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  یقول اهللا تعالى :

  

  ـــُه ـــى َجبَـــٍل لََّرأَيْـَت ـــا َهـــَذا اْلُقـــْرآَن َعَل لَـــْو أَنَزْلَن

ـــــَك  ـــــْن َخْشـــــَيِة اللَّـــــِه َوتِْل ًعا مِّ ـــــًعا مَُّتَصـــــدِّ َخاِش

    اْألَْمثَاُل َنْضرِبـَُها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 
  

  

  

  دق ا اظم

)٢١، ا ) ورة ار       



ج 

  شــكر وعرفــان

  

  

  

لى  إكر الشالشكر  كل أما بعد ٠الحمد هللا  والصالة والســالم  على رسول  اهللا 

ة أم درمان اإلسـالمیة جامعإلى   موصول  بعـدهاهللا  من  بعد  ومن  قبل ، ثم الشكر 

كر والش لة ،ه  الرسـاة  هذلكتابـة الفرصت لي أتاحـ التيكلیة الدراسات  العلیـا  خاصة

مي  معاني  اإلخـالص والوفاء وجـدنا  فیهم  أسلى أسـاتذتها األجـالء الذین موصول  إ

  ٠لنا  دیاجیر الظالم أضاء فكانـوا عونا لنا  ونبراسـاً 

ال وموظفي مكتبـة جامعة أم عم–رفان لخزانة العلـموالعكر الشقدم بأحر آیات تأكما 

المختلفة ، فقد  كانـوا  لنا  خیر  معین  العلوم ة العامرة بهم وبكتب میالدرمان اإلس

  ٠زاء ون  جزاهم  اهللا  عنا خیر الجومعا

  

هذه  الرسـالة ،  یعجز  اللسان  لى الدكتور  مصطفي محمد الفكي  المشـرف  ع

والمرّبي  داة  والموّجه لصاغیة والنصیحة المساوتقدیره ، كان لي األذن والقلم عن شكره

معانى أسمى وأجل فله كرت یعجز  قلمي عن  تسطیر ذلك  ، فمهما  ش والمعـّلم  دائماً 

  ٠٠٠دودالذي هو بال حكر والعرفان على عطائـه الجـّم الش

أم قوت  محمد  إدریس  زوجي ،التي ما فتئت    ألسـرتي  األستاذةوالشكر أجزله 

فیه    الهمم  وتضعففیه    تكلُّ   في الوقـت  الذي  العملتشـجعني  وتحفزني على 

ویقین  الذین  وقفوا معي  ومازالوا  مشـجعین  مد ویسـرىولصغارها  أبنائي  محالعزائم ، 

  خیر  الجزاء صنیعهم ، فجزاهم  اهللا  على ومعاونین  

  



د 

 مكان   -عدادیة  ر  فمدرسة الخرطوم  العالمیة  اإلكولو  جاز  لي  أن  أشـ

ذ / مصطفي عبد الحمیـد األستاعمیدها ومدیر مرحلة األساس  فيممثلـه  -العمل 

ي زمالئلوكذلك  نهوري ، اللذان  ذلال  لي  كل  الصعـاب التي اعترضت طریقي  ، الس

 اعدة  أو عمل، فهم  شموعمعلومة أو مسأو  بنصیحةٍ  وا عليّ األسـاتذة  الذین  ما بخل

  كر والعرفان.آیـات  الش وأسمى  لّ أجضيء لآلخرین ، فلهم لتترق تح

  

م  بعاطر  الشـكر  وأجزلـه  للجنة  تقویم  هذه  الرسـاله  على  رأسـهم  كما  أتقد

الدكتور  مصطفي محمد الفكي ،  على  جهـدهم المقـدر  في  تقویم  وتقییم  هذا  

فإن  أصبت  فمن  اهللا    ٠٠العمـل ،  فجزاهـم  اهللا  خیر  الجزاء  على  هذا  العمـل 

وكّل  الناس  خّطـاؤون  وخیر  الخّطـائین    عزوجل ، وٕان  أخطأت  فمن  نفسي  ،

ي  بشر  أخطيء  وأصـیب  ولكنّ عي  الكمال  فالكمال  هللا  وحـده ، فال  أدّ   ٠ابون التوّ 

  ر . وهذا  هو  دیدن  البش، 

  

وشجع ولو  بكلمة أسهم شكر أجزله لكل من والد ،بعالحمد هللا من قبل ومن  راً أخی

  ٠الةالرسه ذإخراج  هفي 

  

  

  

  ث الباح                

    

  

  

  



ه 

  مقدمـة

  

أن  أبا   شكّ ال   ٠٠أما بعد  ، اهللا  الحمد هللا  والصالة  والسالم علي رسول 

لبحـر المحیـط  ،  فهو  ا یرهتفسـ ي علىإطالع حیـان عالم جلیل فذ خاصة عنـد

تفسـیره  اآلیات  تناول  قضایا  نحـویة  عدیـدة  ناقشها  في  خضم  باإلضافة  إلى 

ـیره  وذلك  إیمانا  منه  بأن  معـرفة  المفسـر  للنحـو  من  األهمیة  بمكان  تسـاعده  تفس

م  فهو  یبهـرك  في  عالجه  إلعـراب  القـرآن  الكری  ٠٠٠وتعینـه  على  التفسـیر  

وسـعة  إطـالعه  وقوة  اسـتحضاره  للشـروط  واألقوال   ه  في  النحـو ،بشـمول  نظـرت

الذي  یرتضیه  باالجتهاد  فهـو  قد  ذكر اب  والنصوص  المؤیدة  لرأیه عر ووجوه  اإل

حبها  متأخرة ،  یحتاج  صا  نّ فـه  في  سألّ ه أنّ  في مقدمة  تفسیره ، -رحمه  اهللا   -

ال  في  هذا  المج  بیل  العلم  لم  یبال  بما یلقىسولكنه  في  إلى  الراحة والهدوء ، 

ومن  ثّم  قد  شـرع  في  تفسـیر هذا  الكتاب ،  وقد   ٠٠٠ ءمن ضروب  التعـب  والعنـا

السـلطان  الملك  لعلم  التفسـیر  في  قّبة   اختیاره  مدرسـاً  هذا  سـاعده  على  إنجازه 

، وكان  ذلك  في  أواخر سنة عشر وسبعمائة وهي  أوائل سـنة  سبع المنصور 

  ٠عمره وخمسین  من 

  

   تتمّثل في اآلتي :: أسـباب  اختیـار  الموضوع 

لكتاب  اهللا  تعـّرف  على  جهـود  أبي  حیـان في النحـو عبر  تفسـیرهال/ ١

   ٠عزوجل

  ٠والذین  جاءوا بعده مقارنة  أقوال أبي  حیـان بأقوال  من  سـبقوه وعاصروه / ٢

بل    كتاباً  لم  یفـرد  لها  مؤلفها   ذّ لعالٍم  ف  ویةٍ نح  ةٍ المكتبة  العربیة  بدراسإغناء / ٣

 ٠في  حنایا  تفسـیره  لكتاب  اهللا  عزوجل  جاءت  هذه  القضایا  منثورةً 

  وع : أهمیـة  الموضـ



و 

عنیت بالنحـو وتوسعت  في  یعـّد  كتاب  البحر المحیط قمة كتب التفسـیر التي

  ٠والدفاع  عنهااإلعراب  وروایة القـراءات وتوجیهها  واالحتجاج لها 

األندلس  والمغـرب  ومصر  العلـم عن شـیوخ أفذاذ في –ه اهللا رحم –تلّقى مؤلفـه

في فقـد  قضى  عمره  الذي  باركه  اهللا  ئة  وخمسین شـیخًا ، ا،  بلغوا  نحـو  أربعم

  ٠هـ )٧٤٥ -هـ ٦٥٤م  ( التعلیم  والتعّلـ

یر  والحدیث  وتراجم  الناس  ومعرفة  طبقاتهم ،  فباإلضافة  إلى  علمـه  بالتفس  

  ٠ان  عارفا  باللغة  والنحـو  والتصـریف ك

ومن  ترك  أبو حیـان  ثروة  علمیة  واسعة ، ومؤلفاته جلیلـة في علـوم العربیـة  وغیرها ، 

و(ارتشاف ـرح  التسـهیل)  ، تفسـیره (البحر المحیط) ،  و(التذییل والتكمیل في شأشهرها 

  ٠وغیرها النحـو )  في الضـرب من لسان العرب

  فهو اءات ،والقر ع في كتابه البحـر المحیط في اإلعراب والتطبیقات النحـویة توسـ  

شـمول  نظرته  في  النحـو ، وسـعة  ب ن الكریمآر یبهرك  في  عالجه  إلعراب  الق

عراب  والنصوص المؤیدة  للراي ووجوه  اإلاسـتحضاره للشـروط واألقوال وقوةإطالعـه 

  ٠یرتضیه  باالجتهـاد  الذي

  

   وتتمّثل في اآلتي :ث : اف  البحأهد

ویة  التي تعـّرض  لها  الكاتب من  خالل  تفسـیره النحـاآلراء اسـتخراج  بعض / ١

  ٠ط البحر المحی

مقارنتها  بآراء  النحویین  السـابقین ،  هل  كان   حلیل  تلك  اآلراء  النحـویة  معت/٢

یین  الذین  سـبقوه  أم  مخالفـا  لهم ؟  اتخاذه  تلك  اآلراء  موافقا  آلراء  هؤالء  النحو 

مع  معرفة  آراء  الذین  جاءوا  من  بعده  ومعاصریه  في   تلك  اآلراء  التي  جاء  

  ٠بها  أبو حیـان 

 

  



ز 

  منـهج  البحـث : 

ها  في  تفسـیره  البحر وصف  بعض  آراء  أبي  حیـان  النحـویة  التي  تعرض  ل

تلك  اآلراء  مع  من  سـبقوه  وعاصروه  ومن  جاءوا  من  مقارنـة  وتحلیل المحیـط ، و 

 .وصفي استقرائي تحلیلي  ه ، فهو منهجبعـد

  

  :  ابقةات  السالدراس

مًا قضایا أبي  حیان عبر تفسـیره البحر المحیط  بالدراسة  ثون  قدیلم  یتناول  الباح

ون  إلى  تلك  اآلراء ر یولكنهم  كان  یش -واهللا  أعلـم  -والتحلیل حسب ما نما لعلمي 

  ٠التفسـیر ب في كت

التفسیر لم  تشمل قام  بها باحثون  في بعض مجلدات ك دراسات حدیثة  وهنا

 ٠الخامسالدراسة كل المجلدات بل امتدت حتى  المجّلد 

  

  وبات : المشاكل  والصع

من ة الرغبـة  والرهب هذا البحث،فبینیرة ة في مسجمصعابـًا وقد واجـه الباحـث   

ومسـائل  وقضایا  یعّد من األفذاذ  اً لموعا محیـطاً و بل النحفي  اً ر بحالموضوع  الذي یعـّد 

اآلیات  لبعضراب متفردة  وٕاع آراء بة  بمكان ، ولربماالصعـو من  تعدّ  ةویوآراء  نح

ب  عن  إعرابها  كتبینما  أحجمت   جرأة  وشـجاعةأعربها في أحجم عنها اآلخرون فقد 

  ٠عظیمـة

  

  ـث : البح  هیكل

تناول  الباحـث  الموضوع  وقّسمه إلى أربعة  أبواب لكل باب فصـول    ثم

  وهى :لیسـهل على القارئ فهم القضایا 



ح 

وفیه :   االجتماعية والثقافية ، البـاب األول : حيـاة أبي حيـان األندلســي

  ثالثة فصول : 

  : مباحث  عشرةوفیه ،  حیـاة  أبي  حیـان  األندلسي:  الفصل األول

 ونســبه .   أسـمهالمبحث األول : 

 مـولده . المبحث الثاني : 

 موطـن  دراســته . المبحث الثالث : 

 بابها . ـرته  إلى  المشــرق  وأسهجالمبحث الرابع : 

 صفاتـه  وأخالقــه . المبحث الخامس : 

 ثقافتـه . المبحث السادس : 

 حیـاته  االجتماعیة . المبحث السابع : 

 شـیوخــه . المبحث الثامن : 

 تالمیذ ه . المبحث التاسع : 

 المناطق  التي  زارهـــا . المبحث العاشر : 

مصـنفـات  العالـم الجـلیل  أبي حیان ، وثناء العلماء علیه  ومنهجه :  الفصــل الثانـي

  : سبعة مباحث  وفیـه،  في تفسیره " البحر المحیط "

  راءات .في  القالمبحث األول :   

 في  الحـدیث .المبحث الثاني :   

 في  الفقــه . المبحث الثالث :  

 في  اللغــة . المبحث الرابع :  

 في  النحــو .المبحث الخامس :   

 ثناء  العلمـاء علیه .المبحث السادس :   

  منهـج  أبي  حیـان  في  تفسـیره " البحر المحیط " .المبحث السابع :   

  : عشرة مباحث وفیه : آراؤه  واتجاهاته  النحـویة ، لث الفصــل الثا

  ویةن النحامصـادر أبي حیالمبحث األول : 



 ط  

 ومذهب أبي حیان في النحالمبحث الثاني : 

 ـريالمذهــب  البصـ المبحث الثالث : 

 وفيالمذهــب  الكـــالمبحث الرابع :

 داديالمذهــب  البغــالمبحث الخامس : 

 ـيلمذهـب  األندلســاالمبحث السادس : 

 اســتقالل  أبي  حیـان النحويالمبحث السابع : 

ــــالمبحث الثامن :   ـاةأبو حیــان  والنحـ

 اةاعـــتداده  بإجمـاع  النحـالمبحث التاسع : 

  .  وفاة أبي حیانالمبحث العاشر : 

  

  فصول : ، وفیه ثالثة  القضـايا  النحــوية  يف  األســـــــماء:  البـاب الثانـي

  : ة مباحث خمس ، وفیه الفصل األول : المرفــوعات

  : حذف أحد الخبرین لداللة الثاني علیه .  المبحث األّول

  : مطابقة الخبر للمبتدأ . الثاني  المبحث

  : هل تقع الجملة فاعًال .  الثالثالمبحث 

  : إنابة الجار والمجرور عن الفاعل .  الرابعالمبحث 

  ٠عل  المرفـوع  فاعال  للجار والمجرور أولى من جعلـه  مبتـدأ : ج خامسالالمبحث 

  : ة مباحث خمس وفیه،  وباتالمنصالفصـل  الثاني :

  : الحال المتعدد وغیر المتعدد .  األولالمبحث 

  : مجيء المصدر حاًال .  الثانيالمبحث 

  الحال النكرة والمعرفة . :  الثالثالمبحث 

  (لیس) علیها . : تقدیم خبر  الرابعالمبحث 

  حذف أداة النداء من المنادى .:  الخامسالمبحث 

  :  ة مباحثوفیه أربع،  الفصـل الثالث  : المجــرورات 



ي 

  : الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بمعمول المضاف .  األولالمبحث  

  : نوع إضافة المصدر .  الثانيالمبحث 

  فاعل . الضمیر المتصل باسم ال --: إعراب الثالثالمبحث 

  : اإلضافة في نحو : (ابن أم) .   الرابعالمبحث 

ــات:  البـاب الثالث
ّ
  :  وفیه فصالن ، املبني

  :  مباحث ةخمس وفیه،  الفصل األول :األسماء المبنّیة 

  : حقیقة (إذا) الفجائیة .    األولالمبحث 

  : حقیقة (مهما) أأسم أم فعل ؟   الثانيالمبحث 

  یقة (مع) .: حق   الثالثالمبحث 

  : (هنا وهناك وهنالك) .   المبحث الرابع

  : (وراء) .  المبحث الخامس

  :  ة مباحثخمس ، وفیهالفصل الثاني : األفعال المبنّیة 

  األولى : تعدیة (أرى) الحلمیة إلى ثالثة مفاعیل . المبحث 

  : مجيء (ارتد) من أخوات (كان) . الثانيالمبحث 

  ) بباب (ظّن) . : إلحاق (ضرب الثالثالمبحث 

  : مجيء (فتأ) تاّمة .  المبحث الرابع

  : نوع (لیس) .  المبحث الخامس

  :  وفیه ثالثة فصول،  الباب الرابع : التنازع يف العمل واالشتغال واحلروف

      : ة مباحث خمس الفصل األّول : التنازع في العمل  ، وفیه

  ـلالتنـازع  في  العم: األول المبحث 

  انقد  یتنـازع  المختلفــ: ي الثانالمبحث 

  :  جـواز  إعمـال  األول الثالث  المبحث 

  يوجــوب إعمــال  الثانـ:  الرابعالمبحث 

  ى التعـــّلق  من  جهـة المعن:  الخامسالمبحث 



ك 

  :   مباحث ةثالث الفصل الثاني : االشتغال  ، وفیه

  : ال یفسر إال ما یجوز له أن یعمل . األولالمبحث 

  : ترّجح النص لتتشاكل الجملتان .  الثاني المبحث

  : أسماء األفعال ال تضمر .  الثالثالمبحث 

  : ة مباحث سبع وفیه،   الفصل الثالث : الحروف

  : (تا) القسم في (تاهللا) . األولالمبحث 

  : زیادة (أْن) . الثاني المبحث 

  : داللة (إّنما) على الحصر . الثالث المبحث 

  لخالف في میم (اللهّم) . : ا الرابعالمبحث 

  (رّب) للتقلیل غالبًا .  الخامس :المبحث 

  : معنى الحرف إلى .  السادسالمبحث 

  : زیادة (أم) . المبحث السابع

  وتحتوي على :  : ةاخلامت

  البحـث خالصـة.  

  النتـائج .  

 التوصیــات . 

  

 :  وتحتوي على:  ارسالفه

 القرآنیة آلیات فهرس ا .  

  النبویة یثاألحادفهرس . 

  األبیات الشعریة فهرس. 

 .  فهرس األعـالم  

  الموضوعاتفهرس .  

  



 ل  

  أهـم  المصـادر  والمـراجع : 

  حادیث  أ/ كتاب  اهللا  عز وجل     ب /  كتب  التفسـیر     ج / األ  

  كتب النحـو  :د/   

في   االقتراع و  صول  النحو  ألبن  األنباري ألمع اآلدلـة في و لسیبویه ،  الكتاب

من  كتب  واإلیضاح  في  النحـو  للزجاجي  وغیرها   ،أصول  النحـو  للسیوطي 

، واألشباه  والنظائر وهمع  الهـوامع  أصول  النحـو والنحو والخصائص البن جني ، 

   ، وغیرها .للسـیوطي وغیرها  
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  متهـــيد

  النحـو والتفسري

  

  

لغتهـــم  لهـم    دیاً تحــمبـرع العـــرب فـي اللغــة العربیـة ، حتــى نـزل القـــرآن الكـریم  

ــــج  ٠التـــي  برعــــوا  فیهـــا  طــــار المتاخمــــة  لشــــبه  ر األق، وغمـــنـــور اإلســـالم فلمـــا انبل

م  األخـرى  أبنـاء األم األقحاح  یختلـطــون  بغیرهم  منرب  العربیـة ، أخذ  العالجزیرة 

م العربیــة : لغــة  دینهـــم ، تعــلّ في  دیــن  اهللا  أفــواجًا ، وحرصـوا  علـى الذین  دخـلوا  

  .  ١د الخال مووسـیلة  فهـم  كتابه

قـــال المبــــرد : " ومـــن  ذلـــك  قــــول  الشــــعبي  وقـــد  مــــّر  بقــــوم  مـــن  المـــوالي  

ــــئ   ، ٢فســـــده " م  ألول  مــــن  أن  أصلحتمـــــوه  إنكـــــیتــــذاكرون  النحـــــو  ،  فقــــال  :  ل

أن  المـــوالي  أفســـدوا  النحـــو  المعـــروف  الحـــادث  وواضــح  أن  الشـــعبي  ال یقصـــد 

صـــحى :  لغــــة  لفســاد  الســـالئق  العربیـــة  ؛  وٕانمـــا  قصــــد  أنهـــم  أفســــدوا  اللغـــة  الف

فـي  نة  والخطـأ  إذن  اختالف  األلسـ  ٠ألسـنتهم  انتهم  وعجمة الخّلص  برطالعرب 

بب  الفعـّــال  في  نشـأة  النحو وتقنین  قواعـد  النطقـق  باللحن  في الفصحى  هو السـ

    ٠ة  واسـتنباطهاالعربی

األســباب    یوع  اللحــن  مــناالختـــالف  فــي  النطــق  وفســـاد األلســـنة  وشــ  إن

سـباب وهنالك  أسـباب  أخري  منها :  األ  -لوضع  علـم  النحـو  التي أّدتالحقیقیـة 

الدینیـة  ،  ویقصــد  بهــا  أن  العــرب  حرصــوا  كــل الحــرص  علـى  أداء  نصـــوص  

   ٠إلى  أبعـد  حـدود  السـالمة  والفصاحـة  الذكـر  الحكیم  أداء  ســلیماً 

                                                
ـــدة ، ط/ ٠تــب التفســیر ، دینظــر:  النحــو وك  ١ ــدار الجماهیریــة للنشــر  ١إبــراهیم عبــد اهللا رفی ، ال

  ١/٣٣٠م ،  ١٩٩٠والتوزیع واإلعالن ، 
زكــي  ٠ینظــر:  الكامـل فـي اللغــة واألدب والنحــو والتصـریف ، ألبـي العبــاس المبـرد ، تحقیـق د  ٢

  ٢/٤٠٥٠القاهـرة   - ١٩٩٠مبارك ، ط/مصطفي الحلبي ، 



 2

میــر  مــن  أ یعــازعلــى یـــد أبــي األســـود الــدؤلي  بإ ســاذجاً  نشـــأ  النحــو بســـیطاً 

كــل   أن  شــ –ثــم أخــذ ینمـــو ١كــّرم  اهللا  وجهــه طالــب المــؤمنین ســیدنا علــى بــن أبــي 

وتتســـع  قواعـــده  وتتضــح  معالمـــه  فــي  رحـــاب القـــرآن  الكــریم ،  إذ  إن    -ولیـــد  

رآن هــو: القــیهم  وأفصــحه  یبنـــون  علیــه  قواعــدهم النحــویین  كــان  أوثــق  نــّص  لــد

،  فاتجهـــوا  إلــى  إعرابـــه   وهــم  یتقـــربون  إلــى  اهللا  تعــالى  وٕالیـــه  یزدلفـــون الكــریم ، 

هـي  فـي    واعـد  على  سـمته ،  وٕالى  تألیف كتـب(معاني القـرآن)  التـيوتأسـیس  الق

ومملــوءة  بقواعــد  النحـــو وأصولــه  والتطبیــق  علیهــا  لواقـع  بدایـــة  التفســیر  الفنــي ، ا

  ٢٠وشـرحها  وٕایضاح  القول  فیها 

  

  وعلومه : أثر اإلعراب (النحو) في  الفقه 

لـى درایــة واســعة بالنحــو واللغـة األمـر كانـوا  عمن المعروف أن الفقهاء  كلهم 

ختلفـة مهمـا  صـغر هـذا االخـتالف ، بـین  األســالیب الم الذي كان یمكنهم من التفرقـة

 اً وبمعرفته  به ، ویتخـذه  نبراسـ  بالنحـو  بالغاً   كان  یعتز  اعتزازاً من ومن  الفقهـاء  

ــــوم األخـــرى  ، فهــــذا  اإلمـــام  الشــــافعي  هتــــدي ی صـــاحب  المذهــــب   -بـــه  إلـــي العل

لـــى  كـــل إ" مـــن تبحــــر فـــي  النحــــو  اهتــــدى  یقـــول :  مـــثالً  -روف  المشــــهور والمعـــ

: " ال أسأل عن مسألة مـن  مسـائل  الفقــه  إال  أجبـت عنهـا    أیضاً  ، ویقوللوم " الع

   . ٣من  قواعد  النحو " 

                                                
هرسـت ، البـن النـدیم ، تحقیـق رضــا تجـدد ، ط/ إیـران و ط/ مكتبـة خیــاط ، بیـروت ینظــر:  الف  ١

   ٤٤، ص 
  ١/٤١ینظـر :  النحو وكتب التفسـیر  ،    ٢

ینظـــر :  شــــذرات الــذهب  فـــي  أخبــار  مـــن  ذهــــب ،  ألبــي  الفــــالح  عبــد الحـــي بــن عمــــاد    ٣

  ٠ ٢٣١هـ  ،  ص   ١٣٥٠الحنبلي  ،  ط/ القدس ،  سـنه  
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وكــان  یقــول :  ّل  بمعـــرفته  بالفقـــه  والنحــو یــد  ١عمــرو  الجرمــي وكــان  أبــو  

"أنا  أفتي   الناس  في  الفقـه  مـن  كتـاب  ســیبویه "  وكـان  یقـول : " ســلوني  عمـا  

ول فـي  ـوا  لـه : " مـا تقـفقال  ٠شـئتم  من  الفقـه  فإني  أجیبكـم  على  قیاس  النحـو  

 علیـه  هو  فسـها ؟  فقـال :  ال  شـيءالسـ دتي جسـجد رجل  سها  فـي  الصـالة  فسـ

ــــه  مـــن  بـــاب  التـــرخیم ،  ألن  قالــــوا  لـــه : مـــن أیـــن  قلــــت   ٠ ذلـــك ؟  قـــال :  أخذت

   . ٢المرّخــم  ال  یرّخـم " 

ویــــربط  ابــــن  هشـــــام  بــــین  جـــــواز أن  یصــــلي الحــــاج  عــــن  غیــــره  ركعتــــي 

نحـو  رمـع أنهـا  واجبـه  الـذك  )  ، الطواف  ،  وبـین  حـذف  الفـاء  فـي  خبـر ( أمـا

بِِّهْم َوَأمَّا الَِّذیَن َكَفُروْا  ... قولـه  تعالى :  َفَأمَّا الَِّذیَن آَمُنوْا َفَیْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّ

ـــوَن  ـــن  هشـــام بـــین هـــذا وذاك ،   ٣  ...َفَیُقوُل ـــه : یـــربط  اب ـــإن قلـــبقول ت :  قـــد  " ف

َفَأمَّا الَِّذیَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأْكَفْرُتم َبْعَد ِإیَمـاِنُكْم  قوله :  فيالتنزیل في الفـاء حذفت 

...  ( فیقـال لهـم أكفرتـــم )  فحــذف  القــول  عنـه  بالمقـــول ،  األصـل : قلــت :  ٠ ٤

،  كالحـــاج   وال یصــح  اســـتغالالً   یصــح  تبعــاً   فتبعـــته  الفـــاء  بالحــذف ، رّب شــيء

بتــداء د  عـن  غیـره  اى  أحــصـلّ  ي عنـه ركعتـي  الطــواف  ،  ولـوعن  غیره ،  یصـل

   . ٥لم یصح على الصحیح ، هذا  قـول الجمهـور 

وابــــن  األنبــــاري  یصـــــف  كتابــــه ( اإلنصــــاف  فــــي  مســـــائل  الخـــــالف) بــــین  

شــافعي  نحـویي  البصـرة  والكـوفة ،  لیكـون  على  ترتیب  المسـائل  الخالفیة  بین  ال

وهـو  المصــدر    -ترطون  في  مفسـر  القـرآن  الكریم بل  أنهم  یشـ  ٠حنیفـة   وأبي

                                                
هــو :  صــالح  بــن إســـحق ، أخــذ  عنــه  المبــرد  وانتهــى  إلیـــه علــم  النحـــو فــي زمانــه ،  ت   ١

  ٠هـ ٢٢٥
ینظـــر :  بغیـــة الوعــاة  فــي  طبقــات  اللغــویین  والنحــاة ،  جــالل الــدین  الســـیوطي ،  تحقیــق    ٢

  ٠ ٢٦٨محمد أبو الفضل إبراهیم ،  ط/ عیسي الحلبي ،  القاهـرة ، ص  
  من سورة البقـرة ٢٦ة اآلی  ٣
  من سورة آل عمران ١٠٦اآلیة   ٤

ینظــر :  مغنــي  اللبیــب عــن  كتــب  األعاریــب ،  البــن  هشـــام ،  تحقیــق  مــازن  المبــارك  ،    ٥

  ١/٥٦طبعه  بیروت  ، 
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بقواعـــد  النحــــو  والصــــرف  وعلـــم    أن یكــــون  ملمـــاً   -األول  للتشـــریع  اإلســــالمي  

  ١٠ أسـباب  النزول  والناسخ  والمنسـوخ ومعرفـة راءات  یـان  وأصول  الفقـه  والقالب

  

  حو في فهم مسـائل الفقـه والتفسـیر: فهم  اإلعراب والن

فـــي    ملحوظـــاً   أن  یتـــداخل  اإلعــــراب تداخــــالً  –والحـــال هكـــذا  –فـــال عجـــب 

ه  اإلعـراب و الخـتالف  وجـ  متباینـة  تبعـاً ئل  الفقهیـة ویوجهها  توجیهات المسا بعض

ت  لیســ وهــي وه  اإلعـــراب التــي  یســببها   وجــ  -األحكــام  الشــــرعیة  واخــتالف    ٠

   ٢٠ ااختالفات  طفیفــة ، بل  هي  اختالفات جوهـریة تمس  كیان األحكام  نفسـه

ِللــذََّكِر  ...  :  اآلیــة ي حكــم  المیــراث  الـذي  أوجبتـــهفــمـن  ذلــك  مـا  ذكــر 

ــَرَك  ــا َمــا َت ــْیِن َفَلُهــنَّ ُثُلَث ــْوَق اْثَنَت ــنَّ ِنَســاء َف ــِإن ُك ــْیِن َف ــُل َحــظِّ اُألنثََی كلمــة  ، ف٣ ...ِمْث

بعض  النحاة  حكـم  بزیادتهـا  ولكن  علق بمحذوف صفـة النسـاء ، متـ)  ظـرف (فوق 

إذ  یكـــون  ء  علـــى  هــذه  الزیــادة المیــراث  بنــا فــي، وبــذلك  یتغیــر الحكــم  الشــــرعي 

اس  المبــرد : "  إّن  فـي  اآلیـة  مـا یـدل  قال  أبو العبـ ٠فى تركة  المتو   للبنتین  ثلثا

نتین  الثلثین ،  وذلـك  أنـه  لمـا  كـان  للواحــدة  مـع  أخیهـا  الثلــث  إذا  علي  أن  للب

ــــتدلوا  ٤انفــــردت  ،  علمنـــا  أن  لألنثیـــین  الثلثـــین    -إلـــي  ذلـــك  ضافــــةباإل –،  واسـ

 ٥ ...َفاْضِرُبوْا َفْوَق اَألْعَنـاِق  ... بأن  (فوق)  جاءت  زائـدة  في  قوله  تعالي : 

میـــع الظـــروف  وجمیــع  األســــماء ال جن بــأ لقرطبــي هــذه األقــوال كلهــاّد  اوقــد  ر   ٠

                                                
ینظــر :  اإلنصــاف  فــي  مســائل  الخــالف ،  ألبــي البركــات  ابــن  األنبــاري ،  تحقیــق محمــد  ١

    . ٢/ ٢، م  المقـدمة ١٩٦١ید ، طبعه  السـعادة ، سـنة محي الدین عبد الحم
ینظــــر :  ظـــاهرة اإلعـــراب  فـــي النحــــو  العربـــي  وتطبیقاتهـــا  فـــي  القـــرآن  الكـــریم ،  أحمـــد    ٢

  ٠ ١٧٨ لمكتبات  ، جامعـة  الریاض  ،  صسـلیمان  یاقوت  ، عمـادة شـؤون  ا
  من سـورة النساء ١١اآلیة   ٣

 ١٧٨اإلعــراب  فــي النحـــو  العربـي  وتطبیقاتهــا  فـي  القــرآن  الكــریم ، ص   ینظــر :   ظــاهرة  ٤

٠  

  
  من سورة األنفال  ١٢اآلیة    ٥
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عطیــة  : وألن  وقــال  ابــن    ٠٠یجـــوز  فــي  كــالم  العـــرب  أن  تــزاد  لغیــر  معنــى 

ــاِق  ...  تعــالى :قولـــه  ــْوَق اَألْعَن   ،  وهــو  الفصــیح  ،  ولیســت ١ ...َفاْضــِرُبوْا َف

ب أن  ،  ألنــه  ضــربه  العنــــق  إنمــا  یجـــ  المعنـــىبـــل  هــي  محكمــة   فــوق  زائــدة  

   ٢٠العظـام  دون  الدماغ یكـون  فوق 

ر : أهو محــّرم  كلـه :  لحمـه  الخنزیأخري  تتصـل  بحكم  الشرع  في  مسألة 

شــحمه ،  وغضــروفه  ،  وعظمـــه  ،  وجلــده  ،  أم  أن  لحمــه  لـــیس  غیــر  هـــو  ، 

ًمـا َعَلـى َطـاِعٍم ُقل   المحـرم  بدلیل  اآلیة الكریمـة :   الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَلـيَّ ُمَحرَّ

َیْطَعُمُه ِإالَّ َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا َأْو َلْحـَم ِخنِزیـٍر َفِإنَّـُه ِرْجـٌس َأْو ِفْسـًقا ُأِهـلَّ 

فــي  (فإنــه   الضــمیر  إلیـــه، فهــذا  الحكــم  یتوقــف علــى مــا یعـــود   ٣ ِلَغْیــِر الّلــِه ِبــِه 

 أقــرب  مـذكور  فیكــون  الخنزیـر كلـه  محرمـا ، أم یعــود علـى  یعـود إلىأ رجس )  ،

األندلسـي فـي أبـو حیــان  اف (لحم) فیكـون  اللحـم  دون غیـره  محــّرما ؟  یقـول المض

(فإنـه)  عائـد  علـى  لهذه  اآلیـة : " الظاهر  ان  الضمیر  في   ذلك  عندما  تعـّرض

وزعـــم  أبـــو  محمـــد ابـــن  حـــزم :  أنـــه  عائـــد  علـــى  (خنزیـــر)  فإنـــه   ٠لحـــم  خنزیـــر 

أقـــرب  مــذكور ،  وٕاذا  احتمــل  الضــمیر  العـــود  علــى  شـــیئین  كــان  عـــوده  علــى  

وجــاء  ن  حـزم  بــأن  المتحـّدث عنـه إنمــا هـو اللحـم  ، وعــورض ابـ  ٠األقــرب  أرجـح 

  ٤وف المعطــأنـه  هـو المحـّدث عنـه  العلـى  ســبیل  اإلضـافة إلیــه ،   ذكــر  الخنزیـر

ألن  الضـمیر علـى ( لحــم ) دون  أقـرب مــذكور ،  حیــان  یـرى  عـــودة إن أبـا وٕاذن  فـ

المتحـــدث  عنـــه  الـــذي  أمـــا  مضـــاف إلیــــه : خنزیـــر ، الهـــذا  األقــــرب  فضـــله  وهـــو 

ویؤیـد  أبـو  ٠ى  إن  لـم  یكـن  األقـرب (لحـم )یر  حتــود  علیـه  الضمـیجب  أن  یعـ

التاســعة  والثالثـین  مـن  هذا  عند  تعرضـه  لآلیتین  الثامنـة  والثالثین  و رأیـه   حیـان

اُبوِت َفاْقِذِفیـِه ِفـي   ِإْذ َأْوَحْیَنا ِإَلى ُأمَِّك َما ُیـوَحى طه :  سورة  َأِن اْقِذِفیـِه ِفـي التـَّ

                                                
  من سورة األنفال ١٢اآلیة   ١
  ١٧٨ینظـر :   ظاهرة  اإلعـراب  في النحـو  العربي  وتطبیقاتها  في  القرآن  الكریم ، ص    ٢
  من سورة األنعام ١٤٥اآلیة   ٣
هــ ١٣٢٨البحر المحـیط ، أبـو حّیـان األندلسـي ، طبعـة السـعادة ، مصـر ، القـاهرة ، سـنة  ینظر  ٤

 ،٢٤١/ ٤   .  
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، حیـث  یقـول : " ولقائـل   ١ ... َوَعُدوٌّ لَُّه اْلَیمِّ َفْلُیْلِقِه اْلَیمُّ ِبالسَّاِحِل َیْأُخْذُه َعُدوٌّ لِّي 

األبعــد   أن یقول : إن  الضمیر  إذا  كان صالحـا ألن  یعــود  علـى  األقــرب  وعلـى 

ى  هـــذا  فعــــوده  وقـــد  نـــّص  النحویـــون  علـــ  ٠ رب  راجحــــاً كـــان  عــــوده  علـــى  األقـــ

والجواب  أنـه إذا  كـان    ٠راجح   َفاْقِذِفیِه ِفي اْلَیمِّ  قوله  :    على  التابوت  في

ة  كـــان  عـــوده  علـــى  المحــــدث  عنـــه  ث  عنـــه ، واآلخـــر فضـــلأحـــدهما  هـــو المحــــدّ 

ن  حــزم  ولهـذا  رددنـا  علـى  أبـي  محمــد  بـ  ٢٠ أرجح  ،  وال  یلتفـت  إلى  األقــرب

علـى ه : " فإنه  رجس "  عائـد  علـى  خنزیـر ال في  دعـواه : أما  الضمیر  في  قول

ذلــك وغضــروفه وعظمـه وجلــده رب مــذكور ، فیحــّرم  لـذلك شــحمه ( لحـم ) لكــونه  أقـ

   .   ٣خـنزیر ال ّدث عنه هو لحم خنزیر المحألّن 

الّدین  ،  وهل  هو ألهل  الربا خاصـة  ،  أو  أن بأحكـام  تأجیل  بما یتعّلق 

ـــ مرهونـــة   برفـــع أو   ؟  هـــذه  األحكـــامكـــان  بصــــفة  عامـــة   اً التأجیــــل  للمعســــر  أّی

