ليس ـذف حـلعرب تفا، يمـي اهلل

 .واهلل تعاىل أعلم، الشعرية

                                                           

هو يوسف بن سليامن بن عيسى، األعلم الشنتمري، النحوي، أبو احلجاج النحوي، األديب، اللغوي، له مؤلفات (  )

،   3البلغة ص : هـ، انظر446أبيات المل، شح محاسة أيب متام، تويف سنة شح المل للزجاجي، شح :  عدة منها

 .376/  وبغية الوعاة 

 .44/ 2 زانة األدب خ(  )

 .44/ 2 املرجع السابق( 3)

 .البيت المرئ القيس( 4)

األدب ، وخزانة 7 3/  ، واملقتضب 724/ 3، والكتاب 7  البيت يف ديوانه : البيت من البحر الطويل، انظر( 7)

، وشح املفصل  36/  ، وهع اهلوامع 762/  ، وشح جل الزجاجي البن عصفور 04 /  ، واخلصائص 43/ 2 

، وشح األَموين 3  ، واللمع البن جني 37 / ، وشح التصيح 434/  ، واألصول يف النحو 24 / 6

 .متمع العظام:  املفاصل، وقيل:  ، األوصال2  / 
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 من املحذوف( ال)حذف فعل الرشط دون تعويض  :املبحث اخلامس

 

من املحذوف ( ال)يف حذف فعل الرشط دون تعويض عصفوٍر ابن حّيان  أبوتعّقب 

أنه ال يوز حذف فعل الرشط يف  :وَيخنا أيب احلسن األبذيعصفوٍر وقول ابن " :بقوله

 ليس ، من الفعل املحذوف( ال)الكالم إال برشط تعويض 
ٍ
 .( )"بيشء

 :هي  أقسامٍ الازم لفعلي ستة 

 وله ـو قـنح، (وإذما، إن)وهو ، رطـىل الشـواب عـيق الـرد تعلـما وضع ملج

 .(وإذما تقم أقم)، ( )چچ  ڇ  ڇ  چ  :تعاىل

 وله ـو قـوهو َمْن نح، رطـالشُضّمن معنى ثم ، لـىل من يعقـداللة عـع للـما وض

 .(3)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    چ  :تعاىل

  ونح( ومهام، ما) وـوه، رطـالشُضّمن معنى ثم ، يعقل ال ماما وضع للداللة عىل: 

 .(7)چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   چ  :وقوله، (4)چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ 

                                                           

ب (  ) َ  .003 / 4ارتشاف الَّضر

 .6 : سورة األنفال، آية رقم(  )

 .3  : سورة النساء، آية رقم( 3)

 .65 : سورة البقرة، آية رقم( 4)

 . 3 : سورة األعراف، آية رقم( 7)



169 
 

  نحو قول ( أيان)، و(متى)وهو ، الرشطُضّمن معنى ما وضع للداللة عىل الزمان ثم

 :( )سحيم بن وثيلٍ 

 ( )فوينعرِ تَ  ةَ اممَ العِ  عِ َض تى أَ مَ                                     ايا                 نَ الثر  عُ الر طَ وَ  الَ َج  نُ أنا ابْ 

 :(3)وقول الشاعر

ْ                               نا وإذا                 ْن غريَ ان ُنْؤِمنْك تأمَ أير  ْ نر َن مِ رِك األمْ دْ تُ  مَل  (4)ْل َحِذرازَ تَ  ا مَل

 أين وأّن  :وـوه، رطــالشنى ـُضّمن معىل املكـان ثم ـداللة عــع للـما وض

ې  چ  :وقوله، (7)چۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  :نحو قـوله تعالـى، يثامـوح

 .(6)چ ې  ې  ې

  فإّنا بحسب ما تضاف إليه، (أي)وهو ، بي أنواع االسم األربعة  مرتددٌ ما هو. 

                                                           

قائل البيت سحــــيم بن وثيل بن عمــرو الرياحـي الريبوعــي احلنظلـــــــي التميــــمي، َاعــــر عاش يف (  )

 .03 معجم الشعراء املخَّضمي واألمويي : ســالم، وناهز عمره املئة، وكان شيًفا يف قومه، انظرالاهــــلية وال

، 3   /3، وتوضيح املقاصد 465 / 3، وشح الكافية الشافية 25 / 3الكتاب : البيت من البحر الوافر، انظر(  )

:  الطريق يف البل، أضع العاممة:  َجاع، الثناياعىل أنه :  ، ابن جال366/  ، وشح التصيح 77 /  وخزانة األدب 

وهو فعل ( أضع:  )فعلي أوهلام( متى)حيث جزم بـ ( متى أضع العاممة تعرفوين:  )عاممة احلرب، الشـــــاهد يف قوله

 .وهو جواب الرشط( تعرفوين:  )الرشط، وثانيهام

 .قائل البيت مهول( 3)

، وشح التسهيل 366/  ، وشح التصيح  70 / 3الكافية الشافية  شح: البيت من البحر البسيط، انظر( 4)

( نؤمنك:  )فعلي أوهلام( أيان)حيث جزم بـ ( أيان نؤمنك تأمن:  )، الشاهد يف قوله756/ 3، وشح األَموين  4/5

 .وهو جواب الرشط( تأمن:  )وهو فعل الرشط، وثانيهام

 .50: سورة النساء، آية رقم( 7)

 .3  : رة، آية رقمسورة البق( 6)
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 :( )أمورٍ يشرتط يف الرشط ستة 

  إن قام زيٌد أمس قمُت  :فال يوز ؛غري مايض املعنى أن يكون فعاًل. 

 وإن ال تقم، إْن قم :فال يوز، اكون طلبً أالّ ي. 

 وإال إن ليس، إن عسى :فال يوز، اكون جامدً أالّ ي. 

 وال إن قد يقم، إن قد قام :فال يوز، (قد)بـ  اكون مقرونً أالّ ي. 

 إن سوف يقم :فال يوز   تنفيس ٍ بحرف  اكون مقرونً أالّ ي. 

 إن لن تقم :وال، تقم املّ  إن :فال يوز، (وال، مل)غري   نفٍي رف ـبح اكون مقرونً أالّ ي. 

 :دراسة املسألة

إىل أنه ال يوز ، واألبذي ،عصفورٍ فذهب ابن ، اختلف النحاة حول حذف فعل الرشط

حيث قال ابن ، من الفعل املحذوف( ال)حذف فعل الرشط يف الكالم إال برشط تعويض 

وأنشد قول  ،( )"ويوز حذف فعل الشـرط والواب وذلك إذا ُفهـم املعنى" :عصفورٍ 

 :(3)الشاعر

                                                           

 .424/  شح التصيح (  )

 .373، واملقرب 5 3/  شح جل الزجاجي البن عصفور (  )

 .البيت ملحمد بن عبداهلل األحوص( 3)
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 كُ ا بِ هَلَ  َت ْس لَ ها فَ ـَ ل قْ طَ فّ 
ٍ
 ( )ـامُ ـِرَقَك احلَُس فْ ـُل مَ وإال َيعْ                                               ـفء

 .أي وإال تطلقها يعل

وقال ، ( )"واالستغناء عن الرشط أقل من االستغناء عن الواب" :ابن مالٍك وقال 

 حال كوّنا ( إن)إن كانت األداة  يوز حذف ما ُعلم من شطٍ " :األزهري  خالدٌ الشيخ 

 .(3)"النافية( ال)بـ   مقرونةً 

 :واألبذيعصفوٍر قال ابن " :يث قالـواألبذي حعصفوٍر رأي ابن  ابن عقيلٍ د ـواستبع

ل ـويض ال من الفعـرط تعـإال بش، المـرط يف الكـل الشـذف فعـوز حـإنه ال ي

ذف بال ـودهم احلـومقص، ربهـوإال فال تض، ساءإْن أ ازيدً  ربـضا :وـنحذوف ـاملح

 .(4)"فال يرد عليهم، مفسـرٍ 

                                                           

، وأوضح 2 4/  ، وَــــرح التصيح  7 /  خــــــزانة األدب : البيــــت من البحــــر الوافــــــر، انظر(  )

، وشح 373، واملقرب  4/ 4، وشح ابن عقيل  76/ 3، وشح األَموين 26 باين ، ورصف امل7  / 4املسالك 

، وشح َذور 66 / 3، واملســـــاعد 65 / 6، واملقاصــد الشــــــافية 35/ 4، وحاَية الصبان 02/ 4التسهيل 

، 66 /3ـافية الشافية ، وَـــــــرح الكـــــ06  ، وتوضيح املقاصد 464/  ، وهـــــع اهلـــــوامع   6الذهب 

حيث حـــذف فعـــل الشــــــرط ( أال يعل:  )السيف، الشاهد يف قوله:  وسط الرأس، احلسام:  النظري  املفرق:  الكف

 .وإال تطلقها يْعُل مفرقك احلسام:  لداللة ما قبله عليه؛  والتقدير

 .626 / 3شح الكافية الشافية (  )

 .2 4/  شح التصيح ( 3)

 .66 / 3املساعد ( 4)
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 :وَيخنا أيب احلسن األبذيعصفوٍر وقول ابن " :الـفقعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

ليس ، من الفعل املحذوف( ال)أنه ال يوز حذف فعل الرشط يف الكالم إال برشط تعويض 

 
ٍ
 .( )"بيشء

عصفوٍر عليه ابن ، و(ال)وض منه ـوز حذفه إن عـوقيل إنام ي" :وطيـوقال السي

 ليس  :حّيانوقال أبو ، واألبذي
ٍ
من الفعل املحذوف مل يز  األّنا لو كانت عوًض ؛ بيشء

ال ، نافيةٌ ي يف نحو ذلك ـفه، ربهـفال تض ْئ وإال ُيِس  :وـوز نحــالمع بينهام مع أنه ي

 .( )"مثبٌت ورد احلذف وهو ، عوٌض 

أن ما ال يعلم  :ُيفهم من النظم فوائد منها :من النظم فوائد حيث قالاملرادي  واستخرج

وأن َحذف الرشط أقل من حذف ، لكونه ال دليل عليه ال يوز حذفه، جواٍب أو   شطٍ من 

ال أحفظ إال يف  :ويف االرتشاف، وأنه ال يشرتط يف حذف الرشط أن يكون مع إن، الواب

من الفعل املحذوف ( ال)وأنه ال يشرتط يف حذف فعل الرشط تعويض ، وحدها (إنْ )

ال يوز حذف فعل الرشط يف الكالم إال برشط  :فإّنام قاال، واألبذيعصفوٍر البن  اخالفً 

 قوهلام ليس  :وقال يف االرتشـاف، من الفعل املحـذوف( ال)تعويض 
ٍ
 .(3)بيشء

                                                           

ب (  ) َ  .003 / 4ارتشاف الَّضر

 .464/  هع اهلوامع (  )

 .00  ، 05  توضيح املقاصد ( 3)
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رونًة ـمق( إن)رٍط إن كانت األداة ـذف ما ُعلِم من َـوز حـي" :رـالدقي ـغنعبدالوقال 

 .( )"(ال)بـ 

 :( )ومن الشواهد عىل ذلك قول الشاعر

  ارْسً وا قَ ذُ ؤَخ ى تُ تَ مَ 
فَ                          ظنِّة عامٍر                بِ  (3)يدُ زِ اِد يَ وال َينُْج إال يف الص 

 .ُتْؤخذواأي متى ُتْثَقُفوا 

 :القول الراجح

من الفعل ( ال)وهو عدم اَرتاط تعويض ، حّيان هو ما ذهب إليه أبو الراجح عندي

فإن  اوأيًض ، من الفعل املحذوف مل يز المع بينهام اّنا لو كانت عوًض وذلك أل ؛حذوفامل

 وبةً ـوية وصعـللقواعد النح ارً ـحص ـديعفهذا  ،رتاط ذلكــدم اَـان عـاالستحسمن 

 .، واهلل تعاىل أعلمكرتاط ذلـولة عدم اَــر والسهـاليسفمن ، افً ـوتكل

 

 

 

                                                           

 .26 عجم القواعد العربية م(  )

 .قائل البيت مهول(  )

، وشح التصيح  76/ 3، وشح األَموين 626 / 3شح الكافية الشافية : البيت من البحر الطويل، انظر( 3)

ما يوثق به األسري :  التهمة، الصفاد:  قهًرا وغضًبا، الظنة:  ، قرًسا52 / 3، واملساعد 35/ 4وحاَية الصبان ، 2 4/ 

 .من وقيد وغل
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 حذف نون الوقاية مع صيغ التعجب :السادس املبحث

 

وال يـوز " :يف حذف نون الوقاية مع صيغ التعجب بقولهعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

ما أحسني  :وحكى الكوفيون، وما أحسنني، ما أظرفني :حذف نون الوقاية من نحو

 .( )"يوز إثباتا وحذفها :عصفورٍ وقال ابن ، باحلذف

ي الفعل أو ما تقل، اتقع قبل ياء املتكلم غالبً   عاملةٍ غري   زائدةٌ وهي ، حرٌف  :نون الوقاية

بخالف ما لو كان ، بسّلمني أخي الكتا :نحو، ومتنع اللبس يف معناه، اتصلت به من الكرس

والفعل ، رـوألن الياء يناسبها الكس؛ تابـي الكـسّلمي أخ :ولـفتق، منها ال مردً ـالفع

 لٍ ـبت بفعـلم إذا نصـوقاية قبل ياء املتكـق نون الـوتلح، له جيء بالنون وقايةً ؛ فلذلك يأباه

 (إنّ )أو بـ ، ل التعجبـحق بفعـتلوكذلك  ،اأو أمرً  اأو مضارعً  اكان ماضيً   سواءٌ 

لم إن ـحق قبل ياء املتكـتلوكذلك  ،واتاـإن وأخ حقـوتل، لـوتلزم اسم الفع، تااوـأخو

 .( )وبجل، ولدن، قطو، قد :أو بإضـافة، (عن)و (من)ُجّرت بـ 

 

 

                                                           

ب (  ) َ  .205 / 4ارتشاف الَّضر

 .332، واملعجم الوايف  7 النى الداين (  )
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 :دراسة املسألة

فذهب ابن ، اختلف النحاة حول حذف نون الوقاية أو إثباتا املتصلة بفعل التعجب

يتصل به ضمري املتكلم   فعلٍ اعلم أن كل " :حيث قال، إىل أنه يوز إثباُتا وحْذُفهاعصفوٍر 

وسبب ذلك ، فإنك يف إحلاقها باخليار، املنصوب فإنه يلزمه نون الوقاية إال فعل التعجب

 :( )وإذا كانوا قد يرتكوّنا يف مثل قوله، َبهه باالسم

 ( )يياِت إذا َفَلْينِ الفالِ ُسوُء يَ                                                         ال  ِمْسكً غاِم ُيعَ كالثّ  تراهُ 

 .(3)"راتب هذا أن يــوز فيـه ذلكفأقـل م، مـع أنه مل يـرج عن أصله كفعل التعجب

وز ـام ال جتـك، بـجـغ التعـوقاية يف صيـذف نون الـوز حــأنه ال ي :ريونـوقال البص

 .(4)وضبني خالدٌ ، أكرمني زيدٌ  :يف

أنه ال يوز حذف  فالذي تقتضيه قواعد البصيي" :لفقاعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و