  ٠ ٤  ...َوإِن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلـى َمْیَسـَرٍة  (ذو) من اآلیـة الكریمة :  بنصـب

آلیـة  بمعنـى : ( وٕان وقـع ذو یـرى  القرطبـي  أن  قـراءة  الرفــع  لــ (ذو)  فـي  هـذه  ا

تــي  بمعنــى  وجـــد  ال)  التامــة كان)  بـــ(مــن النــاس  أجمعــین )  ،  وارتفــع  (ذورة  عســ

ـــه) فـــي   أو حـــدث  ،  وبـــذلك  تكـــون  اآلیــــة  لكـــل  معســـر  ینظـــر  (أي  یصـــبر علی

ولــــو  كـــان  فـــي  الربـــا  خاصــــة  لكـــان  النصــــب  أوجــــه  ،    -الربـــا  والـــدین  كلــــه 

بمعنـى ( وٕان  كان  الذي  علیـه  الربــا  ذا عســرة ) ،  وقـال  ابـن  عبـاس  وشــریح :  

خاصة  ،  فأما  الدیـون  وسـائر المعـامالت ،  فلـیس  فیهـا  نظــرة  ( ذلك  في  الربا 

ــــه   ،  بـــل  یـــؤدي  إلـــى  أهلهــــا  ،  أو  یحـــبس  فیـــه  حتـــى  یوفیـــه  ،  واحتجــــوا  بقول

قـال  ابـن  عطیــة   ٥  ...ِإنَّ الّلَه َیْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَهـا  تعالى :  

وأما  مع  العــدم  والفقـر  ا  القـول  یترتب  إذا  لم  یكن  فقـر  مدقع  ، هذ:  " فكان 

                                                
  من سورة طه . ٣٩،  ٣٨اآلیتان   ١
  ٦/٢٤١ینظر :  البحر المحیط ،    ٢
  ٠ع  السابق المرج  ٣
  من سورة البقرة ٢٨٠اآلیة   ٤
  من سورة النساء .  ٥٨اآلیة     ٥
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 إذن  فهنالك  وجهـان إلعــراب ( ذو ) :  ١٠الصریح  فالحكم  هـو  النظـرة  ضرورة" 

والثـاني   ٠األول :  رفعها  وهذا  یؤدي  إلـى  تأجیـل  الـّدین  للمعســر  بصـفة عامـة 

ربـــا  دون  غیـــرهم  ، حیـــث  أن  عســـر مـــن أهـــل  الفیكـــون  التأجیـــل  للم  :  نصـــبها

   ٠رباـیاق  القـرآني  كان  یتناول  مسائل  الالس

ـــدیر  النحــــوي  یـــؤدي  غلـــى  الخــــلط  بـــین   وكـــذلك  نـــرى  أن  اخـــتالف  التق

ِبُعُهُم اْلَغـاُوونَ  االسـتثناء  والنسـخ ،  ففـي  قولـه  تعـالى :  َأَلـْم تَـَر    َوالشُّـَعَراء َیتـَّ

{ِإالَّ الَّـِذیَن آَمُنـوا *    َوَأنَُّهْم َیُقولُـوَن َمـا َال َیْفَعلُـونَ    نَُّهْم ِفي ُكلِّ َواٍد َیِهیُمونَ أَ 

ــاِلَحاِت  قــال  القرطبــي : وروي  الضــّحاك  عــن  ابــن عبــاس   ٠  ٢  ...َوَعِمُلــوا الصَّ

بقولـــه : ( إّال   أنــه  قــال  فــي  قولــه  تعــالى : " والشــعراء  یتــبعهم  الغــاوون "  منســوخ

قـال المهـدوي : " وفـي الصـحیح  عـن ابـن عبـاس    ٠الذین آمنـوا وعملـوا الصـالحات )

الم  عـام ،  فالغـاوون  هـم  الكفــار  جعفـر  النحـاس  أن  الكـ أنه  اسـتثناء ویرى  أبو 

فاسـتثنى  مـنهم  المــؤمنین ،  وهـذا  قــول  صـحیح  فــي  العربیـة  وهــو  الـذي  تســـمیه  

، وال  یقـال  :  هـذا  استثناء  ال  نسخا  ،  نقــول  :  جـاء  القــوم  إال  عمــرا   العـرب

   . ٣خ نس

ة  في  اختالف  الحكـم  بالنسـخ  اآلیـة  الســادسة  مـن  من  هذه  اآلیوأظهر  

سورة  المائدة  ،  حیث  یترتب  على  اختالف  حركة  اإلعـراب  (نصب أو رفـع أو 

ــوْا ِإَذا  قولــه  تعــالى :   النســـخ ،  ففــي) اخــتالف  الحكـــم  بجــر ــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُن {َی

الِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسـُحوْا ِبُرُؤوِسـُكْم َوَأْرُجَلُكـْم  ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

األولـي :  بالنصــب ،  م ) ، نجــد  أن هنالـك  قـراءتین فـي (أرجلكـ٤  ...ِإَلى اْلَكْعَبیِن 

وقـرأ  ٠فاغسلوا)(والكسائي ، وعامل  النصب فعل األمر نافع  وابن  عامر  وبها  قرأ 

بالخفض  عطفا  على  (رؤوسـكم )  وعلـى  ذلـك  فـإن  و  وحمزة ر ابن  كثیر وأبو عم

                                                
ـرآن ، ألبـي عبـد اهللا محمـد القرطبـي ، دار الكاتـب العربـي للطباعـة والنشـر ، الجـامع ألحكـام القـ  ١

  . ٣/٣٧٢طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ، القاهرة ، 
  من سورة الشعراء .   ٢٢٧ – ٢٢٤اآلیات   ٢
   ١٣/١٥٣ینظر : الجامع  ألحكام  القرآن  ،    ٣
  من سورة المائدة ٦اآلیـة   ٤
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حـین  أن    جلین  كمـا  هـو  واجـب  للوجـه ،  فـيقراءة  النصـب  توجب  الغسـل  للـر 

وقـال  قـوم  فـي    ٠الخفض  توجـب  المسح  للرجلین  كما  هو  واجب  للرأس قراءة 

  ١قـــراءة  مـــن  قــــرأ  بالخفــــض : إنـــه  منســـوخ  بفعـــل النبـــي صـــلي اهللا  علیـــه وســــلم 

ویفسـر  القرطبي  ذلـك  أن  الغسـل  هـو  الثابـت  مـن  فعـل  النبـي  صـلي اهللا علیـه 

توضـــئون  ، وقـــد  رأى  قومـــا  ی حـــدیث ،مـــن قولــــه  فـــي  غیـــر  مـــا    وســــلم والـــالزم

ـــأعلى  صوتــــه :   وأعقـــابهم ـــادي  ب ـــار ، أســــبغوا  " ویـــل   تلـــوخ  فن لألعقـــاب  مـــن الن

أثـــر  عــن  النبــي  صــلي  اهللا  علیــه    ٢٠لهما وجــوب  غســ فــدّل  علــى  الوضــوء "  ،

یشــي  وســـلم  الغســـل  ،  وفــي  ذلــك  یقــول  الفـــّراء : "  حــدثني  محمــد بــن إیــاس  القر 

عـــن أبـــي إســــحق  الهمـــداني  عـــن  رجـــل  عـــن  علـــي  أنـــه  قـــال :  " نـــزل  الكتـــاب  

قـال الفــراء :  وحــدثني  أبـو  شــهاب عـن  رجـل  عــن    ٠بالمسـح  والســنة  بالغســل " 

الشـــعبي  قــال :  نــزل  جبریــل  بالمســح  علــى  محمــد  صــلي اهللا علیــه وســلم  وعلــى 

  .  ٣ " السـنة الغسـل" قال  الفـراء :  ٠جمیع  األنبیاء  

ول صـلي اهللا علیـه وسـلم :  أنـه  كـان  بعضـها  ینسـب إلـى الرسـهذه  األقوال  

فـإذا  صـّح    ٠یمسح  على  رجلیه  ،  وبعضها  ینسـب  إلیـه :  أنـه  كـان  یغسـلهما 

أن  الســــنة الغســـل ،  فـــإن  قــــراءة  اآلیــــة  بـــالخفض  تعنـــي مســـح الـــرجلین ، وبـــذلك  

أمــا  مـن  قرأهــا  بالنصـــب  ،  أي    ٠ة نســخ  لمــا  كــان  فـي  الســـنة  فــي اآلیــ یكــون

غســـل  الـــرجلین  عطفـــا  علـــى  (وجـــوهكم)  فلـــیس  فـــى  اآلیـــة  نســــخ  ،  بـــل  هـــي  

ـــذ  هكـــذا  بمثــل  هــذه  ولكــن  أمــ  ٠فــي  الســـنة  مطابقــة  لمــا  جــاء ر  النســـخ  ال یؤخـ

ان  بآخــر  بدلـه  لـیس  یـتإفإلغاء  حكــم  البسـاطة ،  ألن  النسـخ  أمر  له  خطـورته  

                                                
منســــوخ  فـــي  القـــرآن  الكـــریم  ، ألبـــي جعفــــر النحـــاس ، طبعــــة  عیســـي ینظــــر:  الناســــخ  وال  ١

   ٢٠٤الحلبي ، القاهرة ، ص 
  ٠ ٦/٩١الجامع ألحكام  القـرآن  ،   ٢

  
ینظـر :   معـاني  القـرآن  الكـریم  ،  ألبـي  زكریـا  یحیـي  بـن  زیـاد  الفــراء  ،  تحقیـق  محمـد    ٣

م  ،  مصـــــر ،  ١٩٥٥ار الكـــــتب  المصـــــریة  عــــام النجـــــار  وأحمــــد یوســــف  بخــــاتي ،  طبعــــه  د

١/٣٠٢   
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من  السهولة  بحیـث  نوقفـه  علـى  أمــر  اإلعـراب ،  والمناســب أن  نـورد  مـا  قالـه  

للغـة  یقـع  علـى  الغســل  ، ومنـه  یقـال : تمســحت  ابن  األنبـاري :  " المسـح  فـي  ا

لغســل  فبینــت  أي  توضأت  " وقال  زید  األنصاري : " المسح  خفیف  اللصالة  : 

   ١٠السـنة  أن  المراد  بالمسـح  في  الرجل  هو  الغسـل 

  یر :ثر االختالف  النحوي  في  االختالف  الفقهي  والتفسأ

( الــواو)  ،  قــال  بعــض  النحــاة  ومــنهم : حــرف  العطـــف  فــي  اآلیــة وهــو 

ّل  الدینوري  على  واسـتد ٠ ٢قطرب  والربعي  والفـراء  وثعلب :  إنها  تفیـد  الترتیب 

فـي  الوجــود  صـالح  لـه  ذلك:  بأن  الترتیب  في  اللفظ  یسـتدعي  سـببا  والترتیـب  

جـــوب  والشـــافعیة  یســـتندون  إلــى  هــذا  الــرأي :  فیــرون  و   ٣ب  الحمــل  علیــه فوجــ

 یرافي : " بـل هـي لمطلـق  الجمــع "وقـال  السـ  ٤٠وء الترتیب  غسل  أعضاء  الوض

ع  حیـــث  یقـــول : " وهـــي  لمطلـــق  الجمـــ الزركشـــي  هـــذا  الـــرأي  أیضـــا   ویـــري  ٥٠

كـون  كـذلك  وال  تـدل  علـى  أن  الثـاني  بعـد  األول ،  بـل  قـد  یحیح  ، على  الص

َرَها َعَلـْیِهْم َسـْبَع  وقد  یكون  معـه  بـدلیل  قولــه  تعـالى :   ، وقد یكون  قبله ، َسـخَّ

ــا ــَة َأیَّ ــاٍل َوَثَماِنَی ،  واألیــام  هنــا  قبــل  اللیــالي  ،  إذ  لــو كانــت  اللیــالي   ٦  ...ٍم َلَی

                                                
ینظــر البیــان فــي غریــب إعــراب القــرآن ، ألبــي البركــات ابــن األنبــاري ، تحقیــق  د. طــه عبــد   ١

  .  ٢٨٥/ ١الحمید طه ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 
  ٠ ١/٣٠٢ینظـر :  مغني  اللبیب  عن  كتب األعاریب  ،   ٢

  

  

  
وشرح جمع الجوامع ، جالل الدین السـیوطي ، مطبعـة ، مطبعـة السـعادة ، مصـر  همع الهوامع  ٣

 ،٠ ٢/١٢٩  
ینظـر :  الخصــائص ، أبــو الفــتح عثمــان بــن جنـي ، تحقیــق محمــد علــي النجــار ، مطبعــة دار   ٤

  ٠ ١/٤١م ، ١٩٥٦ –م ١٩٥٢الكتب المصریة ، القاهرة ، سنة 
  ٠ ٢/٣٥٤مغني اللبیب ،   ٥
  ة الحاقةمن سور  ٧اآلیة    ٦
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واســـتند  الحنفیـــة  إلــى  هــذا    ٠قــل " انــت  األیــام  مســـاویة  للیــالي  وأقبــل  األیــام  ك

  ١٠الرأي  ولم  یوجبـوا  الترتیب  في  غسـل  أعضاء  الوضـوء 

َواْمَســُحوْا  ... تعـالى : قولـه فــي لإللصـاق  أهــي للتبعـیض أمرف (البـاء) : حـثانیـًا :

  والفارســي  والقتیبــي  وابــن  مالــك ،  قــال  بــالتبعیض  األصــمعي   ٢  ...ِبُرُؤوِســُكْم 

قــولهم : " یكفـي  أقــل  مــا  واســتند  الشـــافعیة  إلــى  ذلـك  فــي ٠ ٣وقیـل :  والكوفیــون 

مالــك   ومــن  ثــم  قــال ٤یصـــدق  علیــه  المســـح ، وهــو  مســح  بعــض  شـــعر  الــرأس 

   . ٥ح  الجمیع كما  یجب  مسح جمیع  الوجه  في  التیمم " ـحمـد : " یجب  مسأو 

ـــالخـــ  ثالثا : ـــوَهُكْم  ه تعـــالى :  الف فـــي  حــــرف الجــــر (إلـــى) مـــن قول ـــُلوْا ُوُج فاْغِس

،  ومنشأ  الخالف  أن  (إلى)  حرف  مشـترك  یكـون   ٦  ... َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق 

فهل  تدخل المرافق  في الغسل ،  أم أن حـّد  الغســل یقـف  قبلهـا   -عیـّة والم  للغایة

َوَیـِزْدُكْم قُـوًَّة ِإَلـى  ... الــى : ) كقولـه تع( إلى ) بمعنى (مـعیقول  العكبري : قیل  ؟ 

ِتُكْم  أنهمــا  علــى  بابهــا ،  وأنهــا  المختــار  ، والصــحیح  هــوولــیس  هــذا  ٠ ٧  ...ُقــوَّ

السـنة ،  ولـیس  بینهمـا  تنـاقض ؛ الغایة ،  وٕانما  وجب  غسـل  المرافـق   ب النتهاء 

وال یتعـــرض  لنفـــي  المحــــدود  إلیـــه  ،  وال  عـــل ألن  (إلـــى)  تـــدل  علـــى  انتهـــاء  الف

ـــه  ـــى  الكوفـــة ،  فغیـــر  ممتنـــع  أن    ٠بإثبات ـــت  :  ســــرت  إل أال تـــرى  إنـــك  إذا  قل

فلـو  قـام  الـدلیل  دخلها ،  وأن  تكـون  دخلتهـا  ، تـتكون  بلغت  أول  حـدودها  ولم  

                                                
  . ٣٥٤/ ٢ینظر : مغني اللبیب ،   ١
  من سورة المائدة   ٦اآلیة   ٢
  ١/١٠٥مغني اللبیب ،   ٣

م ١٩٣٣، ط/ التجاریـــة الكبـــري ،  ینظــــر :  شـــرح  الجمـــل علـــي الجاللـــین ،  ســـلیمان الجمـــل  ٤

   ١/٤٦٧مصر 

  

  
  . ٤٦٧/ ١،  ینظـر :  شرح  الجمل علي الجاللین  ٥
  لمائدةمن سورة ا ٦اآلیـة   ٦
  من سورة هـود ٥٢ اآلیة  ٧
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لكوفــة ، فعلـى  هـذا على  أنـك  دخلتهـا  لـم  یكـن  مناقضـا  لقولـك  :  ســرت  إلـى  ا

   ١٠بـ ( اغسـلوا ) ) متعلقـة تكـون ( إلى

ـــدخل  اإلعــــراب  (النحـــو)  فـــى  األحكـــام  الفقهیــــة  المســــتمدة  مـــن   ال یتوقـــف  ت

یع  ،  وهو  القـرآن  الكریم  ،  بـل  یمتــد  هـذا  التـدخل  أیضـا  المصدر األول  للتشر 

حتى  یشمل  األحكام  الوضـعیة  التـى  هـي  مـن  صـنع  البشــر  ،  فمـن  ذلـك  مـا  

حدث  ألبي  یوسف  القاضي  عندما  اجتمع  هو  والكسـائي  عنـد  الرشـید ،  وأخـذ  

الكسـائي  وقـد  أراد  أن  یعلمــه   أبو یوسف  یذم  النحـو  ویسخر  منـه  ،  فقـال  لـه 

ــه   ــا  قاتــل  غالمــك ،  وقــال  ل فضــل  النحـــو : " مــا تقــول  لرجــل  قــال  لرجــل  :  أن

ـــه ؟  قـــال  أبـــو  یوســـف :   اآلخــــر :  أنـــا  قاتـــل  غالمــــك  ،  أیهمـــا  كنـــت  تأخـــذ  ب

 وكـــان  لـــه  علـــم  بالعربیـــة   ٠آخـــذهما  جمیعـــا  ،  فقـــال  لـــه  الرشــــید  :  أخطـــأت  

  فاســـتحیا  ،  وقــال :  وكیــف  ذلــك ؟  قــال :  الــذي  یؤخــذ  بقتــل  الغــالم  هــو  الــذي

وأمــا  الــذي  قــال :    ٠ضــافة  ،  ألنـه  فعــل  مــاض  قـال :  أنــا  قاتــل  غالمــك  باإل

ــم  یكــن  بعـــد ، كمــا   ــا  قاتــل  غالمــك  بالنصــب  فــال  یؤاخــذ  ،  ألنــه  مســتقبل  ل أن

ِإالَّ َأن َیَشـاء اللَّـُه     َتقُـوَلنَّ ِلَشـْيٍء ِإنِّـي َفاِعـٌل َذِلـَك َغـًداَوالَ  قال   اهللا  تعـالى : 

بََّك ِإَذا َنِسیَت َوُقْل َعَسى َأن َیْهـِدَیِن َربِّـي ِألَْقـَرَب ِمـْن َهـَذا َرَشـًدا  فلـوال   ٠ ٢ َواْذُكر رَّ

 ك  یمــدحذلــ أن التنــوین  مســـتقبل  مــا  جــاز فیــه (غـــدا)  ،  فكــان  أبــو  یوســف  بعــد

  .    ٣و العربیة  والنحـ

حركــة  مــن  هــذا  البیــت  فــإن   والنصــب  مــن  كلمــة  (ثــالث)ولننظــر  فــي الرفــع 

  وقعت :   ب  تبین  عدد  مرات  الطالق  التياإلعرا

   فأنت  طالق  والطـالق  عزیمة  

  ومن  یخرق  أعّف  وأظلم (ثالث)                             

                                                
  ٢/٣٩١ینظر :  إعـراب  القـرآن  على  حاشـیة  شـرح  الجمل  على  الجاللین ،    ١
  من سورة الكهف ٢٤،  ٢٣اآلیة    ٢

ینظــــر:  األشـــباه والنظـــائر ،  جـــالل الـــدین  الســـیوطي ،  ط/ حیـــدر أبـــاد ، الـــدكن  ،  ســـنة   ٣

   ٣/٢٢٤هـ ، ١٣١٦
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ى  أبـي  یوسـف  القاضـي  یســأله  عـن  عـدد  مـرات  الطــالق  فبعث  الرشید  إل 

هذا  بدوره  إلـى  الكسـائي  ث فبع الث) ،  وفي  حالة  رفعها  ،في  حالـة  نصب  (ث

)  فــإن  الطـــالق  یقــع  ثــالث  مــرات ،  فكأنــه  الــذي  رأى :  أن  مــن  نصــب  (ثالثــاً 

مبتــــدأ  وخبــــر  جملــــة    )ثالثــــا ،  وجملــــة  (والطــــالق عزیمــــة قــــال :  أنــــت  طــــالق 

معترضـــة ، وأمـــا  مـــن  رفـــع  (ثـــالث)  فیكــــون  الطـــالق  رقـــع  منـــه  مــــرة  واحـــدة ،  

د  فقــال :  (والطــالق  عزیمــة  ثــالث ) ، فكأنــه  قــال :  (أنــت طــالق) ،  ثــم  اســـتطر 

  .  ١ خبـر  ثان(الطالق)  مبتدأ ، و(عزیمة)  خبره ، و(ثالث)  

  النحو وعلم  التفسـیر :  

د  اهللا  بعـض  العلمـاء أن  التفســیر هـو : العلــم  الـذي  یبحـث  فیـه  مــرا  یرى

  -تعـالى  مـن  كالمـه الحكـیم  فـي القـــرآن  الكـریم  ،  وذلـك  بقــدر  الطاقـة  البشـــریة 

ویـــرى  بعـــض  آخــــر  أن  التفســــیر :  مـــن  قبیـــل  المســــائل  الجزئیـــة  أو  القواعـــد  

الكلیــة ،  أو  الملكــات  الناشــئة  مــن  مزاولــة  القواعـــد ،  فیتكلــف  لــه  التعریـــف  ،  

رى  یحتــاج  إلیهـا  فـي  فهــم  القــرآن  الكـریم  ،  كاللغــة  ذلــك  علومـا  أخـ ذكــر  فـيفی

   . ٢والصرف  والنحـو  والقـراءات 

ـــان  بقولـــه :  " هــو  علــم  یبحــث  عــن  كیفیــة  النطــق  بألفـــاظ   ّعـــرفه أبــو حی

تحمـل  القـرآن  الكریم  ومدلوالتها  وأحكامها  اإلفرادیة  والتركیبیـة  ،  ومعانیهـا  التـي  

ویرى  أن  المقصود  بقوله :  " أحكامها     ٠علیها  حالة  التركیب  وتـتمات  ذلك "

  .  ٣ رابمل  علم  التصـریف  وعلـم  اإلعـاإلفرادیة  والتركیبیة "  هذا  یشـ

وأدوات  یجـــب  أن  تتـــوفر   شــــروطاً  كومـــن  الضـــروري  أن  نؤكــــد  أن  هنـــا

كمـا  –فـي  مقدمـة  ذلـك  علـى  اإلطــالق فسـیر  ، النهـوض  بمهمـة  الت  فیمن  یرید

وغیر   وٕاعراباً   هو :  إتقان  علـم  النحـو  درایـة  وفهمـاً  –قـرر  المفسـرون  والعلمـاء 

                                                
العلمــاء ، أبــو القاســم  عبــد الــرحمن بــن إســحق  الزجــاجي  ،  تحقیــق  عبــد ینظــر : مجــالس   ١

  ٠ ٣٣٨م  ،  ص ١٩٩٢السالم  هارون ، ط/ حكومة الكویت ، 
و  العربي  عمـاد اللغة والدین  ،  للدكتور عبد اهللا  احمـد جـاد اهللا ،  طبعـه مكتبـة ینظـر : النح  ٢

  ٠ ١٢٨،  ١٢٧م  ، ص  ٢٠٠٢األداب ، القاهرة ، 
  ٠ ١/١٣ینظـر :  تفسیر  البحر المحیط ، ألبي  حیان  األندلسي  ،    ٣
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ختــالف  اإلعــراب ،  فـال بـد  مـن  اعتبـاره  ؛ ألن  المعنى  یتغیـر  ویختلـف  با ١ ذلك

ن  الرجـــل  یتعــــّلم  العربیــــة  عبیـــدة  عـــن  الحســـن  أنـــه  ســــئل  عـــ أخـــرج  أبـــو ٠٠٠

یلتمس  بها  حسن  المنطـق ،  ویقیم  بهـا  قراءتـه  فقـال :  " حسـن ، فتعلمهـا ، فـإن  

یقـول  مجاهــد :   أیضـاً   ذلـك وفـي  ٠٠٠الرجل  یقـرأ  فیعیـا  یوجهها  فیهلك  فیهـا " 

  إذا  لـــم  " ال یحـــل  ألحــــد  یـــؤمن  بـــاهللا  والیـــوم  اآلخـــر  أن  یـــتكلم  فـــي  كتـــاب اهللا

و  إلمامـه  لـى  معرفــة  المفســـر لعلـم  النحـبلغـات  العــرب ،  ویضـاف  إ  الماً یكن  ع

ألن  علـم  اللغـة  یمكـن  بـه  بعلـوم  الصــرف  واللغـة  كمـا  أثـار  مجاهـــد  وغیـره  ؛ 

   . ٢رح  مفـردات  األلفاظ  ومدلوالتها  بحسب  الوضع شـ

  : " الـذي  یجــب  علـى  المفســر  البــدأة  ویؤكـد  الزركشـي  علـى  ذلــك  قـائال

به  العلوم  اللفظیة  ،  والنظر  في  التفســیر  هـو  بحسـب  أفـراد  األلفـاظ  وتركیبهـا 

، أما اإلفراد  فهي  تتعلق  بعلـوم :  اللغـة  والتصـریف  واالشــتقاق ،  وأمـا  التراكیـب 

والكـوفیین فـي النحـو   ٣٠ع " لبـدیمعـاني  والبیــان  وافهي  متعلقــة  بعلــوم :  النحـو وال

مَّثَـُل الَّــِذیَن َكَفـُروْا ِبـَربِِّهْم َأْعَمــاُلُهْم  والصــرف ، ویوجـه  عنـد  تفسـیره قــولي تعـالى : 

یُح ِفــي َیــْوٍم َعاِصــٍف  یقــول الطبـــري :  اختلــف  أهــل    ٤ ... َكَرَمــاٍد اْشــَتدَّْت ِبــِه الــرِّ

نحـوي  البصــرة :  أنمـا  هــو  كأنـه  قــال :    العربیــة  فـي  رافــع  (مثـل)  فقــال  بعـض

ومما   نقص  علیكم  مثل  الذین  كفـروا  ثم  اقبل  یفسره  كمـا  قـال :  مثـل  الجنـة 

مـــال  ،  وقـــال  بعـــض  نحـــویي  الكــــوفة :  إنمـــا  المثـــل  لألع  ٠وهـــذا  كثیـــرا   ٠٠٠

الــذي  تخـــبر    تي  بــالخبرلكــن  العـــرب  تقــدم  األســماء  ؛ ألنهــا  أعــرف  ،  ثــم  تــأ

                                                
ینظــر :  التفســیر  والمفسـرون  ، لمحمــد حسـین  الـذهبي ، طبعـه مكتبــة وهبـة ، القـاهرة ، عــام   ١

    ٠ ١/٢٥٥هـ ، ١٤١٣م ، ١٩٩٢
  ٠ ١٢٨ینظـر :  النحـو  العربي  عماد  اللغة  والدین  ،  ص   ٢

  شـــي ، ط/ عیســـي الحلبـــي  ، القـــاهرة هـــان فـــي علـــوم القـــرآن ، لبـــدر الـــدین  الزركینظــــر :  البر   ٣

   ١٧٤ – ٢/١٧٣تحقیق  محمد أبو الفضل إبراهیم ، 
  من سورة إبراهیم ١٨اآلیة   ٤
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 ٠عنه  مع  صاحبه ،  ومعنى  الكالم :  مثل  أعمـال  الذین  كفـروا  بـربهم  كرمـاد 

 "١٠   

تنـــاول  موضـــوعات  النحـــو  فخــــر الـــرازي الكبیـــر  یكثـــر  مـــن وكـــذلك  كـــان  ال

وتفصیالته  بصورة  الفتة  لدرجة  جعلـت  العلمــاء  یقولـون  عـن  تفســیره :  " جمـع  

ره  أشـیاء  كثیرة  طویلة  ال حاجة  بها  في  علـم  التفســیر  ـزي  في  تفسـیاإلمام  الرا

   . ٢إال  التفســیر"   لك  قال  العلمـاء :  فیه  كل  شيء،  ولذ

من  التعـّرف  علـى  كثیـر  مـن    هـ)  نفس  الشيء٦٧١ل  القرطبي  (ت وفع

وكـان  اإلمـام  النســفي (   ٠م یره  للقــرآن  الكـریلنحـو  والصـرف  أثناء  تفسـقضایا  ا

مـــــدارك  التنزیـــــل  وحقـــــائق  التأویـــــل) یهـــــتم  بـــــالنحو  یره : (ـ)  فـــــي تفســـــهـــــ٧٠١ت 

تـه  التـى  ســلكها  :  ( واإلعراب  كثیرا ،  ویقول  في  مقدمة  كتابـه  موضـحا  طریق

عــراب  لوجوه  اإل في  التأویالت  جامعاً   وسـطاً  تتعین  إجابته ،  كتاباً  قد سـألني  من

والقـراءات)  ،  ومن  أمثلة  اهتمامه  بالنحــو  والنحـاه  عنـد  تفســیره  بقولـه  تعـالى : 

 َیْسَأُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِه ُقْل ِقَتاٌل ِفیِه َكِبیٌر َوَصدٌّ َعن َسِبیِل الّلـِه َوُكْفـٌر

مفسـرا : ( والمسجد الحرام ) :  عطف  على   یقول   –  ٣ ... ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 

لحرام ،  وزعم  الفراء  أنـه  سبیل  اهللا ،  أي  وصد  عن  سبیل  اهللا  وعن المسجد  ا

وبالمســجد  الحـرام ،  وال یجـــوز  عنـد  علي الهاء  في  ( به ) أي  كفـر به  وف معط

ار  فــــال  تقــــل :  البصــــریین  العطــــف  علــــى  الضــــمیر  المجــــرور  إال  بإعــــادة  الجــــ

) ،  ولــو  كــان  معطوفــا  علــي الهــاء  هنــا  بــه  وزیــد  ،  لكــن  قــل :  (وبزیــدمــررت  

   . ٤لقیل ، وكفـر  وبالمسجد  الحرام " 

                                                
 -هــ ١٤٠٠ینظـر :  جامع البیان في تفسیر القرآن ، للطبري ، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر ،   ١

  ٠ ١٣/١٣١م ، بیروت ، ١٩٨٠
 لمصـــطفى بـــن عبـــد اهللا القســـطنطیني  ینظـــر :  كشـــف الظــــنون عـــن أســـامي الكتــب والفنـــون ،  ٢

  ٠ ٢٣١ – ١/٢٣٠المعروف بحاجي خلیفة ، المكتبة الفیصلیة ، مّكة المكّرمة ، 
  من سورة البقرة. ٢١٧اآلیة   ٣

  .  ٨٥ – ١/٨٤ینظـر :  تفسـیر  النسفي ،   ٤ 
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في  الكالم عن ) ، یسـتطرد  هـ١٢٧أن  األلوسي  (ت   ظ  أیضاً ومن المالح

رج  بـه  عـن  وصـف  الصناعة  النحـویة ،  ویتوسـع  في  ذلك  أحیانا  إلى  حــد  یخـ

   . ١كونه  مفسرًا ،  فإنه  ال یكاد  یخلـو  موضوع  من  الكتاب  من ذلك 

هــــ )  فـــي  تفســـیره  مـــن  النحــــو  إذا  ٩٨٢ت وكـــذلك  أكثـــر  أبـــو الســــعود  (

كانت  اآلیة  تحتمل  أوجها  من اإلعـراب  وینـزل  اآلیــة  علـى  اخـتالف  األعاریـب 

وســوف  یطــول  بنــا  األمــر  إذا  رحنــا    ٠لل  رجحانــه ویــرجح  واحــدا  منهــا  ویــد  ٠

نتبع  اعتماد  المفسـرین  علـى  علـم  النحــو  وظهـور  النحــو  بأصـوله  وموضـوعاته  

حتـــى  خالفـــات  النحـــاة  ،  كـــل  ذلـــك  نجــــده  فـــي  كتـــب  التفســــیر  ،  ولـــیس  أدل  

هــ ٥٤٧دلســي  ( ت على  ذلك  مما  نجـده  فـي  البحـر  المحیــط  ألبـي  حیـان  األن

)  ،  الــذي  یعـــّد  بحــق  موســوعة  تفســـیریة  نحـــویة  قیمــة  أو مــا یســمونه ( تفســیر 

ـــمین  الحلبــي( ت  هـــ )  فــي  كتابــه  (  ٧٥٦بــالنحو ) ، وهــذا  مــا فعلــه  أیضــا : الّس

الــدر المصــون ) الــذي  كثــر  فیــه  اإلعــراب  لدرجــة   أن  العلمــاء  ســـموه ( إعـــراب  

   ٢٠ القـرآن )

ذكر  المحقق أن  مـن مصــادر  الكتـاب  كتـب النحــو :  كالكتـاب  لســیبویه ، 

والمقتضـــب  للمبـــرد  ،  وكتـــب  أخــــري  البـــن  مالـــك  وٕاعـــراب  القــــرآن  للنحــــاس ،  

   . ٣ومجاز  القرآن  ألبي  عبیدة  ،  وغیرهم 

صـــلوه  ومــن  المؤكــد  أیضــا  أن  النحــاة  هـــم  الــذین  مّهـــدوا  لهــذا  العلـــم  وأ

وكثیـــرا  مـــن  موضـــوعاته ،  بـــل  تعریفـــا  أیضـــا  ،    ٠ووضـــعوا  أسســــه  وأهــــدافه  

وذلـــك  لمـــا  تركـــوه  مـــن  كتـــب  عـــالجوا  فیهـــا  النحــــو  والتفســــیر  معـــا  ،  كـــإعراب  

                                                
  ٠ ١/٣٣٨، ینظـر :  التفسیر  والمفسرون   ١
ینظـر :  حاشـیة الّصـبان على شرح األشموني أللفیة ابن مالـك ، بعنایـة مصـطفى حسـین أحمـد   ٢

  ٠ ٢/١٠، دار الفكر ، بیروت ، 
ینظـــر : مقدمــة تفســـیر الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون ، ألحمــد بــن یوســف الحلبــي   ٣

   ١/١٢م ، دمشق ، ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،  ١تحقیق د. أحمد الخّراط ، دار القلم ، ط 
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القـرآن  لألخفش  ،  وٕاعــــراب  القـرآن  للفــراء  ، ومعـاني  القــرآن  المنســوب  للزجـاج  

  .  ١وغیرهم 

نالــك  أوجــه  تشـــابه  بــین  أصــول  علــم  التفســـیر  وأصــول  علــم  النحـــو ،  وه

ـــك  مـــا یلـــي   ـــه  یطبقهـــا  المفســـرون  فـــي  علمهـــم  ،  ومـــن  ذل فهنـــاك  قواعـــد  نحوی

  باختصـار :

/ حمل  الكالم  على  مـا  فیـه  فائـدة  أشــبه  بالحكمـة  مـن  حملـه  علـى  مـا لـیس  ١

  ٢٠فیه  حكمه 

 . ٣وج عن المتناوالت القریبة  من غیر برهان وال قرینة / ال یجـوز الخـر ٢

 . ٤لفاظ  إذا  أمكن حملها  على  ظاهرها  فال یجـوز العدول  بها عنه / األ٣

تلــك  هــي  بعــض  النمــاذج  مــن  مــواد  الدســـتور  الــذي  التــزم  النحــاة  بــه ، 

ــــره ولكنهــــا  ــــرتبط  ببیـــــان  نحـــــویي  دون  غی هــــات  توجی وهــــي مبــــادئ   عامــــة  ال  ت

   ٥٠ردة المف المسـائلمعظمهـم  عند  تفكیره  في  یهـتدي  بها  كل  نحوي أو 

محــور  موضـوعاتها صة  القـول  في  عالقة  النحو بالتفسـیر هو القـرآن وخال

النحـاة    واعتماد  المفسـرین  علـى  آراء وسـبق  النحـاة  المفسـرین  في هذا  العلـم ،، 

ال زال  عمـــاد  علــم  التفســـیر  ، لــذلك  یجـــزم  النحـــو  كــان  و  ،ومــذاهبهم  وقواعــدهم 

  .٦یبـدأ  المفسـروبه  فعلیه  یقوم ، 

  

  المدرسـة األندلسـیة في  التفســیر :

                                                
  ٠ ١٣١ینظـر :  النحـو  العربي  عماد  اللغة  والدین ، ص   ١
  ٠)٤٤ینظـر :   اإلنصاف  في مسائل  الخالف ،  مسألة  رقم (  ٢
  ٠)٨٣المصدر السابق ،  مسـألة (  ٣
  )٢٨المصدر السابق ، مسـألة (  ٤
    وما بعدها . ٤٢النحو العربي عماد اللغة والدین ، ص   ٥
 ١٣١عماد  اللغة والدین ، للدكتور  عبد اهللا احمـد جـاد كـریم ، ص  -ینظـر :  النحو العربي    ٦

٠  
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  ١لهـذه  المدرسـة  أعالم  أفذاذ  أشــهرهم 

  ٢مخلـد / بقي  بن ١

   ٣بكر بن العربي  / أبو٢

   ٤/ابن عطیـة ٣

  ٥ي / أبو عبد اهللا القرطب٤

   ٦/ أبن  جزي  الكلبي  الغرناطي ٥

 ٠/ أبو حیـان األندلسي٦

  

  خصـائص المدرسـة األندلسـیة  في  التفسیر : 

                                                
ینظــر  : مــنهج المدرســة األندلســیة فــي التفســیر  صــفاته وخصائصــه ن للــدكتور  فهـــد بــن عبــد   ١

  ٩، ص هــ  ،  مكتبـة التوبـة الســعودیة ١٤١٧الرحمن سـلیمان الروحـي ، الطبعـة األولـي  ،  ســنة 

٠  
ـــد :  لــم  یصــلنا  مــن  تفســـیره  إال  أوراق  قلیلــة  ال  تــزال  محفوظــة ،    ٢ هــو  :  بقــي  بــن مخل

  ٠أما  البقیة  فقد  وصلت  إلینـا  كاملة  وتمت  طباعتها كلها 
أبــو بكــر بــن العربــي هــو :  محمــد بــن عبــد اهللا  المعــاقربي  األندلســي  اإلشــبیلي  المعـــروف    ٣

  هـ٥٤٣هـ  وتوفي  سـنة ٢٢/٨/٤٦٨العربي  ولـد  بإشـبیلیة  الخمیس   بأبي  بكر بن
هو : أبوبكر عبد اهللا الحق بن غالـب  بـن عطیـة  الغرنـاطي  األندلسـي ،  ولـد  بغرناطـة  ســنة   ٤

هــ  ،  وتفســیره :  المحـرر   ٥٤١هـ  ونشـأ  فیها ،  تـوفي  فـي  لورقـة  فـي  األنـدلس  ســنة   ٤٨١

  ٠سـیر  الكتاب  العزیزالوجیز  في  تف
أبــو عبــد اهللا القرطبــي  هــو :  أبــو عبــد اهللا  محمــد بــن أحمــد األنصـــاري  الخزرجــي  القرطبــي    ٥

األندلســـي  ،  ولـــد  ونشــــأ  فـــي  قرطبـــة  وال یعـــرف  تـــاریخ  مولـــده ، تلقـــي  العلـــم  ،  ورحـــل  الـــي  

  القـرآن هـ ،  تفسـیر ،  الجامع  ألحكام   ٦٧١مصر ، توفي  فیها  سـنة 
ابن جزي  الكلبي  الغرناطي  هو :  أبو القاسم محمـد بـن أحمـد بـن جـزي  الكلبـي  الغرنـاطي ،   ٦

هــــ فـــي غرناطـــة  ،  قتـــل  فـــي  معركـــة  طریـــف  وهـــو  یحـــرض  الجـــیش  ســــنة  ٦٩٣ولــــد  ســــنة  

   ٠هـ  ،  تفسیره  :  التسـهیل  لعلـوم  التنزیل ٧٤١
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 ١تخلص  بعض  خصائص  المدرسـة  األندلســیة  ومزایاهـا نســتطیع  أن  نسـ

 :  

   ٠/ ســهولة  وجـودة  السـبك ١

یرســـــم  منهجـــــه  فـــــي  /  رســــم  المنهـــــج  فـــــي  مقدمــــة  التفســــــیر :  كــــل  مفســـــر  ٢

مقدمة  تفسـیره  وبیـان  القواعـد  التي  سیسـلكها  واألصول  التي  یقـــوم علیها    

   ٠تفسـیره 

ــــع  ٣ / كثـــرة  النقــــول  فـــي  تفاســـیر  المدرســـة األندلســـیة :  أنهـــا  اســـتفادت  مـــن جمی

اســـیر  كتــب  التفســـیر  التــي  ظهـــرت  بالمشـــرق  وحفظــت  لنــا  المشـــرق  وأســماء التف

   ٠التي  فقـدت  بعد  ذلك 

االستقالل في الـرأي :  مـع  كثـرة النقــل یـوردون  مـا  یـوردون  أحیــانا  لالسـتقالل  / ٤

علي  قول  ذهـبوا  إلیه ،  أو  مذهب  مالـوا  إلیه  وأحیـانا  یكون  النقل  للــرد  علـى  

   ٠الرأي  المنقـول  وٕابطاله 

ول  یقصــدون  بهـا  أحیانـّا  اســتیفاء  آراء  وكثـرة النقـ  / عـرض األقوال واســتیفائها :٥

   ٠المفسـرین  في  تفسـیر  آیة ،  واالحتماالت  التي  یمكن  أن  تفسـر  بها  اآلیـة 

المصـــــادر  الموثوقـــــة  وتوجیـــــه  األقـــــوال    حــــــریر المســـــائل :  واالعتمـــــاد  علـــــى/ ت٦

ولهـــــم  عـــن المفســــرین وتعــــدد  ســـباب  كثـــرة  نقســــتیفاء  األدلـــة  ولعـــل  هــــذا  مـــن أوا

   ٠األقوال  في  المسـألة  الواحدة 

/ تمحیص  الروایات  واألخبار  والتثبت  منهـا :  وقـد ّمــر  بنـا  قـول  ابـن  العربـي  ٧

فـــأنظروا  إلیـــه  فمـــا  وافـــق  منـــه  ظـــاهر   وهـــو یعـــرض  بعـــض األخبـــار  فیقــــول :  "

وما لم  یرد فیه  ذكـر  فهو  محتمل   القـرآن  فهو  صحیح  وما  خالفه  فهو باطل ، 

   ٢ربك  أعلم به" 

                                                
  . ٦٣ة في التفسیر ، صفاته وخصائصه ، ص ینظر : منهج المدرسة األندلسی   ١
بعــة عیســي الحلبــي بكــر ابــن العربــي ، تحقیــق علــي البجــاوي ، مطو ینظــر : أحكــام القــرآن ، أبــ  ٢

   ٣/١٢٥٤هـ ، ١٣٨٧ وشركاه  ، الطبعة الثانیة
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 عنــواكمــا  ،   ةات  المتــواترة  منهــا  والشــاذ/ العنایـــة  بــالقراءات :  اهتمـــوا  بالقـــراء٨

بالـــرد  علــى  مــن  أنكــر  القـــراءات  المتــواترة  مــن  المعتزلــة  وبعــض  النحـــاة  وذكــر  

  القـراءات  الشــاذة  

ـوم  القـرآن :  القارئ  في  تفاســیر  المدرسـة األندلســیة  یجــد  عنـدهم  / العنـایة  بعل٩

عنایـــــة  فائقـــــة  بعلـــــوم  القـــــرآن ،  كالقـــــراءات  والنســـــخ  وأســــباب  النــــزول  وٕاعـــــراب  

   ٠القـرآن

/ البعـــد  عــن  التیـــارات  المنحرفــة  وســـالمتها  مــن  آراء  الفـــرق  المختلفــة  فــي  ١٠

طحات  الصــوفیة  واالســــرائلیین  اآلراء  الرافضــة  والمعتزلــة  وشــ ربوا العقیـــدة  ،  حــا

   ٠التي  تنـال  من عصمة  األنبیاء  علیهم الصالة  والسـالم

ـــة :  ولــیس  أول  علــى  ذلــك  تخفــیض  التفســیر  ١١ ـــع  فــي األحكــام  الفقهی / التوسـ

یة  آخــــر لتفســــیره ،  بأكملــــه  آلیـــات   األحكـــام  وهـــو تفســــیر  ابـــن  العربـــي ،  وتســــم

بالجـــامع  ألحكـــام  القــــرآن  وهـــو  القرطبـــي  وٕان  كـــان قـــد  تنــــاول  غیرهــــا  إال  أن  

   ٠تناولـه  آلیات  األحكام  كان  بتوسـع  وشـمول

/ محاربــة اإلســرائیلیات : فقــد حــذر رجــال المدرســة مــن اإلســـرائیلیات  ونبهـــوا إلــى ١٢

    ٠ادها في كتب التفسـیرخطرها ورسموا المنهج لروایتها وٕایر 

عـن    ةلم یكثر  رجال المدرسة الحدیث  ٠/ عـدم  التوسع  في  المسائل  البالغیة ١٣

وجــــوه  البالغــــة  فــــي القـــــرآن  الكــــریم مــــع  معــــرفتهم  لمباحثهــــا  وذكــــرهم  لهــــا  فــــي  

مقــدمات  تفاســـیرها  بــل  مالــت  المدرســة  إلــى  اإلیجــاز  فــي  ذلــك  وعــدم  التوســع  

   ٠باحثها في  م

روض  الجدلیــة :  ـالمباحـث  الفلســـفیة  والمســائل  الكالمیـة  والفــ / اإلعـراض  عــن١٤

وقــد  یكــون  لهــذا  صــلة  ببعدهـــم  عــن  التیــارات  المنحرفــة  والفــرق  الضــالة  التــي  

واعدهـم  إّال  على  التكلـف  وقع  أهلها  في  تلك  المباحث  حیث  ال تقوم  بعض  ق
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یــة  البعیــدة  عــن  صــفاء  العقیـــدة  ونقائهــا  وكــل  العلـــوم  لهــا عنــد  لدروض  الجوالفــ

  .  ١والتنجیم   أهل  األندلس  حـظ  إال  الفلسـفة

جتمــــاعي :  وذلــــك  بــــربط  تفســــیر  اآلیــــات  بــــالواقع  والمجتمــــع  / اإلصـــــالح  اال١٥

ــــى  االنحالــــذي   ـــــیعیشــــون  فیــــه ،  فیشــــیرون  إل ة  فــــي  رافــــات  الســـــلوكیة  والعقائدیــ

ـــــوا  وشخصـــــوا  الـــــداء   مجتمعهـــــــم  ،  والتمســــــوا  عالجهـــــا  مـــــن آیـــــات  القــــــرآن  فبیّن

   ٠ووضعوا  الـدواء 

هــــذه  بعــــض  الخصــــائص  التــــي  تمیــــزت  بهــــا  المدرســـــة  األندلســـــیة  فــــي  

  .وذلك  لتمیّز  أصحابها یزة  ، متمـرآن  الكریم ، ولعلهـا مدرسة تفسـیر  الق

                                                
ینظــر :  الحلــل  الســـندسیة  فــي  األخبــار  واآلثــار األندلســیة ،  األمیــر  شــكیب أرســالن ، دار  ١

  ٢٥٤٠حیاة بیروت ، ص ال
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  البـاب األول

 حيـاة أبي حيـان األندلســي

  االجتماعية والثقافية

  

  وفيه ثالثة  فصــــــول

  حيـاة  أبي  حيـان  األندلسي : الفصل األول

مصــنفـات  العالـم  اجلـليل   الفصــل الثانـي :

أبي  حيـان ، وثناء العلماء عليه ، ومنهجه يف 

  تفسريه " البحر احمليط " 

   ويةــاهــاته  النحـآراؤه  واجت لث  :الفصــل الثا
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  الفصل األول
  

  حيـاة  أبي  حيـان  األندلسي

 : و  

ـبه  أسـمهالمبحث األّول :   .  ونسـ

 .  مـولدهالمبحث الثاني : 

 موطـن  دراســته . المبحث الثالث : 

 .  بابهارته  إلى  المشــرق  وأسهجـالمبحث الرابع : 

 .  ـه  وأخالقــهصفاتالمبحث الخامس : 

 .  ثقافتـهالمبحث السادس 

 .  حیـاته  االجتماعیةالمبحث السابع : 

 .  شـیوخــهالمبحث الثامن : 

 .  تالمیذ هالمبحث التاسع : 

 .  المناطق  التي  زارهـــاالمبحث العاشر : 
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ل
ّ
  الفصل األو

  حياة أبي حيان األندلسي

  

  به : اسمه ونسالمبحث األّول : 

بن  حیـان  ن یوسف  بن على بن یوسف د  بالدین أبو حیـان  محمأثیر  وه

لفاء )  قبیلـة  من  قبائل  كون اوسكسر النون نسـبة إلى نفزة ( ب والنفزي  . ١ النفـزي

  . ٢ر البرب

بمدینة  مطخشارش  في غرناطة  ، سـنة أربع د  :  ول دهمولالمبحث الثاني : 

 لف  للمیالدوأومائتین  وخمسـینـنة سـت سافق  له خمسین  وستمائة من  الهجـرة ، المو و 
٣ .  

   ته :موطن  دراسالمبحث الثالث : 

ونما  عوده  ،  تطّلـع  إلى  نشأ  أبو  حیان  في  غرناطة  ،  ولما تفتّح  عقـله ، 

ولم  وأخذ  عن  أسـاتذتها على  شیوخها  ، قافة ،  فدرس  في  بلده التزّود  بالمعـرفة  والث

م  بالد  األندلس  یبحث  عن  العل ویقنع  بما  درس  بل  طـّوف في، ما  أخذ یكتف  ب

بـالد  المشرق  باحثًا عن  الشیوخ  إلى  ـه  منهما  اتجه إذا  بلغ  حظّ   والمعـرفة  حتى

هـم لیجالسهم ،  ویتلّقى  عنهم ، وٕاني  أترك المجال  ذكر الذین  طار صیتهم ، وقوي 

قال   ٠ا منه ا ومواطن الثقافة التي أفـادالتي  زارهد البـالجل لنا ألبي  حیان  نفسـه  لیس

دلسي في برنامجه  عند  الرعیني  األنسعید بن اعبد اهللا  محمد   الفقیـه المحدث  أبو

                                                   
لمقـري التلمسـاني تحقیـق إحسـان نفح الطیب من غصـن األنـدلس الرطیـب ، الشـیخ احمـد بـن محمـد ا  ١

    ٣/٢٩٢، م ، بیروت ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، دار صادر ، عباس 
م ، ١٩٧٩ ٢شذرات الذهب في أخبار من ذهـب ، ألبـي الفـالح عبـد الحـي بـن العمـاد الحنبلـي ، ط/  ٢

  ٠ ٦/١٤٥دار المسرة ، بیروت ، 
    ٠ ٦/١٤٥المصدر السابق ،   ٣
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خصه : إن أبا حیان قال : سمعت بغرناطة ومالقـة والمریة ملذكر شیخه أبي حیان ما 

، وطهرمس   والقاهرة ودمیاط  ، والمحلةومصر  نس ، واإلسكندریة ،ة  وتو وبجای

  . ١ والجیزة

وبلبیس ، بعیذاب من بالد  السودان ، نا ، وقنا وقوص ، ودشـ ومنیة ابن خصیـب

  . ٢وجـدة شرفها  اهللا  تعالى ،   وینــبع  في  مكة

  

   بابها :هجرته إلى المشرق وأسالمبحث الرابع : 

 ومن ثمّ أن  یترك  بالده  ،   األسـباب  التي  فرضت  على  أبي  حیـانفي 

یت  في  وطي  یقول : " رأیفالس ٠ف  فیها  بعض  المؤرخین یتجه  إلى  المشـرق  اختل

ه :  أن  مما الذي  ألفـه  في  ذكر  مبدئه  واشـتغاله  وشـیوخه  ورحلت  كتابه " النضار "

فلسـفة  والریاضة والبعض  العلمـاء  بالمنطق  طة  أن غرناقـّوى عزمه  على الرحلة عن 

  أخاف  أن  أموت  فأرى  أن ترتب ليللسلطان : إّني  قد  كبرت  و  قال والطبیعـة 

  ٠دي طلبة  أعّلمهم  هذه  العلوم  لینتفعـوا من  بع

،   اً جیدراتبًا قال أبو حیان  فأشـیر  إّلّي أن أكون  من  أولئك ، ترتب  لي 

  . ٣ على  ذلك "أكره فتمنعت  ورحلت مخافة  أن    وة  وٕاحسانوكس

والمقّري  یبّین أن الكثیر من المؤرخین ذكر أن سـبب رحلة  أبي  حیان  أنه  

هـ) ،  فرفع  أمره  لألمـیر  ٦٨٠الطبـاع  القرناطي  (ت نشـأ شـّر بنیه وبین جعفر بن 

یه  أیام  االعتراض عل  ان  كثیرالمدعـو بالفقـیه  وكان  أبو  حیمحمد  بن  نصـر  

حیان   وقد  عـزم  السـلطان  على  أن  ینكل  بأبي  ٠ ٤ ذلكه علیه فنشـأ شـرعن قراءت

                                                   
  ٠  ٣/٣١٦نفخ  الطیب ،    ١
    ٠ ٣١٦/ ٣ر السابق ، المصد  ٢
  ٦/١شـذرات الذهب في أخبار من ذهب ،   ٣
  . ٣/٣٤١نفح  الطیب ،    ٤
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 ان  كان  قد  أحـّس  بما  اعتزم  علیه  فاختفى حیث  أمر  بإحضاره  ، ولكن  أبا  حی

   . ١ثم  ركب  البحـر  ولحق  بالمشـرق 

إلى  ر  ذا  نظـإ. ٢ وسـتمائهخرج  أبو  حیـان من األندلس سـنة  تسع وسبعین 

سلك  طالب   أنه  رحل  خوفـا  من  أن  ینتظم  في  یوطي  التي  تثبتروایـة  الس

ه  رحل   رى  التي  تبین  أنالمقـال تتناقض مع  روایة أنه الفلسـفة والطبیعیات  نجد 

ن  المحتمل  وذلك  ألنه  مابن  الطباع ، وث  الجفوة  بینه  وبین  شـیخه دبسبب ح

مام  إلى  طالب وة  حدثت  بعد  امتناع  أبي  حیـان  من  االنضالجفجدًا أن هذه 

ذه تاكاه  أسوبخاصـة  بعد  أن  ش، ینتهـز  األمیر  هذه  الجفـوةأن   الفلسـفة ، فخشي

لمح فیه  روح الثـورة  أن  ینتقم  منه  ألنه  خـرج  على  تعالیمـه  بعد  أن  أ  إلیه  خشي

ان  الفرصـة  لهذا  األمیر  أن  لهذا  لم  یترك  أبو حی ٠٠٠تاذه  ابن  الطبـاع على  أس

  . ٣رق لى  بالد  المشهاربًا  إّر  أو  ینّكل  به  ،  ففینتقم  منه  

المشرق ،  فقد  اتجه إلى من ومهما كان الدافع وراء رحیله ، فإنه  لم یكن  أول 

   . ٤طلبا  للعلم  والسـعة  في الرزق  سبقه  الكثیرون

لوافدین  إلیها ومالذ  اأفئدة  العلماء ،   وم   دخلها  منارة  ومهوىنت مصر یوكا

وكانت  ومراكز  العلـم رت بالمدارس زخداد  والمـدن األندلسیة  ؛ فقد بعد نكبات  بغ

المعرفة  والثقافة؛  فنشأت  طبقة  رمهما  في نش بباً جانب المدارس سالمكتبات إلى 

                                                   
  ٠ ٦/١٤٦ذرات الذهب  في  أخبار  من  ذهب ، ش  ١
  ٠ ٣/٣٤١الدین ،   ينفح  الطیب ،  تحقیق  محی  ٢
د العـال سـالم نین السابع والثـامن مـن الهجـرة ، للـدكتور عبـالمدرسة النحویة في مصر والشام في القر   ٣

  ٠ ٢٧٧ ، صم ، دار الشروق ، بیروت  ١٩٨٠، سنة ١مكرم ط 
ـــان النحـــوي ، خدیجـــة الحـــدیثي ، منشـــورات مكتبـــة ال  ٤ ــو حی هــــ ١٣٨٥نهضـــة ، بغـــداد ، أنظـــر : أبـ

  ٠ ٣٤ م ، ص١٩٩٦
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لحیاة في فسـرت  اافي ، والثقزدهار العلمي واعیة حملت على عاتقها مسؤولیة  اال

  . ١التألیف أوصال حركة 

فكتب  وألف  كتبا  كثیرة  ّر  أبو  حیان  وتفاعل  معها ، تقوفي  هذه  البیئـة  اس

 لإلقراء  والتدریس  في  مراكزهاات القرآنیة  واللغـویة  والنحویة ، وتصّدر في  الدراس

لتفسـیر في القبة هـ  وا٧٠٤نة  في  جامع  الحاكم  سو  العلمیـة ، فأخذ  یدرس  النح

  ٢هـ ٧١٠ قمر في أواخر  سنةاألالمنصوریة ، واالقراء  بجامع 

وشـهر  أبو  حیان  بالتبحر  في  علـوم  كثیرة  ،  وآثاره  الكثیرة  دالة  على  

على   ذلك  ،  فقد  كان  موسوعي  الثقافة  ،  كثیر  اإلطالع  ؛  إذ لم  یقصر  هّمه 

الدراسات  القـرآنیة  ،  بل  إنه  كان  على  وثیقة  بكتب  األدب  ودواوین  الشـعر  

  . ٤مة  وأمیر  المؤمنین  في  النحـو ،  وكان  إمام  األئ ٣ یستحضرها  عند  المناسبات

  

   صفاتـه  وأخــالقه :المبحث الخامس : 

، بعیـدّا  اطلضحك واالنبسـارأیت مثلـه، كثیر ما الّرعینى : هو شیخ فاضل ، قال 

طلق  فصیح  الكالم  جمیل المؤانسـة،اللقاء ، الكالم ،  حسن  عن االنقباض ، جید 

دیر ، دلة  التقة  معتوقاموجه  مسـتدیر ، ة  وافرة ، وهمة  فاخرة ، له ذو لمللسان ، ا

  . ٥یر لیس  بالطـویل  وال  بالقص

                                                   
  ٠ ٣٨ أبو حّیان النحوي  ، ص  ١
    ٠ ٤ – ٣/ ١:  البحر المحیط ،  ألبي حیـان  األندلسي ،  ینظر   ٢
  ٠ ٤٩٦،  ٥/٢٠٦المصدر السابق ،    ٣
    ٠ ٣/٣٣٧:  نفح  الطیب ، ینظر   ٤
  ٠ ٣/٣٢١:  نفح  الطیب ،  تحقیق محي الدین ، ینظر   ٥
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، وكان  ثبتا  ١ رمبالكر الناس ا یفخلبخل كمبا ران یفخكان أبو حیمقري : القال 

لخشوع كثیر  اسالم العقیدة من البدع الفلسـفیة،واالعتزال والتجسـیم ، صدوقا حجة ،

ظاهر  ه  ملیح  الوج، حسن  النغمـة ،عنـد  قراءة  القرآن  ، وكان  شیخا  طویال والبكاء 

  . ٢منـّور الشـیبة ، مسترسل الشعر  رة  ،بحم  رباً اللون ، مش

  

  : ثقافتـهالمبحث السادس : 

ومحبي  شـیخ  الدهـر  وعالمه  ، "  في ترجمة أبي حیان : قال الحافظ ابن حجر

لعربي  فال  یقاربه أحد  فیه ، است  معالمـه ، ومجرى اللسـان در الفن  األدبي بعد ما 

علم  ،  في  كل  فن ،  نابغا في  كل   أسـتاذاً   انأبو حیكان نعم لقد  . ٣"  یقاومهوال 

جعفر بن الطباع  وتلقى   وأخذهـا  عن أبيففي  بلده  وموطنـه  درس  القراءات ، 

فكان  األحوص ،أبي ألبذي ، وأبي  جعفر بن  الزبیر، وابن ن  اي الحسأب العربیة عن

یر فكان له الیـد  التفس وأما ة  بالحدیث تام  ومعـرفةله إلمام  كامل  بأصول الفقـه 

التاریخ    وحتى . ٤زال  بین  أیدینا  یؤید  ما نقول كتابه  البحـر  ال یو الطولى  فیه ، 

تراجم  الناس  ومعرفة  البارعین  فیه ،  فقد  كان له  بصر تام بكان  أبو حیـان  من 

   . ٥م طبقاته

                                                   
  ٠ ٣/٣٢١:  نفح  الطیب ،  تحقیق محي الدین ، ینظر   ١
  ٠ ٦/١٤٦شـذرات  الذهب ،    ٢

هـــ ، ١٣٤٩،  ســنة ١قالتي  ، ط /ســمائــة الثامنــة ، البــن  حجــر العالــدرر الكامنــة  فــي  أعیــان  ال  ٣

  ٤/٣٠٦٠الهند ، 
دكتور  عبـد نظـر : المدرسـة النحــویة فـي مصـر والشــام فـي القـرنین الســابع والثـامن مـن الهجـرة ، للـی  ٤

  ٠ ٢٧٨ العال سـالم مكرم ، ص
     ٠ ٦/١٤٥ذرات الذهب ، للحنبلي ، ینظر :  ش  ٥
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ومدى  تحصیله  للعـلم  والمعـرفة : " ولم إلى  ثقافته  ،   یراً فدي مشوقد قال الصّ 

أو إال  یسمع  أو  یشتغل أكثر  اشـتغاال منه ، ألني  لم أره قط   أشیاخي أر  في 

  .  ١ یكتب  ولم  أره  غیر ذلك "

  األول ،  والمیدانو والصرف ، فقد  كان  ألبي  حیان  فیهما  المجال وأما  النح

ید  فدي : " كان إمام  النحـاة  في  عصره  شرقا وغربا  وفر الفسیح ، وقد  قال عنه  الص

خـدم  هذا  العلـم  مـدة  ثمانین  عاما ،  وسـلك  من   ٢ " رباً الفن  الفـذ  بعدًا  وق هذا 

 دخل  إلى  أنفانین  ،  ولم  یزل  على  حاله متشـعبة  األ  غرائبه  وغوامضه  طرقــاً 

  .  ٣حركته  باإلسـكان كان ، وتبدلت في  خبر 

رى ،  یجارى  ،  وعلما  ال یباال    راً واللغة  فقد كان  فیهما  بح  وأما  األدب

الكتب  دنا  بصورة  واضحة  عن  أدبـه  ،  و وٕاني  أترك  المقام  لتلمیذه  الصفدي  لیم

ان  في  هذا  المجـال ،  والتي  أعانته  على  أن  یبرز  في  التي  ألّم  بها  أبو  حی

كان  یحفظها ، صـفدي : "قـرأت  علیه  األشـعار ،  و فـن  األدب  واللغة  ،  قال ال

ماسة الح د ألبي العالء  المعري  وبعضالزنیریة ، وقرأت علیه سقط والمقامات  الحر 

ح  لثعلب ، الفصین درید ، وسمعت  من  لفظه  كتاب اب تمام  الطائي  ومقصورةألبي 

ارتشاف  الضرب من لسـان  "معت  من  لفظـه  خطبـة  كتاب : س -وكان یحفظـه 

رته  من  لفظـه  ما  اختوكتبته  وسـمعت منه ،  وسـمعت  ت  دیوانه وانتقیـ  " الـعــرب

  في  اللغةلم  یكن  أبو حیـان  مـبرزًا  . ٤ وغیر  ذلك "من  كتاب  مجاني  الهصـر ، 

أوضح  بلغـات  أیضا بلغات أخـري أو بمعنى  وآدابها  فحسـب بل كان  مّلمـاً ة العربی

                                                   
    ٣/٢٩٤نفح  الطیب  ،   ١
عبــدالعال  ٠النحویــة فــي مصــر والشــام فــي القــرنین الســابع والثــامن مــن الهجــرة ، دنظــر :  المدرســة ی ٢

  ٠ ٢٧٨سالم مكرم ، صـ 
       ٠   ٣/٢٩٢نفح  الطیب ،    ٣
في نكـت العمیـان ، بعنایـة أحمـد زكـي باشـا ، مكتبـة التوعیـة اإلسـالمیة إلحیـاء التـراث نكت الهیمان   ٤

  .   ٢٨١ص     ، م ١٩١١ -هـ ١٣٩٩بمصر ، سنة اإلسالمي ، مصورة عن المطبعة الجمالیة ، 
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حر في  ثقافات  وقوة  اإلدراك  والتبالمعرفة ، اع  في  االتسعصره مما ساعده  على 

  . ١ فةاألمم  المختل

كان  یجـید  اللغة  الفارسـیة ،  واللغة  التركیـة  ،  واللغة  الحبشـیة  بجانب  

ر  باإلعجاب  ،  وجدیر  اللغة  العربیـة  ،  ورجل  یجید  هذه  اللغات  كلها  جدی

ـاركه  في  هذه  الناحیة ره  ال  نجد  من  یشصبالتقدیر  وٕاذا  نظرنا  إلى  علماء  ع

بعض  واإللمام  ب  العربیـة  ،فكل ثقافاتهـم ال تتعـّدى  اللغة ار في هذا  المضم  ویجاریه

لعلـوم  الدینیة  وألم  با  بالعربیة  وبفروعهـا  المختلفة  فقد  ألّم أما  أبو حیـان  ٠فروعها 

عـلم ،  وبرز  في  كل  فن ،  ونبغ  في  كل  ددة ، وكتب  في  كل  وفروعها  المتع

رى  التي  كثر  من  ألمامه  باللغات  األخـولم  یكن  إلمامه  باللغة  العربیة  أمجـال ، 

فقد  ذكرت  دائرة  هذه  اللغات ،   من  أنه  ألف  في ذكرناها ،  وال أدل  على  ذلك 

اللغة  الفارسـیة ،  وآخـر  في  و أنه : " صنـف  كتابًا في نحـ المعـارف  اإلسـالمیة 

القیمة ، وقد  طبع  بالقسطنطینیة    اللغة  التركیة ،  وهذا  المصنـف  األخیر  عظیم

الته رسأما  ٢ )١/٣٣٣د م  بعنوان ( اإلدراك في لسان األتراك) (الدائرة مجل١٣٠٩عام 

  .٣یة  فلم  یتمها اللغة الحبش في

  

   ة :اعیجتماته االحیالمبحث السابع : 

ال   ج  مطارداً خر ك كان یترصده  ، البو حیـان  من  األندلس  ألن  الهخرج  أ

ل  في  البالد  ویتنقـ وفأخذ  یطـالشـرق حتى وماإن وصل إلى  ، دیناراً یملك درهمًا وال 

                                                   
  ٠ ٢٧٩ ن  السابع والثامن من الهجرة ، صالمدرسة النحویة  في  مصر والشام  في  القرنی  ١
    ٠ ٣٣٣د  األول :  ائرة  المعارف اإلسالمیة ، المجلد  ٢

 لهجـــري ، صنین الســـابع  والثـــامن  اة  النحویـــة  فـــي  مصـــر والشــــام  فـــي  القـــر ینظــــر :  المدرســـ  ٣

٢٧٩    
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الّزهاد  ألنه  انقطـع  به  السبیل   حیاة بین  األقطار  ،  یعیش  عیشـة الكفاف ، ویحیا 

  . ١ه عن  مالـعن  بلده  و 

والواقع  أن  أبا    - ٢ هـ٦٧٩ر  سـنة اف  إلى  دخول  مصه المطب وانتهى

یوخ  بلـده  بعد أن  أخذ  عن  ش األندلس  في  هذا  التاریخ  وهو شابان  ترك  حی

وكل  الكتب  التاریخیة  تثبت  أنه  لم  یرد  إلى  .  ٣ الوصار  له  في  العلم  مج

رقیة  وبخاصة  في  أقطـار  شمال  إفریقیة  بالد الشـوف  في  المصر  إال  بعد  أن  ط

ر  فلم  دخل  مصر ،  أما تاریخ  دخول  مص،  وبعد  أن  أّدى  فریضـة  الحج  

رر  أنه  حضر  دروس  دائرة  المعـارف  اإلسـالمیة  تقتحدده  كتب  التاریخ  غیر  أن  

اسـتطاع  أبو حیان  أن  یجد  له  في  .  ٤ هـ٦٩٨ابن  النحاس  في  النحـو  إلى  عام  

حیـان  لم  یكن   ترحب  به  ،  وتحنـو  علیه ،  على  أن  أبا رحبة   مصر صدوراً 

ه  ، وذكائه  ، ونبوغه ما یجعل علمـهها  الناس ،  ألنه  كان  له  من یجهلـالنكـرة  التي 

ر ،  أسندت  إلیه  دراسـة  ن  دخل  مصلهذا  فإنه  بعد  أ  -ه  بالبنان علما  یشـار إلی

الحدیث  في  المدرسة  المنصـوریة  وفي  الوقت  نفسـه  كان  یحضر  دروس  ابن 

یث  في  المدرسة  المنصـوریة  وكما  أسـندت  إلیه  دراسـة  الحد  -النحاس  في  النحـو 

نحاس ،  ولما  توفي  ابن  ال. ٥ راإلقراء  بالجامع  األقم  دراسـة ندت  إلیه  أیضاً أس

إذا  هیأ  له  نبوغـه  أن    حیـان، ومأل فراغه ، فأبو  ٦ خلفه  أبو حیان  وجلس مكانه

ولم   ٠علماء  في  القاهـرة النحاس  شیخ  الیتصدر  في  هذه المدارس وأن یخلـف ابن 

وفي  في  البالد  التي  طوف  بها  ،  نسمع  أن  أبا حیان  وصل إلى هذه المكانة

                                                   
  ٠ ٢٨٠ المدرسة النحویة في مصر والشام ،  ص  ١
  ٠ ٤/٣٠٤قالني ،  جر العسالدرر الكامنة ،  ابن  ح  ٢
  ٠  ٣/٣٤١نفح  الطیب  ،  المقـري  تحقیق  محي الدین  ،    ٣
  ٠ ٣٣٣المیة  المجلـد  األول  :  دائرة المعـارف  اإلس  ٤
  ٠ ٦/١٤٦شذرات  الذهب ،    ٥
  ١/٣٣٣ المعارف  اإلسالمیة  ،    دائرة  ٦
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ذتها ، اتاألقطار  أنه كان یأخذ عن أسه  في  هذه  تي  زارها ، وكل  ما فعلار  الاألقطـ

في  القاهرة  فقد  هیأ  له أما  ویتلقي  عن  المشهورین  منهم ، یوخها  ، ویجالس  ش

من   ـفواشعلیه  الطلبـة  لیرت ـتاذ  ویقبلمجلـس  األسهـا أن یجلس أهلجوها  ، وكرم 

یقدر  في  طلبته  الذكاء  والنبـوغ  ،  وكل  من  اتسـم    وكانمنهله العـذب الصافي ، 

فدي : " وكان قال الصشـیخه  اإلجالل  والتقدیـر ،   بهاتین  الصفتین  ،  كان  له  من

  . ١ له إقبال  على  الطلبه  األذكیاء  وعنده  تعظیم  لهـم

أنه  كانت  یها ، ف  في القاهرة مكرماً   ومما یدل  على  أن  أبا حیـان  كان مقـدراً 

له  خصوصیة  باألمیر  (سیف الدین  أرغون )  النائب  الناصري  یتبسـط  معه  ،  

لسـلطان  الملك  الناصر ،  طلع  إلى  اولما توفیت  ابنته نضار ،   -ویبیت  عنده 

  . ٢فإذن  له بیتها داخل القاهرة یدفنها  في وطلب منه  أن 

یحاول  أن  یتودد  إلى  أهله  بلـد  یحل  به  ،  في  كل   ائماً وكشـأن  الغریب  د

یكسـب  صداقتهم  حتى  یأمن  شـرهم ،  ب  منهم  ویبذل  جهـده  على  أن ،  ویتقر 

على   االستقرار  والهدوء  الذي  یسـاعد و سـتریح  من  حظرهم  لیهیأ  له  جوی

ضحـة  المعالم  ،  واان  لنفسـه  وأهلـه  خطـة  رسم  أبو حی  -التحصـیل  واإلنتاج  

ة ،  وتبرز  من  ثنایاها  تجاربه  في  الناس  الحكمتتجّلى  فیها ت ، مابّینـة  الّسـ

ویشـعر  أن  یطیب  له  المقـام  في  القاهرة  ،   من  أجله  بالحیاة ،  كل ذلك توخبرا

وصیة  وكانت  هذه  الخطـة  التي  رسمها  تتجّلى  في   ٠ ٣باالستقرار  بین  أهلهـا 

لما قدم قال المقـري:" أهلـه  حینما  قـدم  إلى  مصر ، جامعة  مانعـة  قّدمها  إلى  

أن  یعامل  كل  أحـد في  الظاهر معاملة  للعاقل  ي ینبغأهلـه بقولـه :  أوصىمصر 

ّرز  ولیكن  في  دو  في  التحفظ  منه ، والتحوفي  الباطن  معاملة  العـالصدیق  ، 

  ولیعتقـد  أن  إحسـان  شـخص، قه  أشـد  في  التحّرز  من عدوه صدیـّرز  من  التح

                                                   
  ٠ ٦/١٤٦شـذرات  الذهب ،    ١
  ٠ ٢٨١نكت  الهمیان ،   ٢
  .   ٢٨١ینظر : المدرسة النحویة في مصر والشام ، ص   ٣
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وتّودده  إلیه  إنما  هو  لغرض  قام  فیه  یتعلـق  به ،  یبعثه  على  ذلك  ،  إلى  آخـر 

  رك  اإلنسان  الكالم  في  سـتة  أشـیاء :  ـوینبغي  أن  یت  -ال  لذات  ذلك  الشخص 

   ٠ا  یتعلق  بصـفاته في ذات  اهللا  تعالى  وم/ ١

   ٠وما یتعّلـق  بأحـوال  أنبیائه  صلوات  اهللا  وسالمه  علیهم جمیعا / ٢

  ابة  رضي اهللا تعالى عنهم أجمعین . الصح/ وفي  التعـّرض لما جرى بین ٣

في  و .ورضي عنهموفي التعرض  أیضا  ألئمة المذاهب رحمهم  اهللا تعالى / ٤

ناصب  والرتب  من  ع  اهللا بهم ،  وعلى أرباب  المة  نفالطعن  على  صالحي  اآلئم

لى  على  حساب  وأال  یقصد  أذى  أحـد  من  خلق  اهللا  سبحانه  وتعاأهلـه  زمانه . 