  !ما أْحَسني :وحكى الكوفيون، وضبني خالدٌ ، أكرمني زيدٌ  :كام ال يوز يف، نون الوقاية

                                                           

َاعر فارس، مَّضم أدرك الاهلية  البيت لعمرو بن معديكرب بن عبداهلل بن عمرو بن عصم بن عمرو بن زبيد،(  )

 .330معجم الشعراء املخَّضمي واألمويي : هـ، انظر  والسالم، تويف سنة 

، وتوضيح املقاصد 2 7/ 3، والكتاب 02 ديوان عمرو بن معدي كرب ص : البيت من البحر الوافر، انظر(  )

، والتذييل والتكميل  7/  بن عصفور ، وشح المل ال 35/ 7، وخزانة األدب 5  /  ، وهع اهلوامع 356/ 

جع ثغام، وهي َجرة بيضاء الثمر :  ، الثغام335/  ، واملنصف  6/ 3، وشح املفصل 476، وجهرة اللغة 45 / 2 

جـع فالية وهي التي ترج القمل من :  من العلل يطيب َيًئا بعد يشء، الفاليات:  والزهـر يشبه الشـيب بثمـرها، يعل

 .حيث حذفت منه نون الوقاية( فليني:  )اهد يف قولهالشعر، الش

 . 7/  شح جل الزجاجي البن عصفور ( 3)

 .25 ، والنصاف يف مسائل اخلالف 46 / 2 التذييل والتكميل ( 4)
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كالم فالواضح من ، ( )"فينبغي أن ُيمل عىل الشذوذ وال يقاس عليه، بحذف نون الوقاية

 .أنه ال ييز حذف نون الوقايةأيب حّيان 

يغ التعجب حيث ـوقاية لصـزوم نون الـر لـألة وذكـإىل هذه املس مالٍك ابن  رقـوتط

ىل فعليته عند ـع  متفــٌق ، وفييـليته عند الكـيف فع  فمخـتلٌف ( أفعل)وأما " :قال

ما أفقرين  :وـيف ياء املتكلم نح قاية عاماًل وـللزوم اتصال نون ال؛ حـوهو الصحي، البصيي

فإنه قد يقال ، وال يرد عىل هذا عليكني وال رويدين، كذلك إال فعلٍ  وال يكون، إىل عفو اهلل

فيستغنى فيهام عن نون الوقاية بالباء والالم بخالف ما أفقرين  ؛فيهام عليك يب ورويد يل

 .( )"عنها بغريها  مستغنًى غري   الزمةٌ النون فيه فإن  ،ونحوه

عىل فعليته عند   وممعٌ ، يف فعليته عند الكوفيي  فمختلٌف ( أْفِعل)وأما " :اوقال أيًض  

ما أفقرين )يف ياء املتكلم نحو  لزوم اتصال نون الوقاية به عاماًل ل، البصيي وهو الصحيح

يف لزوم نون الوقاية حّيان  اتبع أبا ابن مالٍك ف، (3)"فعٌل ال يكون كذلك إال ، و(إىل عفو اهلل

 .وعدم حذفها

ما أفعله ففيه وأما " :وعلل ذلك بقوله ،فعٌل ( أفعل)بأن صيغة التعجب املرادي  وحكم

ومل يستثنه  ،وذهب الكوفيون إىل اسميته، ذهب البصيون والكسائي إىل فعليته، خالٌف 

وليس ، ولنصبه املفعول به، لبنائه عىل الفتح، فعٌل والصحيح أنه ، فلعل له قولي، بعضهم

                                                           

 .46 / 2 التذييل والتكميل (  )

 . 3/ 3شح التسهيل (  )

 .250 /  شح الكافية الشافية ( 3)
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رين إىل عفو ـما أفق)وقاية نحو ـم نون الـزومه مع ياء املتكلـولل، بهـاء التي تنصـمن األسم

 .( )"(اهلل

بعهم يف وت، فالواضح يف هذه املسألة أن المهور يلزمون نون الوقاية لصيغ التعجب

وقد خالف هذا الكوفيون  ، وغريهم، واملرادي، ابن مالٍك و، حّيان وأبو، ذلك الكسائي

وليس   اسمٌ أنه  يوحجة الكوفي، نون الوقاية وحذفهافإّنم ييزون إثبات عصفوٍر وابن 

عصفوٍر حجة ابن  أما، يمنع من الصفو، صحيحةً فلذلك فهو يصغر وتكون عينه  ؛فعاًل 

 .باالسم  َبيهٌ أنه فهي 

 :القول الراجح

وقاية لصيغ ـزوم نون الـور يف لـوالمهحّيان  و ما ذهب إليه أبوـه نديـح عـالراج

 :لدلة اآلتيةوذلك ل ؛التعجب

  تقي الفعل من الكرسألّنا  للفعل ووقايةٌ   صونٌ أن نون الوقاية. 

 ما  :ما أحسني تريد :من الصعوبة النطق بالصيغة عندما تذف نون الوقاية نحو أن

، واهلل تعاىل الوقاية صيغ التعجبزم نون ـولة أن تلــر والسهــفمن اليس، أحسنني

 .أعلم

 

                                                           

 . 06توضيح املقاصد (  )
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 يف التعجب( أفعل)ما َذ من  :املبحث السابع

 

 :قال ابن احلاج" :يف التعجب بقوله( أفعل)ذ من ـام َفيعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب 

ريح ـتصفهذا  ،عاقلُت الرجل أي غلبُتُه يف العقل :وصاحب املحكم، حكى اللغويون

فراجع إىل  (ما أَنعه)وأما  ،حسـنٌ   جائزٌ ه ـوَبه، (ما أهـوجه)جب من ـوالتع، لةـباملفاض

يعني ابن -اة عّدد يف الشواذ ما عّدده ـا من النحولست أعلم أن أحدً ، معنى احلمق

 .( )"َاذٌ ِما أورده أنه   مثاٌل ومل يسلم له  -عصفورٍ 

سبحان ) :نحو  كثريةٍ   بألفاظٍ ل فاعٍل ظاهر املزية ويدل عليه ـام فعـاستعظ :بـالتعج

واملبوب له يف ، بقرينةٍ لكوّنا مل تدل عليه بالوضع بل  ؛النحومل يبوب هلا يف ، (هلل دره)، و(اهلل

 .( )الطرادها فيه، وأْفِعل به، ما أْفَعَله :كتب العربية صيغتان

 :(3)التعجب َل فعْ شوط صياغة 

  وما أمحره من ، فال يقال ما أكلبه من الكلب، فال يصاغان من غريه، فعاًل أن يكون

 .ما أخّف يدها يف الغزل :أي( ما أذرعها)وَذ ، احلامر

  ًيوز  :إال أفعل فقيل، فال ُيبنيان من َدْحرج وضارب واستخرج، اأن يكون ثالثي

ما أظلم  :يوز إن كانت اهلمزة لغري النقل نحو :وقيل ،اوقيل يمتنع مطلقً ، امطلقً 

                                                           

ب (  ) َ  .202 / 4ارتشاف الَّضر

 007/  ، وتوضيح املقاصد 363/  شح األَموين (  )

ب 366/  ، وشح األَموين 063/  توضيح املقاصد ( 3) َ  .255 / 4، وارتشاف الَّضر
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وما ، ما أعطاه للدراهم :هذين القولي نوَذ ع، وما أفقر هذا املكان، هذا الليل

ألّنام من اّتقى ؛ وما أماله للقربة، ما أتقاه :وعىل الثالثة، روفـللمعأواله 

 .ألنه من اْخُتِص ؛ وما أخصه، وامتلت

  ًوَذ ما أعساه وأْعس به، فال يبنيان من نعم وبئس، اأن يكون متصف. 

 وأما  ،ادـار وكـل وبات وصـكان وظ :وــان من نحـفال يبني، اون تامً ـأن يك

ل عىل ـيه داخـجب فـالتعفإن  ،(ى أدفأهاـما أمس)و ،(أْبردها ما أصبح) :وهلمـق

 .وأصبح وأمسى زائدتان، أـرد وأدفـبأ

  ًما عاج ) :ا للنفي نحوأكان مالزمً   سواءٌ ، منفي  فال يبنيان من ، اأن يكون مثبت

 .(ما قام)ـأم غري مالزم ك، أي ما انتفع به( بالدواء

  ًوال فرق بي ، فال يصاغان من َهل وحول، ا عن فاعله بأفعل فعالءأال يكون معب

 .أو من العيوب كالثاين، أن يكون من املحاسن كاألول

  اما أضب زيدً  :ِما ُيبنى للمفعول ال يوز اللمفعول احرتازً   مبني  كونه غري. 

  ًوذكروا ِما جاء من ذلك، مزيدٌ بل فيه ، مردٍ ا من أن يكون غري ا احرتازً كونه مرد: 

 .وما أمكنه، ما أقومه، أفقرهما ، ما أغناه

  ا ِما ال يقبل الكثرة والزيادة نحو مات وفنى للكثرة احرتازً كون معناه قاباًل. 
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 :دراسة املسألة

وما ، وما أْطوله، هـوما أقبح، نهـما أحس :بل الزيادة قوهلمـَذ من األلفاظ التي ال تق

 .( )وما أنوكه، وما أمحقه، وما أَنعه، أقصه

عاقلُت الرجل أي  :وصاحب املحكم، حكى اللغويون :قال ابن احلاج" :حّيانوقال أبو 

وأما  ،حسنٌ   جائزٌ وَبهه ، باملفاضلة والتعجب من ما أْهوجه  تصيٌح فهذا  ،غلبُته يف العقل

-ا من النحاة عّدد يف الشواذ ما عّدده ولست أعلم أن أحدً ، ما أَنعه فراجع إىل معنى احلمق

 .( )"َاذٌ ِما أورده أنه   مثاٌل ومل يسلم له  -عصفورٍ يعني ابن 

فأما اخِلَلق الثابتة " :فتحفظ وال يقاس عليها فقال  َاّذةً هذه األلفاظ عصفوٍر واعتب ابن 

وما ، وما أقصه ،وما أطوله، وما أقبحه، ما أحسنه :وهو، فال يوز التعجب منها إال ما َذ

 .(3)"وما أَنعه، وما أمحقه، وما أنوكه، أهوجه

إّن هذه التي  :وأقول" :فقالعصفوٍر ابن تعّقب و، يف ذلك سيبويهحّيان واتبع أبو 

وهي ، بل هذه كلها تقبل الزيادة، ليس كام قالوا ،وأّنا ال تقبل الزيادة، وها من الشواذعدّ 

 .(4)"من املشكل

                                                           

ب (  ) َ  .202 / 4ارتشاف الَّضر

 .202 / 4املرجع السابق (  )

 .20 ، واملقرب 36/  شح جل الزجاجي البن عصفور ( 3)

ب ( 4) َ  .202 / 4ارتشاف الَّضر
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 :ويف األرعن، ما أمحقه :قوهلم يف األمحقوأما " :ونّص سيبويه عىل جواز ذلك حيث قال

فإنام هذا عندهم من الِعلم ونقصان ، ما ألّده :ويف األلدّ ، ما أنوكه :ويف األنوك، ما أرعنه

نزلة ـه بمـوصارت ما أمحق، نزلة ما أْمرسه وما أعلمهـارت ما ألّده بمـفص، العقل والفطنة

  ُنْقصـانٍ د وال ـمن الس  خـلقةٍ وال   بلـونٍ ذا ليس ـألن ه؛ ه وما أجنّهـده وما أَجعـما أبل

 .( )"فأحلقوه بباب القبح، فيه

فلم ، خلقةٍ وال   بلونٍ ألّنا ليست ؛ الواضح من كالم سيبويه أنه ال يعّدها من الشواذ

 .يلحقها بباب القبح

وما ، وما أَنعه، وما أرعنه، ما أهوجه) :وازـىل جـويه عـنّص سيبحّيان ر أبو ـوذك

 .( )َاّذةٌ دل كالمه عىل أنه ال يعتقد أّنا ، و(وما أمحقه، أنوكه

والَارة ، وقد ُيبنى فعل التعجب من فِعل أْفَعل مفهم عرس أو جهل" :ابن مالٍك وقال 

وبناء الوصف من هذه األفعال عىل ، إذا كان عرس اخلصومة  ونوكٍ   وهوٍج   ورعنٍ   مُحٍق إىل 

فجرت يف ، لكنها ناسبت يف املعنى َجِهل وَعرِس  ،أفعل يف التذكري وفعالء يف التأنيث

وهو أمحـق  ،ما أمحقه وأرعنه وأهوجه وأنوكه وألـّده :فقيل ؛التعجـب والتفضيل مراهـا

 .(3)"منه وأرعن وأهوج وأنوك وألدّ 

                                                           

 .60/ 4الكتاب (  )

ب (  ) َ  .202 / 4ارتشاف الَّضر

 .46/ 3شح التسهيل ( 3)
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وما ، وما أرعنه، وما أهوجه، هـما أمحق) :فإنه ُيقال يف التعجـب منها" :اوقال أيًض  

ال ( أفعل) عىل ما فاعله بـ ّل وغري ذلك ِما ُيد، لتقارهبام يف املعنى( ما أجهله)  عىلمحاًل ، أنوكه

ويستوي يف ذلك أفعال التعجب ، ما جرى مراها، و(أَدد)، و(أَدّ ) يتعجب منه إال بـ

فهذه وأمثاهلا ال ُيتعجب هبا ، (ظمي)، و(ملَِي)وأفعال غري العيوب كـ ، (عمي)، و(حول)كـ

 .( )"(أفعل)  عليه بـيف كون فاعلها مدلواًل  ألّنا مشرتكةٌ   ثالثيةً من لفظها وإن كانت 

والوصف منها عىل ، أنه بنى فعل التعجب من فِعل أْفعل ابن مالٍك الواضح من كالم 

فجرت يف ، ولكنها ناسبت يف املعنى جِهل وعرِس ، أفعل يف التذكري وفعالء يف التأنيث

لتقارهبام يف ( ما أجهله)عىل  فهو محاًل ( ما أمحقه)فإذا قيل ، يل مراهاـالتعجب والتفض

 .عّدها من الشواذ؛ فلذلك املعنى

وهو أن ، آخر أسهل منه وعندي تعليٌل  :( )قال يف شح التسهيل" :فقال املرادي عنه

لئال يلتبس ، منه أفعل التفضيلا كان بناء الوصف من هذا النوع عىل أفعل مل يبَن ملّ  :يقال

لتساوهيام ، وغ فعل التعجـبـع صـيل امتنـوغ أفعل التفضـع صـفلام امتن، أحدها باآلخر

  بّيٌ تبار ـذا االعـوه :قال، كـثريةٍ   أمــورٍ ا يف واحدً   مـرًى ا ـرياّنمـوج  ومعـنًى ا وزنً 

وجـه وما ـوما أه، هـوما أرعنـ، قهـما أمح :مـنوع قوهلـذ من هذا الـوَ، متعـيٌ انه ـورجح

                                                           

 .200 /  شح الكافية الشافية (  )

 .يقصد ابن مالك(  )
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ومنه الوصف من كل ، عرس اخلصومة وما ألـده من لد إذا كان، ما أمحقـه :بمعنى، وكـهـأن