  . ١الدفع  عن  نفسـه 

كثمرة  لتجاربه  یان  یقدم  الوصایا  النافعة ، والعظات  البالغة ، أبو حویمضي 

    ٠وبشـر المحن ،  وبالء  الخطأهلـه  ونتیجة  لخبراته  لیأمن  

، وللدراهم  منزلتها ، ه یعـرف  للمال قـدر وكان  أبو حیـان ، هو الغریب  الطرید 

ال ینّد منها درهم  ، وال یغیب  منها فلس إال إذا حصل  علیها ، جود  بها ، فكان  ال  ی

   إذا كانت هناك  ضرورة تقتضیه  أو حاجة یبذل فیها.

كما  یفتخر  غیره  بالكـرم  ،  وكان   كان  یفتخر  بالبخل ، المقـري:  "یقول  

حتج إلى  الّسفلة  ت، ویقال  عنك بخیل ، وال یقول  لي : أوصیك : احفظ  دراهمك 

   لنفسـه : وأنشـدني من لفظـه

  غدا  في  حبائلي قد   اؤك  فلساً رج

                                                   
  .   ٣٢١/ ٣ینظر : نفح الطیب ،   ١

  

  

  



 33

  ١قنیصا  رجاء  للنتاج   من العقم                               

  وأضیعـه  ب في   تحصیلـه  أتعأ

    البرء بالسقمضا من معتاإذا  كنت                              

ال ،  نجـد  أن  ظروف  حیـاته  اقتضت  هذا  وسر  تقدیس  أبي  حیـان  للم

وطـّوف  في   شـیئاً ر  الیدین ، ال یملك التقدیس  ،  وذلك  ألنه  خـرج  من  بالده  صف

س  ما لقي  في  هذا  المجـال یعیش  على  حسـنات  غیره ،  ولقي  من  النا البـالد  ،

فتركت  هذه  الرحالت  في  نفسـه  رواسـب  تجعل  المـال  المیزان  األول  الذي  ، 

أن  وٕاذا  كان  الش٠بتذال یحفظ  كرامة  اإلنسـان  ،  ویصون به  ماء  وجهه  عن  اال

وخطوب  األیام ،  ، بنفسه مصـائب الدهـر ، وقد لمس انبأبي  حیـ دیرذلك  فمن  الجك

من  الجدیر  به  أن  یتصف  بالبخل  ال  بالكـرم   وضعة  الفقیـر   ر ،  وذل  الفق

ى  السفـلة  من  وبالشح  ال  بالجـود  وفي  نظـره  أن  هذا  أهـون  من  الحاجة  إل

  . ٢الناس  واألوغاد 

 العذر  في  البخل  والشح :" والذيحیـان    یقول  المقري  وقد  التمس  ألبي

وتعب حتى  حصل   ٠معه  ره وتغرب  وورد  البالد ،  وال شيءأراه  فیه  أنه  طال عم

یرًا  ، وكان قد جرب الناس، وحلب أشطر  الدهـر   ومرت  به كث المناصب  تعباً 

  . ٣ حوادث  فاستعمل  الحـزم"

                                                   
والبیت    الحبالة : الشـرك ٠قنیصا : معیـدا   ٠النتاج:  بكسـر النون أو فتحها مع التشدید في كل   ١

  ٠كنایة  عن  طلب  المسـتحیل
  ٢٨٣ ة  النحـویة في مصـر والشـام ، صینظر :  المدرسـ  ٢
    ٣/٢٩٧نفح الطیـب ،   ٣

  

  



 34

الذین  أغرقوا  في  الضالل  ،    له  قصیـدة  یصف  فیها  عامة  الناس ،

ل  ما  بدأ  له  ونبغوا  في  الجهل ،  وعموا  عن  الحق ،  وهو  رجل  اجتماعي  یسج

   : ١ة  السائدة  في عصره ،  قال فیها جتماعیمن  الظواهر  اال

    حلبت الّدهر أشـطره زمــاناً 

  وأغناني العیان عن الســـؤال                             

    ـّل وفيّ ما أبصرت من خــف

  ـاللیت مشكور الخــوال الف                             

  ذئاب في ثیاب قد تبـــّدت 

    ــاللرائیها بأشــكال الّرجـ                            

    صـالحاً ومن یك یّدعي منهم 

    ـاللالضـ  فزندیق تغلغل في                             

    ــىهال تتبعه وترضالج ترى

   ـالبمـ  أو  بأهل  مشاركة                              

     منهم فینهب مالهم ، ویصیب

   ـالنسـاءهم بمقبـوح الفعــ                           

     يفیرمـ ویأخذ  حاله زوراً 

    عمامته ، ویهـرب في الرمال                            

   ء رجس ویجرون التیوس ورا

    التقرمط في العقیدة والمقـــ                           

وللكتاب  في  نفس  أبي  حیـان  منزلة  ،  ألنه  جلیس  ما ال  جلیس له ،  

  :   ٢ال  صدیق  له ،  وقد  قال  فیه   وصدیق  من

                                                   
  ٠ ٣/٢٢٣،  نفح الطیب  ١
  ٠ ٣/٣٢٠نفح الطیب ،   ٢
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  أرحت روحي من اإلیناس والناس  

    األكیاس بالیـاس لما غنیت عن                                

    أحداً  وصرت في البیت وحدي ال أرى

   بنات فكري وكتبي هـّن جّالسي                                 

التي  كان  یحیاها  في  جتماعیة  صادقة  لحیاة  أبي  حیـان  االهذه  صورة  

س فقد  أعـّد  أما الناجـد  خبیر  بالناس  وبالحیاة  ، تلمح  فیها  أنه  كان  عصره  ، 

والتعـرض لهم  ـوء  الظن ، وعدم  الثقـة  فیهم ، وس لهم  عدتـه  من  الحذر  والحیطـة 

أحس بقدرهـا  وكان  شـعاره  وأما  الحیاة ،  فقد  عـرف  تغیرها  ، ولمس  تنكـرها  و  ٠

   : ١فیها 

  وٕانها  لدنیا ثالثاً أرید من ا

   طالـبوب لمن هو لغایة مطل                    

    الوة قرآن ، ونفس عفیفةت

   ال علیها أواظــبوٕاكثار أعم                   

   : شـــیوخهالمبحث الثامن : 

حیـان ، وقد ساعدت  ة  الشـیوخ  كما أشتهر أبو لم  یشـتهر  أحـد  من  النحاة  بكثر 

رناطـة  ففي  بلـده  غ ر من  الشیوخ ، والتلقي  عنهم  ،ظروف  أبي  حیان على اإلكثا

ذتها  ولما  وصل  إلى  ویأخذ  من  أسـاتمن علمائها ، جد  الجو  مهیأ  ألن  یتلقي و 

عن  العلم   باحثاً  ندلس  كمالقـه  والمریة  وغیرهاعلمهم  تنقل  في  بالد  األما یریـد من 

و  الطـباع  لربما  ظّل  أب الذي  وقع  بینه  وبین  شـیخه ابن  والعلمـاء  ولوال  الحادث

أسمي   تل  في مائدة العلموال یحبنان ، حیـان  شـیخا  عادیا  ،  ال  یشار  إلیه  بال

ا  یقولون :  رب ضارة  نافعـة  فقد  هیأ  له  هذا  الحادث أن یهرب مكان ،  ولكن  كم

                                                   
  ٠ ٣/٣٢٠نفح الطیب ،    ١
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من التي  نزح  إلیها  الكثیر یقیا إفر  شمالإلى  بالد  المشـرق  ، وبخاصة  األندلس من 

ال  لیحصل  على  ان ذه  البالد تجّول  أبو حیوفي  ه ـداد  بعد  فتنـة  التتار ،ء  بغعلمـا

السهل  أن  یصل  ولو اتجـه  هذا  االتجاه  لكان  من  المال ،  أو  یشتغل  بالتجارة  

 ولكن  ألبي  ٠وبخاصة  ألنه  كان  یتمتـع  بمقدار  كبیر  من  الذكاء  إلى  بغیته ، 

مطلب  آخـر غیر هذا المطلب ، ري  غیر  هذه  الوجهة  ،  و وجهة  نظر  أخحیـان 

وكان همه  أن  یجالس  العلمـاء  ویلقى  المشـهورین   ١فقد  كان  یبحث  عن  العلـم 

  .  منهم ،  وال یهمـه  في  ذلك  تحمـّل  المكاره ،  وتجشم  المصاعب والفقـر  والحرمان

قي  في  هذه  البالد  اتجـه  إلى  وبعـد  أن  أخـذ  ما  أخذ  ،  ولقي  من  ل

عروس  الشـرق  إلى  القاهرة ،  التي  ورثت  حضارة  بغـداد  وحملت  رسـالة  العلم  

ســكندریة ، وغیرهـا من مدن واإلرة ،  یر  قیام  ،  وفي  القاهوالمعـرفة  وقامت  بها  خ

ي  حلقاتهـم  ،  وناقشـهم  فوجلس   قابل الشـیوخ ،  وأخـــذ  عنهـم مصـر تنقـل أبو حیان  ف

 ولهذا  لم  یكن ٠العلـوم  ، وضروب  الفنـون   شتيوناقشوه ،  وأفاد منهم الكثیر في 

، وأكثر من  شـیخاً  ، فكانـوا نحـو أربعمائة وخمسـینأن  یكثر  شـیوخ أبي حیـان    عجباً 

م  نحـو هیقول  أبو حیـان  عن  شـیوخه : "وجملة  الذین  سـمعت  من ٢ مجیز ألف

ن  أهل  م وأما  الذین  أجازوني  فعالم  كثیر جـداً  ٠أربعمائة  شـخص  وخمسین 

. ٣ ام"والشـوالعراق ، ودیار مصر والحجاز   ومالقة ، وسبتة ،  ودیار إفریقیـا غرناطـة 

ات عن أخذ  القـراء یوخ  أبي حیـان  إنه :قال ابن العمـاد الحنبلي  في صدد  ذكر ش

ن واباألبذي ،  وأبي جعفر بن الزبیر  ن أبي الحسـنعوالعربیة  الطبـاع ،أبي جعفر بن 

وبمصـر عن البلهاء  لضاد المعجمة والعین المهملة)،( بااألحوص ،  وابن  الضائع  أبي

س ، الحدیث  باألندل اقـرأ  في  حیـاة  شـیوخه  بالمغرب وسمعابن النحاس  وجماعة ،  و 

ا منهم :  أبو أربعمائة وخمسـین  شـیخ، والحجاز من نحو رٕافریقیا ،واإلسـكندریة ، ومصو 

                                                   
    ٠ ٢٨٥انظـر :  المدرسة النحـویة في  مصر والشـام  ، صـ   ١
  ٠ ٦٩النحوي ، خدیجة الحدیثي  ، صـ أبو حیان   ٢
  ٠ ٣/٣٠٦أنظر :  نفح  الطیب ،  تحقیق  محي الدین ،   ٣
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وأجاز  له  خلق  من    النيالقسـطالحسن  بن  ربیع ، وابن أبي األحوص  والقطب 

تقي  بن  رزین ، والوابن دقیق  العیـد  ،   منهم ، الشـرف الدمیاطي  المغرب ، والمشرق

وأبو  ، ٢ لیمان  بن  النقیببن س اهللا  محمد وأبو عبد،  ١ وأبو الیمن  بن  عسـاكر

براهیم  الحلبي ، اهللا محمد بن إوأبو عبد .  ٣ الحكم  بن مالك  بن  المرّحل  المالقي

  . ٥ خاويو  الحسن علي بن عبد الصمد  الس،  وأب ٤المعروف  بابن  النحاس 

وٕاذا  كان  من  المسـّلم  به  أن  أبا حیـان  كثر  شـیوخه  في  المشـرق  

غرب ،  واعترف  أنه  سـمع  منهم ،  وأخذ  عنهـم ،  فلم  لم  ینظم  اإلمام  ابن  والم

مالك  في  سـلك  هؤالء  الشـیوخ ؟  أكان  ابن  مالك  نكـره  ال یسـتحق  االهتمام  به ،  

   ان ؟في  نظر  أبي  حی أو  التلقي  عنه 

خاص ،  ألن  ابن مالك  أما  ابن مالك  كان  نكـرة  فذلك  أمر  ینكـره  العام وال

یعـد  بمثابة  سـیبویه  في    ،  وهو  اإلمام  المجتهـد  الذي  درة  عصره  ،  وتاج  زمانه

عصره  والذي  دعاني  إلى  الحیرة  هو  أن  أبا  حیان  عاصر  ابن  مالك  بنحـو  

ذه  تلمیثالثین  سـنة ،  فلماذا  لم  یجلس  في  حلقته ؟  مع  أنه  جلس  في  حلقـة  

ان  كانت  فیه  شـبیبة  أندلسـیة  فواقع  األمر أن أبا حی ٠بن  النحاس  بهاء  الدین 

ما  جعله  یثور  على  مفس  وتقوم على  هوى  الشـباب ، تسـتند  على  غرور  الن

خروجـه  من  األندلس  في   جعفـر  بن  الطبـاع  وكانت  هذه  الثـورة  سبباً  شـیخه أبي

 أندلسـیاً  وبالد  الشـام ،  وجـد  في  هذین  اإلقلیمین  منافسـاً إلى مصـر وصل ولما ، 

الرحـال  ،  شـهرته  اآلفاق  ،  وشـدت  إلیه منافسـا  طبقت  له خطره وله  كیانه ،  ،آخـر

الحقـد  قلبـه  على  فقد  مأل  من أجل ذلك  ٠مالك وأشـیر  إلیه  بالبنان  ،  إنه  ابن  

                                                   
  هـ .١٣٥١طبع  ٦/١٤٥شذرات الذهب ، البن عماد الحنبلي ،   ١
  ٠ ٥/١٨٧،  ٣/٥٠٦،  ١١،  ١/٦البحر المحیط ، ألبي حیان ،   ٢
  .   ٦٧/ ٥المصدر السابق ،   ٣
  .   ١٩٦/ ١المصدر السابق ،   ٤
  .   ١٦٣/ ١المصدر السابق ،   ٥
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اشـتدت  به  الغیرة  واستولى  علیه الحسـد  ،  مما  جعلـه  ال یتلقى  هذا  الرجل ،  و 

هذه   ١م عن  هذا  الشـیخ  ،  وال  یشـیر  إلیه  ضمن  شـیوخه  الذین  افتخـر  به

وناحیة أخـرى  لعلهـا  كانت  سـببا  آخـر  یضم  إلى  هذا  الســبب في  نفـور هذا   –

لقة  ابن  مالك  ذلك  ألنه  كان  یؤمن  أن  العـلم  ال الشیخ  من  الجلوس  في  ح

یؤخذ  من  الكتب  وٕانما  یؤخذ  من  أفـواه  الرجال ،  ویتلقى  من  ألسـنة  الشـیوخ  ،  

وابن  مالك  لم  یكن  له  حظ  كبیر  في  نظر  أبي  حیان  في  هذا  المجـال  فقد  

نه  لم  یصــحب  من  له  البراعة  في علـم  ذكـر  في  الجوازم  من "تذییله وتكمیله"  أ

من  على  أهل  هذا  الشـأن  وینفر   اللسـان ،  ولـذا  نضعف  اسـتنباطاته  ،  وتعقباته

المنازعة والمباحثة  والمراجعة  ،  قال :" وهذا  شأن  من یقرأ  بنفســه ،  ویأخذ  العلـم  

األستاذیة  ألبن  مالك   وٕان  أنكـر  هذهیبدو  أن  أبا  حیان  .  ٢ من  الصحف  بفهـمه"

  یث  أسـهم  أبو حیان  فياألمر  فإنه  أثبتها  من  طریق  غیر مباشـر  حفي ظاهر 

وكما  قال  السـیوطي : "هو الذي   ٠، واإلشـادة بها نشر  كتب ابن مالك  ، وشـرحها 

لهم  غامضها  ـرح الناس على مصنفات ابن  مالك  ، ورغبهم  في  قراءتها ،  وش ـرجسـ

  .  ٣ وخاض  بهم  لججها "

  

   تالمیــــذه :المبحث التاسع : 

من   من عظماء األئمة األخیار ، وأستاذاً  إماماً  –رحمه اهللا  –كان  أبو حیـان 

وقد  في  مشارق  األرض  ومغاربها   التالمیذـاتذة وقته ، وكان یرحل  إلیه أجل أس

من أكابر الفقهـاء  والشـیوخ  العظـام  –فیما بعد  –حوا انتفع  بعلـومه  خلق  كثیر  وأصب

                                                   
  ٠ ٢٨٩أنظر :  المدرسة النحویة  في  مصر والشـام ، صـ   ١
  ٠ ٢/٤٢٨نفح الطیب ،  تحقیق محي الدین ،   ٢
ـد أبـو النحـاة ، جـالل الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي ، تحقیـق محمـو  بغیـة الوعـاة فـي طبقـات اللغـویین  ٣

  .   ١٢٢م ، ص ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بعة الثانیة براهیم ، دار الفكر ، بیروت ، الطالفضل إ
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ومن    ٠وكان  من  خلق  أبي  حیـان  اإلعجاب  بالطلبة  األذكیاء  والتودد  إلیهم  ٠

أشــهر التالمیذ  الذین  تقدمـوا  في  حیـاته  ،  وكان  لهم  أثر  كبیر  في  الدراسـات  

خ  تقي  الدین  السـبكي ،  والجمـال  األسـنوي  ،  النحـویة  والدینیـة  في  عصـره  الشـی

یش  والسـفاقسي  ،  م، والسـمین الحلبي ،  وناظر  الجوابن  عقیـل  ،  وابن  أم  قاســ

   . ١وابن  مكتـوم 

  

   بكي :تقي  الدین  الس/١

هو  علي  بن  عبد الكافي  بن  تمام  بن  یوسف  بن  موسي  بن  تمام  بن  

سـن بن  عمر  بن  عثمان  ابن علي السبكي  تقي الدین ، أبو الح  حامد  بن  یحي

البیاني      وي  اللغوي ،  المقـرئالحافظ ،  األصولي ، النحـ ،الفقیـة  الشـافعي المفسـر 

ولـد  ٠أوحد المجتهدین   البارع ،  شیخ اإلسالم نظار ، الجـدلّي ،  الخالفي  ،  ال، 

ـو على  أبي  حیـان ، انین  وستمائة ، قرأ  النحمسـتهل  صفر  سـنة ثالث  وثم

الجالل القزویني ،   میاطي ،  ولي  قضاء  الشـام  بعدـث  على  الشـرف  الدوالحدی

صّنف   ٠وولي  مشیخة  دار  الحدیث  األشـرفیة  ،  والشـامیة  البرانیة ،  والمسـروریة 

  .  ٢هـ ٧٥٥توفي  بمصـر ســنة    ٠ صراً ومخت  مطـوّالً   نحـو مائة  وخمسـین  كتاباً 

  

   الجمـال  األسـنوي :/ ٢

براهیم  بن  علي  بن  عمر  بن  علي  بن  إهو  عبد الرحیم  بن  الحسن  

لفقیه  الشـافعي  ،  األصولي  األموي  الشیخ  جمال الدین  أبو  محمد  اإلسنوي ،  ا

هـ  بإسنا ٧٠٤سـنة    ولـد  في  العشر  األخیر  من ذي  الحجة ٠النحوي  العروضي 

،  وقدم  القاهرة  سـنة  إحدي  وعشرین  ،  فأخذ  العربیة  عن  أبي  الحسن  النحوي  

                                                   
  ٦/١٤٥،  وشذرات  الذهب ،  ١٢٢ البغیة ، ص  ١
  . ١٧٧ – ٢/١٧٦البغیـة  ،   ٢
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وكتب  له  أبو حیان : بحث  علّي  الشیخ  فالن    ٠والد  بن  الملقن  وأبي  حیان 

  توفي  لیلة  األحـد  فيفي سـنك     خ  أحداً شیّ تاب ( التسهیل ) ثم قال له : لم أك

  . ١ـ  وله  سـبع  وستون  سـنة  ونصف ه٧٧٢/جمادي  األولي سـنة ٢٨

   ابن أم قاســـــــم :/ ٣ 

الحسـن بن قاسـم بن عبد اهللا بن علي المرادي المصري المولد ، األسـني  المحتد 

، النحـوي ، اللغوي  الفقیـه  البارع ،  المعروف بابن أم قاسم  ،  وهي  جدتـه  أم  أبیه  

ها  زهراء  ،  أخذ  العربیـة  عن  أبي  عبد اهللا  الطنجي  والسـراج  الدمنهوري  واسـم

وأبي  زكریا  الغماري  وأبي  حیان  وله  شـرح  التسهیل  شرح  المفصل  وشرح  األلفیة  

  . ٢ع وأربعین  وسـبعمائة ـنة  تسـ،  توفي  یوم  عید الفطـر  س

   ابن عقیــل :/ ٤

الهاشمي  من  بن  عبد اهللا بن  محمد بن عقیل  القرشي رحعبد اهللا بن عبد ال

قاضي  القضاة  بهاء  الدین  األصل ،  ثم  البالسي  المصري ، العقیلي  ،  الهمداني 

یوم الجمعـة  التاسع  من  محـرم    ابن  عقیل  الشـافعي  نحوي  الدیار  المصریة ،  ولد

با  حیان  وتفنن  في  العلـوم  ،  له  والزم  الجالل  القزویني  وأهـ  ،  ٦٩٨سـنة  

شـرح  أماله  على  ولده قاضي المساعد  في  شـرح  التسـهیل  ،  وله  على  األلفیة  

من ربیع   ٢٣ربعاء مات  بالقاهرة  لیلة  األنته ، ب ابن  القزوینيالقضاة  جالل  الدین 

   . ٣اإلمام  الشـافعي من  ن  بالقربهـ  ودف٧٦٩األول سنة 

  

   ناظـر  الجیــش :/ ٥

                                                   
    ٢/٩٣،  البغیـة  ١
، لمحمـد بـن علـي الـداوودي ، بعنایـة لجنـة مـن العلمـاء ، ،  وطبقـات المفســرین  ١/٥١٧البغیــة  ،    ٢

  ٠ ١/١٣٩،   دار الكتب العلمیة ، بیروت
  ٠ ٢٦٨ – ٢/٢٦٦،  الدرر  الكامنـة  ،    ٢/٤٨٠٤٧البغیة   ،    ٣
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محمـد بن یوسف بن عبد الدائم  بن محمد  الحلبّي  ،  ناظر  الجیش  ،  ولـد  

سـنة  سبع  وتسـعین  وسـتمائة ،  واشـتغل  ببالده  ،  ثم  قـدم  القاهـرة  والزم  أبا حیـان  

نظر   ،  ودرس  بالمنصـوریة  التفسـیر  وكان  له  في  الحسـاب  ید طولى  ،  ثم  ولي

سـنة    الجیش ،  شـرح  التلخیص  والتسـهیل توفي  في  ثاني عشـر من ذي  الحجة

  . ١ثمان وسـبعین  وسـبعمائة 

   الّســـــمین :/ ٦

أحمـد  بن  یوسف  بن  عبد الدائم  محمد  الحلبي  ،  شهاب الدین  المقرئ  

والقـراءات  في  النحـو  بارعاً  كان  فقیهـاً  ٠القاهرة  المعروف  بالسـمین   النحـوي ،  نزیل 

عراب  ألفه  في  حیاة  شـیخه  أبي  واإلالقرآن ، یر في  األصول  أدیبًا وله  تفس ویتكلم 

اطبیة  ،  توفي  في  جمادي  ًا  وشـرح  التسـهیل وشـرح  الشحیان  وناقشـه  فیه كثیر 

   ٢مسـین  وسـبعمائة اآلخـرة  سـنة  سـت  وخ

   اقســي :السف/ ٧

راهیم بن  محمد  بن  إبراهیم  بن  أبي  القاسم  القبسي  المالكي  العالمة  إب

النحـوي  صاحب  إعراب  القـرآن  أخذ  عن  أبي  حیـان ،  ولـد  في  حدود  سـنة  

  . ٣ سنة  اثنتین وأربعین  وسـبعمائة  توفي  في  ثامن  عشر ذي القعـدة هـ  ، ٦٩٧

  

  ـوم : / ابن مكتـ٨

بد القادر  بن  أحمد  بن  مكتـوم  بن  أحمد  بن  محمد  بن  سـلیم  أحمـد  بن  ع

محمد  القبسي  تاج  الدین  أبو  محمد  الحنفي  النحـوي ،  ولـد  في  آخر  ذي  

  حیـان  دهراً بهاء بن  النحاس  ،  والزم  أبا هـ ،  وأخذ  النحـو عن ال٦٨٢الحجة  سـنة  

ه  من  مؤلفاتـ  ٠ودرس  وناب  في  الحكم  و ، واللغة ، وتقدم  في الفقـه ، والنحـ طویالً 

                                                   
    ٠ ٤/٢٩٠، الدرر الكامنـة ،  ٢٧٦ – ٢٧٥/ ١یـة   ،  البغ  ١
  . ٣٤٠ -  ١/٣،  الدرر الكامنـة    ١/٤٠٢البغیة ،    ٢
  . ١/٥٥،  الدرر الكامنة   ١/٤٢٥البغیـة  ،    ٣
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أخبـار  اللغویین  والنحاة  الجمع  المتنـاه في  -اللغة    في الجمـع بین العباب والمحكم

وله  شـرح  كافیة  ابن  الحاجب ،  وشـرح  شـافیته  ،  وشـرح  الفصیح  والدرر   ٠

دات  قصر  على  مباحث  أبي  حیان  اللقیط  من  البحر  المحیط  في  سـبعة  مجل

سـنة  تسـع  وأربعین   مع  ابن  عطیـة  والزمخشـري  وغیر  ذلك  توفي  في  رمضان 

  . ١وسـبعمائة 

هذه  نماذج  لبعض  تالمیذ  أبي  حیان  الذین  جلسـوا  معه  في  حلقات  

  ر .  المختلفـة  ال  الحص علمه 

  

   رهــا :المناطـق التي زاالمبحث العاشر : 

حمد  عبد الدین سمع  من  أبي  م: وتونــس  ٠اجتمع  بكثیر  من  علمائها المغـرب : 

الشـام ،  ٢ محمد  بن  صالح  الكتانيهارون وغیره ، وبیجایة من أبي عبد اهللا بن 

دار   مدینة  عیذاب ،  وبرجونه  من  قرى،  الرحلة إلى السـودان  إلى   ٣ (دمشق)

لى  عبد النصیر ثم  قدم  االسـكندریة فقـرأ  القراءات  ع ٠الهنـد  لو لم  بالد .  ٤ السـالم

  ٠وأخیرا اسـتقر في  مصر  سنة ثمانیة وســتمائة .  ٥بن على  المریوطي 

                                                   
  .   ٣٢٩ – ١/٣٢٦البغیـة  ،    ١

  

  

  

  
  ٠ ٦/١٤٥ذرات الذهب  ،  ش ٢

  التكمیل في شرح التسهیل ، المقدمة .   ٣
بـــن عبـــد اهللا الحمـــوي ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ، بیـــروت ،  نظـــر :  معجـــم البلـــدان ، لیـــاقوتی  ٤

  ٠ ٤/١٩٣،  م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
  ٠مقدمـة البحـر المحیـط   ٥
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  الفصــل الثانـي
  

وثناء ،  انفـات  العالـم اجلـليل  أبي حيـنمص

  " العلماء عليه ، ومنهجه يف تفسريه " البحر احمليط

  

و   م:  

  

 . في التفسیر  المبحث األّول :

  في  القراءات .المبحث الثاني : 

 . ثفي  الحـدی المبحث الثالث : 

 . في  الفقــه المبحث الرابع : 

 . ـةفي  اللغـ المبحث الخامس :

 . وفي  النحــالمبحث السادس : 

 . اء علیهثناء  العلمـ المبحث السابع : 

 " البحر المحیط " . منهـج  أبي  حیـان  في  تفسـیره المبحث الثامن :
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  الفصل الثاني

  العالــم  اجلليل  أبي  حيـان  مصنفــات

  

تب  عدیدة  ة العلمیة  التي  كانت  تسـود  عصره  بكفي الحركأسـهم أبو  حیان 

في    لفنـون  المنتشرةولم  یترك  فنا  من  اتنوعت  موضوعاتها ، وتعددت  أغراضها  ، 

والتصنیف  ،  صنف  في  التفســیر  وفي   یسهم  فیه  بالتألیفعصره  من غیر أن 

وكان  ، وفي  اللغة  وفي  التاریخ  ،   الفقـه  وفي النحو  ، وفي الصرف ، وفي  األدب

بقریة  ممتازة  ،  ،  وع م  ضخما  یدل  على  مقـدرة  فائقةو إنتاجه  في  كل  هذه  العل

  : ؤلفاتـه  في  العلـوم  المختلفــةوٕالیـك  أسـماء  م.  ١ وٕالهام  مشـرق

  

  : ـیرالتفسالمبحث األول : 

  ٠البحـر المحیط / ١

  ٠النهر الماد  اختصره  أبو حیان  من  البحـر / ٢

  

  راءات :القـالمبحث الثاني : 

  . ٢في  القـراءات  السـبع  العـوالي عقـد  الآللي  / ١

 . ٣سـانید  القـراءات  العالیـة ي  أالحلل الحالیـة  ف/ ٢

 . ٤الغمـر  في  قراءة  أبي  عمـرو   المورد/ ٣

                                                   
  . ٢٩٦بع والثامن من الهجرة ، ص ام  في  القرنین الساالمدرسة النحـویة في مصـر والشـ  ١
  . ١/٢٨٢،  البغیة ،  ٥/٧٠الدرر الكامنة ،   ٢
  . ٢/٢٨٢، البغیة ،  ٣/٣٠٦، نفح الطیب ،  ٥/٧١الدرر الكامنة ،   ٣
، بمحاسن من بعد القرن السـابع ، لمحمـد بـن علـي الشـوكاني ، دار المعرفـة ، بیـروت البـدر الطالـع   ٤

٠ ٢/٢٨٨  



 45

 . ١ب  النائي  في  قـراءة  الكسـائي تقـری/ ٤

 . ٢زن  العامر في  قـراءة  ابن عامـر المـ/ ٥

 . ٣في  قراءة  ابن  كثیر / األثـیر ٦

 . ٤النافع  في  قراءة  نافع / ٧

 . ٥زة في  قراءة  حمـ الرمزة/ ٨

 . ٦الروض  الباسم  في  قراءة  عاصم / ٩

 . ٧یة  المطلـوب  في  قراءة  یعقـوب آ/ ١٠

   . ٨ر  الجلي  في  قراءة  زید بن جلي قصیـدة  النی/ ١١

   ث :في الحدیالمبحث الثالث : 

مام أبي حیان في اإل من مؤلفاتبشيء واألعالم  السـیرتطالعنا  كتب لم  

  ٠دي  في  إجازته زءًا یسیرًا ذكره الصفاللهم  إال  ج  الحدیث

  ه :في الفقـالمبحث الرابع : 

  .٩الوهاج  في  اختصار  المنهـاج / ١

 . ١٠األجلى  في  اختصـار  المحلى  نوراأل/ ٢

                                                   
، لمحمـد بـن شـاكر الكتبـي ، تحقیـق إحسـان عّبـاس ، دار ،  فـوات الوفیـات  ٣/٣٠٦نفـح  الطیـب ،   ١

    ٢/٥٥٧، م ، بیروت ١٩٧٤صادر ، 
    ٢/٢٨٨، البدر الطالع ،  ٣/٣٠٧نفح الطیب ،   ٢
  ٣/٣٠٦نفح الطیب ،   ٣
  ٢/٥٥٧،  فوات الوفیات  ٢/٢٨٨، البدر الطالع ،  ٣/٣٠٦نفح الطیب ،   ٤
  ٢/٢٨٨البدر   ، ٣/٣٠٦نفح  الطیب  ،   ٥
  السابقین ، نفس الموضع .المصدرین   ٦
  ٢/٨٩البدر ،  ٥/٧١الدرر الكامنة ،   ٧
    ٣/٣٠٦نفح الطیب ،   ٨
  ٠ ٥/٧١الدرر الكامنة ،   ٩

  ١/٢٨٣،  البغیة ،  ٢/٥٥٧فوات الوفیات ،   ١٠
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 . ١د مسـائل نهایة ابن رشد ولم یتمه مسـائل الرشـد  في  تجری/ ٣

  .  ٢سـالم اإلعـالم بأركان اإل/ ٤

   ـة :اللغ  فيالمبحث الخامس : 

  . ٣ إتحاف  األریب  بما  في  القـرآن  من  الغریب/ ١

  . ٤ رتضاء  في  الفـرق  بین  الضـاد  والظـاء/ اال٢

 . ٥اإلدراك  للسـان  األتراك / ٣

 . ٦ك األفعـال في لســان  التر / ٤

 . ٧زهـو  الملك  في  نحـو  التـرك / ٥

 . ٨منطق  الخرس  في  لسـان  الترك / ٦

 . ٩جالء  الغبش  في  لسـان  الحبش / ٧

  . ١٠المخبـور  في  لسـان  الیحمـور / ٨

  و :في  النحـالمبحث السادس : 

  ٠التذكرة / ١

  ١١ذا شذا في مسألة كالابن هشام بكتاب سماه فوح  رحها/الشذا في مسألة كذ اوقد ش٢

                                                   
    ٢/٥٥٧، فوات الوفیات ،  ٣/٣٠٧نفح الطیب ،   ١
  ٠ ٢٨٩لطالع ، ،  البدر ا ٢/٥٥٧فوات الوفیات ،   ٢
   ٣/٣٠٦، النفح ،  ١/٢٨٢البغیة ،  ٣

  ٢/٢٨٩ ، البـدر ، ٥/١٧١،  الدرر  ١/٢٨٢البغیة ،   ٤
  ٥/٧١،  الدرر الكامنة ،  ١/٣٨٣البغیة  ،   ٥
      ٥/٥٥٧،  الدرر الكامنة ،  ٣/٣٠٧النفح ،   ٦
  ٥/٧١، الدرر الكامنة ،  ٣/٣٧النفح ،   ٧
  .   ٥٥٧/ ٢ات ، ، فوات الوفی ٣٨٣/ ١البغیة ،   ٨
  .   ٢٨٣/ ١، والبغیة ،  ٣٠٨/ ٣النفح ،   ٩

  .   ٧٥٧/ ٢، وفات الوفیات ،  ٧١/ ٥، والدرر ،  ٣٠٨/ ٣النفح ،   ١٠
  .   ٧١/ ٥، والدرر ،  ٣٧/ ٣النفح ،   ١١
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 . ١الشـذرة / ٣

 . ٢حسان في علم اللسـان غایة اإل/ ٤

 . ٣حسـان في شـرح غابة اإل ت الحسـانالنكـ/ ٥

 . ٤القـول  الفصل  في  أحكام  الفصل / ٦

 . ٥حة  البـدریة  في  علـم  العربیة اللمـ/ ٧

 . ٦وهي أرجوزة  لم تتم  واإلعـرابنهایة اإلعــراب في علمي التعریف / ٨

 . ٧رآن إعـراب  الق/ ٩

   ).١٧٢٦صریة رقم (الم ـتوجـد منه نسـخة  بدار الكتب ٠و ـلهدایة في النحا/ ١٠

 . ٩ي البطلیوسل والصغار أبو الفض. ٨ار اب الصغار  الملخص من كتـاألسف/ ١١

حاجي  خلیفة  في  ابنكام سـیبویه: ذكره أبو حیـان في اإلجازة وذكـره التجـرید ألح/ ١٢

 ٠ونكشف الظن

د  وهو اختصار المقرب البن  عصفور  ویوجد  منه نسخة  في  معهـ،  ١٠التقریب / ١٣

 ٠]٣٨[المحفوظات  العربیة رقم 

 ٠الصفـدي : ذكره  أبو حیان في  إجازة  ١١التدریب في تمثیل  المغـرب / ١٤

                                                   
    ٥/٧١،  الدرر ،  ٣/٣٠٧، النفح ،  ١/٢٨٣البغیة ،   ١
  ١/٢٨٣،  البغیة  ٢/٥٥٧، فوات الوفیات  ٥/٧١الدرر ،   ٢
    ٢/٥٥٧فوات الوفیات ،  ٥/٧١الدرر ،   ٣
  ٢/٢٨٩، البدر الطالع ،  ٢/٥٥٧فوات الوفیات ،   ٤
  ٥/٧١، الدرر ،  ١/٢٨٣، البغیة ،  ٣/٣٠٧النفح ،   ٥
  ٣/٣٠٧النفح ،   ٦
  فهرس المحفوظات العربیـة بالمغرب األقصـى .  ٧
  ١/٣٨٣، البغیة ،  ٢/٢٨٩، البدر الطالع ،  ٣/٣٠٧النفح ،   ٨
    ٢/٢٥٦ر : البغیة ، ینظ  ٩

  ٢/٢٨٩، البدر ،  ٣/٣٧النفح ،   ١٠
  ٢/٢٨٩، البدر الطالع  ٥/٧١، الدرر الكامنة  ٣/٣٠٧النفح ،   ١١
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قال ابن  حاجي  خلیفة :  توجـد  .  ١ر  في  تحریر  أحكام  ابن  عصفور الموفو / ١٥

 ٠نحـو  ]٢٤[منه  نسـخة  في دار  الكتب  المصـریة تحت  رقم  

  ٠تلخیص  كتاب  الممنع  في  التصـریفوهو ،  ٢المبـدع / ١٦

وقد  ذكر أبو حیـان  أن  هذه  التكملة  تعادل  .  ٣ رح  التسـهیلالتكمیل  شـ/ ١٧

وقال :  ولما  تكمل  شـرح  الخمسین  اللذین  لم  یشرحهما   –الخمسین  من  الكتاب 

اب  التكمیل  المصنف  على  المنهج  الذي  قصـدناه  والمنزع  الذي  أردناه  في  كتـ

  ٠شـرح  التســهیل 

وتوجد  منه  نسـخة  في  دار  الكتب  .  ٤لتذییل والتكمیل  شـرح  التسـهیل ا/ ١٨

 كثیراً وأحـال  علیهما  ٠حو  وتوجـد  منه  نسـخة  أخرى ن  ]٦٢[المصریة  تحت  رقم 

بسـطنا  هذه   وقد هنا في البحر وبعد أن  یتكلم  عن  القضایا النحـویة والعرفیة یقـول : 

 ٠ من  التكمیل  ویحیل  علیه  كثیراً   المسـألة  في  التذییل  وینقل  أیضاً 

 . ٥خص  من  شـرح  التسـهیل التنخیل  الملـ/ ١٩

منه  وهو  ولم  یؤلف في العربیة أعظم  جالل  السـیوطي ::  قال  ٦اف رتش/ اال٢٠

 ٠مجلــداتفي مطبعة الخانجي  في  ثالثة مطبـوع 

  ٠للصفـدي حیـان في  إجازته نهج السـالك  إلى  ألفیة مالك : ذكـره أبوم/ ٢١

  

                                                   
  . ٢/١٩١٠كشف الظنون ،   ١
  ٠ ١/٢٨٢البغیة ،   ٢
  ٠نظـر مقدمة التسـهیل  ی  ٣
    ١/٤٠٥، كشف الظنون ،  ٢/٢٨٩،  البدر ،  ٥/٧١،  الدرر ،  ٣٠٦/ ٣النفح ،    ٤
  ١/٤٠٥كشف الظنون ،   ٥
  ٠نسبه إلیه جمیع مصادر الترجمة   ٦
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   ه :ثناء  العلمـاء  علیالمبحث السابع : 

حسن  الذكر  وقد   عصـره مرموق المكانة  ، ذائع الصیت ،كان  أبو حیان  في 

قلیته  ، وعیم د  به  علمـاء عصـره ، وسـجلوا له كل  فخر ، وقـدروا  فیه  نبوغه العظأشـا

ــدي  قال  الصف.  ١ الغزیرالناضجة  ، وافقـه الواسع ،  وفكـره  المشـرق  ،  علمـه 

م  أره  قط  إال  یسـمع ،  منه   ألني  ل  ي  أكثر  اشـتغاالً ـشیاخأأر في  " لمتلمیـذه : 

وهو  ثبت فیما  ینقله ،  محـرر لما   ٠یشـتغل  ویكتب  ،  ولم  أره  غیر  ذلك أو 

   . ٢ عارف  باللغة  ،  ضابط  أللفاظهــا،  یقـوله

ا  ي  الفن  واألدب بعدمومحی قال  ابن  حجـر  العســقالني : " شـیخ  الدهر  وعالمه 

. وقال   ٣ درسـت  معالمه  ومجزي  اللسـان  العربي  فال  یقاربه  فیه  أحـد  وال یقاومه "

في . قال  الجالل السـیوطي  ٤ الشـروط"" إنه  له  الیـد  الطولي  في  التفسـیر  و   یضاً أ

قال    ٠وأدیبه "ومفسره  ومحدثه ومقرته ومؤرخه البغیـة :  نحوي  عصره  ولغـویه  

یة والتفسیر تبحر في  اللغة العرب در  الطالع : اإلمام الكبیر فيالشوكاني  في  البـ

الدنیا  ولم  یكن    رد  بذلك  في  جمیع  أقطارة  والتفسیر  وفاق  األقران  وتفالعربی

قال  ابن  قاضي  شهبة : " هو الحافظ  المفسر  النحوي  . ٥  بعصره  من  یماثله"

وقته  اللغوي  فرید  الدهر  وشیخ  النحاة  في  عصره ،  وٕامام  المفسـرین  في  

قال  الرعیني : " هو .  ٦ " وغرباً   التي  سـارت  شـرقاً   وصاحب  التصانیف  المشـهورة

                                                   
  ٣٠٣ م في القرنین السابع والثامن ، صالمدرسة النحویة في مصر والشا  ١
  ٣/٢٩٤نفح  الطیـب ،   ٢
  ٥/٧٣الدرر الكامنة ،   ٣
  . المصدر السابق   ٤
  ٣/٢٨٨البدر الطالع ،   ٥

لــدین عبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي ، تحقیــق محمــود الطنــاجي ، الكبــرى ، لتــاج اطبقــات الشـــافعیة   ٦

  ٣/٦٧، وعبد الفتّاح الحلو ، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاهرة 
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واالنبساط بعید عن االنقباض ، جید الكالم   فاضل ما رأیت  مثله  كثیر العمل   شـیخ

وافرة  وهمة  ق  اللسـان ، ذو لمة الكالم  طلیحسن  اللقاء ، جمیل  المؤانسـة ، فصیح 

    . قال  الصفـدي :  وقد  مدحه  كثیر  من  الشــعراء  والكبار  والفضالء.  ١ فاخـرة"

تب " یجـده فك  الوكیل  فلمى  بیت  الشـیخ  صدر الدین  ابن لإ  وقد  جاء  یوماً 

  :  ٢فلما رأى ابن الوكیل ذلك قال  –مصراع  الباب بالجص"  علي 

  قال أبو حیـان  غیر  مدافـع 

  جمــاعاة  فقلت  باإلملك  النح                           

  الملوك  على النقود ، وٕانني م اس

  شـاهدت  كنیته على المصراع                           

  :  ٣عمـر بن اللمطي  بقصیـدة أولها   ه  مجیر الدینومدحـ

  یخ أهل األدب الباهــر یا ش

  من ناظم  یلقى ومن ناثـر                            

  : ٤مد بن شـهاب الخیمي بقصیدة أولها ومدحـه بهاء الدین مح

   ن األثیر أبا حیان أحیـاناً إ

  بنشره طي علم مات أحیانــــاً                        

ـرح التكمیل بقصیدة أرسلها إلیه سأله نجم الدین إسحاق بن المني التركي تكملة ش  

  :   ٥أولها  من دمشق

                                                   
  ٣/٣٢١نفح الطیـب ،   ١
  ٢٩٩ – ٣/٢٩٨نفح الطیب ،   ٢
  . ٣/٢٩٩المصدر السابق ،   ٣
  ١/٢٨٠البغیة ،   ٤

  
  ٣/٢٩٨نفح الطیب ،   ٥
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  ، فقلنا وجهه فلق الصبح  بـدىت

   حـــله بالیمن فیه ، وبالنجوكّمـ                               

    محســناً  وسهلت تسهیل الفوائد

   صـدري بتكملة الشرح  فكن شـارحاً                        

  

ــیره :المبحث الثامن :     منهـج  أبي  حیـان  في  تفسـ

ذكـر أبو حیـان  في  مقدمـة  كتابـه  تاریخ  تألیفـه  لهذا  الكتـاب ،  فقـرر أنه  

هـدوء ،  لكنه  في  سـبیل  ألفـه  في  سـن متأخـرة  یحتاج  صاحبها  إلى  الراحة  وال

ومن    ٠٠العلم  لم  یبـال  بما  یلقى  في  هذا  المجـال  من  ضروب  التعـب والعنـاء 

ثم  قد  شـرع  في  تفســیر  هذا  الكتاب ،  وقد  سـاعده  على  إنجازه  اختیاره  مدرسـا  

في  أواخــر  سـنة    لعلم  التفسـیر  في  قبة  السـلطان  الملك  المنصـور ،  وكان  ذلك

  . ١ئل  سـنة  سـبع  وخمسین  من عمـره عشـر وسـبعمائة  وهي  أوا

بالكالم  على   ثم  بّین  منهجـه  في  هذا  الكتاب ،  فقال : " إني  أبتدئ  أوالً 

واألحكام    ٠مفردات  اآلیـة  التي  افسـرها  لفظـة  لفظـة  فیما  یحتاج  إلیه  من  اللغة 

التي  لتلك  اللفظة  قبل  التركیب ،  وٕاذا  كان  للكلمة  معنیان  أو  معان   النحـویة 

ذكرت  ذلك  في  أول  موضوع  فیه  تلك  الكلمة  لینظر  ما یناسب  لها  من  تلك  

تفسـیر  اآلیة  ثم  أشـرع  في    ٠المعاني  في  كل  موضع  تقع  فیه  فیحمل علیه 

لقـراءات  شـاذها  ومستعملها  ، فیها  ا بما  قبلها  حاشـداً  سـبب نزولها وارتباطها  ذاكراً 

 توجیه  ذلك  في  علم  اللغة  بحیث  أني ال أغادر  منها كلمة  وٕان  اشـتهرت   ذاكراً 

  . ٢راب ودقائق  اآلداب غوامض  اإلعفیها  من ما  مبدیاً حتى  أتكلم  علیها 

                                                   
  ١/٣،  حر المحیطنظـر :  البی  ١
  . ١/٤  ، البحر المحیط   ٢
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ألنه في   –فن  التفسـیر   وٕانما  تحدثت  عن  هذا  الكتاب ،  وٕان  كان  في

جمع  فیه  الكثیر  من  آراء  النحاة  في  مواضع  مختلفه  حقیقة  أمر  كتاب  نحو  ، 

منه  وكانت  روح  النحـو  فیه  سـائدة  في  جمیع  مسـائله  مما  ال  یبعـده  عن  كتب  

وأبو حیـان   –صر النحـو  التي  یمكن  أن  تقوم  علیها  الحركة  النحـویة  في  هذا  الع

ویة  ي  كتابه  معـرفة  األحكام  النحلم  یغب  عنه  هذا  الغرض ،  إذ  إنه  التزم  ف

ألن  علم  التفسـیر  ال  یسـتغني  عنها  ،  وقد  التزم  أبو  حیان  هذا  المنهج  ،  وال  

وسائل  أدل  على  ذلك  من  قوله  في  مقدمته  ،  مبّینـا  منهجه  في التفستیر  وال

التي  للكلمة  العربیة  من  جهة  إفرادهـا   ـاملیها  المفسـر  معرفة  األحكالتي  یحتاج  إ

ومن  جهـة  تركیبها  ،  ویؤخذ  ذلك  من  علم  النحـو ،  وأحسـن  موضوع  فیه  

  - رحمه اهللا تعالي  –یبویه بشـر عمرو بن عثمان  بن قنبر سـوأجـــله  كتاب  أبي  

لألحكام  كتاب  تسـهیل  تصرات ، وأجمعـه ضعه  المتأخرون  من  المخوأحسن ما و 

  .  ١  محمد  بن  مالك  الجیاني  ، الطائي ، مقیم  دمشـق الفوائـد  ألبي  عبد اهللا

                                                   
  ١/٦، مطبعة السـعادة ،   ١انظر :  البحر المحیط ، ط   ١
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  الفصــل الثالث 
  

    

   آراؤه  واجتـــــاهــــاته  النحـــــــــــوية

  

  :  عشرة مباحث  وفیه

  . ویةن النحابي حیمصـادر أالمبحث األول : 

 . أبو حیان والمذاهب النحویةالمبحث الثاني : 

 . ـريالمذهــب  البصـ / ١

 . وفيالمذهــب  الكـــ / ٢

 . داديالمذهــب  البغــ / ٣

 . ـيالمذهـب  األندلســ / ٤

 . اســتقالل  أبي  حیـان النحوي:  الثالث المبحث 

ـــ:  الرابعالمبحث  . ـاةأبو حیــان  والنحــ

 . اةاعـــتداده  بإجمـاع  النحـ:  الخامس المبحث 

 وفاة أبي حّیان .:  السادسالمبحث 
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  الفصل الثالث

  آراؤه  واجتاهـاته  النحـــــوية 

  

یتضح  لنا  مما  تقدم  أن  أبا  حیـان  عرف  الدراسة  النحـویة  في  بلدة  

 األبذي  وأبي  جعفر  بن    غرناطة  ،  وأنه  أخذ  العربیـة  فیها  عن  أبي  الحسن

  . ١ع الزبیر  ، وابن  أبي  األحوص  وابن  الضائ

سـیبویه ،  وكما  قلت  ولعل  أبا  حیـان  درس  في  بلـده  النحـو  من  كتاب 

إن  هذا  الكتاب  ظل  عمـدة  النحـو ،  ودعامته  األولى  في  جمیع  العصور  سـابقًا : 

ما ذكرت  أن  أبا  الحسن  األبذي  كان  له  معـرفة    في  الشـرق  والغرب ،  ویؤید

تامة  بكتاب  سـیبویه  ، وأن  أبا  حیـان  تتلمذ  علیه  في  بلـده  غرناطة ،  وتلقى  

  ٠سـیوطي  في  ترجمة  أبي  الحسـن األبذي كتاب  سـیبویه عنه  وذلك  كما  ذكره  ال

حو ،  من  أحفظ  أهل  وقته  لخالفهم  للخالف  في  الن  ذاكراً   كان  نحـویاً قال : 

ولما  اسـتقر  أبو حیـان  في  مصـر  .  ٢ ومن  أهل  المعـرفة  بكتاب سـیبویه  فما  دونه

تتلمذ  على  البهاء  بن  النحاس  وقرأ  علیه  جمیع  كتـاب  سـیبویه  كما  قرر  ذلك  

ان  عن  القـواعد  النحـویة  ویفسـر  بعض  المؤرخین  عـدم  خروج  أبي  حیـ . ٣ المقـري

ون  أنه  وفـد  إلى  مصـر  وهو  على  مذهب  سـیبویه  والمتقدم التي  وضعها 

 ٥ وكان  یقول  محال  أن  یرجع  عن  مذهب  الظاهر  الذي  علـق بذهنـه ٤ الظاهریة

  جعلـه  اً ومعني  ذلك أن  هذا  المذهب  الظاهري  في  الفقـه  ترك  في  نفسـه  أثر . 

                                                   
  ٦/١٤٥شذرات الذهب ، ینظر :   ١
  ٣٥٢البغیة :  ینظر :   ٢
  ،  ٣/٣١٧نفح الطیب ، تحقیق محیي الدین ، ینظر :   ٣
    ١/٣٣٢دائرة المعارف اإلسالمیة ، ینظر :   ٤
    ٤/٣٠٢ة ، الدرر الكامنینظر :   ٥
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 فهو  فیه  مقلـد ال مبتدع ،  یردد  آراء  سـیبویه النحو ،  یسـیر على  سـننه حتى  في

  . ١ ویتعصـب  لهم ،  ویدافع  عنهم  ویتلمس  لهم  الدلیل  والحجةوالمتقدمین  ، 

ان  لم یكن  له  اتجاه  في  نسـتطیع  أن نبین  أن  أبا  حی من كل ما تقـدم

النحو  معروف  ولم  یحاول  أن  یخرج  عن  السـنن  الذي  وصفه  األقدمون  

المرحلة ه  بأن  النحـو  وقف  في  كلّ اإلیمان   كسـیبویه  في  هذا  الفـن  وكان  مؤمناً 

ن  سـیبویه ، ومیبویه  وكل  نحو  جاء  بعد  ذلك  فهو  من  نبع  التي انتهـت عند س

یبویه  بو حیـان  آلـة  تحكي آراء سولكن  مع  هذا  كله  لم  یكن  أمعین  كتابه ، 

لو  اعتقدنا  ذلك  لظلمنا    ٠تفكیر  ـي  أوواألقدمین  وترددها كما هي  من غیــر وع

على أسـراره ،  مـدركًا  الرجل  الظلم  كلـه ،  ألنه  كان  ملما  بهذا  الفـن ،  واقفاً 

لمسـائله ،  فإذا  تعصـب  لسـیبویه  أو  البصریین  بعامة  فلیس   واعیـاً لمعایبه  ، 

اطفة  ،  إنما  هو  التعصـب  على  الهـوى  وتندفع  إلیه  العقوم التعصـب  الذي  ی

  . ٢ قللح

\  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
    ٣٠٤ نحـویة في مصـر والشـام ، صالمدرسة الینظر :   ١
  ٣٠٥المدرسة النحویة في مصر والشام ، صـ ینظر :   ٢
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   مصـادر أبي  حیـان  النحـویة :المبحث األّول : 

تفسـیره  من  مصادر  كثیرة    أســتمد  أبو حیـان  المـادة  النحـویة  اللغـویة  في

  : ١ة ومتنوع

   الكتــــاب :  

ألبي  بشـر  عمرو  بن  قنبر  سـیبویه  ،  وكان  للكتاب  في  نظر  أبي  

فلقـد  نقل    ٠حیـان  المكانة  العلیـا  والمنزلة  الرفیعـة  فكان  ال  یقرئ  أحـدا  إال  فیه 

  . صىفي  البحـر  المحیـط  عنه  بكثرة  ال  تح

   التســهیل :

تسـهیل  الفوائـد  وتكمیل  المقاصـد  ،  ألبي  عبد اهللا  محمد  بن  مالك  الجیاني  

الطائي  یقول عنه  أبو حیـان : " وأحسن  ما  وضعه  المتأخرون  من  المختصرات  

   ٠وأجمعـه  لألحكام  تسـهیل  الفوائد  ألبي  عبد اهللا  "

   : ـتعالمم

ـن  علي  بن  مؤمن  بن  عصفور  الحضرمي ،  قال  عنه  لإلمام  أبي  الحس

   ٠أبو حیان :  " وأحسـن  ما  وضع  في  التصریف  كتـاب  الممتع  " 

   هیل :التكمیل  شرح  التس

   ٠ر كثیرًا  في  البح نقل  منه    نفســهألبي  حیـان  

  رة :التذكــ

   ٠ر للمصـنف  نقل  منه  هنا  في البح

  مذهـب  أبي  حیـان في  النحـو : المبحث الثاني :

                                                   
تفســـیر  البحــر المحــیط ،  تحقیــق  الشــیخ  عــادل  أحمــد  عبــد الموجــود   والشــیخ  علــي ینظــر :   ١

  محمد معوض ،  المقدمة .
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كان  أبو حیـان  كالبصریین  إزاء  السـماع ،  فلیست  كل   : ـماعالّسـ/١ 

ي  في  القبائل  على  درجة  واحدة  من  الفصاحة  والبالغة ،  ومن  هنا  یجب  التحـرّ 

یة ،  ت  بالبادالقبائل  العربیة  الخالصة  التى  اعتصم كل  مسـموع ،  فإن  كان من

والعجمة أخذ بهذا  والحضارة  ،  واللكنة وتحصنت  بالصحراء من عادات المدینة 

وقد  ر  غیر  هذا  المصدر المذكور، ورفضه  إذا  كان  من  مصدر  آخـالمسموع ، 

مسـمى الأبي  نصر الفارابي في كتابه   عن  السیوطي  في  كتابـه (االقتراح)  نقـالً ّین ب

وبهم  اقتـدي   لذین  نقلت عنهم  اللغة  العربیةنصـه : " واف"  ما: "باأللفاظ  والحرو 

 ي من  بین قبائل  العرب هم : قیس وأسـد ، فإن هؤالء هموعنهم  أخذ  اللسـان  العرب

ب ،  أخذ  ومعظمه  ، وعلیهم  اتكل  في  الغریب  ،  وفي  اإلعراعنهم أكثر ما  الذین

ولم  یؤخذ  عن  ة ،  وبعض  الطائیین  ، عض  كنانوب، وفي  التصریف  ثم  هذیل 

   ١ غیرهم  من سـائر  قبائلهم

ممن  كان  وبالجملة فإنه لم  یؤخذ من  حضري  قط ، وال  من سـكان  البراري 

،  فإنه  لم  یؤخذ   الد  التى  تجاور  سـائر  األمم  الذین  حولهمیسكن  في  أطراف  الب

وال  من    والقبـط مجاورین  ألهل  مصر  وا  حذام ،  فإنهم  كانمن  لخم ، وال من 

من  غسـان ،  وال  من  إیاد  فإنهم  كانوا  مجاورین  ألهل  الشـام  قضاعه  وال  

وال  من  تغلـب  وال  النمـر  في  صالتهم  بغیر  العربیـة  ،  وأكثرهم  نصـارى ،  یقـرأون 

من  بكـر  ألنهم  كانوا  مجاورین  للقبـط  فإنهم  كانوا  مجاورین  بالجزیرة  الیونانیة  وال  

والفرس ،  وال من  عبد القیس  ألنهم من  سـكان  البحرین  مخالطین  للهنـد  والفرس  ،  

  وال  من  أزد  عمان  لمخالطتهم  للهنـد  والفرس ،  وال  من  أهل  الیمن  أصالً 

ثقیف ،  ن كان  الیمامة  وال مـة ،  وال  من  بني  حنیفة  ،  وسلمخالطتهم  للهند والحبش

وال من سـكان  الطـائف  لمخالطتهم  تجار  األمم  المقیمین  عندهـم وال  من  حاضرة  

                                                   
ــرة ، ص مصـــر والشــــام  فـــي  القـــرنین  نظــــر : المدرســــة النحــــویة  فـــيی  ١  الســــابع والثـــامن مـــن الهجــ

٠ ٣٣٠٣٢١  
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الحجاز  ألن  الذین  نقلـوا  اللغة  صادفوهم  حین  ابتدأوا  ینقلون  لغـة  العـرب  قد  

   . ١  لسـنتهم"دت  أوا  غیرهم  من األمم ،  وفسخالط

تجاه  ،  فهم  العكس  من  هذا  اال ن  كما  بیّنـت  سـابقا  على وكان  الكوفیو 

الشـواریز ،  وباعة  إنما  یأخذون  اللغة عن أكلـة كما  قال  البصریون  عنهم :  

  في  قبول  المسـموعیسـیر  على  نهجهم  في التوسـع وكان  ابن  مالك  . ٢  الكوامیخ

یتفش  فیها  اللحن  قبل   التي  لمصـور  األولي فما دام  الناطق  به  عربیًا ، وفي الع

  . ٣ هذا  المسـموع

ومن  هنا  كان  یعیب  أبو حیـان  ،  المؤمن  باالتجاه  البصري  في هذا  أ/ 

المجـال  على  ابن  مالك  حیث  لم  یتحـّر  في  النقـل ،  ویدقق  في  قبول  المسموع 

ابن  مالك : "عني  في  كتبه  بنقل  لغة   على  قال  في  شرح  التسـهیل  معترضاً   ٠

 ٤ا  من  عادة  أئمة  هذا  الشـأن" وقال :  لیس هذ  ٠لخم  وقضاعة  وخزاعة  وغیرهم 

.  

عاب  على  بعض  األدلـة  التي  بنى  علیها  ابن  مالك   ومن  هنا  أیضاً ب/ 

،  والدلیل  في  نظر   قواعـده  النحـویة ؛  ألن  هذه  األدلـة  یتسـرب  إلیها  االحتمال

قال  السـیوطي  في  "   ٠أبي حـیان  إذا  دخلـه  االحتمال  سـقط  به  االسـتدالل 

إذا  دخل  الدلیل  االحتمال  سـقط  به  االسـتدالل ،  ورّد  به  على  ابن  االقتراح " : 

ها اسـتدالله على  في  مسـائل  استدل  علیها  بأدلـة   ،  بعیـدة  التأویل  من  مالك  كثیراً 

   قصراألخ  بقـوله :

                                                   
االقتــراح فــي أصــول النحــو وجدلــه ، لجــالل الــدین عبــد الــرحمن الســیوطي ، تحقیــق محمــود فجــال ،   ١

  ٠ ٢٤ م ،  ص١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩،  ١مطبعة الثغر ، ط
  ١٠٠ المصدر السابق ، ص  ٢
  ٠ ٣٣١ قرنین السابع والثامن الهجري ، صلشـام في الالمدرسة النحویة في مصر واینظر :  ٣
یوطي ، تحقیـق محمـود نظر :  االقتراح  في أصـول النحـو وجدلـه ، لجـالل الـدین عبـد الـرحمن السـی  ٤

  . ٢٤م  ، ص ١٩٨٩ -هـ ٤٠٩ ١مطبعة الثغر ط/  فجال ،
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  أخاك  الذي  إن  تدعه  لملمة    

   یحبك  بما تبغي ویكفیك من یبغي                                

  فإنه  یحتمل  أن  یكون  منصوبا  بإضمار  فعل  أي  الزم ،  إذا  دخله

   . ١االحتمال  سـقط  به  االسـتدالل 

السماع  واردا  التأویل فیما  كثر وروده  ، ألنه ما دام ج/ وأبو حیان  یمنـع  

بتداء  أبو حیان أنها الففي (من)  الجارة یرى   ٠تأویلبكثرة  فال  حاجة  إلى  هذا  ال

وابن  أما البصریة واألخفش ، والمبرد ، ٠وغیرهما وزماناً  مكاناً أي   الغایة  مطلقاً 

قال  ابن  مالك  :    ٠ورودها  للزمان  روا یه  فقد  خصوها  بالمكان  ، وأنكدرستو 

قال أبو حیـان :  لكثرة  ذلك   ٠و  الصحیح  لصحة  السـماع بذلك وغیر  مذهبهم ه

   . ٢وجوده  لیس  بجید وتأویل  ما كثر  ،  ونثراً   في  كالم  العـرب نظماً 

ثیرة  ،  ـماع  الذي  یعـتد  به  أبو حیـان  ال بد  أن  یكون  له  شـواهد  كوالسـد/ 

عنهم  أما  البیت أو البیتان فال   دائرة  على  األلسـنة  صادرة  ممن  یعتـد  بهم، وینقل

یتضح    ٠ا في  رأیه ،  بل  ال یمكن  أن  توضع  علیهما  القواعـد یمكن أن یعتد بهم

وقال  أبو   ٠قال  ابن  مالك :  عملها  أكثر  من عمل إن   ٠ذلك  في  إعمال "ال"  

  و "ال"  إعمالها  قلیل جداً    ونظماً  :  والصواب  عكسـه ،  ألن  إن  عملت نثراً حیان 

   إال  قولـه :  بل  لم  یرد  منه  صریحاً 

  على األرض إنما    تعز فال شيء

   اً وال وزر مما قضى اهللا واقیـ                               

  .  ٣لبیتان  ال تبنى علیهما القواعـد والبیت وا

ویرد أبو حیـان  على  ابن عصفور وابن  جني  قیاسهما ألنه  ال یوجد  له  ـ/ ه

ابن عصـفور  وابن  قال السیوطي : "أجاز   ٠المسموع ما یسـنده  من  كالم  العـرب

                                                   
    ٠ ٣٤ص  المصدر السابق ،  ١
  ٢/٣٤همع الهوامع ،   ٢
  ١/١٢٥،    المصدر السابق  ٣
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ن  النزول  ودراك  من اإلدراك م  جني  النصب  بعد  اسم فعل األمر إذا  كان مشـتقاً 

 رب "غیر مسموع  من  كالم العوز  ألنه  ذلك  ال یج قال أبو حیـان : والصواب أن  ٠

١ .  

ومن  هذه  األمثلة  نتبین  أن  نزعة  أبي حیـان  في  السماع  هي  نزعة  

وال  یعتـد  به  من  قبائل  معینة  البصریین  فال یعتـد  بالسـماع  إال  إذا  كان صادراً 

وتقوي  عضده ،    ٠ددة  تشـد  أزرهمتعـال  إذا  كان  كثیر  یشتمل  على شـواهد أیضا  إ

وال  یؤمن  كما  یؤمن  ابن  مالك  بأن  البیت  أو البیتین  یصح  أن  تقّعــد  على  

  ٠أسـاسهما  القواعـد 

  

   : اسالقی/٢

وكما  كان  أبو حیـان  یمیـل  إلى  البصریین  في  األسـس  التي بنى  علیها  

فالقیاس إذن  عنـد  أبي  حیـان    ٠نظیره  القیاس الســـماع  كذلك  یمیل  إلیهـم   في  

ال  یسـتعمل  إال  إذا  كان  هناك  أدلـه  كثیرة  وشـواهد  عدیدة  یمكن  أن  تكـون  

هذه  أمثلـة    ٠القواعـد  وتصحح  به  المسـائلـاسا  للقیاس  الذي  تبنى  علیه أس

   توضح  اتجـاه  أبي  حیـان  في  القیاس :

  :   ل  من  المفـرد  ،  والمثنى  ،  والجمع  موضع  اآلخروضع  كأ/ 

أي  حسـنتان ،  ومنه  ،  أبي  دنانیركم ، وعیناه  حسـنة  كم  مختلفةمع :  دینار س

  وقالوا :  شـابت  مفارقه  ٠لبیك  وٕاخوته  فإنه  لفظ  مثنى  وضع  موضع  الجمـع 

مسـموعة  ال  یقاس    ه  األمثلةفعنـد  البصریین :  هذ، ولیس  له إال مفرق واحـد 

قال    ٠٠٠علیها ،  أما  الكوفیون  ،  وابن  مالك  فیقیسـون  علیها  إذا  أمن  اللبس 

السیوطي ،  وابن  مالك  ماش  على  قاعدة  الكوفیین  من  القیاس  على  الشاذ  

قیسون  على  ولم  یرتض  أبو حیان  هذا  القیاس ،  ألنه  كالبصریین  ال  ی  ٠والنادر 

                                                   
  ٢/١١المصدر السابق ،   ١
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الدالالت ،   قال أبو حیان :  ولو  قیس  شئ  من  هذا  اللتبست   ٠٠الشاذ  والنادر 

  . ١واختلطت  الموضوعات 

متنع  ،  :  قال  ابن مالك  :  لو قیل  في  حم  حمون  لم  ی )حـم(جمع ب/ 

وأبو  .  ٢ وقال  أبو حیان :  یمتنع ،  ألن  القیاس  یأباه  ٠معلكن  ال  أعلم  أنه  سـ

یشغل  نفسه بالعلل العقلیة  التي  یتالعب  بها  النحاة  لتدل  على  مقدرتهم  حیان ال 

وٕانما    ٠الذهنیة ،  وقوتهم  الفكـریة  ،  والعلـة  أصل  للقیاس ،  وهي  الموجبة  له 

أن  یسـأل  حادت  قاعدة  عن أصـوله ،  وجب  یهتم  بالقیاس  من حیث هو ، فإن 

،  وٕانما  یهتم   بالقیاس  نفسـه  ومعنى  ذلك :  أنه  ال  یهتم  بعلـة  القیاس أوالً عنها ، 

نطق ،  وٕانما  التفكـیر  أو  الم ،  یرجع  إلى ،  ألن  القیاس  عنده  لیس  أمرا  عقلیـاً 

فإذا  وجب  القیاس  بناء   مرجعه  األول  واألخیر  كثرة الشـواهد ، واتسـاع  السـماع  ،

ة ،  أو  عدم  بب ،  وبین  سـر  المخالفولم  یعمل  به  سـئل  عن السـ  ذا  ،على  ه

السیوطي  في  الهمع  في  باب  ألقاب  اإلعراب :  الرفع  والنصب  قال   ٠األخذ  به 

وعـدم  تعلقهما    یكونان  إعرابا  لالسم  والفعـل  لقـوة  عواملهما  باسـتقاللهما  بالعمـل

ما الجـر  فعامله  غیر  مستقل  الفتقاره  إلى  ما یتعلق به ،  ولذلك  وأ  ر بعامل  آخـ

إذا  حذف  الجـار  نصب  معموله ،  وخّص  الجزم  بالفعل  لیكون  فیه  كالعوض  

وهذه  في  الحقیقة  علل ذهنیة  یجب  أن    ٠عما  فاته  من  المشاركة  في  الجر 

ما  یعتمد  على  النصوص    ذي  یعتمـد  أولتبتعـد  عن  المجال  اللغوي  والنحوي  ال

  .  ٣ ماعوالس

الصواب في  ومن  هنا  صـّح  ألبي  حیـان  أن  یهاجـم  هذه  العلل  فیقول : " و 

فعل  ، أو صحابنا :  إن  التعرض  المتناع  الجـر  من  الذلك  ما  حرره  بعض  أ

أخـویه ،  وأشباه  ذلك  تعلیل    السـاكنة  للماضي  دونولحوق  التاء الجزم  من  االسـم 

                                                   
  . ١/٥٠،  همع الهوامع  ١
  . ١/٤٧،   المصدر السابق  ٢
  .   ٣٣٥المدرسة النحویة في مصر والشام في القرنین السابع والثامن ، ص   ٣
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 الوضعیات ،  والسؤال  عن  مبادئ  اللغـات  ،  وذلك  ممنوع  ألنه  یؤدي  إلى 

إال  ویقال  فیه ،  لم  كان  كذلك ؟  وٕانما  یسـأل    تسـلسل  السـؤال  إذ  ما  من  شيء

مضارع  إذا  فامتنـع ،  والذي  یجب  قیاسا  هنا  خفض  ال  عما  كان  یجب  قیاسـاً 

أضیف  إلیه  أسماء  الزمان  نحـو  هذا  یوم  ینفع ،  وجزم  األسـماء  التي  ال  

تنصرف  لشـبهها  بالفعل  وعلـة  امتناع  األول  أن  اإلضافة  في  المعنى  للمصدر  

المفهـوم  من  الفعل  ال  للفعل  ،  وعلة  امتنـاع  الثاني  ما یلزم  من  اإلجحاف  لو  

الحركة  أیضا  بعد  حذف  التنوین  ،  إذ  لیس  في  كالمهم  حذف  شـیئین    حذفت

١ من  جهة  واحدة
  .  