 .( )"وفعالء يف التأنيث، هذه عىل أفعل يف التذكري

وذكر أنه مّلا كان الوصف منه يف التذكري عىل  ابن مالٍك أراد املرادي أن يوضح تعليل 

جرى مراه أفعل ؛ فلذلك أفعل التفضيل لئال يلتبس أحدها باآلخرامتنع صوغ ، أفعل

 .التعجب وامتنع صوغه

يقتيض ظاهره أن صوغهام من َفِعل أْفعل  وكالمه يف الكافية والتسهيل" :ثم قال املرادي 

 .( )"مقيٌس ا  أو عرًس إذا فهم جهاًل 

 :وهو ابن مالٍك وقال األَموين بعد أن ذكر بيت ألفية 

 وال َنِقْس عىل الذي منُه أثِرْ                                   وبالن ُدور احكم لغري ما ُذِكْر           

ا ِما مل يستكمل الرشوط أن ُيفظ وال حق ما جاء  عن العرب من فِْعىل التعجب مبنيً  :أي" 

ما )، و(أهوجه ما)وقوهلم ، من اْخُتِص ( ما أخصه)من ذلك قوهلم  :يقاس عليه لندوره

 .(3)"(ما أجهله)كأّنم محلوها عىل ، هي من َفِعل فهو أْفَعل، و(ما أرعنه)، و(أمحقه

                                                           

 .066/  توضيح املقاصد (  )

 .066/  املرجع السابق (  )

 .360/  شح األَموين ( 3)
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هذا فإن  ،ما ألده :ويف األلد ،وأنوكه وما أرعنه، ما أمحقه :قوهلموأما " :وقال ابن الرساج

 :يف السد إنام هو كقولك  خلقةٍ وال   بلونٍ وليس ، م ونقصان الفطنةـلة العلـعندهم من ق

 .( )"ُتريد البيان والفصاحة، ما ألسنهوكذلك  ،تريد نظر التفكري، ما أنظره

أن األمر ليس عصفوٍر كالم ابن  ويقتيض" :حيث قالعصفوٍر ورد الشاطبي عىل ابن 

احُلْسـن عىل ا جـب منها قياسـًـة التي ال يتعـلها من اخللـق الثابتــألنه جع، ذلكـك

كأنه إنام ، وما أَبه ذلك، واحلمق والشناعة، واهلوج والنوك، والطـول والقص، والقبـح

املقصود ما فإن  ،صحيٍح وما يوهه غري ، باحلسن ال يتغري عن ذلك  متصٍف  اعتب أن كل

وبحسب ، وجيع ما ُذكر تتصور فيه املفاضلة يف أنفسها، تقدم من تصور املفاضلة عىل الملة

 .( )"ااألَخاص أيًض 

 اهدٍ ـاج إىل َـل فال يتـالنقوأما  ،رـة النظـال فيه من جهـهذا ما يق" :اوقال أيًض   

وما ، ما أرعنه :ويه عىل وجه جوازـوقد نّص سيب، ودهـرتف هو بوجـوقد اع، لكثرته

ت عنده ـىل أّنا ليسـه فيها عـالمـودل ك، هـوما أمحق، هـوما أنوك، نعهـوما أَ، أهوجه

بالغة يف ـان وهو للمـواز حمسـىل جـع، و(سنهـما أح)واز ـىل جـا عونّص أيًض ، َاّذةً 

ق ما ـــفاحل، لـقةٍ ـخوال   ونٍ بلألنه عندهم من القبح وليس  :(ما أَنعه)قال يف ، و(َحُسن)

 .(4)"(3)ب إليه غريهــذه

                                                           

 . 7 / 3األصول يف النحو (  )

 .454، 453/ 4املقاصد الشافية (  )

 .يقصد ابن عصفور( 3)

 .454، 453/ 4املقاصد الشافية ( 4)
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جعل عصفوٍر ابن  حيث إن ،عصفورٍ الواضـح من كالم الشاطــبي أنه اعرتض عىل ابن 

وأوضح الشاطبي أن املقصود ما تقدم من ، هذه األلفاظ من اخللق الثابتة التي ال تتغري

 .أن سيبويه ال يعد هذه األلفاظ من الشواذ اوأوضح أيًض ، ملفاضلة عىل الملةتصور ا

هناك ألفاٌظ جاءت عن العرب يف صيغ التعجب مل تستكمل " :غني الدقرعبدالوقال 

هو ، ما أخصه من اْخُتِص  :من ذلك قوهلم، عليها لنُدرتا فهذه تفظ وال يقاس، الرشوط

ما )كأّنم محلوها عىل ، (ما أهوجه وما أمحقه وما أرعنه) :وقوهلم، للمفعول  مبني    َايس  

 .( )"(أجهله

واذ التي تفظ وال تقاس ـل هذه األلفاظ من الشـجع، غني الدقرعبدالويبدو يل أن 

 .تالف شوط التعجبذلك أّنا يف وحجته ، عليها

يف أن جعلوا هذه عصفوٍر واألَموين اتبعوا ابن  ابن مالٍك وخالصة هذه املسألة أن 

أّنا من اخللق الثابتة التي ال تتغري عصفوٍر وكانت حجة ابن ، وال يقاس عليها  َاّذةً األلفاظ 

فقد كانت حجته أن فعل التعجب يبنى من فِعل أْفَعل  ابن مالٍك وأما  ،كالقبح واحلسن

فلام كان بناء الوصف من هذا النوع ، والوصف منه عىل أفعل يف التذكري وفعالء يف التأنيث

امتنع صوغ فعل ؛ ولذلك يلتبس أحدها باآلخر عىل أفعل مل يبَن منه أفعل التفضيل لئالّ 

 .ا ومعنًى لتساوهيام وزنً ، التعجب

                                                           

 .77 عجم القواعد العربية م(  )
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 :القول الراجح 

من  وهو أن هذه األلفاظ ال تعد  ، حّيانالراجح عندي يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه أبو 

ْسن والقبح ألن احلُ  وكذلك، إنام هي للمفاضلِة بي المل األلفاظألن هذه ؛ الشواذ

يف السـد كام   خلقةً والطول والقص والشناعة واحلمقة واألنوكة ليست من العيوب وال 

 :وعندما تقول، نـما أحسنـه تريد أنه كـثري احلس :فإنك عندما تقــول ،عصفورٍ ابن جعلها 

 .واهلل تعاىل أعلم، فهذه ألفاٌظ تعد للمفاضلِة بي المل، ما ألسنه تريد الفصاحة والبيان
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األصول النحوية التي اعتمدها أبو  :رابعال الفصل

وفيها املباحث  ،عصفورٍ ه عىل ابن تعّقباتحّيان يف 

 :التالية

 

  .السامع :املبحث األول

 .القياس :املبحث الثاين

 .الجاع :املبحث الثالث

 .العلة :املبحث الرابع

 .استصحاب احلال :املبحث اخلامس

 .االستحسان :املبحث السادس
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 السامع :املبحث األول

 

 :السامع يف اللغة

وهو إيناس اليشء باألُُذن من الناس ، واحدٌ   أصٌل السي وامليم والعي  :يقول ابن فارس

ا ويستخدم الزمً ، ( )الذكر الميل :والسمع، اسمعت اليشء سمعً  :تقول، أذنٍ ذي وكل 

 .( )وتسّمع إليه، استمـع له :سّمعـه الصـوت وأسمعه :فيقال، اومتعديً 

 :االسامع اصطالًح 

اخلارج عن ، املنقول النقل الصحيح، الكالم العريب الفصيح" :عرفه ابن األنباري بأنه

 .(3)"حد القلة إىل حد الكثرة

الم اهلل ــل كـفشم؛ تهـاحـالم من ُيوثق بفصـما ثبت يف ك" :وعرفه السيوطي بأنه

بل ـرب قـالم العــوك، مـلــيه وسـىل اهلل علـصه ـوكـالم نبي، و القـرآنـوه، تعالـى

  مسلـمٍ عن ، اونثرً ، انظمـً، ولدينإىل أن فسدت األلسنة بكـثرة امل، عـدهوب، ويف زمنه، ثتهـبع

 .(4)"كافرٍ أو 

                                                           

 . 2 / 3مقاييس اللغة (  )

 .267 / 3لسان العرب (  )

 . 0، وملع األدلة 47الغراب يف جدل العراب ( 3)

 .54االقرتاح يف علم أصول النحو ( 4)
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عىل األدلة العقلية عند   مقدمةٌ واألدلة السامعية ، وقد حظي السامع باهتامم محلة اللغة

 .وهو األمر الطبيعي الذي ترتضيه العقول السليمة، النحاة

وهذه ، األدلة النقلية التي يستنبطون منها قواعدهمويتمثل السامع عند النحاة يف تلك 

 :مصادر ةاألدلة النقلية تتمثل يف ثالث

 ن الكريم بقراءاتهآالقر. 

 احلديث الرشيف. 

 وما سمع ِما جرى ، واملأثورات النثرية، واحلكم واألمثال، كالم العرب من الشعر

 .( )  عىل ألسنة العرب

 :ن الكريم بقراءاتهآالقر :لاملصدر األو

بواسطة جبيل صىل اهلل عليه وسلم  املوحى به إىل حممد، اللفظ العريب املعجز :القرآن هو

املبدوء بسورة ، املتعبد بتالوته، وهو املنقول بالتواتر املكتوب يف املصحف، عليه السالم

 .( )واملختوم بسورة الناس، الفاتة

فالقرآن هو الوحي ، متغايرتانواعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان " :وقال الزركيش

ت هي اختالف ألفاظ والقراءا، للبيان والعجاز صىل اهلل عليه وسلماملنزل عىل حممد 

 .(3)"الوحي املذكور يف كتبة احلروف أو كيفي تِها من تفيٍف وتثقيٍل وغريها

                                                           

رات أيب بكر الشنواين وآراؤه يف كتابه الدرر البهية عىل شح األزهرية ، لعبداهلل بن مصطفى الشنقيطي ـ رسالة اختيا(  )

 . 343ماجستري ، ص

 .7 الواضح يف علوم القرآن (  )

 .0 3/  البهان يف علوم القرآن للزركيش ( 3)
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أو ، اكان متواترً   سواءٌ  ،به يف العربية از االحتجاجـرآن كل ما ورد أنه ُقرئ به جـفالق"

إذا مل تالف  يف العربية شاّذةجاج بالقراءات الـىل االحتـق الناس عـوقد أطب، اأم َاذً ، اآحادً 

 .( )"وإن مل يز القياس عليه، بل لو خالفته ُيتج هبا يف مثل ذلك احلرف بعينه؛ اا معلومً قياًس 

 االفً ـم فيه خـال أعل شاّذةالراءة ـاج بالقـرته من االحتجـوما ذك" :ايًض أالسيوطي وقال 

 .( )"وإن اخُتلف يف االحتجاج هبا يف الفقه، بي النحاة

 :احلديث الرشيف :املصدر الثاين

 اللفظ فيستدل منه بام ثبت أنه قاله عىلصىل اهلل عليه وسلم أما كالمه " :قال السيوطي

غالب  ، فإنايًض أ  قلةٍ يف األحاديث القصار عىل إنام يوجد ، اجدً   نادرٌ وذلك ؛ املروّي 

وها بام أدت وفر، وقد تداولتها األعاجم واملوّلدون قبل تدوينها، باملعنى  مروي  األحاديث 

عىل  االواحد يف القصة الواحدة مرويً  ترى احلديث ؛ وهلذافزادوا ونقصوا؛ إليه عبارتم

 .(3)"متلفةٍ   بعباراٍت  َّتى  أوجهٍ 

  كثري الرشيف عىل إثبات القواعد النحوية أذهانث يلقد َغلت قضية االستشهاد باحلد

ابن ريف ـلشديث اـدون باحلــذين يستشهـاة الـان من النحـوك، ا وحديثً من الباحثي قدياًم 

 .(4)ذلكحّيان بو وقد أنكر عليه أ، مالك

                                                           

 .56االقرتاح يف علم أصول النحو (  )

 .56املرجع السابق (  )

 .06املرجع السابق ( 3)

 . 6املرجع السابق ( 4)
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إنام  :فقال، رين األذكياءـوقد جرى الكالم يف ذلك مع بعض املتأخ" :وطيـوقال السي

إذ لو وثقوا ؛ صىل اهلل عليه وسلمم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول دلع؛ ذلكترك العلامء 

 .( )"بذلك لرى مرى القرآن يف إثبات القواعد الكلية

ت ـوأن احلديث إذا صح، ربـأفصح الع صىل اهلل عليه وسلم اة عىل أن النبيـأجع النح

ما كان غري ذلك فال وأما  ،وثبت أنه قاله بلفظه فال مانع من االستشهاد به، نسبته إليه

ون من ألفاظ ـألفاظها تك انى وغالبً ـباملع  مـرويةٌ ألن أغلب األحاديث ؛ يستشهد به

 .( )األعاجم الذين ال يتج بكالمهم ألّنم ال تنطبق عليهم شوط الفصاحة

 :(3)هي فئاٍت باحلديث يف ثالث ت مواقف النحويي حول االستشهاد وقد متثل

  ٌابن و، ابن مالٍك  :ةومن هذه الفئ، القً االستشهاد باحلديث النبوي مطأجازت  فئة

ابن و، ابن فـارسٍ و، يدهـوابن س، ريريـواحل، وهريـوال، ويـالنح هشامٍ 

 .وغريهم ،والسهيل ،وابن بري  ، ابن جني  و، خروٍف 

  ٌومن هذه ، رفضت االستشهاد باحلديث الرشيف يف الدراسات اللغوية والنحوية فئة

ديث ـوحجتهام يف ذلك أن الرواة أجازوا رواية احل، حّيانوأبو ، ابن الضائع :الفئة

رواة ــمن ال اثريً ــألن ك؛ فيام روي من احلديث اع اللحن كثريً ـوأنه وق، باملعنى

 وا ـــدمي مل يتجـو املتقـة النحـوأن أئم، بالطبع  عــرٍب ري ــانوا غـك
ٍ
نه ـم بيشء

                                                           

 . 6االقرتاح للسيوطي (  )

 .64األصول لتامم حسان (  )

 .  /  ، وخزانة األدب  3 إسفار الفصيح ( 3)
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ة ـويه من أئمـواخلليل وسيب، ـرـالء وعيسى بن عمـرو بن العــكأيب عم

ر وهشام الَّضير من ـارك األمحـراء وعل بن املبـوالكسائي والف، رييـالبص

 .الكوفيي

  ٌون ـوهذه الفئة أجازت االستشهاد باحلديث برشط أن يك، توسطت بي الفئتي  فئة

 :ئةـذه الفـومن ه، ىل اهلل عليه وسلمـصي ــروي عن النبـظ املـللف اموافقً 

 .وأبو سهل، والشاطبي، يـالسيوط

 :كالم العرب :املصدر الثالث

رآن ــيعد كالم العرب يف املرتبة الثالثة من األصول النحوية السامعية عند النحاة بعد الق

  ومأثوراٍت   َعـرٍ ة من ـامه املختلفـريق أقسـوذلك عن ط ،ويـديث النبـريم واحلـالك

 .نثريةٍ 

اه ـيء إذا رمـر الشـمن نث، ( ) ٍوافـوق  أوزانٍ م يف ـنظالم الذي مل يُ ـالكهو  :النثر