:  إذا  كان  الجزء  الثاني  كلمة (ویه) فیبنى  على  الكسـر   مزجيالمركـب  ال فيج/ 

،  وأما  وعلة  ذلك :  أما البناء فألنه اسم صوت  -ند  سیبویه  في  األشهر  ع

واختار   ٠عمرویه ، وسیبویه  ك  مثل  : على  أصل  التقاء  السـاكنین وذلالكسـر  ف

أن یعـرب  ما  ال ینصرف ، فال یدخلـه  خفض  وال  تنوین  قال أبو حیـان :   الجرمي

وهو مشـكل  إّال  أن  یسـند  إلى  سماع ،  وٕاّال  لم یقبل  ألن  القیاس  البناء  الختالط  

حیان  تبع  وعلى  الرغم  من  أن  أبا . ٢  واحداً  تها اسماً االسم  بالصوت ، وصیرور 

المذهب  البصري  في السـماع  وفي  القیاس  فقد  خالفهم  في  بعض  المسائل  التي  

جانبهم  فیها  التوفیق ،  وذلك  في  مسالة  العطف  على  الضمیر  المجرور  من  

یون  ،  واألخفش  ویونس  وابن وفإعادة  الجار ،  فالبصریون  یمنعون  ذلك  والك

مالك  یجیزون  ذلك ،  ألنه  أتي  في  النظم  والنثر  الصحیح  مثبتا  فمن  النظـم  

   قولـه :

   فأذهـب  ،  فما  بك  ،  واألیـام  من عجـب                    

   .  عروهو كثیر في الش

                                                   
  ٠ ١/٢١،   همع الهوامع  ١
  ٠ ٣٣٥المدرسة النحویة في مصر والشام في القرنین السابع والثامن ، صـ   ٢
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.  ١   ...َواَألْرَحاَم َتَساءُلوَن ِبِه  ... وغیرها ومن النثر قراءة ابن عباس 

وعه  وقال أبو حیان الذي یختار جوازه  لوق . ٢  غیره  وفرسهفیها وحكایة قطرب :  ما 

 مذهب  البصرین  ثم  قال : ولسـنا ملزمین  باتباع ٠ ونثراً  نظماً  رب  كثیراً في  كالم الع

   . ٣ بل نتبع  الدلیل

  

   ویة :أبو حیـان  والمذاهـب  النحـالمبحث الثاني  : 

علم  مؤلفه ظر  في  كتاب  البحر  المحیط  یجد  من أول  وهلة غزارة إن  النا

ق  منهم ،  فینظر  بعین  فریالمذاهب  النحـویة  وآراء  كل   ،  ومدى  إطالعه  على

  ٠للحـق  الذي  ابتناه  ضیـة ، فیرجح  ما  رآه موافقاً في  القالبصیر 

  

   ـري  :المذهـب البصـ/ ١

هـ ،  ٦٧درسـة  البصـرة  بأبي  األسـود  الدؤلي  الذي  توفي  بها  سنة  تبـدأ  م

هـ  ٨٩سـنة    ،  ونصر بن عاصم  اللیثي  المتـوفى وكان  من  تالمیذ  عنبسـة  الفیلي

في   هـ ،  الذین  نسـب  إلیهـم  ابتـداء  النحـو ١٢٩سـنة   ر  المتوفى،  ویحي  بن  یعم

ءت  من  بعدهم  طبقة  أخـرى  من :  أبي  عمرو بن اثم  ج  ٠بعض  الروایات 

ثم    ٠هـ) ١١٧هـ )  ،  وابن  أبي  إسـحاق  الحضرمي ت(١٥٤ -هـ ٧٠العالء  (

هـ) ،  ویونس بن ٢١٥جاءت  طبقة  ثالثة  وهي  طبقة  أبي  زید  سعید  بن أوس  ت(

بن أحمـد   ثم  جاءت  طبقة  رابعة  وهي  طبقة  الخلیل  ٠هـ) ١٨٢ -هـ ٩٠حبیب (

وكان  عملهم    ٠ـ)  ه١٨٠هـ) ،  وسـیبویه  عمرو بن عثمان ت (١٧٥ -هـ ١٠٠(

آیة  أو حدیث  أو بیت  شـعر ،   متفرقة  والنقاش  حـولأول  أمرها هو إثارة  مسائل 

ب  إلیه    بعد  فترة  ،  وأسـبق  من  نسثم  استخراج  قاعدة ،  ولم  یبدأ   التدوین  إال

                                                   
  من سورة النساء .  ١اآلیة   ١
  ٠ ٣/١٥حاشـیة االشموني ،  الحلبي ،    ٢
  ٠ ١٠٠ راح ،  للسـیوطي ، صاالقت  ٣
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انه  كتب  كتابا  في    رمي ،  فقد  نسـب  إلیه:  ابن  أبي  إسـحاق  الحضیف هو التأل

ثم  جاءت  الخطـوة  الثانیة  وهي  جمع  المسائل  المعروفة  في  كتاب  ،   ٠الهمز

هـ) ألف  كتابین  (الجامع ١٤٩ت (، ي یسي  بن  أحمد  الثقففقد  ذكروا  أن  ع

الخلیل  بن  أحمد  وتلمیذه  سـیبویه    واإلكمال)  ،  وصاحب  الفضل  في  الجمع

  .  ١ وتألیف  الكتاب  الذي  یعتبر  أعظم  إنتاج  مدرسة  البصـرة

،  فهو   بصیراً   مجــرد  حاطب  لیل ،  بل  كان  ناقداً یكن  أبو  حیـان  لم 

 ه ،  فالتقلید  في  نظـره  ظاهرةهو  مناسب  لآلیة  ،  دون  النظر  لقائلیختار  ما 

قله  لیس  مخصوصا  فیما  نریین : " لسـان  العـرب قال  عن البصة  ممقوتة ، بیسـل

. وقال   ٢" علمه  البصریون  ونقلـوهالبصریون  فقط ،  والقـراءات ال تجئ على ما 

إن    حقاً . ٣  متعبدین  بإتباع  مذهب  البصریین  ،  بل  نتبع  الدلیل"أیضًا : " ولسـنا 

للبصریین  بعامة  ،  ولسـیبویه  بخاصة  ،  لكن  مع هذا   أبا  حیان  متعصبـاً 

إال  به دلیــله ، وال قضیة إال  بشواهدهـا  ،  وال مسألة    التعصـب  لم  یكن  یتبع  رأیاً 

   . ٤ إال  بحجمها ،  فحذا  حذوهـم  ،  وأعجب  بآرائهم

ء  البصریین  آرایوجه إلیه  لكثـرة تردیده   أحّس  بأن  نقـداً وكأن أبو حیـان 

ویرد  عنها  عیب  التقلیـد  فقال  أن  ینفي  عن  نفسـه  التهمـة ، فأراد    ٠وسـیبویه 

إن  تبعهم  فإنما  هي  تبعیة  الحـق ،  وتبعیة  الدلیل  فإذا  أنه   هذا  القول  مبیناً 

  . ٥ ضعف  دلیلهم  وضلت  حجتهم  رفض  قولهـم

  

  

  

                                                   
  ٦٣ - ٦٢ مة البحر المحیط ، للمحققین ،  صمقد  ١
  ٢/٣٩البحر المحیط ،   ٢
  ١٠٠االقتراح ، للسـیوطي ، صـ   ٣
  ٣٤٥ري ، ص المدرسة النحویة في مصر والشام في القرنین السابع والثامن الهجـ  ٤
  ٠ ٣٤٦،  ٣٤٥المصدر السابق ، صـ   ٥
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   وفي :المذهــب  الكــ/ ٢

رسومها  ووطأ  منهجها  لكسـائي  إمام مدرسـة الكـوفة ،  فهو الذي  وضع یعـّد  ا

كان  كثیر  النقل  عن  حیـان  والناظر  في  كتاب  البحر  المحیـط  یجـد  أن  أبا  ٠

من  المواضع التي  نراهـا  في   ابه  في  كثیرـالمذهب  الكوفي ،  فقـد  نقل  عن  أقط

ن  الكسـائي  وعن  الرواسي وعن عقل  الكثیر  الكثیر فن  ٠البحـر مطالعتك  لهذا  

قال  أبو حیان عنه : " نعـم  السـلف  لنا  أحمـد  بن  یحیي ثعلـب :  الفـراء  وعن  ثعلـب 

   . ١ " ثقـة  واللغة  ومتدیناً بالنحـو   كان  عالمـاً 

  

   ـدادي :المذهـب  البغــ/ ٣

في  دراسـاتهم    جدیداً   الهجـري  منهجاً رن  الرابع  اتبـع  نحاة  بغـداد  في  الق

ومصنفاتهم  النحـویة ،  یقـوم  على  االنتخاب  من  آراء  المدرستین  البصریة  

،  وكان  أهـم  ما  هیأ  لهذا  االتجـاه  الجدید  أن  أوائل  هؤالء    والكوفیـة  جمعـاً 

جدید  من  النحـاة  یحمل  آراء  النحـاة  تتلمـذوا  للمبرد  وثعلـب  ،  وبذلك  نشـأ  جیل  

قطاب  هذه  مصنفات  أصحابها   وكان من أ  المدرسـتین ،  ویعنى  بالتعمق  في

ومحمد بن أحمد بن منصور  السـراج  وابن   ابن  قتیبـة ، وابن كیسـان ، المدرسـة : 

بو ي االصفهاني  ، ابن  جني ، وأعلوسلیمان  الحامض ، وأبو الوراق ، ونفطـویه  ، 

وابن  األنباري والرماني  ،  والعكبري  ،  وأبو  الكرماني ،  وابن  الشجري ، عبد اهللا 

  . ٢ علي  الفارسي

ة  عن  من  هذه  اآلراء  عن  هذا  المذهب  ،  خاص  نقل  أبو  حیـان  كثیراً 

علیه  في  مواضع من كتابه ، ونقل  عن  ابن  قتیبـة ،  ورد أبي  علي  الفارسي ، 

                                                   
، الطبعـه الثالثـة ، مطبعــة تقــان فـي علـوم القـرآن ، للســیوطي ، اإل  ٤/٨٧ینظــر : البحـر المحـیط ،   ١

  ،  ١٤٣،  ١/١٤٢القاهرة ،  حجازي 
  ٠ ٢٤٥ ، مصر ،  ص ٤، لشوقي ضیف ، دار المعارف ، طالمدارس النحویة ینظر :   ٢
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جني  وابن  كیسـان  ، ولم  یسـلم أبو  حیان  لهذا المذهب ،  ابن  السـراج  وابنوعن  

    . ١ علي  الفارسيمؤاخذات حین  طعـن في أبي بل  أخذ  علیه  

  

   سي :ب  األندلالمذه/ ٤

األندلس  منذ  عصر  الطوائف  ،  فإذا  نحاتها  أخذ  المدرسة  تزدهر  في 

وٕاذا  هم    ٠وبغدادیین   بقین  من  بصریین  وكوفیین یخالطون  جمیع  النحاة  السـا

ویضیفون  راء  نحاة  الكوفـة  والبصرة ، ار من آینتهجـون نهج األخیرین  من  االختی

أبو علي  الفارسي  وابن  جني ، إلى  ذلك  اختیارات  من  آراء  البغدادیین  وخاصة  

عض بكثرة  التعلیالت والنفوذ إلى  في  إتجاههم  من وال یكتفون  بذلك ،  بل یسـیرون 

)هـ ،  وابن  السـعید  عبد اهللا  بن  ٤٧٦ت (مري األعلم  الشـنتاآلراء الجدیدة ، منهم : 

مد  بن  وابن  الباذش  وهو  علي  بن  أح )هـ  ٥٢١د  السید  البطلیوسي ت (محم

اوة  ت(سنة طـر ي ، وابن الطراوة  سـلیمان  بن  محمد  بن  الخلف  األنصاري  الغرناطـ

،  والسـهیلي  أبو  القاسم  عبدالرحمن  بن  عبد العزیز وابن هـ) ، وابن عصفور ٥٢٨

  .  هـ) عشر الثمانیة وخمسمائه٥٨٠طاهر محمد بن أحمد بن طاهر ت(سنة

ولقد  أكثر  النقـل  عنهم  أبو حیـان  في  كتابه  البحر  وابن  مالك  ،  وغیرهم   

   . ٢ المحیـط

   ـوي :سـتقالل  أبي  حیـان  النحاثالث : المبحث ال

، وال  بمذهب   دائماً یأخذ بمذهب أهل البصرة  –رحمه اهللا  –ان لم یكن أبو حی

،  وال بما ذهب  إلیه  األندلسـیون   ،  وال  بما ذهب إلیه  البغدادیون دائماً أهل الكوفــة 

كان    ٠ألصلیـة  لهذا  الفن یشـاء وفق  القواعـد  ا یختار  منها  ما  راً ،  بل  كان ح

                                                   
    ٦٥،  ٦٤ حققین  لتفسیر البحر المحیط ،  صة الممقدمینظر :   ١

  

  
  ٠وما بعـدها   ٢٨٨ ینظر :  المدارس النحـویة ، ص  ٢
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یعلـق  على  خالف  البصریین  والكوفیین  بقولـه : " هذا من الخالف  الذي  لیس  فیه  

لخالفهم  في  الصرف : "خالف  ال طائل  تحته "    كبیر منفعـة "  ویقول  أیضاً 

والوصفیات  یقول  : "هذه  التعالیل  ال یحتاج  إلیها  ألنها  تعلیل وصفیات  ،    وأیضاً 

 همزة  قطع  أم  وصلهل  هي ل"  ویقول  في  الخالف  حول همزة " ا  ٠تعلل "ال  

فیقـول  في  ذلك : "وهذا  الخـالف  ال یجدي  شـیئا  وال ینبغي  أن  یتشـاغل  به "   ؟

وعن  رافع  الفعل  المضارع  بقوله : "ال فائدة  لهذا  الخالف  ،  ألنه  ال  ینشـأ    ٠

  . ١،  وغیرها  من  المسائل  الكثیرة ـم  تطبیقي " عنه حك

   اة :أبو حیان  والنحـالمبحث الرابع : 

 أن  ألبي  حیــان  مناقشـات  عنیفة  أو هادئة  مع  كبـار  النحاة ال  ننكـر 

قتنع  بالحجة  یوهو  في  كلتا  الحالتین  یتّبع الدلیل ،  و الســـابقین  أو  المعاصرین  ، 

رأي  للبصریین ، وال ننكر  أو  الذي  یتطلبـه  في  نص  لسـیبویهوقد  یكـون    والبرهان

حین   الخالف  علىأیضًا أنه  كان  حـاد  المناقشـة مع ابن مالك في  بعض  مسـائل 

أنه  كان  من  المؤیدین  اآلخذین  برأیـه  في  مسـائل  عدیدة  لمس  فیها  جانب  

من  مرارة  الحسـد  التي  كان  یتجرعها  أبو حیان  بسبب  الحق  فاتبعـه  على  الرغم  

وشـاء  القـدر  أن  یتصدى  ابن هشـام    ٠مكانة  ابن  مالك  في  میدان  النحـو  واللغة 

ألبي  حیـان  ،  یفنـّد  رأیه  ویسـفه  فكـره ،  كما  كان  یفعل  أبو حیان  مع  ابن  

   :  ٢ة هذه  المعاني  إلیك  بعض األمثلـ  وفي  ظالل  -مالك  في  بعض  المواقف 

  

  : مع ثعلــب/ ١

قال السـیوطي  في  الهمـع :  قال ثعلـب :  إن  الالم  نفسها  تنصـب  الفعل  

قال   ٠ام ( أن ) مقفیون إال  أنه قال :  لقیامها الكو ثل : جئت ألكرمك ، كما  قال م

                                                   
  ٠وما بعـدها  ٢٨٨ ینظر : :  المدارس النحـویة ،  ص  ١
  .٣١٥نین السابع والثامن الهجـري ، ص ویة في مصر والشـام في القر ینظر : المدرسة النح  ٢
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سماء ال ن  حروف الجر وعوامل  األوذلك  باطل  ألنه  قد  ثبت  كونها مأبو حیـان : 

  . ١تعمل  إال  في  األسماء 

   : مع المــبرد

قال  السـیوطي  في  الهمـع :  ذهب أبو العباس  إلى  أنه  إذا  حذفت  أن  

قال :  ألن  اإلضمار  ال  یزیل  العمل  كما  في    ٠الناصبة  للمضارع  بقي  عملها 

   ه  ما  روى :وأنشـد  علی  ٠رب  وأكثر  العوامل 

  هـم رجال یشفعوا لي فلم أجد  و 

ـــه شفیعاً                              إلیه غیر جود یعادلـ

  وقولـه :

  هـت  نفسـي  بعـد  ما كـدت  أفعلـهونهنـ      

تَْأُمُرونِّي َأْعُبُد  ...  :الحسن ذك ، وقرأـخذ اللص قبل یأخم :وحكى من كالمه

...  األعرج : وقرأ   ٢  ... َوَیْسِفُك الدَِّماء...  قال أبو حیـان : " والصحیح .  ٣

قصـره على  السـماع  ألنه  لم  یـرد  منه  إال  ما ذكرنا  وهو  نزر  فال ینبغي  أن  

  . ٤ذلك  قانونا  كلیا  یقاس  علیه"  یجعل 

   : مع الجرمـي/٣

انیتهما  منزلة  قال  ابن  هشـام :  المركب  المزجي  هو  كل  كلمتین نزلت  ث

تاء  التأنیث  فما  قبلها ،  فحكم  الجزء  األول  أن   یفتح  آخـره  كبعلبك ،  

وحكم  الجزء   ٠قال وقالي  یاء  فیسـكن  كمعد یكرب ،   كان  وحضرموت  إال  أن

ال  ینصرف  إعراب ما  وجراً   نصباً   عـرب  بالضمة رفعًا ،  والفتحةیالثاني  أن 

                                                   
  ٢/١٧،   ینظر : همع الهوامع   ١

  
  من سورة الزمر   ٦٤اآلیـة   ٢
  من سورة البقـرة  ٣٠اآلیة ،   ٣
ــیوطي ، ینظر :  همع الهوامع   ٤   ٢/١٧، للسـ
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میة  إال  إن  كان  الجزء  الثاني  كلمة "ویه"  فیبنى  على  الكسر للتركیب و العل

فال  یدخله  أن  یعرب  إعراب  ما ال ینصرف   كسـیبویه ،  وعمرویه  واختار  الجرمي

إلى  سـماع ، وٕاال  و  مشكل  إال  أن  یسـتند قال  أبو حیان :  ه  ٠خفض  وال تنوین 

الصوت وصیرورتها  اسـما  واحـدًا اختالط  االسـم  ب لم  یقبل  ألن  القیاس  البناء  عند

 "١ .   

  

  : ريمع الزمحشـ/٤

قال  الزركشي :  یجـوز  الزمخشري  دخول  الواو  على  الجملة  الواقعة  صفة  

 ٢  َوَما َأْهَلْكَنا ِمن َقْرَیٍة ِإالَّ َوَلَها ِكَتاٌب مَّْعُلومٌ  تأكیدا  ،  وجعل  منه  قوله  تعالى : 

.  

فیهما  كما  في  قال : الجملة  صفة  لقـریة  ،  والقیاس  عدم  دخـول  الواو  

توسـطت  لتأكـد  .وٕانما  ٣  َوَما َأْهَلْكَنا ِمن َقْرَیٍة ِإالَّ َلَها ُمنِذُرونَ  قوله  تعالى : 

قال  وقد أنكـر علیه  ذلك  ابن مالك  وأبو حیان .  ٤ لصوت  الصفة  بالموصوف

  . ٥ ال  في  المعنىـري  ألن  الصفة كالحـاس  مع  الزمخشــوالقیالزركشي :  

  

   : مع  ابن  مالـك /٥

على  رأي  واحد  إزاء  ابن  مالك  ،  فقد  رضي   تبّین  أن  أبا  حیـان  لم  یكن  ثابتاً 

طابع التردد بین  الموافقـة  وهـدم ،  وظل  طابعه  هكـذا  ،  وغضب  ،  وبنى 

  ن  المناقشـة  والمسـالمة  في  جل  مسائل  النحـو  من ذلك :والمخالفة ،  بی

                                                   
    ١١٩ – ١/١١٨التصریح على التوضیح ، البن هشام األنصاري ، ینظر :   ١
  من سورة الحجر . ٤اآلیـة ،    ٢
  من سورة الشعراء ٢٠٨اآلیة :   ٣
  .   ٢٤٤/ ٢ف ، الكشاینظر :   ٤
  ٠ ٢/٤٥٢البرهان في علوم القرآن ،  لبدر الدین  الزركشي ،  طبعة أولي ، ینظر :   ٥
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في العطف على  الضمیر :  قال  ابن  مالك :  یشـترط  لصحة  العطف  صالحیة  أ/ 

المعطـوف  أو  ما هو  بمعناه  لمباشرة  العامل ،  فاألول  نحـو :  قام  زید  وعمرو  ،  

ولكن  یصلح  قمت    فإنه  ال یصلح  قام  أنا  نا  ، والثاني  في  نحو :  قام  زیــد  وأ

،  والتاء  بمعنى  أنا ،  فإن  لم  یصلح  هو ،  أو  ما هو  بمعناه  لمباشرة  العامل  

أضمر  له  عامل  یالئمه ،  وجعل  من  عطف  الجمل ،  وذلك  كالمعطوف  على  

المخاطبة ،  أو  بفعل    و  النـون  أو  تاءلمرفوع  بالمضارع  ذي  الهمـزة  أالضمیر  ا

اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة  ... ا وزید ،  ونقـوم  نحن  وزید  و األمر نحـو :  أقوم  أن

...  أي  ولیسكن  زوجك ،  وكذلك  باقیها  وكذلك  المضارع  المفتتح  بتاء  .  ١

  . ٢  ...ُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدِه ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َموْ ...   التأنیث نحو :

قال الشیخ أبو حیان :  وما ذهب  إلیه مخالف لما تضافرت  علیه  نصوص  

النحویین  والمعربین  من  أن  زوجك  معطوف  على  الضمیر  المستكن  في  اسكن 

  . ٣،  المؤكد  بأنت 

تبرة  في  شبه  في  الشـبه  الوضعي :  قال  السیوطي  في  الهمع :  الوجوه  المعب/ 

الحرف  سـتة :  أحدهما  الشبه  الوضعي  بأن  یكون  االسم  موضوعا  على  حرف 

أو حرفین  ،  فإن  ذلك  هو  األصل  في  وضع  الحرف ،  إذ  األصل  في  وضع  

بینهما االسم  والفعل  أن  یكـون  على  ثالثة  :  حرف  یبتـدأ  به  ،  وحـرف  فاصل  

 . ٤الشـبه  الوضعي  إال  البن  مالك  قف  على  مراعاة ان :  لم أقال  أبو حیـ  ٠

إلى  التفصیل  في  ذهب   الضمیر :  قال  أبو حیـان :  ال أعلم  أحداً في  العلم و ج/ 

المضمر فجعل  العلم  أعرف  من  الضمیر  الغائب  إال  ابن  مالك ،  والذي  ذكروا  

                                                   
  من سورة البقرة   ٣٥اآلیة   ١
  من سورة البقرة   ٢٣٣اآلیة    ٢
  ٣/١٢١حاشیة األشموني ،  طبعة الحلبي ، ینظر :   ٣
  .  ١٧/ ١،  ینظر : همع الهوامع  ٤
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وقد  خالف   ١ى اإلطالق ، ثم  یلیه  العلم ه علأن  أعرف  المعارف  المضمر، قالو 

في    أبو حیان  ابن  مالك مسائل  كثیرة  ال داعي  لحصرها ، ولكنه  وافقه  أیضاً 

   ٠مسائل  كثیرة  خالفهم  فیها  السابقون

  

   ام :بن هشمع ا/ ٦

تتلمـذ  ابن  هشـام  على  أبي  حیان  بعض  الوقت ،  وقرأ  علیه  دیوان  زهیر 

على  الرغم  من  ذلك  فإن  ابن .  ٢ انقطعت  مالزمته  له ،  وتلمذته  علیه ،  ثم 

هشـام  لم  یراع  ألبي  حیـان  حرمة  ،  ولم  یعطـه  حقـه  من  التقدیر  واإلجالل  

ما سفه  آراءه  ،  وسخر  بها ،  ووقف  له    كأسـتاذ  له  ،  وذلك  ألنه  كثیراً 

النحـو التي  كان  یراهـا  أبو حیان ،  وكأن  القـدر  أراد   بالمرصاد  في  معظم  مسـائل 

ما  هاجمه  وصال  علیه    أن  یقتص  البن  مالك من  أبي  حیـان  الذي  كثیراً 

بلسـانه  الحاد  وكلماته  القاسـیة فهیأ  ابن  هشـام  لیجري  القصاص  على  یدیه  ،  

ن  مالك ،  مشـیدا  بقدره ،  وفي  الوقت  عن  اب  ویرد  له  الصاع  صاعین  ،  مدافعاً 

هذه  بعض  المسائل  التي  انتقد  فیها  ابن  لفضله ، ألبي  حیان  منكراً  نفسه  هادماً 

   هشام  أبا  حیان  منها:

في  "حسب" :  قال  الشیخ  خالد  في  التصریح :  حسب  لها  في  العربیة  أ/ 

ى  (كاف)  اسم  فاعل من كفى فتستعمل اسـتعماالن :  أحدهما :  أن  تكون  بمعن

حسبك من رجل لنكـرة  كمررت  برجل   ال الصفات المشـتقة  فتكون  نعتاً مضافة استعم

هللا حسبك  من  رجل بنصب لمعرفة  كهذا  عبد ا  عن غیره  وحاالً ، أي كاف لك 

اء األسموتستعمل  استعمال ٠غیرهحسب على الحال من عبد اهللا أي كافیا لك عن 

ألن  وتنصب  اسما  ٣ ... َحْسُبُهْم َجَهنَُّم ... جامدة فترفع على االبتداء نحو :ال

                                                   
    ٠    ٥٦/ ١، ینظر همع الهوامع   ١
    ٠ ٢٩٣ ینظر : البغیة ، ص  ٢
  من سورة  المجادلة  ٨اآلیة    ٣
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وتجـر  بالحرف  نحو :  بحسـبك  درهم ،  .  ١  ...َفِإنَّ َحْسَبَك الّلُه  ...   نحـو :

وبهذا  االستعمال  الثاني  یـرد على  من  زعم  أنها  اسم  فعل  بمعنى :  یكفي  فإن  

على أسماء    اللفظیة  نحـو إن  ،  والباء  في  المثالین  األخیرین  ال  تدخل العوامل 

الثاني :  أن  تكون  (حسب) بمنزلة  ال غیر في المعنى  فتستعمل   ٠األفعال باتفاق 

لفظ  المضاف  إلیـه ،  وحسب  هذه  هي  ضافة في اللفظ ،  وینوي اإل  مفردة  عن

ضافة  تجدد  ولكن  عند  قطعها  عن  اإل قین ن  السـابحسب  المتقدمة  في  االستعمالی

لها  إشرابها  هذا  المعنى  الدال  على  النفي  ،  وتجدد  لها  مالزمتها  للوصفیة  أو  

وبناؤها  على  الضم  بعد  أن  كانت  معربة  بحسب  العوامل   ٠الحالیة  أو  االبتداء 

،  وفي  الحالیة  :  رأیت  زیدا    :  تقول  في  الوصفیة  :  رأیت  رجال  حسب

قال  –حسب ،  فحذف  المضاف  إلیه  فیهما  ونوي  معناه  فبنیت  على  الضم 

الجوهري : "كأنك  قلت حسبي  أو حسـبك  فأضمرت  ذلك  ولم  تنّون "  وتقول  في  

االبتداء :  قبضت  عشرة  فحسب  ،  فحسب  مبتدأ  حذف  خبره  أي  فحسبي  ذلك 

عشرة  ال ال غیر ،  وقبضت    ال غیر ،  ورأیت  زیداً   لمعنى :  رأیت  رجالً وا  ٠

خیرة  تزیینا  للفظ  كما  تدخل  على  (قـط)  في  قولك :  غیر ،  ودخلت الفاء واأل

 م :لك  في  قولـه  في  النظـقبضت  عشرة  فقط واقتضى  كالم  ابن  ما

  قبل  كغیر بعد حسب أول 

  لــوع ودون والجهات أیضاً                        

  إذا ما نكرا وأعربوا نصباً 

   وما من بعده قد ذكـــرا قبالً                        

  .  ٢إذا  نكرت  كقبل وبعد   ـرب  نصباً أي  (حسب) تعأنها 

قوله ،  مبطال    اً وهنا  نجد  أبا  حیان  انبرى  للـرد  على  ابن  مالك  مفنـد

حیان  :  "وال وجه  لنصبها  ألنها  غیر  ظرف  إال  أنه  نقل  عنهم   بورأیه :  قال  أ

                                                   
  من  سورة  األنفال   ٦٢اآلیة   ١
  ٢/٥٣التصریح  والتوضیح  ،  طبعه  الحلبي  ، ینظر :   ٢
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ولم یرتض ابن  هشـام  هذا  النقـد  الذي  وجه إلى  .  ١ إذا  كانت  نكره  نصبها  حاالً 

ا ،  واقتضى  أنها  ابن  مالك ،  فأخذ  یبذل  كل  جهـده  لیرد  الحق  إلى  نصابه

فالمسائل  . ٢اءان كالهما  ممنوع ذا  االقتضضافة  وهضافة  معرفة  باإلكانت  مع  اإل

التي  نافش  فیها  ابن  هشـام  أبا  حیان  كثیرة  ولكنها  تســیر  على   نفس  شـاكلة  

لك مانبرى  لرد  الصـاع  صاعین البن المسـألة  التي  ذكرناها  من  أن  ابن  هشام  ا

  ٠وم  أبي  حیـان  علیـه من هج

  

  ه  بإجمـاع  النحــاة :  اعتـداد:  المبحث الخامس

إجمـاع  النحـاة  في  مسـألة  موضع  تقدیر  عند  أبي  حیان ،  یأخذ  به  في  

  بقوله:اختیار  أو ترجیح  أو  رّد وجه  ، وكان  یعبر عن  ذلك 

 ٠و والذي  تقـّرر  في  علم  النح  

 ٠و ئمة  النحأ  سـتقر  علیهما  ا 

 ٠و باه  قواعـد  النحـــتأ 

  الكوفیون   . علیـه مخالف لما أجمع علیه  النحویون أو مخالف لما أجمع

 ٠والبصریون 

 ٠لم  یذهب  إلیـه  نحـوي 

  ً٠أجاز  ذلك   ال  نعلم  أحـدا 

 ـیبویهخالف  قــول  س . 

  ه بإجماع  النحاةهرة على اعتدادظاالعبارات التي  تدل  داللة ونحـو  ذلك  من 

  . ٣والقراء  والمبرد یبویه تقدیره للحجة  منهم  كسو 

                                                   
  المصدر السابق   ١
  المصدر السابق  ٢
دلســـي ، للـــدكتور عبـــد مســـائل النحـــو والصـــرف فـــي تفســـیر البحـــر المحـــیط ألبـــي حیـــان األنینظـــر :  ٣

  ٠ ١/١١٥م ، ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الحمید مصطفي السید ، دار اإلسراء ، األردن ، 
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  ان :وفاة أبي حیالمبحث السادس : 

المقـري قال   ٠هـ ٧٤٥یان  توفي  سـنة  ین  على  أن  أبا  حاتفـق  جل  المؤرخ

بمنزله خارج  باب  البحر  بالقاهرة  في  یوم  السـبت  بعد   –رحمه اهللا  –توفي  :  "

ودفن  من  الغـد  بمقبرة    ٠هـ  ٧٤٥ة العصـر  في  الثامن  والعشـرین  من  صفر سـن

الصوفیة  خارج  باب  القصـر ،  وصلي  علیه  بالجامع  األموي  بدمشق  صالة  

  وقد  رثاه  تلمیذه  الصفـدي  بقصـیدة  منها :   .  ١ الغائب  في  شـهر  ربیع  اآلخـر"

  مات أثیر الدین شـیخ الورى  

  ـتعبراعر البارق واسـفاسـت                               

  ورّق من حسن نسـیم الصبا  

  ريواعتل في االسحار لما س                               

  وحها  في د ات األیك وصادح

  رثته  في الّسجع على حرف را                              

  یا عین جودي بالدموع التي  

  ريمه من ثـیروى  بها ما ض                             

  واجر دمعا فالخطب في شأنه 

  رىقد اقتضى أكثر مما جـــ                            

  مات إمام كان في علمــه  

  ورى من ورایرى إماما والـــ                           

     أمسى منادى للبلى مفـرداً 

  ـرىالقبر على ما تـــ فضمه                            

   راً كان هدى ظاهـ فاً یا أس

  راتربتـه مضمــ فعاد في                                

   وكان جمع الفضل في عصره 
                                                   

  ٠ ٣/٢٩٤ي الدین ،  ینفح الطیب ،  للمقـــري  ،  تحقیـق  محینظر :   ١
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  راصّح فلما أن قضى كسـ                                 

  وعرف الفضل به برهـة  

  راـــواآلن  لما مضى نكــ                            

   وكان ممنوعًا من الصرف ال 

  راــفاه خطب عـیطرق من وا                          

  ال افعل التفضیل ما بینـه    

  ورىال في   ما أعـرفه   وبین                            

  ال بد لي عن نعتـه بالنقى  

  ـدراـففعلـه  كان لـه  مص                           

  لم یدغم في اللحـد إال وقد   

  راـفك من الصـبر وثیق الع                            

  بكى له زید وعمرو فمـن  

  راوممن قــو ـأمثلة  النح                            

  ما أعقد التسهیل من بعده 

  رایّســ  ـرةفكم له من عس                            
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  البـاب الثانـي

  القضـايا  النحــوية  يف  األســـــــماء

  

  : وفيه ثالثة فصــول 

  

  

  الفصل األول : املرفــوعات

  املنصــوباتالفصـل  الثاني : 

  اــروراتالفصـل الثالث  : 
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  الفصل األول
  

  املرفـوعات

    

 و   :   

  

  لثاني علیه .: حذف أحد الخبرین لداللة ا المبحث األّول 

  : مطابقة الخبر للمبتدأ . المبحث الثاني

  .  ؟ : هل تقع الجملة فاعالً   المبحث الثالث

  : إنابة الجار والمجرور عن الفاعل .  المبحث الرابع

المرفـــوع  فـاعال  للجــار والمجــرور أولــى  : جعــل  المبحـث الخــامس

   من جعلـه  مبتـدأ.
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  املبحث األول

  لة الثاني عليهحذف أحد اخلربين لدال

  

َیْحِلفُـوَن ِباللّـِه  الكریمـة : عندما تعّرض لآلیـة  –رحمه اهللا  -یقول أبو حّیان : 

: قـال ابـن  -رحمـه اهللا  –. قـال  ١  ...َلُكْم ِلُیْرُضوُكْم َواللّـُه َوَرُسـوُلُه َأَحـقُّ َأن ُیْرُضـوُه 

ر عنـده : واهللا ـهـا ، والتقدیـعطّیة : مذهب أنهمـا جملتـان حـذفت األولـى لداللـة الثانیـة علی

  :  ٢أحق أن یرضوه ورسوله أحق أن یرضوه ، وهذا كقول الشاعر 

  نحن بما عندنا وأنت بما عند    

  ك راض والرأي مختلف                            

قـدیره : واهللا أحـّق أن ، وتـأخیرًا ، وتومذهب المبّرد : أّن في الكالم تقدیمًا وتـأخیرًا 

  :   ٣، وقیل الضمیر عائد على المذكور ، قال رؤبة وله یرضوه ورس

  فیها خطوط من سواد وبلق 

  كأّنه في الجید تولیع البهق                       

  وقّدر بـ(كأّن) المذكور . فقال : كأّنه 

أّنهما جملتان حذفت األولى لداللـة الثانیـة علیهـا إن كـان  ٤فقوله : مذهب سیبویه 

واحــدة مـن الجملتـین ، فكیـف یقـول : حـذفت األولــى ، ا عائـد علـى كـل الضـمیر فـي أّتهمـ

                                                   
  من سورة التوبة .  ٦٢اآلیة   ١
، لسـیبویه ،  نسـب البیـت إلـى مالـك بـن العجـالن ، كمـا نسـب إلـى قـیس بـن الخطـیم . ینظـر الكتـاب  ٢

/ ٢. والـدر المصـون ،  ٣٨ /١، م ، بیـروت ١٩٨٣،  ٣تحقیق عبـد السـالم هـارون ، عـالم الكتـب ، ط

  .   ٧٦/ ٦. و  ٦٠٨
فـي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات واإلیضــاح فیهــا ، ألبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي ، ینظــر : المحتســب   ٣

 -هــــ ١٤٠٦،  ٢تحقیــق علـــي ناصـــف ، وعبـــد الحلـــیم النّجــار ، وعبـــد الفتّـــاح شـــلبي ، دار ســـزكین ، ط

  .   ٢٥٦/ ٧و،  ٤٢٢/ ١. والدر المصون ،  ١٥٤/  ٢، م ١٩٨٦
  .   ٣٨/ ١ینظر : الكتاب ،   ٤
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ولم تحذف األولى ، إّنما حذف خبرهـا ؟ وٕان كـان الضـمیر عائـد علـى الخبـر (وهـو أحـق 

فال یكون جملة إّال باعتقاد كون (أن یرضوه) مبتدأ ، و(أحق) المتقّدم خبره ، أن ترضوه) 

یكون الخبر مفـردًا ، بـأن یكـون التقـدیر : أحـّق لكن ال یتعّيّ◌ن هذا القول ، إذ یجوز أن 

رضـاؤه أحـق . وقـّدره الزمخشـري : یر األّول یكون التقدیر : واهللا إأن یرضوه ، وعلى التقد

واهللا أحق أن یرضوه ورسوله كذلك ، إن كانوا مؤمنین كما یزعمون ، فأحّق من یرضـونه 

  .  ١بالطاعة والتوفیق  اهللا ورسوله 

ال حاجة إلى دعوى الحذف فقال فیه :  ٢ األنصاري حذف الخبرتناول ابن هشام 

، فقـال : ال حاجـة  ٣ ...  َأأَنـُتْم َأْعلَـُم َأِم اللّـهُ  ...  . وقال في قولـه تعـالى :كما قیل 

وأّمــا (أنـت أعلـم ومالــك) إلـى دعـوى الحـذف كمــا قیـل ؛ لصـّحة كــون (أعلـم) خبـرًا عنهمـا 

لـم) لـزم ، أو علـى (أعخبرًا عنهما لزم كون (أعلم) فمشكل ؛ ألّنه إن عطف على (أنت) 

، أو علــى ضــمیر (أعلــم) لــزم أیضــًا نســبة العلــم إلیــه  والعطــف فــي الخبریــة ه كونـه شــریك

فـي الظـاهر ،  )لمن غیر توكید وال فصل ، وٕاعمال (أفعـالمرفوع المتصل على الضمیر 

 مالـكبفیه أّن األصـل :  ، والوجه، (أعلم) لزم كون المحذوف وٕان قّدر مبتدأ حذف خبره 

ثّم أنیبت (الواو) مناب (الباء) قصدًا للتشاكل اللفظي ، ال لالشتراك المعنوي ، كما قصـد 

ــْم  ... بــالعطف فــي نحــو قولــه تعــالى :  فــیمن خفــض علــى القــول بــأّن  ٤  ...َوَأْرُجَلُك

وقـالوا : "  الخفض للجواز ، ونظیره : (بعت الشـاء شـاًة ودرهمـًا) ، واألصـل شـاة بـدرهم ،

                                                   
  .   ٦٤/  ٥ینظر : البحر المحیط ،   ١

ینظــر : مغنــي اللبیــب عــن كتــب األعاریــب ، لجمــال الــدین بــن هشــام األنصــاري ، تحقیــق د. مــازن   ٢

م ، ص ١٩٩٨ -هــــ ١٤١٩،  ١المبـــارك ، ومحمـــد علـــي حمـــد اهللا ، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر ، ط 

٥٩٤   .  
  من سورة البقرة .  ١٤٠ة اآلی  ٣
  من سورة المائدة .  ٦اآلیة   ٤
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أي : إن كان في عملهـم خیـر ، فحـذفت  . ١ الناس مجزیون بأعمالهم ، إن خیر فخیر "

  (كان) وخبرها . 

َیْحِلُفوَن ِباللّـِه َلُكـْم ِلُیْرُضـوُكْم  أّما أبو البقاء العكبري عند إعرابه لآلیة الكریمة : 

. قـال : " واهللا ورسـوله " : مبتـدأ  ٢  ْؤِمِنینَ ِإن َكاُنوْا ُمـ َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأن ُیْرُضوُه◌ُ َوالّلُه 

، وأحّق : خبره ، والرسول : مبتدأ ثان وخبره محذوف دّل علیه خبر األّول . قال سیبویه 

إذ ال یلـزم منـه التفریـق بـین  ، وخبـر األّول محـذوف ، وهـو أقـوى : أحّق : خبر الرسـول 

  :  ٣، ومثله قول الشاعر  المبتدأ وخبره ، وفیه أیضًا أّنه خبر األقرب إلیه

     نحن بما عندنا وأنت بما عندك

  راض والرأي مختلف                            

وقیــل : أحــّق أن یرضــوه : خبــر عــن االســمین ؛ ألّن أمــر الرســول تــابع ألمــر اهللا 

وَنــَك ِإنََّمـــا ِإنَّ الَّــِذیَن ُیَباِیعُ  تعــالى ، وألّن الرســول قــائم مقــام اهللا ، بــدلیل قولــه تعــالى : 

، وقیل : أفرد الضمیر ، وهو في موضع التنبیه . وقیل : التقـدیر  ٤  ...ُیَباِیُعوَن اللََّه 

   . ٥ : أن یرضوه أحّق . وقیل : التقدیر : أحّق باإلرضاء

أّمــا ابــن األنبــاري عنــد إعرابــه لآلیــة الكریمــة مــن ســورة التوبــة قــال : تقــدیره : واهللا 

وله أحّق أن یرضـوه ، فحـذف خبـر األّول لداللـة خبـر الثـاني علیـه أحّق أن یرضوه ، ورس

، وهـذا مـذهب سـیبویه ، وذهــب أبـو العبـاس المبــّرد إلـى أّنـه ال حــذف فـي الكـالم ، ولكــّن 

                                                   
، تحقیــق محمـــد إبـــراهیم ، دار میـــداني ألبـــي الفضــل أحمـــد بـــن محمــد الینظــر : مجمـــع األمثــال ،   ١

  .   ٣٠٣/ ٢،  م ١٩٨٧ -هـ ١٤٧،  ٢الجیل ، ط
  من سورة التوبة .  ٦٢اآلیة   ٢
.  ٣٨/ ١ى قـیس بـن الخطـیم . ینظـر الكتـاب ، نسـب البیـت إلـى مالـك بـن العجـالن ، كمـا نسـب إلـ  ٣

  .   ٧٦/ ٦. و  ٦٠٨/ ٢والدر المصون ، 
  من سورة الفتح .  ١٠اآلیة   ٤

ینظــر التبیــان فــي إعــراب القــرآن ، ألبــي البقــاء عبــد اهللا بــن الحســین العكبــري ، تحقیــق علــي محمــد   ٥

  .   ٦٤٩ – ٦٤٨/ ٢، البجاوي ، دار إحیاء التراث العربي ، عیسى البابي الحلبي وشركاه 
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قــول فیــه تقــدیم وتــأخیر ، وتقــدیره عنــده : واهللا أحــّق أن یرضــوه ورســوله ، فـــ(الهاء) علــى 

: مبتــدأ ، وأن یرضـوه : بـدل منــه ، وأحـّق : خبــره .  المبـّرد تعـود إلــى (اهللا) تعـالى . واهللا

  .  ١والمبتدأ الثاني وخبره خبرًا عن المبتدأ األّول 

نالحظ أّن أبا حّیـان فـي هـذه المسـألة كـان رأیـه یوافـق كـًال مـن سـیبویه الـذي عّبـر 

یه عنه العكبري باألقوى ، ویقّوي هذه اآلراء رأي ابن األنباري الذي انحاز أیضًا إلى سـیبو 

  . والذي أراه ما ذهبت إلیه هذه الكوكبة من إعرابهم لآلیة الكریمة . 