 .( )امتفرقً 

للفصح  ءً رب انتقاـود العـريش أجـكانت ق :يـر الفارابـقال أبو نص" :وطيـقال السي

 .(3)"وإبانًة عام يف النفس اوأحسنها مسموعً ، لسان عند النطقوأسهلها عىل ال، من األلفاظ

                                                           

 .7 الفن ومذاهبه يف النثر العريب (  )

 .4336/  لسان العرب (  )

 . 2 االقرتاح للسيوطي ( 3)
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وبعض ، وهذيل، دـوأس، ومتيم، قيس :ة همــة العربيــم اللغـلت عنهـوالذين نق"

 .( )"ومل يؤخذ من غريهم من القبائل ،وبعض الطائيي، كنانة

 .( )معنًى دل عىل   ُمقفًى   موزونٍ   لفظٍ هو كل  :الشعر

 يبوزهري بن أ، والطرماح، رئ القيسـديوان ام :رب أمثالـوقد دونت دواوين عن الع

 .وغريهم، والفرزدق، وجريرٍ ، ىمسل

بل َاركهم يف االهتامم به الفقهاء ، علامء العربية وحدهم مّ يكن االستشهاد بالشعر هَ  ومل

اء العربية بالشعر إىل جانب عنايتهم ـوقد ُعني علم، رونـدثون واملفسـواألصوليون واملح

 .وإصدار العديد من األحكامدوا عليه يف بناء الكثري من القواعد ـفاعتم، ريمـرآن الكـبالق

ىل ـوهم عـرهم فقسمـراء الذين يتج بشعـة من الشعيامء العربـف علـوقد اختلف موق

 :(3)طبقاٍت أربع 

يس ـرئ القــكام، المــوهم قبل الس، يونــراء الاهلــالشع :ة األوىلــالطبق

 .واألعشى

  لبيدٍ أمثال ، والسالمم الذين أدركوا الاهلية ـوه، رمونـاملخض :الطبقة الثانية

 .وحّسان

                                                           

 . 2 االقرتاح للسيوطي (  )

 . 2 / 3السائر املثل (  )

 .7/  خزانة األدب ( 3)
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م الذين كانوا يف صدر ـوه، الميونــويقال هلم الس، ونـاملتقدم :الطبقة الثالثة

 .والفرزدق  كجريرٍ ، السالم

كبشار بن برد ، وهم من بعدهم إىل زماننا، ويقال هلم املحدثون، املولدون :الطبقة الرابعة

 .ُنواسٍ وأيب 

ة الثالثة ـأما الطبق، ااعً ـالثانية يصح االستشهاد بشعرها إجة األوىل والطبقة ــالطبق

 بن أيب عبداهللو، وقد كان أبو عمرو بن العالء، ة االستشهاد بكالمهاـفالصحيح صح

مــون الفرزدق والكمـيلّحن ،ريــن البصـواحلس، إسحاق وأما  ،ة وأضاهبمـيت وذا الر 

وقيل يستشهد بكالم من يوثق ؛ ابكالمها مطلقً  هدـستشحيح أنه ال يُ ـة الرابعة فالصـالطبق

 .( )به منهم واختاره الزمرشي

ن ـثر مـاع أكـاس والجـنده القيـثر عـيكحّيان أن أبا  عّقباتالتالل ـر من خـظه

 :ومن استشهاده بالسامع ما يل ،السامع

 ( أنْ )أّن ( أْن لو فعـلتواهلل  :وــيف نح "أن"معنى )ألة ــيف مسعصفوٍر ابن  ذكر

راهًة ـالم كــان بالـوز التيــال يـ" :وقال، يهـم علـللمقسـم به باملقسـ  رابطــةٌ 

واهلل لـو قـام زيٌد لقـام )وز ــفال ي، (وـل)م والم ـع بي الم القســمن الم

ذكر ـالمـه فــرب كــحيث اضطعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و، ( )"(وعمــرٌ 

د ــواستشه، من الثقيلة  مففةٌ أّنا  :والقول الثاين، زائدةٌ أّنا  :ول األولالق :قولي

                                                           

 .6، 7/   خزانة األدب (  )

 .777/  شح جل الزجاجي البن عصفور (  )
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والصحيح ، ( )چٿ  ٿ  چ  :رآن قوله تعاىلـاع من القـوله الثاين بالسمــيف ق

 .زائدةٌ أّنا 

 ـال ـي أن يقأنه ال ينبغ( زيادة ال عىل بل يف النفي والنهي)يف مسألة عصفوٍر ابن  ذكر

ابن حّيان أبو تعّقب و، عي والنهي إال أن يشهد له بالسامـيف النف( بل)مع ( ال)ادة بزي

  مسمـوعٌ عصفوٍر ـده ابن ـوما ذهـب إليه ابن درستـويه واستبع" :الـفقعصفوٍر 

 .( )"(بن ال)و (بل نا)و (نا بن) :(ال بل)ويقال يف ، من كـالم العـرب

 أنه يوز الفصـل  (الفصل بي إذن ومنصوهبا بالظرف)يف مسألة عصفوٍر ابن  ذكر

ورد عليه أبو ، والـار واملجـرور، والظـرف، بي معموهلا بالقسـمو( إذن)بي 

ٿ  ٿ  چ : من القرآن نحـو قوله تعاىلواستشهد عىل ذلك ، بأن ذلك ال يوزحّيان 

 :قول الشاعرهو من الشعر     وببيٍت ، يف قراءة من نصب، (3)چٿ  

 املشيِب  لِ بْ من قَ  فَل شيُب الطّ تُ                                        م بحرٍب               هُ يَ رمِ نَ  إذن واهللِ  

والصحيح هو ، منصوهبا بغري الظرف وال النافيةواستدل بذلك عىل عدم الفصل بي إذن و 

 .ظرف والار واملجرور ُيتسع هبام يف السامعألن ال ؛حّيانما قاله أبو 

 ول ــوز دخـأنه ي( نـيف خب إن وأن ولكاء زيادة الف)ألة مس يفعصفوٍر ر ابن ــذك

اء يف ـة الفداـوز زيــه يـر أنـذلك وذكحّيان ورّد أبو ، حدهاو (إنّ )ب ـاء يف خـالف

                                                           

 .6 سورة الن آية (  )

ب (  ) َ  .666 / 4ارتشاف الَّضر

 .73: سورة النساء، آية رقم( 3)
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ۅ  ۉ   چ :اىلـتع ــولهقنحو بم ـد من القرآن الكريـواسشه، نّ ـب إّن وأّن ولكـخ

ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  

ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ولهـــوق، ( )چىئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

 :واستشهد كذلك بالشعر نحو قوله، ( )چٻ  پ  پ  پ  پ  

 ونُ ف يكُ وْ َس  فَ ىَض ن ما ُيقْ ولكِ                                              مْ لكُ  ايً الِ قَ  مْ ا فارقتكُ اهلل مَ  وَ فَ 

 .والصحيح هو زيادة الفاء يف خب إّن وأّن ولكنّ 

 ااًل ـح( مل)بـ يـأن النف( ااًل ـح( مل)بـ يـوع املنفــوق)ألة ـيف مسعصفوٍر ر ابن ـذك 

رآن ــن القـاع مــالٌف للسمـم  زعـمٌ ذا ــأن ه :الـذلك وقحّيان ورّد أبو ، قلـيٌل 

ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  چ  :اىلــواستشهد من القرآن نحو قوله تع، ربـالم العـوك

واستشهد ، (4)چں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ  :ولهــوق، (3)چہ  ھ  

 :من األبيات الشعرية منها مجموعةٍ بكذلك 

ْ مُ أَ  نْ ُت بأَ شيْ َخ  دْ قَ لَ وَ   مِ َض مْ َض  رٌة عىل اْبنَْي ائِ ِب دَ رْ ــحَ لْ لِ                           ْر          دُ تَ  وَت ومَل

 .كثرٌي وليس قلياًل  حااًل ( مل)بـ لصحيح أن وقوع املنفيوا

                                                           

 . 6: سورة آل عمران، آية رقم(  )

 . 4: سورة األنفال، آية رقم(  )

 .63: األنعام، آية رقمسورة ( 3)

 .2 : سورة مريم، آية رقم( 4)
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  يف ( قد)زوم ـل( ااًل ـع حـي الواقـد مع املاضـق)ألة ــيف مسعصفوٍر ذكر ابن

ول ابن ـقحّيان ورّد أبو ، مقــدرةً رًة أو ـسواٌء كانت ظاه ،واقع حااًل ـي الـاملاض

واستدل عىل ذلك بالسامع  ،قبل املايض الواقع حااًل ( قد)ّدر ال تق :فقالعصفوٍر 

ال تقدر  (قد)والصحيح أن ، ( )چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :نحو قوله تعاىل

 .قبل املايض الواقع حااًل 

 اء ـول أم عىل أسمــدخ)ألة ـيف مسر ــذكعصفوٍر أن ابن حّيان أبو  رـذك

قول ابن حّيان ورد أبو ، امـاء االستفهـل عىل أسمـتدخ (أمْ )أن ( امـاالستفه

واستدل عىل ، ظ كتاب اهللـارة وعدم حفـر أن هذا يدل عىل السـوذكعصفوٍر 

ھ  ے         ے    چ  :اىلــوله تعــو قــنح، ربـالم العـريم وكـرآن الكـذلك بالق

 :نحو قول الشاعرو، ( )چۓ  

 اللبنِ بِ  ا ُضنر ٍف إذا مَ أنْ  نَ اَم ِرئْ                                           هِ لوُق بِ طى العَ ما ُيعْ  عُ فَ نْ َف يَ يْ أم كَ 

 .تدخل عىل أدوات االستفهام لتأكيد املعنى وتثبيته (أمْ )والصحيح أن 

  ويض ال من ــرط دون تعـل الشـذف فعـح)ألة ــيف مسعصفوٍر ذكــر ابن

من ( ال)أنه ال يوز حذف فعل الرشط يف الكالم إال برشط تعويض ( املحذوف

 ليس عصفوٍر ذلك وذكر أن كـالم ابن حّيان ورّد أبو ، الفعل املحـذوف
ٍ
وأنه  بيشء

                                                           

  67: سورة يوسف، آية رقم(  )

 .04:  النمل، آية رقم  سورة(  )
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واستشـهد عىل ذلك بكـالم العرب نحـو قول ، حدها، و(أنْ )ال يفظ إال يف 

 :الشاعر

 كُ ا بِ هلَ  َت ْس لَ ها فَ ـَل قْ طَ فَ 
ٍ
 ـامُ َس ْفِرَقـَك احلُ وإال َيْعـُل مُ                                                    ـفء

 .من الفعل املحذوف( ال)والصحيح هو عدم اَرتاط تعويض 
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 القياس :املبحث الثاين

 

 :القياس يف اللغة

 .( )وقّيسه إذا قّدره عىل مثاله، اا وقياًس قاسه يقيسه قْيًس 

 :االقياس اصطالًح 

ويريد بغري  ،"غري املنقول عىل املنقول إذا كان يف معناه  محٌل القياس " :عّرفه ابن األنباري

ويريد باملنقول الكالم العريب ، املنقول كالمنا املستحدث الذي نحاكي به كالم العرب

 .( )الفصيح

وهذه ، هو اعتبار اليشء باليشء بجامعٍ  :وقيل ،بجامعٍ الفرع باألصل  إحلاقهو  :وقيل

 .(3)وحكمٍ   وعلةٍ   وفـرعٍ   أصـلٍ  :ة أَياءـمن أربع  قياسٍ وال بد لكل ، احلدود كلها متقاربةٌ 

 :أقسام القياس

ياس ـوق، لةـقياس الع :أقسـامٍ الثة ـوي إىل ثــياس النحـاري القـم ابن األنبـيقس

 .ردـوقياس الط، بهـالش

 

                                                           

 .5 4/ 6 تاج العروس (  )

 .6 اس يف اللغة العربية القي(  )

 .63ملع األدلة ( 3)
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 :قياس العلة :أواًل 

م يف ـاحلك اـق عليهـلة التي علـل بالعـرع عىل األصـهو أن ُيمل الف" :ولـوفيه يق

رها ـديم خبـوز تقـال ي :ومن أمثلته أن يقول من منع تقديم خب ليس عليها، ( )"األصل

لة املنع عدم تصف ـوع، ديم خبها عليهاـوز تقـفإنه ال ي( عسى)عىل  اعليها قياًس 

 .( )الفعل

 :قياس الشبه :اثانيً 

من الشبه غري العلة التي   بَّضٍب أن ُيمل الفرع عىل األصل " :وفيه يقول ابن األنباري

وذلك مثل أن يدل عىل إعراب الفعل املضارع بأنه عىل حركة ، علق عليها احلكم يف األصل

فكذلك  معرٌب ( اضاربً )كام أن ، و(ضارب)عىل وزن ( يَّضب)قولك فإن  ،االسم وسكونه

هذه  وليست، جريان الفعل عىل االسم يف حركاته وسكناته :والعلة الامعة هنا، ما أَبهه

 .(3)" العلة هي التي أوجبت له العراب

هي كقياس يوز التمثل به يف أوجه الوج  صحيٌح   قياٌس وقياس الشبه " :اوقال أيًض 

وألن مشاهبة الفرع للصل ؛ قياس الشبهوكذلك  ،يوجب غلبة الظن ألن قياس العلة؛ العلة

 .(4)"تقتيض أن يكون حكمه مثل حكمه

                                                           

 .25 ملع األدلة (  )

 .  القياس يف اللغة العربية (  )

 .26 ، 20 ملع األدلة ( 3)

 .26 املرجع السابق ( 4)
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 :قياس الطرد :اثالثً 

يف ( املناسبة)الة ـم وُتْفقد الخـد معه احلكـذي يوجـهو ال" :ول ابن األنباريـيقوفيه 

ال يوجب  ألن مرد الطرد؛ حجةً إىل أنه ليس فذهب قوم ، واختلفوا يف كونه حجة، ةلالع

  فعلٍ الطرد البناء يف كل ، يف عدم التصف( ليس)أال ترى أنك لو عللت بناء  ،غلبة الظن

بل  ...لعدم التصف( ليس)كان ذلك الطرد ال يغلب عىل الظن أن بناء فلام ، متصٍف غري 

وإذا أثبت بطالن هذه العلة مع .. .صل يف األفعال البناءألن األ إنام ُبني( ليس)أن ا نعلم يقينً 

 .( )"َبهٍ أو   إخالةٍ فال بد من  ؛علم أن مرد الطرد ال ُيكتفى به، اطرادها

 :أهية القياس

اعة ـراد المـوم هبا أفـيق، فطـريةٌ   عقـليةٌ   عمـليةٌ القياس  :زيزـععبدالن ـقال حممد حس

وتراكيب مل تعرفها  امن حيث إنه يضيف إىل اللغة صيغً   إبداعيةٌ   عمليةٌ والقياس ، اللغوية

وما مل يكن يف كالم ، ما قيس عىل كالم العرب فهو من كالمهم :يقول املازين، من قبل

 .( )يف كالمهم  معنًى العرب فليس له 

ظُرف )زت أنت ـأج( ام زيدٌ ـق)ت ـك إذا سمعـأال ترى أن" ،ياسـو القـذا هـوه

ألنك مل تسمع من العرب أنت ؛ كالذي ِقْسته عليه اكان ما ِقْسته عربيً ، و(ق برِْشٌ ومَحُ ، الدٌ ـخ

                                                           

 .   ، 2  ملع األدلة (  )

 .3 القياس يف اللغة العربية (  )
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وقست عليه ما مل  فجعلته أصاًل  اوإنام سمعت بعًض ، فاعٍل ومفعولٍ وال غريك اسم كل 

 .( )"أثبت وأقيسفهذا  ،تسمع

اعلم أن إنكار القياس يف النحو ال " :يف الرد عىل من أنكر القياس األنباريويقول ابن 

ثم يقول ـ بعد أن يقرر ضورته للمجتهد يف العلوم ، قياٌس نحو كله ألن ال ؛يتحقق

ألنه ثبت ، ننكر النحو نحن ال :قيلفإن  وبعد أن يسوق بعض األدلة النقلية عليه ـ، الرشعية

كتب )وألنا أجعنا عىل أنه إذا قال العريب ، باطٌل هذا  :قلنا، ا وعقاًل ال قياًس ،  ونقاًل استعاماًل 

ا كان عربيً   سواءٌ ، ابةتصح منه الكت  مسمًى فإنه يوز أن ُيسند هذا الفعل إىل كل اسم ( زيدٌ 

وإثبات ما ال ، ما ال يدخل تت احلص إىل( زيد وعمرو وبشري وأزدَري) :نحو اأو أعجميً 

وجب أن ، ونقاًل  ةً وإذا بطل أن يكون النحو رواي. .حماٌل يدخل تت احلص بطريق النقل 

غري   كثريةٌ واأللفاظ ، حمفوظةٌ   يسريةٌ والرس يف ذلك أن عوامل األلفاظ ، ا وعقاًل يكون قياًس 

ألدى ذلك ، الـل من االستعمـالنقر عىل ما ورد يف ـواقتص، ز القياسـفلو مل ي، حمصورةٍ 

دم ـبري عنها لعـاين ال يمكن التعـمن املع  كـثريٌ وبقي ، ص بام ال نخصـأال يفي ما نخ

ا ال ا عقليً ا قياًس عً ـوجب أن يوضع وض؛ فلذلك عـة الوضـحلكم ناٍف ـوذلك م، لـالنق

 .( )"انقليً 

تباعه ملنهج البصيي اوظهر من خالل الدراسة ، هتعّقباتيف عىل القياس حّيان بو اعتمد أ

 :عىل القياس هيحّيان د فيها أبو ـائل التي اعتمـن املسـومن ضم، يف ذلك

                                                           

 .02 /  املنصف عىل شح التصيح البن جني (  )

 .66، 60، 67ملع األدلة (  )
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 من  سـلبة ليـأن ذا الغ( الغلبـةعلمية ذي )ألة ــيف مسوٍر ــعصفر ابن ــذك

 فذكر أّنا منعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و، مرى األعالم توإنام جر، المـاألع

 ع بأّنا أعـالمٌ ـوالذي يقط" :الـياس فقـىل ذلك بالقـد عـواستشه، األعالم

ان ـو كـفل، اطالعً  هذا عي وٌق  :فتقـول، ابن األعـرايب أنه يـوز حـذف األداة ايةُ ـحك

ا هو املراد مع ـذفهـراد مع حــوامل، ذفهاـاز حـالم ملا جـف واللـريفه باألـتع

قد ( أل)حيث ذكر ابن األعرايب أن ، المـاألع والصحيح أّنا من، ( )"وجودها

يف ( أل)فثبوت ، اوهذا عيوٌق طالعً ، االعً هذا العيوق ط :أو ُتذف نحو  ثابتةً تكون 

 .، والصحيح ما قاله أبو حيانالزمةٍ غري  البً العيوق وغريها غا

 أنه ال ( داءـارة بعد أي يف النـم الَت اسـنع)ألة ـيف مسعصفوٍر ابن  ذكــر

ابن حّيان أبو تعّقب و، بـذي أل ااسـم الَـارة أن يكـون منعـوتً  يشـرتط يف

ه أن يكون اسم ـفرشط، م الَارةـهذه باس( اأيً )وإذا أتبعت " :فقـالعصفوٍر 

ار ـمن االقتص، مالٍك ابن وعصفوٍر ـب إليه ابن ـوما ذه، بذي أل االَارة منعوتً 

ال   َاذ    نادرٍ   بيٍت بنياه عىل ، السم الَارةوال نعت ، ألي اعىل اسم الَارة وصفً 

 .والصحيح ما قاله أبو حيان ،( )"عىل مثله القواعدُتبنى 

  أن ابن ( دخول حرف الر عىل مهام)يف مسألة عصفوٍر بو حيان عن ابن أذكر

وانفردت  " :يزعم دخول حرف الر عىل مهام، وتعقب أبو حيان عليه فقالعصفوٍر 

 :، بأّنا ال يدخل عليها حرف الر، وال ُيضاف إليها فال تقول(من، وما)من ( مهام)

                                                           

 .3 3/  التذييل والتكميل (  )

ب (  ) َ  .64  / 4ارتشاف الَّضر
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، حيث قاسها أبو حيان عىل ( ) "عىل مهام تكن أكن، وال جهة مهام تقصد أقصد

 .والصحيح ما قاله أبو حيان ،حروف الر عندما تدخل عىل أدوات االستفهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ب(  ) َ  .064 /4 ارتشاف الَّضر
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 الجاع :املبحث الثالث

 

 :الجاع يف اللغة

وجعُت اليشء إذا جئت به من ، امعه جعً ي يء عن تفرقةٍ ـع الشـج :منظورٍ قال ابن 

 .( )هاهنا

زم عىل ـوالع؛ هرقـبعد تف اوجعل األمر جيعً ، االتفاق :الجاع :آباديوقال الفريوز

 .( )أجعت األمر وعليه، األمر

 :الجاع يف االصطالح

 .(3)والكوفة، البصة :إجاع نحاة البلدين :الجاع بأنه عّرف السيوطي

إذا أعطاك خصمك يده أال   حجةً اعلم أن إجاع أهل البلدين إنام يكون " :ابن جني  قال 

أّنم   سنةٍ وال   قـرآنٍ ألنه مل يرد يف ؛ وإال فال، وصـوال املقيس عىل املنص، يالف املنصوص

من استقراء هذه   منتزعٌ   علمٌ وإنام هو ، النص يف كل األمةكام جاء ؛ ال يتمعون عىل اخلطأ

                                                           

 .650/ 6 لسان العرب(  )

 .2 5القاموس املحيط (  )

 .05 االقرتاح  يف علم أصول النحو ( 3)
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وأبا عمرو ، كان خليل نفسه، جةٍ وطريٍق َّنْ ، فكل من ُفِرق له عن علٍة صحيحةٍ ، اللغة

 .( )"فكره

وتقدم ، ثهاـاعة التي طال بحـالفة المـىل مـدام عـح له بالقـإال أننا مع ذلك ال نسم"

 .( )"وإتقانٍ   إمعانٍ إال بعد ، نظرها

ويطيب لبعض الباحثي أن يفرق بي الجاع " :وقال الدكتور حسي رفعت حسي

اتفاق جيع  :لجاعاف، بي الجاع واالتفاق  دقيٌق   فرٌق وهناك  :واالتفاق ـ يف النحو ـ بقوله

 .(3)"اتفاق معظمهم أو أكثرهم :واالتفاق، العلامء

بالتعريف   حمجوٌج إنه " :الباحث بقولهورد الدكتور حسي رفعت حسي عىل هذا 

فام الفارق بي االتفاق يف العبارة ، اتفاٌق  :واالتفاق، االتفاق :فإذا كان الجاع، اللغوي

 .(4) "األوىل واالتفاق يف العبارة الثانية

 :وهي  عديدةٍ بالجاع يف مواضع حّيان وقد احتج أبو 

   م األعجمي املمنوع من لَ العَ )ذهب يف مسألة عصفوٍر أن ابن حّيان ذكر أبو

يف لغة  ألّنم ال يشرتطون أن يكون علاًم ؛ رفـال ينص( بندار)إىل أن ( الصف

أبو تعّقب و، يف لسان العرب ألنه يشرتط كونه علاًم ؛ ُيصف( نقالو)وأن ، العجم

                                                           

 .06 /  اخلصائص (  )

 .62 / املرجع السابق(  )

 .6 الجاع ( 3)

 .2 املرجع السابق( 4)
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يف  نه ال يشرتط أن يكون علاًم أل؛ ففمنعه من الص( قالون)يف عصفوٍر ابن حّيان 

( بندار)حيث أجع المهور عىل أن ، واستشهد عىل كالمه بالجاع، لغة العجم

والصحيح ما قاله أبو  ،من الصف ِمنوعٌ ( قالون)وكذلك  ،ِمنوع من الصف

 .حيان

  ورّد أبو ، كأّينتلزم متييز ( ِمنْ )أن ( كأّينييز ـلزوم ِمن مت)ألة ـيف مسعصفوٍر ذكر ابن

واستشهد عىل ذلك ، كأّينييز ـزم متـال تل( ِمن)أن  وذكـر، هذا القولحّيان 

م ـزع، قد رأيُت  رجاًل  كأّينو" :بويه حيث قالـول سيـذكر نص قـف، اعـبالج

ع ـون هبا مـرب إنام يتكلمـثر العـإال أّن أك، قد أتاين رجاًل  كأّينو، ذلك يونس

 .،والصحيح ما قاله أبو حيان( )"(ِمنْ )

 إىل جواز دخول ( اميء خب إّن ّنيً )يف مسألة ذهب عصفوٍر أن ابن حّيان أبو  ذكر

خول إّن عىل ما دويف " :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و ّنٌي، عىل ما خبه( إنّ )

وتأول  ،جوازه يف شحه الصغري للجملعصفوٍر صحح ابن ، خالٌف خبه ّنٌي 

"ذلك يف شحه الكبري
والذي نختاره " :واستشهد عىل ذلك بالجاع حيث قال، ( )

عىل ما ( إنّ )، والصحيح عدم دخول (3)"وعليه نصوص َيوخنا، أن ذلك ال يوز

 .خبه ّني

                                                           

 .52 /  كتاب سيبويه (  )

ب (  ) َ  .43  / 3ارتشاف الَّضر

 .33/ 7التذييل والتكميل ( 3)
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 وز ــأنه ي( جبـغ التعـع صيـذف نون الوقاية مـح)ألة ـيف مسعصفوٍر ر ابن ـذك

لم ـري املتكــل به ضمـيتص  فعـلٍ اعلم أن كل " :إثبات النون وحذفها حيث قال

بب ـوس، يارـها باخلـفإنك يف إحلاق، جبـل التعـاية إال فعـالوقزمه نون ـفإنه يل

وز ــه ال يـر أنـوذكعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و، ( )"مـذلك َبهه باالس

يث ـىل ذلك بالجـاع حـواستشـهد ع، اية من فعـل التعجـبـون الوقــذف نـح

ا ـكم؛ وقايةـذف نون الـوز حــ أنه ال يرييـواعد البصـيه قـفالذي تقتض" :الـق

بحذف   !نيَس ما أْح  :وحكى الكوفيون، وضبني خالدٌ ، أكرمني زيدٌ  :وز يفـال ي

، والصحيح ما قاله ( )"ن ُيمل عىل الشذوذ وال يقاس عليهأفينبغي ، ن الوقايةون

 .أبو حيان

  إىل أنه ال ( ترخيم صلمعة بن قلمعة)ذهب يف مسألة  عصفورٍ أن ابن حّيان ذكر أبو

أبو تعّقب و، املجهول الذي ال ُيعرفألنه كنايٌة عن ؛ يوز ترخيم صلمعة بن قلمعة

معة بن ـصل :يمـوز ترخــأنه ال يعصفوٍر م ابن ـزع" :فقالعصفوٍر ابن حّيان 

الفه ألنه ـاة يــالق النحـوإط، رفعذي ال يُ ـول الـاملجهألنه كنايٌة عن ؛ ةـقلمع

لمية ـرف للعـه من الصـبدليل منع  جـنسٍ م ـفإنه عل، مهـولٍ عن   كـنايةً ان ـوإن ك

الق النحاة ـوإط :اع عندما قالـبالجحّيان د أبو ـاستشه، و(3)"يثـوالتأن

                                                           

 . 7/  عصفور  شح جل الزجاجي البن(  )

 .46 / 2 التذييل والتكميل (  )

ب( 3) َ  .6   / 7 ارتشاف الَّضر
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واز ترخيم صلمعة بن ـىل جـت عـاة أجعـور النحـعىل أن جه  دليٌل وهذا ، فهـالـي

 .والصحيح ما قاله أبو حيان ،قلمعة

  ا إذ( َفَعل)أن ( مضارع الثالثي الدال عىل الغلبة باب)يف مسألة عصفوٍر ذكر ابن

ابن حّيان أبو تعّقب و، بضم العي( َيْفُعل)عىل  امضارعه أبدً فإن  ،كانت للمغالبة

( َفَعل)ما يقتيض قص ذلك عىل ما أصله عصفوٍر ويف كالم ابن " :فقالعصفوٍر 

كان  فإن" :فقالبالجاع حّيان واستشهد أبو ، ( )"بصحيٍح وليس ، بفتح العي

أم ، كان أصله َفَعل  سواءٌ ( يْفُعل)ىل ـارعه عـريي أن مضـب البصـملغالبٍة فمذه

 .والصحيح ما قاله أبو حيان ،( )"اا أم الزمً متعديً ، أم َفُعل، لَفعِ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ب (  ) َ  .75 /  ارتشاف الَّضر

 .75 /  املرجع السابق (  )
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 العلة :املبحث الرابع

 

 :معناها لغةً 

وقال ابن ، ( )معلوٌل فهو ، مرض :وُعّل النسان ِعلة، عليٌل فهو ، َمِرض :فالن َعلر 

منعه  ا ثانيً كأن تلك العلة صارت َغاًل ، حاجتهشغل صاحبه عن ياحلدث  :الِعلة :منظورٍ 

 .( )سبٌب أي  :وهذا ِعّلٌة هلذا، عن َغله األول

 : (3)اعتــالالت النحـويي صنفان

   ٌتطرد عىل كالم العرب وتنساق إىل قانون لغتهم  علة. 