  

                                                   
ینظـر : البیــان فـي غریــب إعـراب القــرآن ، لإلمــام أبـي البركــات عبـد الــرحمن بـن األنبــاري ، ضــبطه   ١

وعّلق علـى حواشـیه بركـات یوسـف هبـود ، دار األرقـم بـن أبـي األرقـم للطباعـة والنشـر والتوزیـع ، لبنـان 

 ،٣٤١/ ١   .  
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   املبحث الثاني

  مطابقة اخلرب للمبتدأ 

  

َفَلمَّا رََأى الشَّْمَس َباِزَغًة قَـاَل َهـَذا َربِّـي َهـَذآ  تعـالى :  تحّدث أبو حّیان في قوله

یـل : تـذّكر وتؤّنـث ، فالتأنیـث أوًال . المشـهور فـي الشـمس أّنهـا مؤّنثـة . وق ١  ...َأْكَبُر 

على المشهور ، وذّكرت في اإلشـارة علـى اللغـة القلیلـة مراعـاة ومناسـبة للخبـر ، فخرجـت 

علـى لغـة التأنیـث ، وأّمـا مـن لـم یـر فیهـا إّال التأنیـث فقـال ابـن لغة التذكیر التي هـي أقـّل 

ا الطـــالع) . وقیـــل : عطیـــة : " ذكـــر ، أي هـــذا المرئـــي أو النّیـــر ، وقـــدره األخفـــش (هـــذ

، فأشـار  ٢  ...َجَعـَل الشَّـْمَس ِضـَیاء  ... : س بمعنـى الضـیاء . قـال اهللا تعـالىالشم

لكونهمـا  جعل المبتدأ مثـل الخبـر : "  ٣إلى الضیاء ، والضیاء مذّكر . وقال الزمخشري 

لَـْم  ثُـمَّ  عبارة عن شيء واحد ، كقولهم : " ما جاءت حاجتك ؟ ومـن كانـت أّمـك ؟ " ، 

، وكــان اختیـار هـذه الطریقــة واجبـًا لصــیانة الـرب عــن  ٤ ... َتُكـن ِفْتَنــتُُهْم ِإالَّ َأن قَـاُلوْا 

قــالوا : فــي صــفة اهللا " عــّالم " ولــم یقولــوا : " عّالمــة " ، وٕان شــبهة التأنیــث ، أال تــراهم 

ال یفرقـون جم كان عّالمة أبلغ ؛ احتـرازًا مـن عالمـة التأنیـث . ویمكـن أّن أكثـر لغـة األعـا

، وال عالمـــة عنـــدهم للتأنیـــث ، بـــل فـــي الضـــمائر وال فـــي اإلشـــارة بـــین المـــذّكر والمؤّنـــث 

كر والمؤّنث سواء في ذلك عندهم ؛ فلذلك أشار إلـى المؤّنـث عنـدنا حـین حكـى كـالم المذ

بــل لـو كـان المؤّنـث لــم یكـن لهـم عالمــة تـدّل علیـه فــي إبـراهیم بمـا یشـار بــه إلـى المـذّكر 

  . وٕالیك أمثلة : كالمهم 

                                                   
  من سورة األنعام .  ٧٨اآلیة   ١
  سورة یونس . من  ٥اآلیة   ٢

عــن حقــائق التنزیــل وعیــون األقاویــل ووجــوه التأویــل ، لجــار اهللا الزمخشــري ، دار  ینظــر : الكشــاف  ٣

  .   ٣٩/ ٢،  المعرفة ، بیروت
  من سورة األنعام .  ٢٣اآلیة   ٤
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ــَك َأَمــاِنیُُّهْم ...  قــال تعــالى :  ، أفــرد المفــرد لفظــًا ؛ ألّنــه كنایــة عــن  ١  ...ِتْل

المقالـــة ، والمقالـــة مصـــدر یصـــلح للقلیـــل والكثیـــر ، فأریـــد بهـــا الكثیـــر باعتبـــار القـــائلین ؛ 

ْنـُه مِ  ... قـال تعـالى :  . ٢جمع الخبر ، فطابق من حیـث المعنـى فـي الجمعیـة ولذلك 

، أفرد (أّم) وهو خبر عن جمع ؛ ألّن المعنـى أن  ٣ ... آَیاٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتَاِب 

جمیع اآلیات بمنزلة آیة واحدة ، فـأفرد علـى المعنـى ، ویجـوز أن یكـون أفـرد فـي موضـع 

عنـى : ، ویجـوز أن یكـون الم ٤  ...َوَعلَـى َسـْمِعِهْم  ... الجمع ، نحو قوله تعـالى : 

ــَدًة ...  كــل مــنهّن أّم الكتــاب ، كقولــه تعــالى :  ــاِنیَن َجْل ــُدوُهْم َثَم ، أي :  ٥  ...َفاْجِل

ــْمَس  وقولــه تعــالى :  . ٦فاجلــدوا كــّل واحــد مــنهم  ــَق اللَّْیــَل َوالنََّهــاَر َوالشَّ َوُهــَو الَّــِذي َخَل

) بـواو الجمـع العاقـل ، فأّمـا الجمــع ، جـاء (یسـبحون ٧   َواْلَقَمـَر ُكـلٌّ ِفـي َفلَـٍك َیْســَبُحونَ 

قـــــال  جــــوم ؛ ولــــذلك عــــاد الضــــمیر مجموعــــًا فقیــــل : معطــــوف محــــذوف ، وهــــو : والن

. وأّمـا كونـه ضـمیر الضمیر للشـمس والقمـر ، والمـراد بهـا جـنس الطوالـع  : ٨الزمخشري 

مـــن یعقـــل فقـــال الفـــّراء : لّمـــا كانـــت الســـباحة مـــن أفعـــال اآلدمیـــین جـــاء مـــا أســـند إلیهمـــا 

، وقــال  ٩  ...رََأْیــُتُهْم لِــي َســاِجِدینَ  ... مجموعــًا جمــع مــن یعقــل ، كقولــه تعــالى : 

بَِّك  ... تعالى :  ا وهمـ یـد،الو ا عصـال،(ذانـك) إشـارة إلـى  ١٠  ...َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمن رَّ

 قـرأ : نْ لتأنیـث الخبـر ، كقـراءة َمـ مؤنثان ، ولكن ذكرا لتذكیر الخبر ، كما أّنه قد یؤّنث

                                                   
  من سورة البقرة .  ١١١اآلیة   ١

  .   ٣١٥/ ١ینظر : البحر المحیط ،  ٢ 
    من سورة آل عمران . ٧اآلیة   ٣
  من سورة البقرة .  ٧اآلیة   ٤
  من سورة النور .  ٤اآلیة   ٥
  .   ٢/ ٢ینظر : البحر المحیط ،   ٦
  من سورة األنبیاء .  ٣٣اآلیة   ٧
  .   ١١٣/ ٣الكّشاف ،   ٨
  من سورة یوسف .  ٤اآلیة   ٩

  من سورة القصص .  ٣٢اآلیة   ١٠
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(آخر) :  ٣  َوآَخُر ِمن َشْكِلِه َأْزَواجٌ  .٢، بالیاء ١  ...ُثمَّ َلْم َتُكن ِفْتَنُتُهْم ِإالَّ َأن َقاُلوْا 

، وقیـــل خبـــره ر . وقیـــل : خبـــره الجملـــة ـمبتـــدأ خبـــره محـــذوف ، تقـــدیره : لهـــم عـــذاب آخـــ

لواحد من حیـث عن ا(أزواج) و (من شكله) في موضع الصفة ، وجاز أن یخبر بالجمع 

هــو درجــات ورتــب مــن العــذاب ، أو ســّمي كــل جــزء مــن ذلــك اآلخــر باســم الكــل . وقــال 

، أو مذوق آخر ، وأزواج : صفة آخر ؛ ألّنـه ، أي : وعذاب آخر ر ـ: آخ٤ الزمخشري 

َوإِن َتَظــاَهرَا َعَلْیــِه َفــِإنَّ ...  : عــالىوز أن یكــون ضــروبًا أو صــفة للثالثــة . ویقــول تـیجــ

ــ ــرٌ اللَّ ــَك َظِهی ــَد َذِل ــُة َبْع ــْوَالُه َوِجْبِریــُل َوَصــاِلُح اْلُمــْؤِمِنیَن َواْلَمَالِئَك ــَو َم ، األحســن  ٥  َه ُه

، والخبر (ظهیر) الوقوف على (مواله) ویكون (وجبریل) مبتدأ ، وما بعده معطوف علیه 

المالئكـة) ) عطفًا على اسم اهللا ، ویكـون (و (وجبریل وصالح المؤمنین ، وجّوزوا أن یكون

: فــوج ظهیــر ، وكثیــرًا مــا یــأتي . وأفــرد (ظهیــر) ؛ ألّن المــراد مبتــدأ ، والخبــر (ظهیــر) 

 (فعیل) نحو : (قعید) هذا للمفرد وللمثّنى والمجمـوع بلفـظ واحـد ، كـأّنهم فـي المظـاهرة یـد

   . ٦واحدة على من یعادیه 

میـزات هـذه اللغـة لعّل أبا حّیان في هـذه المسـألة أجـاد وأبـدع فـي إظهـار میـزة مـن 

وتفّردها مـن بـین تلـك اللغـات ، وهـي بالتأنیـث ، فلیسـت فـي اللغـات األخـرى غیـر العربیـة 

  ما یبّین الفرق بین المذّكر والمؤّنث . 

قال أبو البقاء العكبري ، لّما تعّرض لآلیـة الثامنـة والسـبعین مـن سـورة األنعـام : " 

ّنـــه أراد هـــذا الكوكـــب ، أو الطـــالع ، أو وٕاّنمـــا قـــال : (للشـــمس) (هنـــا) علـــى التـــذكیر ؛ أل

  الشخص ، أو الضوء ، أو الشيء ، أو ألّن التأنیث غیر حقیقي . 

                                                   
  من سورة األنعام .  ٢٣اآلیة   ١
  .   ١١/ ٧ ینظر البحر المحیط ،  ٢
  من سورة ص .  ٥٨اآلیة   ٣
  .   ٩٧/ ٤ینظر : الكّشاف ،   ٤
  من سورة التحریم .  ٤اآلیة   ٥
  .   ٢٩١/ ٨ینظر : البحر المحیط  ،   ٦
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نالحظ أّن أبا حّیان في تأویله للشمس كونهـا مؤّنثـة أو یقصـد الشـارع بهـا الضـیاء 

أو المرئي ، أو النّیر ، أو الطالع ، كمـا ذكـر األخفـش لـم یبعـد كثیـرًا عـن اآلراء فـي هـذه 

  عارف آلرائهم كلها . ه ه لهؤالء العلماء تدّل على أنّ مسألة ، فموافقتال
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  املبحث الثالث 

 ؟
ً
  هل تقع اجلملة فاعال

  

: " قــال أصــحابنا : والصــحیح المنــع  أن تقــع الجملــة فــاعًال بقولــه أبــو حّیــانیمنــع 

هبهم في ، أخذ برأي البصریین ، ولم یأخذ برأي غیرهم ، فدّل على أّنه یرى مذ ١مطلقًا " 

ــاَذا َأنــَزَل َربُُّكــْم  فعنـد قولــه تعــالى :  وهــو المنــع مطلقــًا . هـذه المســألة ، َوإَِذا ِقیــَل َلُهــم مَّ

ِلـــینَ  وًال لــــ(قیل) علـــى مـــذهب ـ، قـــال : " (مـــاذا أنـــزل) لـــیس معمـــ ٢  َقـــاُلوْا َأَســـاِطیُر اَألوَّ

م فاعله ، كمـا ال تقـع ـیس ول الذي لمـالبصریین ؛ ألّنه جملة ، والجملة ال تقع موقع المفع

  .  ٣موقع الفاعل " 

 ٤  ثُـمَّ َبَعْثَنـاُهْم ِلـَنْعَلَم َأيُّ اْلِحـْزَبْیِن َأْحَصـى ِلَمـا َلِبثُـوا َأَمـًدا وعند قولـه تعـالى : 

الـذي أجـاز وقـوع الجملـة فـاعًال : " وأّمـا مـا فـي الكّشـاف  ٥قال بعد ذكـر رأي الزمخشـري 

لبصریین ؛ ألّن الجملة إذ ذاك تكون في موضع المفعول فال یجوز ما ذكر على مذهب ا

الذي لم یسم فاعله ، وهو قائم مقام الفاعـل . فكمـا أّن تلـك الجملـة وغیرهـا مـن الجمـل ال 

  .  ٦تقوم مقام الفاعل ، فكذلك ال یقوم مقام ما ناب عنه " 

َقْبِلَك َلِئْن َأْشَرْكَت َلَیْحـَبَطنَّ  َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْیَك َوإَِلى الَِّذیَن ِمنْ  وعند قوله تعالى : 

: " و(أوحـي)  مبنـي للمفعـول ،  -رحمـه اهللا  –قـال  ٧  َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمـَن اْلَخاِسـِرینَ 

ویظهر أن الوحي هو هذه الجملة من قولـه : "لـئن أشـركت " إلـى " مـن الخاسـرین " وهـذا 

                                                   
  .   ٤٧/ ١ینظر البحر المحیط ،   ١
  من سورة النحل  ٢٤اآلیة   ٢
  .   ٤٨٤/ ٥ینظر : البحر المحیط ،   ٣
  من سورة الكهف .  ١٢اآلیة   ٤
  .   ٤٧٤ – ٤٧٣/ ٢ینظر : الكشاف ،    ٥
  .   ١٠٣/ ٦ینظر : البحر المحیط ،   ٦
  من سورة الزمر .  ٦٥اآلیة   ٧
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 ١ون فاعلة ، فال تقـوم مقـام الفاعـل " ال یجوز على مذهب البصریین ؛ ألّن الجمل ال تك

.   

ــا یــدّل علــى أن اختیــاره عــدم تخــریج  عــدم جــواز مجــيء الفاعــل جملــة مطلقــاً  ومّم

ثُـمَّ َبـَدا  ، فعنـد قولـه تعـالى : اآلیات على ما اسـتدّل بـه مـن یـرى مجـيء الفاعـل جملـة 

: " والفاعـل  -رحمـه اهللا  –، قـال  ٢  نٍ َلُهم مِّن َبْعِد َما رََأُوْا اآلَیـاِت َلَیْسـُجُننَُّه َحتـَّى ِحـی

 ٣دّل علیه المعنى ، أي : بدا لهم هـو ، أي : رأي ، أو بـداء " ـر یفّسره ما یـلـ(بدا) ضمی

  :  ٤. قال الشاعر 

  لعّلك والموعود حّق لقاؤه 

  بدا لك من تلك القلوص بداء                    

 : جـاء فاعـل (بـدا) مصـدرًا ظـاهرًا موطن الشاهد : (بدا ، بداء) ووجـه االستشـهاد 

  وهو (بداء) وٕالیه ذهب المبّرد . 

  وفي ذلك یقول ابن األنباري : " في فاعل (بدا) ثالثة أوجه ، هي : 

                                                   
  .   ٤٣٩/ ٧ینظر البحر المحیط ،   ١
  من سورة یوسف .  ٣٥اآلیة   ٢
  .   ٣٠٧/ ٥ینظر : البحر المحیط ،   ٣

 . كمــا نســب ٤٢٧ص ه ، اختلــف فــي نســبته فمــّرة ینســب إلــى الشــّماخ بــن ضــرار ، ینظــر : دیوانــ  ٤

ألبــي الفــرج األصــفهاني ، تحقیــق عبــد الســّتار لمحمــد بــن بشــیر العــدواني الخــارجي . ینظــر : األغــاني ،

. خزانـــة األدب ولـــّب لبـــاب لســـان العـــرب ،  ٧٧/ ١٦ م ، بیـــروت ،١٩٥٩أحمـــد فـــرج ، دار الثقافـــة ، 

ـــاز ، مّكـــة المكّرمـــة ، ودار صـــادر  ــــروت ، لعبـــد القـــادر البغـــدادي ، دار الب / ١ ، والــــدرر  ٣٦/ ٤، بی

ــي الخصــــائص ،  ٢٠٤ ــــة الشــــاّبة . القــــاموس ٣٤٠/ ١. والبیــــت بــــال نســــبة فــ  . القلــــوص : الناقــــة الفتّی

ـــادي ، دار الفكـــر ،  ـــدین الفیـــروز آب ــادة (قلـــص) ١٩٧٨ -هــــ ١٣٨٩المحـــیط ، لنجـــد ال  م ، بیـــروت ، مـ

  .   ٦٦/ ٤وبدا : تغّیر رأیه عّما كان علیه ، اللسان ، (بدا) ، 
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األّول أن یكون الفاعـل مصـدرًا مقـّدرًا دّل علیـه (بـدا) ، وتقـدیره : ثـّم بـدا لهـم بـداء  

  :  ١وأظهره قول الشاعر 

    لعّلك والموعود حّق لقاؤه

  بدا لك من تلك القلوص بداء                    

 : جـاء فاعـل (بـدا) مصـدرًا ظـاهرًا موطن الشاهد : (بدا ، بداء) ووجـه االستشـهاد 

  وهو (بداء) وٕالیه ذهب المبّرد . 

   وقام مقامه ، وٕالیه ذهب سیبویه  الثاني أن یكون الفاعل ما دّل علیه (لیسجننه)

ذوفًا ، وٕان لم یكن في اللفظ ما یقوم مقامه ، وتقدیره الثالث : أن یكون الفاعل مح

  : ثّم بدا لهم رأي . 

والوجـه األّول أوجـه األوجـه هكـذا قـال النحـاة والمفسـرون ، إّال مـن أجـاز أن تكــون 

الجملــة فاعلــة ، فإّنــه زعــم أّن قولــه : " لیســجننه " فــي موضــع الفاعــل لـــ(بدا) أي : ســجنه 

أّن الفاعل ضمیر یعود على السجن المفهوم مـن قولـه :  حتى حین ... والذي أذهب إلیه

" لیســجنن " أو مــن قولــه : " الســجن " علــى قــراءة الجمهــور ، أو الســجن علــى قــراءة مــن 

  . وال یجوز على مذهب البصریین وقوع الفاعل أو نائب الفاعل جملة .  ٢فتح السین 

جـيء الفاعـل جملـة الذین یمنعـون م لبصریینایتعّصب أبو حّیان لسیبویه ومذهب 

الــذي قــال : إّنــه نســب ، ولّمــا كــان لهــم رأي فــي هــذه المســألة نجــده یضــّعف الــرأي  مطلقــاً 

                                                   
. كمــا نســي  ٤٢٧اختلــف فــي نســبته فمــّرة ینســب إلــى الشــّماخ بــن ضــرار ، ینظــر : دیوانــه ، ص   ١

/ ١ ، والـدرر  ٣٦/ ٤. والخزانـة ،  ٧٧/ ١٦لمحمـد بـن بشـیر العـدواني الخـارجي . ینظـر : األغـاني ، 

. القـــاموس ، . القلـــوص : الناقـــة الفتّیـــة الشـــاّبة  ٣٤٠/ ١. والبیـــت بـــال نســـبة فـــي الخصـــائص ،  ٢٠٤

  .   ٦٦/ ٤مادة (قلص) ، وبدا : تغّیر رأیه عّما كان علیه ، اللسان ، (بدا) ، 
  .   ٣٠٧/ ٥ینظر : البحر المحیط ،   ٢
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لســیبویه ، وعّبــر عــن رأیــه بــأّن الصــحیح عنــده المنــع مطلقــًا ؛ ألّن العقــل ال یقبــل ذلــك . 

   فالفاعل إّما أن یكون اسمًا ظاهرًا أو ضمیرًا ، ولعّل من قّدره ضمیرًا أصاب وأجاد .
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  املبحث  الرابع

  إنابة اجلار وارور عن الفاعل

  

یجـّوز أبــو حّیــان أن ینــوب الجــار والمجــرور عــن الفاعــل ، خاّصــة عنــدما تعــّرض 

، أســـند الفعـــل إلـــى الجـــار  ١  ...َیـــْوَم ُیْحَمـــى َعلَْیَهـــا ِفـــي َنـــاِر  تعـــالى : لشــرح قولـــه 

ر ، وٕاذا حذفت القصـة ـة إلى األمیول : رفعت القصّ ـرور ، ولم تلحق التاء ، كما تقـوالمج

َوعلَـى  ...  . وفـي قولـه تعـالى :٢رفع إلـى األمیـر رور مقامها قلت : ـوقام الجار والمج

، ، المفعـــول الـــذي لـــم یســـم فاعلـــه هـــو الجـــار والمجـــرور   ٣  ...اْلَمْوُلـــوِد َلـــُه ِرْزُقُهـــنَّ 

د) ، وأقــیم الجــار والمجــرور مقــام الفاعــل ، وهــو (الوالــدات) ، والمفعــول بــه ، وهــو (األوال

الفاعـل وهـذا علـى مـذهب البصـریین ، أعنــي : أن یقـام الجـار والمجـرور مقـام الفاعــل إذا 

ُمّر بزید . وذهب الكوفیون إلى أّن ذلك ال یجوز إّال فیما حرف الجّر فیه حذف ، نحو : 

نـدهم ، وال . فـإن كـان حـرف الجـّر غیـر زائـد لـم یجـز ذلـك عزائد ، : ما ضرب من أحد 

یجوز أن یكون االسم المجرور فـي موضـع رفـع باتفـاق مـنهم ، واختلفـوا بعـد هـذا االتفـاق 

، فــذهب الفــّراء إلــى أّن حــرف الجــر وحــده فــي موضــع رفــع ، فــي الــذي أقــیم مقــام الفاعــل 

كما أّن (یقوم) من : زیـد یقـوم فـي موضـع رفـع ، وذهـب الكسـائي وهشـام إلـى أّن مفعـول 

إّنـه یحتمـل أن یـراد بـه بعـض مـا مستتر في الفعـل وٕابهامـه مـن حیـث  الفعل ضمیر مبهم

الفعــل مــن مصــدر أو ظــرف زمــان أو ظــرف مكــان ، ولــم یقــم الــدلیل علــى أّن یــدّل علیــه 

 المــراد بــه بعــض ذلــك دون بعــض . ومــنهم مــن ذهــب إلــى أّن مرفــوع الفعــل ضــمیر عائــد

لضـمیر یعـود علـى المصـدر یریـد : سـیر السـیر ، وا على المصدر ، والتقدیر : سیر هـو

، وهذا شائع عند البصریین ، وممنـوع عنـد محققـي البصـریین ... وقـد المفهوم من الفعل 

                                                   
  من سورة التوبة .  ٣٥اآلیة   ١
  .   ٣٦/ ٥ینظر البحر المحیط ،   ٢
  .البقرة من سورة  ٢٣٣اآلیة   ٣



 92

ل ـرح الكبیــر (یقصـــد ابــن مالــك) لجمــــوهــم بعــض كبرائنــا فـــذكر فــي كتابــة المســـّمى بالشــ

ّنـه رور مقـام الفاعـل إّال السـهیلي ، فإـالزجاجي أّن النحویین أجمعوا على جواز إقامة المجـ

  .   ١ر ... ـمنع ذلك ، ولیس كما ذك

قولــه تعــالى : "  "مــن ســورة التوبــة  ٣٥فــي إعــراب اآلیــة :  ٢ أّمــا أبــو البقــاء یقــول

یحمــى " (یــوم) : ظـــرف علــى المعنـــى ؛ أي : یعــذبهم فـــي ذلــك الیـــوم . وقیــل : تقـــدیره: 

ة والثالثـین ، فلّمـا عذاب یوم ، و(عذاب) : بدل من األّول في اآلیة السـابقة للسـورة الرابعـ

حذف المضاف أقام الیوم مقامه . وقیل : التقدیر : اذكر . و(علیهـا) فـي موضـع رفـع ؛ 

لقیامــه مقــام الفاعــل . وقیـــل : القــائم مقــام الفاعـــل ، مضــمر ، أي : ُیحمــى الوقـــود ، أو 

  الجمر . 

ه الییني یقول فـي إنابـة الجـار والمجـرور : نحـو : نظـرت فـي األمـر ، ومنـأّما الغ

ـــا ُســـِقَط َفـــي أَْیـــِدیِهْم  قولــه تعـــالى :  . علـــى شـــرط أّال یكـــون حـــرف الجـــر  ٣  ...َوَلمَّ

جعلــت نائــب الفاعــل ضــمیر " ُوقــف لــك ، وال مــن أجلــك " إّال إذا للتعلیــل ، فــال ُیقــال : 

الوقــوف المفهــوم مــن (وقــف) فیكــون التقــدیر : (وقــف الوقــوف ، الــذي تعهــد لــك أو مــن 

مجرور بحرف الجر عن الفاعل ، یقال في إعرابه : إّنه مجرور لفظـًا أجلك ، وٕاذا ناب ال

بحرف الجـر ، مرفـوع محـًال علـى نائـب فاعـل . غیـر أّنـه إن كـان مؤّنثـًا ال یؤّنـث فعلـه ، 

  . بل یجب أن یبقى مذكرًا ، تقول : " ُذهب بفاطمة " ، وال یقال : " ُذهبت بفاطمة " 

و حّیان من عدم تأنیث الفعل المبني للمجهول الییني لما جاء به أبنرى موافقة الغ

، وٕاعراب شبه الجملة في محّل رفع نائب فاعل ، ولعّل ذلك صـحیحًا ؛ ألّن الـذوق یقبلـه 

 .  

  

  

                                                   
  .   ٣٦/ ٥ینظر : البحر المحیط ،   ١
  .   ٦٤٢/ ٢ان في إعراب القرآن ، التبی  ٢
  من سورة األعراف .  ١٤٩اآلیة   ٣
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  املبحث اخلامس

 للظرف أوىل من جعله مبتدأ 
ً
  جعل املرفوع فاعال

  

لـك جّوز أبو حّیان إعراب المرفوع فاعًال بعد الظرف ، أولـى مـن جعلـه مبتـدأ ، وذ

 َكَفى ِبالّلِه َشِهیًدا َبْیِني َوَبْیَنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلـُم اْلِكتَـابِ  ...  تعالى :  هلعند تفسیره لقو 

 ١ .   

ـــ(: فـــي قـــراءة ٢قـــال الزمخشـــري  ـــالفتح علـــى أّنهـــا موصـــولة : یرتفـــع (علـــم) نْ َم ) ب

؛ شـبه الفعـل ؛ ألّن الظـرف إذا وقـع صـلة أوغـل فـي بالمقّدر في الظـرف ، فیكـون فـاعًال 

العتمــاده علــى الموصــول ، فعمــل عمــل الفعــل . وفــي القــراءة التــي لــم یقــع فیهــا (عنــده) 

الزمخشــري ، لــیس علــى وجــه الحــتم ؛ ألّن  هصــلة یرتفــع العلــم باالبتــداء . وهــذا الــذي قالــ

الظرف والجار والمجرور إذا وقعا صلتین أو حالین أو خبرین ، إّما فـي األصـل وٕاّمـا فـي 

اسـتفهام ، جـاز فیمــا بعـدهما مــن االسـم الظــاهر أن  وٕاّمــاتقــدیمهما أداة نفـي  ٕاّمـاو الناسـخ ،

یرتفع على الفاعل ، وهو األجود ، وجاز أن یكون ذلـك المرفـوع مبتـدأ ، والظـرف والجـار 

، وٕان سم الفاعل ، كما جاز ذلك في اسـم الفاعـل والمجرور خبر عنه . هذا مبني على ا

الظــاهر ، فكــذلك یجــوز فیمـــا نــاب عنــه مــن ظـــرف أو  كــان األحســن إعمالــه فــي االســـم

ذلك في نحو : مررت برجل حسن وجهه ، فأجاز مجرور ، وقد نّص سیبویه على إجازة 

أن یكون (حسن) خبرًا مقـّدمًا ، وهكـذا تلقینـا هـذه المسـألة عـن الشـیخ . وقـد یتـوّهم بعـض 

یتحــّتم إعمالــه فــي  الــنشء فــي النحــو أن اســم الفاعــل إذا اعتمــد علــى شــيء مّمــا ذكرنــاه

(عنــده علــم الكتــاب) مبتــدأ وخبــرًا فــي صــلة  هر ، ولــیس كــذلك ، وقــد أعــرب الحــوفيالظــا

  .  ٣ (َمْن)

                                                   
  من سورة الرعد .  ٤٣اآلیة   ١
  .   ٥١٥/ ٢ینظر : الكّشاف ،   ٢
  .   ٤٠٢/ ٥ینظر : البحر المحیط ،   ٣
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تقدمهما  : إذا وقع بعدهما مرفوع فإنْ ١یقول ابن هشام األنصاري في هذه المسألة 

نفــي أو استفهـــام أو موصــوف أو موصــول أو صــاحب خبــر أو حــال ، نحــو : (مــا فــي 

د) (أفي الدار زید) ، و(مررت برجل معه صقر) ، و(جاء الـذي فـي الـدار أبـوه) الدار أح

  ، و(زید عندك أخوه) ، و(مررت بزید علیه جّبة) ، ففي المرفوع ثالثة مذاهب : 

كونـه مبتــدأ مخبـرًا عنـه بــالظرف أو المجـرور ، ویجـوز كونــه  أحـدها : أّن األرجـح

  فاعًال . 

، واختـاره ابـن مالـك ، وتوجیهـه أّن األصـل عـدم  والثاني : أّن األرجح كونه فـاعالً 

  التقدیم والتأخیر . 

  والثالث : أّنه یجب كونه فاعًال ، نقله ابن هشام عن األكثرین . 

وحیث أعرب فاعًال فهل عامله الفعـل المحـذوف أو الظـرف أو المجـرور لنیابتهمـا 

لثـــاني لمختـــار : اعـــن .... وقربهمـــا مـــن الفعـــل العتمادهمـــا ؟ فیـــه خـــالف ، والمـــذهب ا

: (أزیـــد فـــي الـــدار جالســـًا) ، ولـــو كـــان فـــي نحـــو حـــدهما امتنـــاع تقـــدیم الحـــال لـــدلیلین : أ

    : ٢العامل الفعل لم یمتنع ، ولقول الشاعر 

  فإن یك جثماني بأرض سواكم 

  فإّن فؤادي عندك الدهر أجمع                         

 یستتر إّال في عامله ، وال یصح فأّكد الضمیر المستتر في الظرف ، والضمیر ال

وال  ألّن التوكیـــد والحـــذفان متنافیـــان لضـــمیر محـــذوف مـــع االســـتقرار ؛ أن یكـــون توكیـــدًا 

الســم (إّن) علــى محّلــه مــن الرفــع باالبتــداء ؛ ألّن الطالــب للمحــّل قــد زال . واختــار ابــن 

                                                   
  .    ٤٢٤ – ٤٢٣ینظر : مغني اللبیب ، ص   ١

للبغـــدادي ، مطبعـــة بـــوالق ،  . وخزانـــة األدب ، ١١٨البیـــت لجمیـــل بثینـــة ، ینظـــر دیوانـــه ، ص   ٢

  .   ١٩٠/ ١هـ ، ١٢٩٩
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فــإّن  ا تنـاقضمیر مسـتتر فــي الظـرف ، وهــذ، مــع اعترافـه بــأّن الضـمالـك المـذهب األّول 

  .  ١ الضمیر ال یستكّن إّال في عامله

وٕان لم یعتمد الظرف أو المجـرور نحـو : (أفـي الـدار ، أو عنـدك زیـد) فـالجمهور 

؛ ألّن االعتمـــاد عنـــدهم لـــیس یوجبـــون االبتـــداء ، واألخفـــش والكوفیـــون یجیـــزون الـــوجهین 

زیــد فــاعًال ، وغیــرهم بشــرط ، ولــذا یجیــزون فــي نحــو : (قــائم زیــد) أن یكــون قــائم مبتــدأ و 

   . ٢یوجب كونها على التقدیم والتأخیر 

  ومنه قول المتنبئ الذي یذكر دار المحبوب : 

  ظّلت بها تنطوي على كبٍد 

   ٣نضیجة فوق خلبها یدها                    

، واألّول أبلــغ  ء اأن تكــون الیــد فیهــا فاعلــة بـــ(نضیجة) ، أو بــالظرف ، أو باالبتــد

لحــرارة ، والخلــب : زیــادة الكبــد ، أو حجــاب القلــب ، أو مــا بــین الكبــد والقلــب  ألّنــه أشــّد ل

  .  ٤وأضاف الید إلى الكبد للمالمسة بینهما في الشخص 

وال خــالف فــي تعــین االبتــداء فــي نحــو : (فــي داره یــده) لــئال یعــود الضــمیر علــى 

وفیـون البتّـة ، أّمـا علـى متأخر لفظًا ورتبة ، فإن قلت : " في داره قیام زید " لم یجزهـا الك

لــم یعــد علــى المبتــدأ ، بــل الفاعلیــة ؛ فلمــا قــدمنا ، وٕاّمــا علــى االبتدائیــة ؛ فــألّن الضــمیر 

                                                   

  .   ٤٢٤ینظر : مغني اللبیب ، ص  ١ 
  .   ٤٢٤، ص المصدر السابق   ٢
. والمغنـي  ١٩٥/ ١یخاطب الشاعر نفسـه . بهـا : أي بـدار المحبـوب . والبیـت فـي شـرح الـدیوان ،   ٣

الكبـد كأّنـه لطـول مـا وضـع  : أّنه وضع یـده علـى كبـده الحـّرى فنضـجت ، وقـد أضـاف الیـد إلـى ضـمیر

  یده على كبده غدت الید یدها هي ، أي ید الكبد . 
  .   ٤٢٤ینظر : مغني اللبیب ، ص   ٤
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ازه البصـریون علـى ـعلى ما أضیف إلیه المبتدأ ، والمستحق للتقدیم إّنما هو المبتـدأ ، وأجـ

  :  ١ وقوله "  ولهم : " في أكفانه درج المیتأن یكون المرفوع مبتدأ ال فاعًال ، كق

  بمسمعاته هلك الفتى أو نجاته                     

وٕاذا كان االسم في نّیة التقدیم ، كان ما هو مـن تمامـه كـذلك ، واألرجـح فـي هـذه 

المسألة : تعین االبتدائیة في نحو : (هل أفضـل منـك زیـد) ؛ ألّن اسـم التفضـیل ال یرفـع 

  .  ٢، وتجوز الفاعلیة في لغة قلیلة  الفاعل الظاهر عند األكثر على هذا الحدّ 

   :قوله  ٣ومن المشكل 

  فخیر نحن عند الناس منكم 

  إذا الداعي المثّوب قال یا ال                    

، نحــن : فاعــل (خیــر) ســّد مســّد الخبــر ، وال یجــوز إعــراب (نحــن) خیــر : مبتــدأ 

معموله و(عند النـاس مـنكم) ، و(خیر) خبرًا مقّدمًا ؛ لئال یفصل اسم التفضیل عن مبتدأ 

وفیه شذوذان : إعمال الوصف غیـر المعتمـد علـى نفـي أو اسـتفهام ... إلـخ ، ورفـع اسـم 

   . ٤التفضیل لالسم الظاهر في غیر مسألة الكحل 

فاعًال لزم إعمال الوصف غیر معتمـد ، ولـم یثبـت ، ألّن قوله : " نحن " إن قّدر 

حــل ، وهــو ضــعیف ، وٕان قــّدر مبتــدأ لــزم وعمــل أفعــل فــي الظــاهر فــي غیــر مســألة الك

                                                   
  .   ٤٢٥لم أقف على تمامه أو على قائله . ینظر : مغني اللبیب ، ص    ١
  .   ٤٢٥ینظر : مغني اللبیب ،   ٢

. ونســب فــي  ٢٢٨/ ١زانــة األدب ، ، وخ ٩٥/ ١البیــت لزهیــر بــن مســعود وهــو فــي ابــن عقیــل ،  ٣ 

اللسان للفـرزدق ، ولـیس فـي دیوانـه . المثـّوب : الـذي یكـرر النـداء . یـاال : أصـله (یـا لفـالن) ثـّم حـذف 

  المستغاث به . 
  .   ٢٢٢ینظر : مغني اللبیب ، ص   ٤

  



 97

علـى  –وتبعه ابن خـروف  -الفصل به وهو أجنبي بین أفعل و(ِمْن) . وخّرجه أبو علي 

    . ١أّن الوصف خبر لـ(نحن) محذوفة ، وقّدر (نحن) المذكورة توكیدًا للضمیر في أفعل 

ــ ... : یعــرب الســمین الحلبــي كلمــة (علــم) فــي اآلیــة  ــِه َش ــى ِبالّل ِهیًدا َبْیِنــي َكَف

ــابِ  ــُم اْلِكَت ــَدُه ِعْل ــْن ِعن ــَنُكْم َوَم یجــوز أن یكــون الظــرف صــلة ، و(علــم) فاعــل ،  ٢  َوَبْی

   . ٣ویجوز أن یكون مبتدأ وقبله خبره ، والجملة صلة لـ(َمْن) 

یقـول أبــو البقــاء العكبـري فــي إعــراب اآلیـة الســابقة : قولــه تعـالى : " ومــن عنــده " 

: أحدهما : رفع موضع اسم وهو بمعنى : الذي ، وفي موضعه وجهان یقرأ بفتح المیم ، 

اهللا ؛ كفى اهللا ، وكفى من عنده . والثاني : فـي موضـع جـر علـى لفـظ اسـم اهللا تعـالى ؛ 

اعتمــد بكونــه صــلة . ویجــوز أن یكــون فعلــى هــذا (علــم الكتــاب) مرفــوع بــالظرف ؛ ألّنــه 

، وعلـم عنـده) بكسـر المـیم ، علـى أّنـه حـرف  ویقرأ (وِمـنْ خبرًا ، والمبتدأ (علم الكتاب) . 