   ٌدهم يف ـم ومقاصـشف عن صحة أغراضهـوتك، تهممُتْظِهر حك علة

إال ، بوهي واسعة الشع، د تداواًل وأَ، اًل وهم للوىل أكثر استعام ،موعاتـوضم

لة ــ ع  اعٍ ـسملة ـع :يـوه، ارين نوعً ـوعش  أربعةٍ ىل ـا عـرة منهوـهـدار املشــأن م

 ـاسلة ــ ع  بيهٍ ـتش
ٍ
لة ــ ع  يدٍ ـتوكلة ــ ع  فْرٍق لة ــ ع  قالٍ ـاستثلة ــ ع  تغناء

ـ علة   مشاكلةٍ عىل املعـنى ـ علة   مْحـلٍ ة ـ عل  نقيضٍ ـ عــلة   نظريٍ ـ عــلة   تعـويضٍ 

ـ علة   تغلـيٍب ـ علة   جـوازٍ لة ــ ع  وجـوٍب ـ علة   وماورةٍ   ُقْرٍب ـ علة   معادلةٍ 

                                                           

 .3 6املعجم الوسيط (  )

 .3202لسان العرب (  )

 .76 االقرتاح للسيوطي ( 3)
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لة ــ ع  تليلٍ لة ــ ع  أصلٍ ـ عـلة   حـالٍ لة داللة ــ ع  تـفيٍف لة ــ ع  اختصـارٍ 

 .ـ علة أْوىل  تضاد  ـ علة   إَعارٍ 

 اأوضاعً   مستنـبطةٌ وإنام هي ، موجــبةً و ليست ــلل النحـع :يـزّجاجوقال ال

 .( )ليس هذا من تلك الطريق، ولة هباـوجبة للَياء املعلـلل املـوليست كالع، اييسـومق

 :( )وهي  أضٍب ي علل النحو إىل ثالثة زّجاجقسم ال

  ن وال ألنا مل نسمع نح، وهي التي يتوصل هبا إىل تعلم كالم العرب :تعليميةٌ   علٌل

 .فقسنا عليه نظريه اوإنام سمعنا بعًض ، اغرينا كل كالمها منها لفظً 

  وملَ وجب ، قائمٌ  اإن زيدً  :ولهـيف ق، ا بإننصبت زيدً  :أن يقال ملن قالك :قياسيةٌ   علٌل

ارعت ـواتا ضـألّنا وأخ :ولـذلك أن يق واب يفـفال؟ مـاالس( إنّ )ب ـأن تنص

املنصوب ف، ارعتهـفُحملت عليه فأعملت إعامله ملّا ض، مفعولٍ دي إىل ـل املتعـالفع

تشبه من األفعال ما فهي ، اواملرفوع هبا مشبه بالفاعل لفظً ، اهبا مشّبه باملفعول لفظً 

م مفعول  .َبه ذلكأضب أخاك حممٌد وما  :نحو، عله فاعىل هُقد 

  ؟ َاهبت هذه احلروف األفعال  جهةٍ فمن أي  :مثل أن يقال :نظريةٌ   جدليةٌ   علٌل

أم  ،أم املرتاخية، أم احلادثة احلال، أم املستقبلة، أباملاضية؟ وبأي األفعال َبهتموها

 كل  ...مهلةٍ املنقضية بال 
ٍ
  داخٌل عن هذه املسائل فهو  ااعتل به املسؤول جوابً   يشء

 .يف الدل والنظر

                                                           

 .64اليضاح يف علل النحو (  )

 .67، 64املرجع السابق (  )
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بالعلة يف مواضع حّيان فاحتج أبو ، اا كبريً ة النحوية اهتاممً بالعلحّيان وقد اهتم أبو 

 :وهي  عديدةٍ 

 إىل أنه ال  (ال سيام)ياء تفيف )يف مسألة ب ـذهعصفوٍر أن ابن حّيان ر أبو ـذك

  كـالمٍ فظ من ـمل ي ألن ذلك؛ وز التخفيفـال ي :فقال( ال سيام)وز تفيف ياء ـي

رب عىل ـم املعـاء االسـيفها يؤدي إىل إبقـألن تف؛ يه القياسـوال يقتض، فصـيٍح 

  إضافةٍ وال يف حال   إفرادٍ يف حال  وظٍ ـري حمفـوذلك غ، حرف علةٍ وثانيها ، حرفي

أبو تعّقب و ،( )ان عن القياسـوها خارج، مالٍ هم ُفوك وذو ـء من قولـاإال ما ج

وز ـي :حيث قال، (ال سيام)تفيف ياء  فذهب إىل أنه يوزعصفوٍر ابن حّيان 

ر ـمع ظاه اوقوفً ة ـي الكلمـذوفة عـون املحـذلك أن تك، و(ال سيام)يف ياء ـتف

وإن ، ي أن يكون املحذوف العياألوىل عند" :ستشهد بالعلة فقالفا، ( )فظـالل

العي ن املحذوف الالم لردت ألنه لو كا، مع الظاهر اكان أقل من حذف الالم وقوفً 

العي أي حّيان بو أحذف ، (3)"سوما ال :فكان يقال، لزوال املوجب لقلبها اواوً 

فلو حذف ، ذفـي أقل من الالم يف احلـالعفإن  ،من ذلك عىل الرغم، الياء األوىل

لزوال املوجب لقلبها ، استقلب الياء األوىل واوً ، العيوأبقى ، الالم أي الياء الثانية

والصحيح ما قاله  ،فتقلب الواو ياءً ، ساكنٌ وهو اجتامع الواو والياء والسابق منهام 

 .ابن عصفور

                                                           

 .6  /  ، وهع اهلوامع 352/ 0التذييل والتكميل (  )

ب (  ) َ  . 77 / 3ارتشاف الَّضر

 .6  /  ، وهع اهلوامع  35/ 0التذييل والتكميل ( 3)
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 أنه ( املعرف بألنصب تابع ما أضيف إليه اسم الفاعل )يف مسألة عصفوٍر ابن  ذكر

أو   مثنًى كان فإن  ،مقرتنٍ باأللف والالم أو غري  ايلو أن يكون اسم الفاعل مقرتنً  ال

ض عىل ـع واخلفـعىل املوض بـالنص، ضـب واخلفـاز النصـج  المةٍ ـسجع 

صب ال يوز كفقد نوما أجازاه من ال" :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و، ظـاللف

فذكر أن املحرز الذي ، ىل ذلك بالعلةـد عـواستشه، ( )"املحرز ملوضع النصب

جاز ؛ فلذلك النون عندما ُحذفت للطولل ـوز وهو أنه جعـذكره األبذي ال ي

افة كأنام ـألن إذا حذفت النون لإلض؛ صحيٍح وهذا غري ، الةـالنصب يف هذه احل

بحذف النون يزول فإن  ،وكذلك، نون تتنزل منزلة التنوينألن ال ؛ذف التنوينـح

فإن  وبالتايل، نصب ال يوز مع تقدير حذف النون لإلضافةألن ال ؛موجب النصب

فعندما نحذف النون للطول ونقّدرها كأننا ، ذف التنوينـوز مع حـال يالنصب 

 .والصحيح ما قاله أبو حيان ،ال يوز النصب؛ فلذلك قمنا بلفظها

  أن عطف البيان ( رتبة تعريف عطف البيان ومتبوعه)يف مسألة عصفوٍر ابن وذكر

عطف ل ـالرجأن يكون ( مررت هبذا الرجل) :وـأعرف من املبي حيث أجاز يف نح

اوي يف رتبة ـرتط التســوال يش" :فقالوٍر ــعصفابن حّيان أبو تعّقب و، بيانٍ 

ة ـون ذا المـأن تك( ذا ذا المةـه يا) :ولكـويه يف قـاز سيبـد أجـفق، ريفــالتع

                                                           

ب (  ) َ  .50  / 7ارتشاف الَّضر
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( ذا المة)عندما جعل ، كالمه بقول سيبويهحّيان وعلل أبو  ،( )"وبداًل  عطف بيانٍ 

 .،والصحيح جواز األوجه الثالثة فائًقا ومفوًقا ومساوًياوبداًل  عطف بيانٍ 

  إال  تعّلٍق أن حروف الر ال بد هلا من م (الكاف تعّلق)يف مسألة عصفوٍر ذكر ابن

 تعّلقي" :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و، حروف الزوائد وذكر منها الكاف

للخفش وتبعه ابن  اخالفً ، به سائر احلروف تعّلقذي تالكاف بالكون املطلق ال

بالكون  تعّلقوأّنا ت، تعّلٍق علل كالمه بأن جيع احلروف ال بد هلا من م، ( )"عصفورٍ 

 اف ـالك تعّلقم من كالمه أنه إذا مل تـفيفه ،لقـاملط
ٍ
يف  ن هلا عمٌل ـمل يك بيشء

 .والصحيح ما قاله أبو حيان ،لةـالم

 ذي ـم الـأن القس( بنفسه وبحرف الر الفعل املتعدي)ألة ـيف مسعصفوٍر ر ابن ـذك

رفته إال ـيل إىل معـال سب رف جر  ـحب تارةً ه وـبنفس تارةً د ـدى إىل واحـيتع

ستعامل صارا وملا تساويا يف اال" :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و، اعــبالسم

فيه ر وكث، ملن منع هذا القسم وزعم أن األصل فيه حرف الر اخالفً ،  برأسهقساًم 

بأن الفعل  وعلل ذلك، (3)"عصفورٍ وصحح هذا القول ابن ، األصل والفرع

 (فوه غرفُ )و ،تحـأي انف( فاه فغر) :وــنح، هـبنفس اا ومتعديً ون الزمً ـالواحد قد يك

 :نحو، أخرى تارةً وبحرف الر  تارةً بنفسه  اوقد يكون ذلك متعديً ، تحـأي انف

                                                           

ب (  ) َ  .644 / 4ارتشاف الَّضر

 .2 5 / 4املرجع السابق (  )

 .200 / 4املرجع السابق ( 3)
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فسه أي التعدي مرًة بن-فلام تساويا يف االستعامل ، وَكرُت لزيدٍ  ازيدً َكرُت 

 .والصحيح ما قاله ابن عصفور ،برأسه صارا قساًم  -وأخرى بحرف الر

  مرفـوعةٌ كّلام أن  إىل (إعراب كلام) يف مسألةذهب عصفوٍر أن ابن حّيان وذكر أبو  

وجلة ، حمذوٌف ائد عىل املوصوف ـوالع، موصـوفةٌ   نكـرةٌ ( ما)و ،داءـعىل االبت

يف هذا كّلام  :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و، الرشط والزاء يف موضع اخلب

أنت  :وتقديره، يه جواب الرشطـيدل عل  حمـذوٌف والعامل ، منصوٌب عىل الظرف

ال تأت إال ( ما)وعلل كالمه بأن ، وما هي املصدرية التوقيتية، كان كذاكّلام طالٌق 

 .والصحيح ما قاله أبو حيان ،الداخلة عليها لتأكيد العموم (كل)و، بمعنى العموم
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 استصحاب احلال :املبحث اخلامس

 

 :اللغةمعناه يف 

اه إىل ــدع :لــحب الرجـواستص، رهـعاَ :اَحَبهـوص، َصِحبه يْصَحبه ُصْحبةً 

ح  .( )فقد استصحبه اوكل ما الزم َيئً ؛ بهـالص 

سأله أن يعل  :ويقال استصحبه اليشء، الزمه :اليشءاستصحب  :ويف املعجم الوسيط

 .( )يف صحبته

 :اًح معناه اصطال

إبقاء حال اللفظ عىل ما يستحقه يف األصل عند عدم دليل " :عرفه ابن األنباري بقوله

 .(3)"النقل عن األصل

إذ األصل فيام ؛ يناهضه  دليٌل اعتبار الواقع إذا مل يقم " :وعرفه األستاذ سعيد األفغاين بأنه

 .(4)"اأن يكون مباًح   موجٌب وال   مانعٌ فيه مل يرد 

                                                           

 .422 / 4لسان العرب (  )

 .725املعجم الوسيط (  )

 .46الغراب ( 3)

 .23 يف أصول النحو ( 4)
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ال يوز التمسك به ما  ؛ وهلذااستصحاب احلال من أضعف األدلة" :وقال ابن األنباري

أال ترى أنه ال يوز التمسك به يف إعراب االسم مع وجود دليل البناء من ؛ دليٌل وجد هناك 

ال يوز التمسك يف بناء الفعل مع وجود دليل وكذلك  ،َبه احلرف أو تضمن معناه

 .( )"وعىل هذا قياس ما جاء من هذا النحو، العراب مع مضارعته االسم

واملراد به استصحاب حال ، اعلم أن استصحاب احلال من األدلة املعتبة" :اوقال أيًض 

حتى ، واستصحاب حال األصل يف األفعال هو البناء، األصل يف األسامء وهو العراب

 .( )"يوجد يف األسامء ما يوجب البناء ويوجد يف األفعال ما يوجب العراب

من األصول  اًل أنه استعان باالستصحاب وجعله أصأيب حّيان  تعّقباتتبي من خالل 

 :ذلك ومن، ةاملعتب

 ( أنْ )أّن  (واهلل أن لو فعلت :يف نحو "أن"معنى )ألة ـيف مسوٍر ـعصفابن ر ـذك

إىل أّنا يف وٍر ـعصفذهـب ابن " :الـفقوٍر ـعصفابن حّيان أبو تعّقب و، رابطـةٌ 

حيح ما ذهـب إليه ـوالص، يهـلت علـما دخو (لو)واب ـوال، رابطـةٌ ذلك 

فاستدل أبو ، زائدةً  والقسم( لو)التي بي ( أنْ ) سيبويهجعل حيث ، (3)"ويهـسيب

 .والصحيح ما قاله أبو حيان ،زائدةً ( أنْ )األصل أن تكون  حيث، باألصلحّيان 

                                                           

 . 4 ملع األدلة (  )

 . 4 املرجع السابق (  )

ب ( 3) َ  . 66 / 4ارتشاف الَّضر
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  وما ، ما أهوجه)أن ( ما َذ من أفعل يف التعجب)يف مسألة عصفوٍر ابن ذكر

فتحفظ وال يقاس   َاّذةٌ ( وما أَنعه، وما أنوكه، وما أطوله، وما أقبحه، أحسنه

المه ـىل كـتدل عـواس، َاّذةً فذكر أّنا ليست عصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و، عليها

ما  :ولـندما نقـفع، لـلة بي المـب واملفاضـالتعج( أفعل)يف ل ـأن األص

والصحيح ما قاله أبو  ،َاّذةٍ  غريفإنه جعلها ؛ فلذلك تريد أنه كثري احلسن، سنهـأح

 .حيان

  يف ( أنا)أن إثبات ألف ( يف الوصل "أنا"إثبات ألف )يف مسألة عصفوٍر ذكر ابن

عىل نية الوقف فِقَصُ زمن الوقف يوهم وصاًل، وتعقب أبو حيان   جائزٌ الوصل 

خالًفا ملن أطلق وتأول قراءة من أثبتها وصاًل مثل هزة القطع وهو  " :عليه فقال

 .، والصحيح ما قاله أبو حيان( ) "عصفورٍ ابن 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           

ب(  ) َ  . 30 /7ارتشاف الَّضر
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 االستحسان :املبحث السادس

 

 :اللغةمعناه يف 

 .( )ضد القبح ونقيضه :احلُْسن

عده  :حسنهواست، فهو حسٌن وهي حسناءُ ، َجُل :اَحُسن ُحْسنً  :يف املعجم الوسيطو

ذ بام هو أرْفق ـواألخ، اسـرك القيـت :انـواالستحس، فضلاأل :واألحسن، احسنً 

 .( )للناس

 :امعناه اصطالًح 

فذهب بعضهم إىل ، اعلم أن العلامء اختلفوا يف األخذ باالستحسان" :قال ابن األنباري

به   مأخوذٌ وذهب بعضهم إىل أنه ، به ملا فيه من التحكم وترك القياس  مأخوذٍ أنه غري 

هو  :م من قالـومنه ،"ول لدليلٍ ـو ترك قياس األصـه :م من قالـفمنه، واختلفوا فيه

 .(3)"تصيص العلة

                                                           

 .055لسان العرب (  )

 .54 املعجم الوسيط (  )

 .33 ملع األدلة ( 3)
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وترك ، ملا فيه من التحكم؛ ال :وقيل ،يؤخذ به :فقيل، وقد اختلف يف األخذ به

 .( )القياس

اع ـمن االتس اإال أّن فيه ضبً ؛ غري مستحكمةٍ   ضعيفةٌ وِجَاُعه أن عّلته " :ابن جني  وقال 

 :مـو قوهلـنح؛ ضـرورةٍ ري ـل من غـف إىل األثقـك األخـمن ذلك ترك، رفـوالتص

  علةٍ من غري استحكام  ا ترى أّنم قلبوا الياء هنا واوً أال؛ ونحو ذلك، والبقوى، الفتوى

 .( )"أكثر من أّنم أرادوا الفرق بي االسم والصفة

مثال ذلك أ هتعّقباتض ـان يف بعـان باالستحسـأنه استعأيب حّيان  تعّقباتتبي من خالل 

 :يف

  " عىل ( يمي اهلل)أن نصب ( ناصب يمي اهلل يف القسم)يف مسألة عصفوٍر ابن ذكر

ن عندي ـاألحس :فقالعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و، (ألزم نفس يمي اهلل)تقدير 

 :فيكون التقدير، واحـدٍ إىل  متعد   لٍ ـب بفعـونظائرة أن ُينص ب يمي اهللـيف نص

وذلك ، واحـدٍ إىل  متعد  أن ُينصب بفعٍل حّيان ن أبو ـفاستحس، (3)"وألتزم يمي اهلل

 .عصفور، والصحيح ما قاله ابن من االتساع والتصف  ضٌب أن االستحسان فيه 

 اـرفً ـدر إذا كان معـأن املص( ادر مموعً ـال املصـإعم)ألة ـيف مسعصفوٍر ابن ر ـذك 

 :الـفقعصفوٍر ابن حّيان أبو تعّقب و، لـيعمأن ن ـباأللف والالم فاألحس

                                                           

 .23 أصول النحو ارتقاء السيادة يف علم (  )

 .33 /  اخلصائص (  )

ب ( 3) َ  .566 / 4ارتشاف الَّضر
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ن بن ـب أيب احلسـوهو مذه ،االه مموعً ـوز إعمــ أنه ال يإىل ومٌ ـب قـوذه"

أنه ال يوز إعامل املصدر حّيان فاستحسن أبو ، ( )"ختار ويؤولأوإياه ، سيده

، والصحيح عند بعض النحاةبه   مأخوذٍ وغري ، ضعيفةٌ فاالستحسان علته ، امموعً 

 .ما قاله أبو حيان

  وز أن ـأنه ال ي( رف بألـاف واملعـدر املضـعمل املص)ألة ـيف مسعصفوٍر ذكر ابن

املصدر ال يعمل إال باحلمل عىل ؛ وذلك ألن ف والالمـرف باأللـدر املعـيعمل املص

ب أبو حيان عليه ـوتعق ،لـه بالفعـفلام عّرف زال َبه ،نكـرةٌ ل ـل والفعـالفع

ال املنون أحسن من إعامل ـ، وإعممن قسيميه ـناله مضاًفا أحسـإن إعم " :فقال

واملنون  ،مضاًفا أحسن من املنون وذي أل إعامله، فاستحسن أبو حيان ( ) "ذي أل 

، والصحيح أنه ال فرق بي إعامل املصدر عمل فعله بي كونه أحسن من ذي أل

 .مضاًفا أو مرًدا أو حمىًل بأل

 

 

 

 

                                                           

ب ( ) َ  .70  / 7ارتشاف الَّضر

 . 6  /7ملرجع السابق ا(  )
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 اخلامتة

 

 :وبعد، اا ونذيرً ا ومبرًش بعثه ربه هاديً والصالة والسالم عىل َمن ، ارً خآ واحلمد هلل أواًل 

بيف أيب حّيان كان أحد مصادر عصفوٍر البن فإن كتاب شح المل  َ من  ارتشاف الَّضر

وقد ، وأكثر النقل عنهعصفوٍر البن من شح المل حّيان ولقد أفاد أبو ، لسان العرب

وبعد دراسة هذه ، رأيه فيها اأو مضعفً عصفوٍر ا ابن مطئً حّيان كان أبو ف، ه لهتعّقباتتعددت 

 :املسائل ومناقشتها وصل البحث إىل ما يل

  التعقبات  واالعرتاضات واملؤاخذات واالستدراكات توضيح معنى. 

  أثبت البحث أن بعض التعقبات التي تعقب فيها أبو حيان عىل ابن عصفور مل تكن

 .موجودة يف كتب ابن عصفور، فربام كانت يف كتبه التي مل تصل إلينا

  ظهر من خالل البحث أن األسلوب الذي اعتمده أبو حيان يف تعقباته عىل ابن

 .عصفور ينزع إىل السهولة وطرح التكلف ، والبعد عن الدل املنطقي املغاىل فيه

  وكتاب ( شح المل البن عصفور)اعتمد أبو حيان يف أكثر نقله وآرائه عىل كتاب

ب) وبعض كتب ابن عصفور التي مل تصل إلينا أمثال كتاب شح المل ( املقر 

 .الصغري
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  اع ـياس والجـاع والقـالسم :ويةـول النحـاألصه عىل تعّقباتيف حّيان اعتمد أبو

يكثر من االعتامد عصفوٍر بينام كان ابن ، واالستحسان، واستصحاب احلال، لةـوالع

 .عىل القياس

  فيها  ارائه متبعً من آ اولكن كان هناك القليل جدً  ،بصيييف آرائه الحّيان تبع أبو

 .الكوفيي

ل ـزاء يوم الفصـل الـأفضحّيان  اوأبعصفوٍر ابن  :لمامي الليليفجزى اهلل ا

وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد خاتم ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي، زاءـوال

 .وعىل آله وصحبه أجعي، األنبياء وسيد املرسلي
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 الفهارس الفنيـــة

 فهرس اآليات القرآنية. 

 الشعرية لشواهدفهرس ا. 

 فهرس األعالم. 

 فهرس املصادر واملراجع. 

 فهرس املوضوعات. 
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 فهرس اآليات القرآنية :أواًل 
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 37  البقرة  7  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ 

 75  آل عمران 42 چڇ  ڇ  ڇ  چ 
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 30  النساء 76 چک   گ   گ  گ  گ  ڳ  چ 

 66  النساء 50 چۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ 

  6 ـ  75  النساء 62 چہ  ہ   ہ  ھ  چ 

 60  النساء 3   چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    چ 

 35  املائدة 64 چ ىب        يب  جت  حت  خت  متچ 

  6  املائدة 6   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

 64  األنعام 3  چۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  چ 

 66 ـ  73  األنعام 63 چڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

 75  األنعام 6   چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 7   األعراف 6  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ 

     األعراف  6 چگ  گ  چ 

 60 ـ  77 األعراف  3  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

 2   األعراف 72  چ ٺ  ٺ  ٺچ 

  4 األعراف    چٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ 

 60  األنفال 6  چچ  ڇ  ڇ  چ 

 66 ـ  35 األنفال  4 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 
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 35  هود 30 چ ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀچ 

     يوسف 43 چی   ی  چ 

 يوسف 67 چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

ـ  70 ـ  75 

 65 

 63  يوسف 07 چەئ  ەئ  چ 

    يوسف 66 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 73 الرعد 6  چگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  چ 

 40 إبراهيم    چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ 

 36 النحل 73 چ ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یچ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ 

 چڀ  

 37  النحل 53

 02 الرساء 56 چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

 66 ـ  73  مريم 2  چں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ 

 76 احلج 40 چٺ  ٿ   ٿ  چ 

 37 النور   چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ 

 37  النور 4  چک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  چ 

 63  النور 73 چجب  حب  خب  مب  چ 
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  

 چچچ  چ   ڇ  ڇ  

 36 النور 62

     النمل  5 چۅ  ۅ  چ 

 النمل 04 چھ  ے         ے    چ 

ـ  73ـ  46

 65 

    العنكبوت 33 چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ 

 0  العنكبوت 42 چ ٺ  ٺ  ٿچ 

 70 العنكبوت 62 چں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چ 

  4 لقامن 3  چڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  چ 

    ـ  6 لقامن 4  چڇ  ڍ     ڍ  ڌ   چ 

 40 السجدة 3 چ ڀ  ڀ     ٺچ 

 74  األحزاب 7  چ ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇچ 

 64  يس   چڦ  ڦ  چ 

 42  الصافات 6 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

  4 الصافات 45 چېئ  ىئ    ىئ  چ 

 63  ص  0 چجح   مح  چ 
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 64 الشورى    چ ٺ  ٿ        ٿچ 

 04 املمتحنة   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ 

  7ـ   7  امللك 2  چہ  ھ  ھ   ھ      ھ  ے  چ 

  7 امللك    چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅچ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ى  چ 

 چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   

 30  نوح 5

 67 ـ  0  الن 6  چٿ  ٿ  چ 

 00 النفطار 6 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     چ 

 چے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ 

ـ  4 

 7 

 33 ـ   3  البلد

 64 الضحى 3 چڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ 
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 الشعرية شواهدفهرس ال :اثانيً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 
 

 الصفحة القائل البحر القافية

  5 مهول القائل الطويل  يتقّلُب 

 46 علقمة الفحل الطويل قليُب 

 54 مهول القائل البسيط القرِب 

 56 حسان بن ثابت الوافر املشيِب 

 33 منقذ بن الطامح البسيط للشيِب 

 الطويل رِب ثبي

، والبن ُعبيد األَجعي، المرئ القيس :نسب ألكثر من َاعر

 6   وللشامخ ، ولعلقمة

 62  امرؤ القيس الطويل املذأِب 

 53  مهول القائل الطويل يزيدُ 

م الطويل عاهدُ   62 ةذو الر 

دِ   62  طرفة بن العبد الطويل املتور 

  6 طرفة بن العبد الطويل ملدي 

 76  أليب صخر اهلذيل  الطويل  القطر

  6 مهول القائل اخلفيف ُيرْس 

 04 األعشى املتقارب عارا

  6 الفرزدق الطويل  الفجرا
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 66  مهول القائل البسيط حذرا

 4  أوس بن حجر الطويل غامرُ 

 64  أليب ذؤيب اهلذيل  البسيط اآلُس 

 53 مهول القائل املتقارب الرضا

 5   أعشى قيس البسيط الفنعا

 37  املرار األسدي  الطويل مْسمعا

 30 مهول القائل البسيط فزُع ـ الطمعُ 

 0  مهول القائل الوافر العتيق

  3  مهول القائل املتقارب األجْل 

 06 مهول القائل الرمل وغْل 

 44 مهول القائل اخلفيف وأفوُل 

 44 مهول القائل البسيط أجلِ 

  5 المرئ القيس الطويل ُجْلُجلِ 

 67  المرئ القيس الطويل تنجل 

 65  المرئ القيس الطويل أوصايل 

 34  املرار بن منقذ الوافر املقيلِ 

 3  علباء بن أرقم الطويل السلم
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  3 أليب ُمْكِعت البسيط ناما

 06 محيد بن ثور اهلاليل الوافر السناما

 47 مهول القائل اخلفيف استديام

 5  املسيب بن علس الطويل مظلمُ 

 46 علقمة الفحل  البسيط مشكومُ 

 72 وللجحاف بن حكيم، لزفربن احلارث الطويل الئمُ 

  5  حممد األحوص الوافر احلسامُ 

 73  عنرته بن َداد الكامل ضمضمِ 

 74  زهري بن ربيعة املزين الطويل يطمِ 

 44 عمري َييم التغلبي الكامل وليانا

 36 أبو املطاع بن محدان الطويل يكون

 72 أفنون التغلبي البسيط باللبن

  2  النابغة العدي الوافر هجاين

 57  عمرو بن معدي كرب الوافر فليني

 66  لسحيم بن وثيل الوافر تعرفوين
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 فهرس األعالم :اثالثً 
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 الصفحــــــــــة االسم

 األبذي

56 ،50 ، 24 ، 26 ،  5 ،  0 ، 35 ، 30 ، 36 ، 76 ، 75 ،

 70 ، 60  

  6  األمحر

 53،  5، 66، 67، 63 األخفش

 03 ، 5  ، 02، 60، 36 األَموين

 65  األعلم

   2 ، 53،  5 ابن األعرايب

 6  ، 5  ، 6  ،  2 ،  2 ، 22 ، 66 ، 00  ابن األنباري

 02 ُأيب بن كعب

 62  ابن أصبغ

 6  ، 55، 56 ابن بابشاذ

  6  ابن بري

 65 ،  7 البغدادي

 37  أيب بكر بن عاصم

 3   الرجاين

 70 ، 75 ، 76 ، 43 الزويل
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  72  أبو جعفر الرعيني

 34 ،  6 الوجري

  6  الوهري

 2  ، 27 ،  6 ، 66 ، 6  ، 2  ، 07، 53 ابن جني  

  5 أبو حاتم

 02  ابن احلاج

    ، 50 أبو احلسي بن أيب الربيع

  6  احلريري

 26  حسي رفعت حسي

  6 ، 3  اخلليل بن أمحد 

  6 ، 67 ، 63 ، 74 ،  7  ابن خروٍف 

  5 ، 65 خالد األزهري

 66، 64 الدباج

  6  ، 43،  4 ابن درستويه

 46 ، 40 ، 43 ، 33 ، 2  ، 06،  7،  3 الريض

  3 ، 32  زّجاجال

    ، 67  يزّجاجال
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 62 ، 06  الزركيش

 64 ، 3  ، 2  ، 67 الزمرشي

 6  الزبيدي

  6  السهيل

 السيوطي

37 ،44 ،72 ،7  ،76 ،5  ،53 ، 33 ، 4  ، 5  ، 00 ، 62 ،

 6  ، 6  ، 27 

 04 ،07 ابن الرساج

  6 ، 5   ابن سيده

 سيبويه

 3 ، 6،  5 ،3  ،35 ،70 ،62 ،55 ،62 ،67 ،66 ، 2  ، 2  ،

 26 ،    ،  3 ،  5 ، 02 ، 0  ، 6  

  6  أبو سهل

 6   سعيد األفغاين

  6 ، 04 ، 33 ، 7  ،  6، 02 الشاطبي

 75 ،  3 ، 0  ، 2   الشلوبي

  4 ،  3، 6  ابن الشجري

  34 ، 62، 06 الصبان

  6 ابن الضائع
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 55، 56 ابن طاهرٍ 

 ،67 ، 75 ، 76 ،  3 ، 32 ، 2  ،  5،  3، 6  الفاريس أبو عل  

  6  أبو عمرو بن العالء

  5 ، 67 ، 76 ،    ،  2 ،  6، 53، 66، 76، 36، 6  ابن عقيلٍ 

 02، 56  بن مسعود عبداهلل

  7 ،  4 ، 34 ، 0  ، 60،  6، 36، 6  عباس حسن

 07 ، 53  غني الدقرعبدال

  6 ، 76 ، 75 ، 76 ، 72 الفراء 

 27  الفريوز آبادي

  6 ، 00  ابن فارس

  0، 47 فاضل السامرائي

  6 ، 3  الكسائي

 76 ، 75 ، 76 ، 50،  0،7  املبد

 50، 65، 4 ، 3  املالقي

 03 ،  0 ، 56 ،  5 ، 70 ، 66، 62، 60،  6، 73، 4 ، 3  املرادي

 65، 02 املكودي

،    ، 2  ، 26 ، 25 ،  2 ، 66، 06، 53، 30، 4 ، 3 ، 4  ابن مالٍك 
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  3 ،  2 ،  7 ،  6 ،  5 ، 72 ، 76 ، 5  ، 56 ، 0  ،

 0  ، 6  

  2 ، 66 أبو موسى

 2  ، 27  ابن منظور

  72  مصطفى الغالييني

  2  عزيزعبدالحممد حسن 

    حمي الدين بن درويش

 0   حممد عيد

  53،  5،    النحاس

 7  ناظر اليش

  6 ، 42 ،  5، 65، 67،  6، 6 ، 7  ابن هشامٍ 

 6  ، 7   اللخمي ابن هشامٍ 

  6  هشام الَّضير

 75  ابن يعيش

 70 يونس
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 فهرس املصادر واملراجع :ارابعً 
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 :الرسائل العلمية :أواًل 

 بن مرعي  أليمن، رسالة ماجستري، البن احلفيد، االختيارات النحوية والصفية

 .هـ6 4 هـ  ـ 0 4 ، جامعة أم القرى، العمري

  اختيارات أيب بكر الشنواين وآراؤه النحوية يف كتابه الدرر البهية عىل شح

األزهرية، رسالة ماجستري، لعبداهلل بن مصطفى الشنقيطي، جامعة أم القرى 

 .هـ6 4 هـ ـ 0 4  

 رمحن عبدالللدكتور سيف ، اعرتاضات النحويي لسيبويه يف شح الكتاب للسريايف

 .هـ 7 4 كلية اللغة العربية بجامعة المام بالرياض عام ، العريفي

  اعرتاضات الريض عىل ابن احلاجب يف شح الشافية ـ ماجستري ـ مهدي بن عل

 .هـ  4 هـ ـ 2 4 ، جامعة أم القرى، مهدي القرين

 جامعة أم ، لة ما جستريرسا، أليب جعفر الرعيني، اقتطاف األزاهر والتقاط الواهر

 .هـ 42 ، القرى

 رسالة ، الب يف شح طوال الغرائبـتاب منال الطـكوية يف ـائل النحـاملس

 .هـ4 4 ، جامعة أم القرى، لنارص حممد عسريي، ماجستري

 :الكتب واملصادر :ثانًيا

 رة ـالقاهتب ـامل الكــع، سيـت حـسي رفعـح، ويةــات النحـدراسـاع يف الــالج

 .م 2 2 ـ 



243 
 

 بريوت، دار الكتب العلمية، جالل الدين السيوطي، األَباه والنظائر يف النحو. 

 سي عبداحلتقيق ، داديـراج البغـل بن السـد بن سهـحمم، وـول يف النحـاألص

 .سسة الرسالةؤم، الفتل

 القاهرة، عامل الكتب، متام حسان، األصول. 

 م  22 بريوت ـ ، للمالييدار العلم ، خري الدين الزركل، األعالم. 

 التقدم بشارع حممد عل بمص، أليب الفرج األصفهاين، األغاين. 

 الدين بن حممد  لرمحن كامعبدالبكات ـأليب ال، رابـدل العـراب يف جـالغ

 .م675 مطبعة الامعة السورية ـ ، تقيق سعيد األفغاين، األنباري

 رفة ـملعا دار، يـيوطـالل الدين الســج، وـول النحـلم أصــرتاح يف عــاالق

 .م 226 امعية ـ ـال

 مكتبة ، تقيق جودة مبوك، أليب البكات األنباري، النصاف يف مسائل اخلالف

 .اخلانجي ـ القاهرة

 دار ، باركـقيق مازن املـت، يـزّجاجم الـأليب القاس، وـيف علل النح يضاحال

 .م656 بريوت ـ ، النفائس

 تقيق أمحد بن سعد قشاش الامعة ، حممد بن عل اهلروي النحوي، إسفار الفصيح

 .هـ2 4 السالمية ـ 

 رزاق عبدالتقيق ، ييى بن حممد الشاوي املغريب، ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو

 .هـ  4 العراق ـ ، دار األنبار، السعدي
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 ب من لسـارتش َ رجب عثامن  س، تقيقـرب، أليب حّيان األندلـان العـاف الَّضر

 .هـ0 4 حممد، مكتبة اخلانجي، القاهرة ـ 

 جال الدين بن يوسف األنصاري عبداهلل، ابن مالٍك الك إىل ألفية ـح املسـأوض 

 .بريوت، املكتبة العصية، املصي

 تقيق حممود ، هبة اهلل بن عل بن حممد احلسني العلوي، ريـايل ابن الشجـأم

 .القاهرة، مكتبة اخلانجي، الطناحي

 تقيق ، آباديمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة

 .دار سعد الدين، حممد املصي

 يق حممد أبو الفضل تق،  الزركيشعبداهللبدر الدين حممد بن ، البهان يف علوم القرآن

 .دار إحياء الكتب العربية، براهيمإ

 دار ، تقيق الدكتور عياد الثبيتي، أيب الربيعالبن ، يزّجاجالبسيط يف شح جل ال

 .هـ425 بريوت ـ ، الغرب السالمي

 دار الكتب ، حممد بن عل الشوكاين، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع

 .هـ0 4 بريوت ـ ، العلمية

 تقيق حممد أبو ، جالل الدين السيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويي والنحاة

 .هـ366 دار الفكر ـ ، إبراهيمالفضل 

 تقيق الدكتور حسن ، األندلسيب حّيان أل، التذييل والتكميل يف شح كتاب التسهيل

 .هـ0 4 دمشق ـ ، دار القلم، هنداوي
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 ستار عبدالتقيق ، السيد حممد مرتىض الزبيدي، اموستاج العروس من جواهر الق

 .هـ307 الرتاق العريب ـ ، أمحد فراج

  هـ2 4 الرازي، للرازي، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ، الطبعة الثالثة ـ تفسري. 

  رمحن عل عبدالتقيق ، للمرادي، ابن مالٍك توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية

 .هـ  4 القاهرة ـ ، دارالفكر العريب، سليامن

 هـ3 4 ـ بريوت ، دار الكتب العلمية، للمرادي، يف حروف املعاين ينالنى الدا. 

 هـ4 4 بريوت ـ ، املكتبة العصية، مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية. 

 دار العلم ، تقيق الدكتور رمزي بعلبكي، حممد بن احلسن بن دريد، جهرة اللغة

 .بريوت، للماليي

 َتقيق طه ، للصبان، مالٍك ابن وين عىل ألفية ـرح األَمـىل َـبان عـية الصـحا

 .التوفيقية املكتبة، سعد

 املكتبة العلمية، تقيق حممد عل النجار، بن جني  ال، اخلصائص. 

 سالم عبدالتقيق ، قادر البغداديعبدال، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب

 .هـ0 4 القاهرة ـ ، مكتبة اخلانجي، هارون

 هـ6 4 بريوت ـ ، دار املعرفة، تقيق محدو طامس، ديوان زهري بن أيب سلمى. 

 وت بري، لميةـتب العـدار الك، افعيـشعبدالطفى ـقيق مصـت، رئ القيسـن امديوا

 .هـ7 4 
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 ة ــع اللغـمم، رابييشـتـقيق مطـاع الط، ربــدي كـــرو بن معـديوان عم

 .هـ427 دمشق ـ ، ربيةــالع

 ع اللغة ـمم، تقيق أمحد اخلراط، للاملقي، رصف املباين يف شح حروف املعاين

 .دمشق، العربية

 ي الدين ـتقيق حممد حم، للَموين، ابن مالٍك وين عىل ألفية ـرح األَمَـ

 .بريوت، دار الكتاب العريب، ميدعبداحل

 والدكتور حممد  ،رمحن السيدعبدالتقيق الدكتور ، بن مالٍك ال، شح التسهيل

 .هـ2 4 ، هجر، املختون

 كريـاحلس، ذلييـار اهلـأَع حش د ـتار أمحـسعبداليق ـتق، ن بن احلسي الس 

 .القاهرة، مكتبة دار العروبة، راجـف

  هـ422 القاهرة ـ ، دار الرتاث، هباء الدين بن عقيل، ابن عقيلٍ شح. 

 دار ، تقيق الدكتور فخر الدين قباوة، اخلطـيب التبيزي، شح اختيارات املفضل

 .بريوت، الكتب العلمية

 بريوت، دار الكتب العلمية، االسرتاباذيريض الدين ، شح َافية ابن احلاجب. 

 الامعة ، تقيق نواف احلارثي، نعم الوجريعبداملحممد ، شح َذور الذهب

 .السالمية

 دار املأمون للرتاث، نعم هريريعبداملتقيق ، بن مالٍك ال، شح الكافية الشافية. 

 بنغازي، دار الكتب الوطنية، للريض، شح الريض عىل الكافية. 
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 تقيق الدكتور فاطمة ، رمحن صالح املكوديعبدال، ابن مالٍك ملكودي عىل ألفية شح ا

 .م663 جامعة الكويت ـ ، الراجحي

 إدارة الطباعة املنريية، ابن يعيش، شح املفصل. 

 تب ـدار الك، حممد باسلتقيق ، خالد األزهري، شح التصيح عىل التوضيح

 .هـ  4 بريوت ـ ، العلمية

 هـ6 4 بريوت ـ ، لكتب العلـميةا دار ،عصفورٍ البن ، ـيزّجاجَـرح جـل ال. 

  شح املعلقات التسع، أليب عمرو الشيباين، تقيق عبداملجيد ّهو، مؤسسة األعلمي

 .هـ   4 للمطبوعات، الطبعة األوىل، بريوت ـ 

 دار العلم ، غفور عطارعبدالتقيق أمحد ، بن محاد الوهري إسامعيل، الصحاح

 .بريوت، للماليي

 بريوت ، دار اليل، َمس الدين حممد السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع

 .هـ  4 

 دار األندلس، تقيق السيد إبراهيم حممد ،عصفورٍ البن ، ضائر الشعر. 

 تقيق حممد أبو الفضل ، حممد بن احلسن الزبيدي، طبقات النحويي واللغويي

 .القاهرة، دار املعارف، إبراهيم

 مص، دار املعارف، أمحد َوقي، الفن ومذاهبه يف النثر العريب. 

 بريوت، سسة الرسالةؤم، للفريوز آبادي، القاموس املحيط. 

 القاهرة، دار الفكر العريب، عزيزعبدالحممد حسن ، القياس يف اللغة العربية. 
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 القاهرة، مكتبة اخلانجي، سالم هارونعبدالتقيق ، سيبويه، الكتاب. 

 دالويـدار م، لمعــح أبو ـتـور سميـيق الدكـقـت، بن جني  ال، ربيةـيف العع ــاللم ،

 .م600 

 القاهرة، دار املعارف، البن منظور، لسان العرب. 

 هـ355 ، الامعة السورية، تقيق سعيد األفغاين، ابن األنباري، ملع األدلة. 

 السيد يد ـمعبداحلور ـقيق الدكتـت، يـاألندلسيب حّيان أل، ريفـاملبدع يف التص

 .هـ 42 مكتبة دار العروبة ـ ، طلب

 دار ، د كامل بركاتـيق حممـقـت، بن عقيلٍ ال، وائدـيل الفـىل تسهـاعد عــاملس

 .دمشق، رـالفك

 عة ـمطب، دـاطر أمحـيق حممد الشـتق، اريسـل الفـأليب ع، رياتـائل البصـاملس

 .القاهرة، دينـامل

  دار ، ويوسف جيل الزعبي، عل توفيق احلمد، النحو العريباملعجم الوايف يف أدوات

 .األردن، األمل

 مص، ق الدوليةومكتبة الرش، ممع اللغة العربية، املعجم الوسيط. 

 ئون ــة لشـامــــيئة العـاهل، ةـربيــة العــع اللغـممـ، يـفـم الفلســاملعج

 .هـ423 ، اهرةـالق، ابعـــاملط

  باملقرب ومعه ُمُثل لكتب ا دار، وعل حممد، عادل املوجود تقيق ،عصفورٍ ابن ، املقر 

 .بريوت، العلمية
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 بريوت، عامل الكتب، الق عضيمةعبداخلتقيق حممد ، للمبد، املقتضب. 

 القاهرة، دار املعارف، سالم هارونعبدالو، تقيق أمحد حممد َاكر، املفضليات. 

 بن  نرمحعبدالتقيق الدكتور ، للشاطبي، املقاصد الشافية يف شح اخلاُلصة الكافية

 .هـ0 4 ، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث السالمي، سليامن العثيمي

 تقيق الدكتور َعبان ، عزيزالزويلعبدالعيسى بن ، املقدمة الزولية يف النحو

 .هـ420 ، أم القرى للطبع والنرش، وهابعبدال

 مكتبة لبنان ، قيق الدكتور فخر الدين قباوةت ،عصفورٍ البن ، املمتع يف التصيف

 .م666  ،ناشون

 دار إحياء الرتاث ،  أميعبداهللو، تقيق إبراهيم مصطفى، بن جني  ال، املنصف

 .القديم

 يلـدار ال، ديــر اآلمـابن بش، مراء وكناهـاء الشعــف يف أسمـتلـف واملخـؤتلـامل 

 .هـ  4 ، بريوت

  هـ4 4 ، بريوت ـدار الفكر ، سعيد األفغاين، العربيةاملوجز يف قواعد اللغة. 

  املوَح يف مآخذ العلامء عىل الشعراء، للمرزباين، تقيق حممد حسي َمس الدين، دار

 .هـ 7 4 الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ـ 

 بريوت، دار الفكر، سالم هارونعبدالتقيق ، البن فارس، مقاييس اللغة. 

 دار الغرب ، يق الدكتور إحسان عباسـتق، ويـياقوت احلم، معجم األدباء

 .م663 ، بريوت ـالسالمي 
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 القاهرةـ شكة العاتك لصناعة الكتاب ، فاضل السامرائي، معاين النحو. 

 معاين القرآن، للفراء، دار املصية للتأليف والرتجة ،مص، الطبعة األوىل. 

  دار القلم  ، غـني عـل الـدقرعبدال، والتصـريفمعجـم القـواعد العـربية يف النحـو

 .هـ426 دمشق ـ الطبعة األوىل ـ 

 تور ـقيق الدكـت، اريـاألنص بن هشامٍ ال، اريبـتب األعـبيب عن كـني اللـمغ

 .السلسلة الرتاثية، لطيف حممد اخلطيبعبدال

  الدكتور رمضان مايوز للشاعر يف الَّضورة، حممد بن جعفر القزاز القريواين، تقيق

عبد التواب، والدكتور صالح الدين اهلادي، دار العروبة، الكويت، بإشاف دار 

 .الفصحى بالقاهرة

 مص ـدار املعارف ، عباس حسن، النحو الوايف. 

 مص، دار املعارف، حممد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أَهر النحاة. 

 تقيق أمحد َمس ، لسيوطيجالل الدين ا، وامع يف شح جع الوامعـع اهلـه

 .دار الكتب العلمية ـ بريوت، الدين

 وم ـدار العل/دار الكلم الطيب، مصطفى ديب البغا، الواضح يف علوم القرآن

 .النسانية ـ دمشق

 تقيق ، لكانَمس الدين أمحد بن حممد بن خ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

 .بريوت، دار صادر، إحسان عباسالدكتور 
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