علـم الكتـاب علـى أنـه فعـل لـم یسـم الكتاب على هذا : مبتدأ ، أو الفاعـل الظـرف . ویقـرأ 

  .  ٤فاعله ، وهو العامل في (َمْن) 

لمعمـول الظـرف والجـار والمجـرور علـى أّنـه فاعـل ّن أبا حّیان في إعرابه نالحظ أ

ا أن ابـن هشــام عنـد ذكــره لحــاالت ذلـك اإلعــراب الثالثــة . والحظنــأولـى مــن إعرابـه مبتــدأ 

حّیان السمین الحلبـي ، ولعـّل األولـى  یوافق أبویذكر أّنه یجوز أن یعرب فاعًال ، وكذلك 

  أن یعرب فاعًال ، فهو أجود وأحسن . 

                                                   
  . ٢٢٢ینظر : مغني اللبیب ، ص   ١
  من سورة الرعد . ٤٣اآلیة   ٢
  .   ٢٤٨/ ٤ ینظر : الدر المصون ،  ٣
  .   ٧٦١ – ٧٦٠/ ٢ینظر : التبیان في إعراب القرآن ،   ٤
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  الثانيالفصل 
  

  وباتـنصامل

    

 و  :   

  

  المتعددة . : الحال المتعددة وغیر   المبحث األول :

  : مجيء المصدر حاًال . المبحث الثاني

  الحال النكرة والمعرفة . :  المبحث الثالث

  .تقدیم خبر (لیس)  :  المبحث الرابع

  . من المنادى أداة النداءحذف  : لخامسالمبحث ا
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  املبحث األول 

  احلال املتعددة وغري املتعددة

  

ن الحــال واحــدة لواحــد ، أو تكـــون قــد تكـــو یقــول أبــو حّیــان عـــن هــذه المســألة : " 

، أو قـد تكـون متعـددة لواحـد ، وقـد تكـون متعـددة ألكثـر واحدة ولكن یقصد ما تصـلح لـه 

ِإَذا َلِقیُتُم الَِّذیَن َكَفُروْا َزْحفـًا فَـَال  ...  من واحد ، ومن شواهد هذه المسألة قوله تعالى :

لحـال . فقیـل : مـن المفعـول ، أي : لقیتمـوهم انتصـب (زحفـًا) علـى ا ١  ُتَولُّوُهُم اَألْدَبارَ 

وهــم جمــع كثیــر ، وأنــتم قلیــل فــال تفــروا فضــًال عــن أن تــدانوهم فــي العــدد أو تســاووهم . 

ــن المفعــــول وقیــــل : مــــن الفاعــــل ، أي : وأنــــتم زحــــف  أي : مــــن الزحــــوف . وقیــــل : مــ

   . ٢" متزاحفین 

: مصــدر فـــي زحفـــًا "  أبــو البقـــاء العكبــري فـــي هــذه اآلیــة : قولـــه تعــال : "یقــول 

موضــع الحــال ، وقیــل : هــو مصــدر للحــال المحذوفــة ؛ أي تزحفــون زحفــًا ، ولــم یتحــّدث 

   . ٣عن صاحب الحال في اآلیة 

في تعدد الحال : یجوز أن یتعدد الحال وصاحبها واحد أو متعـدد الییني یقول الغ

ى َقْوِمـِه َغْضـَباَن َأِسـًفا َفَرَجـَع ُموَسـى ِإلَـ :  . فمثال تعددها وصاحبها واحد قولـه تعـالى

...  ثنیتهــا أو ومعنــى واحــد وٕان تعــددت وتعــدد صــاحبها ، فــإن كانــت مــن لفــظ واحــد ٤

جمعتهـا ، نحـو : (جـاء سـعید وخالـد راكبــین ، وسـافر خلیـل وأخـوه ماشـیین) ، ومنـه قولــه 

وله ـ(دائبـة دائبـًا) ، وقـ ، واألصل ٥  ...َوَسخَّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدآِئَبیَن  تعالى : 

                                                   
  من سورة األنفال .  ١٥اآلیة   ١
  .   ٤٧٤/ ٤ینظر : البحر المحیط ،   ٢
  .   ٦٢٠/ ٢ینظر : التبیان في إعراب القرآن ،   ٣
  من سورة طه .  ٨٦اآلیة   ٤
  من سورة إبراهیم .  ٣٣اآلیة   ٥
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رَاٌت ِبـَأْمرِِه  الى : ـتع َر َلُكُم اللَّْیـَل َواْلنََّهـاَر َوالشَّـْمَس َواْلَقَمـَر َواْلنُُّجـوُم ُمَسـخَّ  ١  ...َوَسخَّ

) ، ، نحــو : (لقیــت خالــدًا مصــعدًا منحــدراً وٕان اختلــف لفظهمــا فــّرق بینهمــا بغیــر عــاطف 

ماشیًا : حال من التاء في (لقیت) ، بة : حال من (دعد) و و(لقیت دعدًا راكبًة ماشیًا) راك

و(نظرت خلیًال وسـعیدًا واقفـین قاعـدًا) واقفـین : حـال مـن (خلـیًال وسـعیدًا) وقاعـدًا : حـال 

لم یؤمن اللبس أعطیت الحال األولى للثاني واألخـرى لـألّول من التاء في (نظرت) . وٕان 

، فیكــون هــو خالــدًا منحــدرًا مصــعدًا "  وجــدت" ، فــإن أردت العكــس ، وجــب أن تقــول : 

المنحــدر ، وأنــت المصــعد ، وٕان أمــن اللــبس لظهــور المعنــى ، كمــا فــي المثــالین البــاقیین 

ال یمكنك أن ترّد كّل حال إلى صاحبها ، فإن قلت : " لقیت جاز التقدیم والتأخیر ؛ ألّنه 

   . ٢جاز لوضوح المعنى المراد  دعدًا ماشیًا راكبًة ، ونظرت خلیًال وسعیدًا قاعدًا راكبین "

، فقـال :  ٣  فَـأَْتَبُعوُهم مُّْشـِرِقینَ  : ان الشـواهد التالیـة : قولـه تعـالىأورد أبو حیّ 

(مشـــرقین) حـــال مـــن الفاعـــل . وقیــل : مشـــرقین : أي : فـــي ضـــیاء . وكـــان  الظــاهر أنّ 

ن فرعـــون وقومـــه فـــي ضـــباب وظلمـــة وتحیـــر ..... فعلـــى هـــذا یكـــون (مشـــرقین) حـــال مـــ

  .  ٤المفعول 

  والرأي عندي : أّن اإلعراب األّول ألبي حّیان هو األصّح واألرجح . 

ِلَیْحِمُلوْا َأْوزَاَرُهْم َكاِمَلًة َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة َوِمـْن َأْوزَاِر الَّـِذیَن ُیِضـلُّوَنُهم  تعـالى : وقوله 

المفعول ، أي یضلون من ، (بغیر علم) : قال الزمخشري : حال من  ٥  ... ِبَغْیِر ِعْلمٍ 

ال یعلـم أّنهــم ضـالل . وقــال غیــره : حـال مــن فاعـل ، وهــو أولــى ، إذ هـو المحــدث عنــه 

ضـالل جهـًال مـنهم لمعنى : أّنهم یقـدمون علـى هـذا اإلالمسند إلیه على جهة الفاعلیة ، وا

                                                   
  ل . من سورة النح ١٢اآلیة   ١
  .    ٤٧١ – ٤٧٠ینظر : جامع الدروس العربیة ، ص   ٢
  من سورة الشعراء .  ٦٠اآلیة   ٣
  .   ١٩/ ٧ینظر : البحر المحیط  ،   ٤
  من سورة النحل .  ٢٥اآلیة   ٥
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، ثــّم أخبــر تعــالى عــن ســوء مــا بمــا یســتحقونه مــن العــذاب الشــدید علــى ذلــك اإلضــالل 

   . ١ونه لآلخرة یتحمل

الناظر فـي هـذه اآلیـة یـرى أّن اإلضـالل یحـدث مـن الفاعـل ، ولـیس مـن المفعـول 

به ؛ لذا أرى (بغیر علم) حال من الفاعل ولیس المفعـول ؛ ألّن معنـى اآلیـة : هكـذا واهللا 

  أعلم . 

ــاِبًها َوَغْیــــَر ُمَتَشــــاِبهٍ ...  وقولــــه تعــــالى :  ــــاَن ُمَتَشــ ْیتُــــوَن َوالرُّمَّ .  ٢ ...  َوالزَّ

متشابهًا : حال من الرمان ؛ لقربه ، وحذفت الحال من األّول ، أو حال من األّول لسبقه 

. كـال اإلعـرابین صـحیح  ٣، فالتقدیر : والزیتـون متشـابهًا وغیـر متشـابه ، والرّمـان كـذلك 

  المعنى لآلیة الكریمة . 

ــیرًا وقولــه تعــالى :  ــاْلَحقِّ َبِش ــْلَناَك ِب ــا َأْرَس ــِذیرًا  ِإنَّ ، انتصــاب (بشــیرًا  ٤  ...َوَن

ونذیرًا) من الكاف ، ویحتمل أن یكون حاًال من الحّق ألّن ما جـاء بـه مـن الحـق یتصـف 

   . ٥أیضًا بالبشارة والنذارة ، واألظهر األّول 

، اتنصـب (مـدحورًا)  ٦  ...َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُؤوًما مَّـْدُحورًا   وقوله تعـالى : 

(مـذؤوومًا) ، أو ه حال ثانیة على رأي من جّوز ذلـك ، أو حـال مـن الضـمیر فـي على أنّ 

حورًا) : حـــاًال مـــن . یقـــول العكبـــري : ویجـــوز أن یكـــون (مـــد ٧ صـــفة لقولـــه : (مـــذؤومًا)

                                                   
/ ٥، و  ٣٠٦/ ٤، و  ١٤٨/ ٣، و  ٣١٨/ ٢، و  ٣٣٤/ ٢، و ٤٨/ ٥البحــر المحــیط ،  ینظـــر:   ١

    . ٣٠٨/ ٧، و ٢٠٢/ ٦. و  ٣١٨
  من سورة األنعام .  ١٤١اآلیة   ٢
  .   ١٩١/ ٤ینظر : البحر المحیط ،   ٣
  من سورة البقرة .  ١١٩اآلیة   ٤
  .   ٣٦٧/ ١ینظر البحر المحیط ،   ٥
  من سورة األعراف  ١٨اآلیة   ٦
  .   ٢٧٧/ ٤ینظر : البحر المحیط ،   ٧
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فوافق العكبري إعراب أبي حّیان ، ویرى أّن المسألة كـذلك ،  . ١ومًا) الضمیر في (مزؤو 

  وهو األصّح واألرجح . 

، (یعمهون) : جملة  ٢  ...َوَیُمدُُّهْم ِفي ُطْغَیاِنِهْم َیْعَمُهونَ  ... عالى : وقوله ت

؛ ألّنـه  في موضع الحال ، إّما الضمیر في (یمّدهم) ، وٕاّمـا مـن الضـمیر فـي (طغیـانهم)

مصدر مضاف للفاعل ، وفي طغیاننهم یحتمل أن یكون متعّلقـًا بــ(یمّدهم) ، ویحتمـل أن 

أن یكون (في طغیانهم) و(یعمهون حالین من یعمهون) ، ومنع أبو البقاء متعّلقًا بـ(یكون 

وهـذا الـذي ذهـب إلیـه  . ٣الضمیر في (یمّدهم) ، قال : ألّن العامل ال یعمـل فـي حـالین 

یحتاج إلى تقیید ، وهـو أن تكـون الحـاالن لـذي حـال واحـد ، فـإن كانـا لـذوي حـال ، جـاز 

ــا إذا كانــا لــذي حــال واحــد نحــو : لقیــت زیــدًا مصــعدًا منحــدرًا ، ف ففــي  –كمــا ذكرنــا  –أّم

قوم إلى أّن ذلك ال یجـوز كمـا لـم یجـز ذلـك للعامـل أن یقضـي إجازة ذلك خالف ، ذهب 

فكــذلك ال یقضــي حــالین ، وخصــص أهــل مصــدرین وال ظرفــي زمــان وال ظرفــي مكــان ، 

إذا كانـا كـذلك  هذا المذهب القول بأن ال یكون للثاني على جهة البـدل أو معطوفـًا ، فإّنـه

التفضیل فإّنها تعمل في ظرفـي زمـان وظرفـي جازت المسألة . قال بعضهم : إّال (أفعل) 

مكان ، وحالین لذي حال فإّن ذلك یجوز . وهذا المذهب اختاره أبو الحسـن بـن عصـفور 

، وذهب قوم إلى أّنه یجوز للعامل أن یعمل في حالین لذي حال واحد ، وٕالى هذا أذهب 

فعـــل الصـــادر مـــن فاعـــل ، أو الواقـــع بمفعـــول یســـتحیل وقوعـــه فـــي زمـــانین وفـــي ؛ ألّن ال

ضـــّدین أو مكـــانین ، وأّمـــا الحـــاالن فـــال یســـتحیل قیامهمـــا بـــذي حـــال واحـــد إّال إن كانـــا 

نقیضــین ، فیجــوز أن نقــول : " جــاء زیــد ضــاحكًا راكبــًا " ألّنــه ال یســتحیل وهــو ملتــبس 

                                                   
  .   ٥٥٩/ ١ینظر : التبیان في إعراب القرآن ،   ١
  من سورة البقرة .  ١٥اآلیة   ٢
إمالء ما به الرحمن مـن وجـوه اإلعـراب والقـراءات ، ألبـي البقـاء العكبـري ، تحقیـق إبـراهیم عـوض ،   ٣

  .   ٢٠/ ١هـ ، مصر ، ١٣٨٩، مطبعة البابي الحلبي ،  ٢ط

  

  



 103

مــن الفــرق یجــوز أن یجــيء الحــاالن لــذي حــال بهــذین الحــالین ، فعلــى هــذا الــذي قررنــاه 

  تعدد صاحبها .ین ال بأس أن یتعدد الحال الواحد وأ . ١واحد ، والعامل فیهما واحد 

                                                   
  .   ٧١/ ١ینظر : البحر المحیط ،   ١
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   املبحث الثاني

 
ً
   جميء املصدر حاال

  

 ... ،كمـا فـي قــوله تعـالى :   ١حـاًال ال ینقـاس مجيء المصـدر ان ـیرى أبو حیّ 

ــا َبْأُســَنا َبَیاتًــا . یقــول  ٣انتصــب (بیاتــًا) علــى أّنــه مصــدر وقــع حــاًال ،  ٢  ... َفَجاءَه

الیینــي : ســمع بعــض المصــادر مّمــا یــدّل علــى نــوع عاملــه منصــوبًا ، فقــال جمهــور الغ

على الحال ، وهو مؤّول بوصف مشـتق ، نحـو : (جـاء ركضـًا البصریین : إّنه منصوب 

بغتــًة ، لقیتــه كفاحــًا (أي  ، قتلــه صــبرًا، (أي : حبســه حتــى مــات) ، طلــع علینــا فجــأة أو

ســتاذ ســماعًا) ّلمتــه مشــافهة ، أخــذت الــدرس عــن األمواجهــة وجهــًا لوجــه) ، أو عیانــًا ، ك

ونحــو ذلــك ، وجعــل هــذه المصــادر حــاًال ، كمــا قــالوا ، جــائز ، واألولــى أن یجعــل ذلــك 

لمعنـى مفعوًال مطلقـًا مبینـًا للنـوع ، فهـو منصـوب علـى المصـدریة ال علـى الحالیـة ؛ ألّن ا

  .  ٤على ذلك ، فال حاجة إلى التأویل 

جعلــوا أیضــًا المصــدر المنصــوب بعــد (أل) الكمالیــة ، أي : (الدالــة علــى معنـــى 

منصـوبًا علـى الحـال (بعـد تأویلـه بوصـف مشـتق) ، نحـو : (أنـت الكمال في مصحوبها) 

  .  ٥الرجل فهمًا) والحّق أّنه منصوب على التمییز ، وال معنى للحال هنا 

  ل ابن هشام األنصاري عن الحال : تنقسم الحال باعتبارات : یقو 

معناها ولزومه إلـى قسـمین : متنقلـة وهـو الغالـب األّول : انقسامها باعتبار انتقال 

ـــة  ، ومالزمـــة ، وذلـــك واجـــب فـــي ثـــالث مســـائل ، هـــي : إحـــداها : الجامـــدة غیـــر المؤّول

) بخـالف نحـو : (بعتـه یـدًا بیـد) ، بالمشتق ، نحو : (هـذا مالـك ذهبـًا) و(هـذه جّبتـك خـّزاً 

                                                   
  .   ٢٩٧/ ٢،  ٣٤٨/ ١ینظر : البحر المحیط ،   ١
  ورة األعراف .من س ٤اآلیة   ٢
  .   ٣٧/ ٦ینظر : البحر المحیط ،   ٣
  .   ٤٥٣ – ٤٥٢ینظر : جامع الدروس العربیة ، ص   ٤
  المصدر السابق .   ٥
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بمعنى متقابضین ، وهو وصف متنّقـل ، وٕاّنمـا لـم یـؤّول فـي األّول ؛ ألّنهـا مسـتعملة فإّنه 

، بخالفها فـي الثـاني ، وكثیـر یتـوّهم أّن الحـال الجامـدة ال تكـون إّال في معناها الوضعي 

. والثالثــة : لحــّق صـادقًا) . والثانیــة : المؤّكـدة نحــو (هـو امؤّولـة بالمشـتق ، ولــیس كـذلك 

ِذي َأَنـَزَل ِإلَـْیُكُم ...  التي دّل عاملها على تجـدد صـاحبها ، نحـو قولـه تعـالى :  َوُهـَو الـَّ

ًال  ، ومنه نحو : خلق اهللا الزرافة یدیها أطول من رجلیها) ، الحـال  ١  ...اْلِكتَاَب ُمَفصَّ

: وهـذا سـهو منـه ؛ ألّن الكتـاب  (أطول) ویدیها : بدل بعض ، قال ابن مالك بـدر الـدین

  .  ٢قدیم 

، البیــات :  ٣  ... َفَجاءَهــا َبْأُســَنا َبَیاتًــا ... أّمـا العكبــري ، فعنــد تناولــه اآلیـة 

اسم للمصدر ، وهو في موضـع الحـال ، ویجـوز أن یكـون مفعـوًال لـه ، ویجـوز أن یكـون 

  .  ٤في حكم الظرف 

  مفعوًال ألجله ، أو ظرفًا . أو أجاز العكبري إعراب (بیاتًا) حاًال 

أّما ابن األنباري ، فیعرب (بیاتًا) منصوب على المصدر في موضع الحال . وهم 

  . ٥قائلون : جملة اسمیة في موضع نصب على الحال من أهل القریة 

ّنها مصدر وقعت موضع الحـال . ولعـّل هـذا االتفـاق یجـوز لنـا یتّفق النحاة على أ

   د . أن نعربها حاًال بال ترد

  

                                                   
  من سورة األنعام .  ١١٤اآلیة   ١
  .   ٤٤٣ینظر : مغني اللبیب ، ص   ٢
  من سورة األعراف . ٤اآلیة   ٣
  .   ٥٥٧/ ١ینظر : التبیان في إعراب القرآن ،   ٤
  .   ٣٠٠ینظر : البیان في إعراب غریب القرآن ، ص   ٥
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   املبحث الثالث 

   احلال النكرة واملعرفة

  

رة ، وقد تجيء معرفة بقّلة ، كما ـاألصل في الحال أن تكون نكیقّر أبو حّیان أّن 

قال الزمخشري : َوَحَد  ١  ...َوإَِذا َذَكْرَت َربََّك ِفي اْلُقْرآِن َوْحَدُه  ... في قوله تعالى : 

وْعــدًا ، و(وحــده) مـن بــاب : رجــع عـوده علــى بدئــه ، وأفعلــه  َیِحـد وحــدًة ، نحــو َوَعـَد َیِعــد

   . ٢جهدك وطاقتك في أّنه مصدر سّد مسّد الحال ، أصله : َیِحد وحده واحدًا 

 ٣ومــا ذهــب إلیــه مــن أّن (وحــده) مصــدر ســّد مســّد الحــال خــالف مــذهب ســیبویه 

ضــع و(وحــده) عنــد ســیبویه لــیس مصــدرًا ، بــل هــو اســم موضــع المصــدر الموضــوع مو 

الحــال منصــوب علــى الظرفیــة . وذهــب قــوم إلــى أّنــه مصــدر ال فعــل لــه ، وقــوم إلــى أّنــه 

 ٤مصدر ألوحد على الزیادة ، وقوم إلى أّنه مصدر لـ(وحد) ، كما ذهب إلیـه الزمخشـري 

.   

وٕاذا ذكرت (وحده) بعد فاعل أو مفعول ، نحو : (ضربت زیدًا) ، فمذهب سیبویه 

موحدًا لما یضرب ، ومذهب المبّرد أّنه یجوز أن یكون حاًال أّنه حال من الفاعل ، أي : 

   . ٥من المفعول . فعلى مذهب سیبویه یكون التقدیر موحدًا بالذكر 

                                                   
  من سورة اإلسراء .  ٤٦اآلیة   ١
  .   ٦٤٤/ ٢ینظر : الكّشاف :   ٢
  .   ١٨٩ – ١٨٧/ ١ینظر : الكتاب ،   ٣
  .   ٤٣/ ٦ینظر : البحر المحیط ،   ٤
  المصدر السابق .   ٥
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، انتصـاب  ١  ... َأَهُؤالء الَِّذیَن َأْقَسُموْا ِبالّلِه َجْهـَد َأْیَمـاِنِهمْ  ... قال تعالى : 

على الحـال ، كمـا جـّوزوا فـي : فعلتـه  (جهد) على أّنه مصدر مؤّكد ، یجوز أن ینتصب

  .  ٢جهدك 

 ٣  ...َلِئن رََّجْعَنا ِإَلى اْلَمِدیَنـِة َلُیْخـِرَجنَّ اْألََعـزُّ ِمْنَهـا اْألََذلَّ  ... وقال تعالى : 

، واألذل مفعول . وهو من كالم عبد اهللا بن قرأ الجمهور : (لیخرجن األعّز منها األذل) 

أصــــحابه ، وبــــاألذّل : المــــؤمنین ، وقــــرئ (لنخــــرجّن) بــــالنون  ســــلول ، ویعنــــي بــــاألعّز :

ونصــــب األعــــّز واألذّل ، فــــاألعّز : مفعــــول ، واألذل : حــــال ، وقــــرئ (لنخــــرجن) بنــــون 

الجماعة المفتوحة وضّم الراء ونصب األعّز على االختصاص ، كما قـال : نحـن العـرب 

  .  ٤أقرى الناس للضیف . ونصب األذّل على الحال 

ّن الحال تكون نكرة ، وكمـا ذكـر أبـو حّیـان تكـون معرفـة بقلّـة ، حتـى أّن نالحظ أ

شواهدها في القرآن الكریم قلیلة ، ونالحظ أّن بعض العلمـاء باسـتثناء أبـي حّیـان وسـیبویه 

اختلفــوا فــي إعرابهــا ، فمــّرة یعربونهــا ظــرف، وأحیانــًا حــال ، وأحیانــًا مصــدر ، لكّنــي مــع 

  ضربت زیدًا وحده ، فأعربها حال بال تردد ، ولعّله األرجح . إعراب سیبویه عندما قال : 

  

                                                   
  من سورة المائدة .  ٥٣اآلیة   ١
  .   ٥١٠/ ٣، ینظر : البحر المحیط   ٢
  من سورة المنافقون .  ٨اآلیة   ٣
  .   ٢٧٤/ ٨ینظر : البحر المحیط ،   ٤
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  املبحث الرابع 

  تقــديم  خبـر  ( ليس ) عليهـــــــا

یرى  أبو علیها  النحویین مسألة : تقدیم  خبر( لیس )بین من مسـائل الخالف 

) علیها  خبر ( لیسحیان في هذه المسألة ،أنه بعد تتبعه لدواوین العرب لم یظفر بتقدیم 

َأَال َیْوَم َیْأِتیِهْم  ...  ر  اآلیة  في  قوله  تعالى : علیه  ظاهوال معموله ، إال ما دّل 

وال  یتقدم  ، حیث وقع ( یوم ) معموًال لـ (معروفا )  ١ ... َلْیَس َمْصُروًفا َعْنُهْم 

  : ٢ المعمول إال  حیث  یصح  أن  یتقدم  العامل وقول  الشاعر

  یزداد  إال  لجاحة   ي  فمافیأب 

  وكنت أبیا في الخنا لست أقـدم                             

زء من العامل ـول جـس) والمعمـعلى (لیا) ـر (في الخنـمعمول  الخبتقـدم ث  ـحی

، وال قائمین لسنا ، ا  لست ـت بمثل  قائمـفاهأبو حیان : " وما  أظن  العـرب  قال  ٠

ل والتكمیوفیین في  كتابة التذییل ـالك بـمذهار ـباختیرح وقد  ص.  ٣ لسـنا"وال خارجین 

ومن تبعهم ٤ الكوفیینور ـب  جمهـوذه ٠ـو المختارس) ه(لیبأن منع تقدیم الخبر على 

  ٦ والزجاج٥ المبرد:

                                                   
  من سورة هـود  ٨اآلیة   ١
  لم یعرف قائله   ٢

حســـان ، أبـــو حیـــان األندلســـي ، تحقیـــق عبـــد الحســـین الفتلـــي ، النكـــت الحســـن فـــي شـــرح غایـــة اإل  ٣

  ٧١ م  ، ص١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ١مؤسسة الرسـالة ، بیروت ، ط
ینظــــر: أســـرار العربیـــة :  أبـــو البركـــات عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد األنبـــاري ، تحقیـــق محمـــد بهجـــت   ٤

  ١٤٠ م ، ص١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧ترفي بدمشق ، البیطار ، مطبعة ال
  ٤/١٩٠ینظـر:  المقتضب ،   ٥

ارتشــاف الضــرب ، أبــو حیــان محمــد بــن یوســف األندلســي ، تحقیــق مصــطفي النحــاس ، مطبعــة   ٦

  ٢/٨٧م ، ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ ١، مصر ، ط  النسر الذهبي
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   ٨يهیلوالس٧ي واألنبار ٦ ٥بابشاذوابن ٤والجرجاني٢٣ث الوار عبد وابن  ١راجوابن الس

  
                                                   

فــي النحــو ، ألبـي بكــر محمـد بــن سـهل بــن السـّراج ، تحقیــق عبـد الحســین الفتلــي    ینظـــر : األصـول  ١

  ٢/٢٢٨ م ، بیروت ،١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥،  ١مؤسسة الرسالة ، ط
بیــة عــن ابــن عبــد الــوارث هــو :  محمــد بــن الحســـین بــن محمــد بــن عبــد الــوارث الفارســي ، أخــذ  العر  ٢

ثـم نــزل مكـة ثـم رحـل عنهــا ،  ـــب العلـم ،  وتقلــد الـوزارة بفزنـةخالـه أبـي علـي الفارسـي ،  رحــل  إلـى طل

ینظـــر :   ٠هـــ لـــه كتـــاب الهجـــاء ، وكتـــاب الشــــعر ٤٢١أخــذ عنـــه عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ، تـــوفي ســـنة 

وبغیــة  – ١٨٧ – ١٨/١٨٦، ، لیــاقوت الحمــوي ، دار إحیــاء التــراث العربــي ، بیــروت معجــم  األدبــاء 

  ٠ ١/٩٤الوعاة 
  ٠ ٢/٨٧ینظـر : ارتشـاف الضرب ،   ٣

ــاني ، تحقیـــق كـــاظم المرجـــان ، دار الرشـــید ، ،   ٤ المقتصـــد فـــي شـــرح اإلیضـــاح لعبـــد القـــادر الجرجـ

      ٠ ٤٠٩ – ١/٤٠٨، م ، العراق١٩٨٢
،  مــن نحــوي  ــــري  الجــوهريابــن بابشــاذ :   هــو  أبــو الحســن طــاهر بــن أحمــد بــن بابشـــاذ  المص  ٥

نشـــاد ،  ثـــم قـــدم  خـــدم  فـــي دیـــوان اإل ٠وقـــرئ  علیـــه  األدب بجـــامع مصـــر  ســـمع  الحـــدیث  ٠مصـــر 

لـــه    ٠هــــ ٤٦٩بغـــداد  للتجـــارة ،  فأخـــذ  عنـــه  علمائهـــا  ثـــم رجـــع  إلـــى  مصـــر ،  وبهـــا  تـــوفي  ســـنة 

ت االعیــان ، ینظــر : وفیـا –شـرح  جمـل الزجــاجي ، وشـرح المقدمــة المحسـیة ، وشـرح النخبــة  وغیرهـا 

  . ١٩ – ١٢/١٧/ معجم األدباء ،  ٥١٧ – ٢/٥١٥
، المطبعـة  ١شرح  المقدمة  المحسـیة ، طـاهر بـن أحمــد بـن بابشــاذ ، تحقیـق خالـد عبـد الكـریم ، ط  ٦

  ٠ ٢/٣٥٥م ، ١٩٧٦العصریة ، الكـویت ، 
                                                     ٠ ١٤٠، أسرار العربیة ،  ١/١٦٣، اإلنصاف ینظـر :    ٧

ینظــر : ارتشــاف الضــرب ، أبــو حیــان محمــد بــن یوســف األندلســي ، تحقیــق مصــطفي النماســي ،   ٨

  . ٢/٨٧م ، ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ ١مطبعة النسر الذهبي ، مصر ، ط
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         ٥ ديـزبیـوال ٤ ٣ ةـاعــن جمـواب ٢ انــكیسن ـواب ١ الكــن مـواب

  ٠عدم  جواز  ذلك ،  فال  یجوز  عندهم :  قائما  لیس زید إلى   ٦ي والمـراد

                                                   
 محمــد بركــات ، دار الكاتــب العربــي تسـهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد ، ابــن مالــك ، تحقیــق ینظــر :   ١

، شـرح التسـهیل ، جمـال الـدین عبـد اهللا بـن مالـك األندلسـي ،  ٥٤ م ، ص١٩٦٧ -هــ ١٣٨٧مصر ، 

/  ١/٣٥١م ،  ١٩٩٠ -هــ ١٤١٠ ١تحقیق عبـد الـرحمن السـید ، محمـد مختـون ، هجـر ، القـاهرة ، ط

،  وشــرح الكافیــة الشــافیه ، جمــال الــدین عبــد اهللا بــن مالــك ، تحقیــق عبــد المــنعم هریــدي ، دار المــامون

/ وشــرح  عمــدة الحــافظ وعــدة الالفــظ ، عبــد اهللا  ١/٣٩٧م ، ١٩٨٢هـــ ١٤٠٢ ١بیــروت ، ط –دمشــق 

  ٢٠٨ م ، ص١٩٧٧هـ ١٣٩٧غالي ، بغداد ، بن مالك ، تحقیق عدنان الدوري ، مطبعة ال
المكتبــة الفیصــلیبة ،  –ینظـــر : لســان العــرب ، جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور اإلفریقــي   ٢

  ٠ ٦/٢١١رمة ، دار صادر ، بیروت ، مكة المك
بـراهیم بـن سـعد اهللا بـن جماعـة الكنـاني المقدسـي الشـافعي،   جماعة هو :  أبـو البقـاء محمـد بـن إابن   ٣

ســـنة  هــــ ، وبهـــا نشـــأ وفیهـــا تـــوفي٨٣٣أهمهـــا الفقـــه وأصـــوله ، ولـــد بالقـــدس ســـنة  –جمـــع علومـــا كثیـــرة 

منهــاج ، والـــنجم الالمــع فــي شـــرح جمــع الجوامـــع ، وتعلیـــق علــى ال هـــ لــه : تعلیـــق علــى الروضــة٩٠١

، والنجــوم الزاهـرة فــي ملــوك مصــر  ٢٣٥ونكــت الهمیــان ،  ٢/١٧٤ینظــر : فــوات الوفیـات ،  –وغیرهـا 

ــریة رشــــوالقــــاهرة ، یوســــف بــــن تغــــري بــــروي األتــــابكي ، وزارة الثقافــــة واإل ــة المصــ اد القــــومي ، المؤسســ

     ٩/٢٩٨٠عن طباعة دار الكتب ، لیف والترجمة والطباعة والنشر ، مصورة للتأ
  ٤٢١هـ ، ص١٤١٨شرح الكافیة،محمد بن إبراهیم بن جماعة،تحقیق محمد عبد المجید،ط   ٤

 النصــرة ، عبــد اللطیــف الزبیــدة ، تحقیــق طــارق الخیــابي ،  مكتبــة النهضــة العربیــة  ینظــر : ائــتالف  ٥

لــدین عبــد اللطیــف بــن أبــي والزبیــدي هــو :  ســراج ا – ١٢٣ م ، ص١٩٨٧ -هـــ ١٤٠٧ ١بیــروت  ط

هــ ، وبهــا نشـأ  وأخــذ النحــو ٧٤٧بكـر بــن أحمـد بــن أحمـد الشــرجي الزبیـدي الیمــاني ، ولـــد بـالیمن ســـنة 

هـ ، له ائـتالف  النصـرة ، وشـرح ملحـة اإلعـراب للحریـري ، ونظـم ٨٠٢والفقه وغیرها ، وبها توفي سنة 

والضــوء الالمــع ،٧/١٧وشــذرات الــذهب، ٢/١٠٧ة الوعــاة ، مقدمــة ابــن بابشــاذ وغیرهــا ، ینظــر :  بغیــ

  . ٣٢٥/ ٤وي ، دار مكتبة الحیاة  بیروت ،ألهل القرن التاسع ، محمد بن عبد الرحمن السخا
لفیــة ابــن مالــك ، ابــن أم قاســم المــرادي ، تحقیــق عبــد ینظــر :  توضــیح المقاصــد والمســالك بشـــرح أ  ٦

  ١/٣٠٢،  ٢، طالرحمن سلیمان ، مكتبة الكلیات األزهریة ، القاهرة 
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أنها  مسـألة  نفي  ، ألن  (لیس) في  أصلها  نفي  وأقـول  في  هذه  المسـألة 

  :تنفي  الجمل  المفیدة  فال  یجوز  أن  تنفي  االسـم دون  الخبر 

وابن  ٤يجنوابن  ٣ واألخفش ٢ء راـومنهم  تبعهم كالف١ن ـالبصرییو ـذهب متقدم

    ٨رعصفـو وابن  ٧ن الشلوبیي ــو علـوأب ٦ي ر زمخشـوال ٥ن رهـاـب

 ٤ وهو ظاهر كالم الزجاجيوازه ، ـإلى ج ٣ وابن معـط ٢ب وابن الحاج ١ع وابن أبي الربی

  .  ٦ي والعكبر  ٥ والصمیري

                                                   
ـــد ینظـــر : اإلنصـــاف   ١ فـــي مســـائل الخـــالف بـــین النحـــویین البصـــریین والكـــوفیین ، أبـــو البركـــات عب

الــرحمن بــن محمــد األنبــاري ، بعنایــة محــي الــدین عبــد الحمیــد ، دار إحیــاء التــراث العربــي ، بیــروت ، 

، أبــو البقــاء عبــد اهللا  ) / التبیــین عــن مــذاهب النحــویین البصــریین والكــوفیین١٨المســألة رقــم ( ١/١٦٠

هــ ١٤٠٦ ١بن الحسین العكبري ، تحقیق عبـد الـرحمن العثیمـین ، دار الغـرب االسـالمي ، بیـروت ، ط

/ المسـاعد علــى تسـهیل الفوائــد ، بهـاء الــدین عبــد اهللا  ٢/٢٩٧/ وشـرح الكافیــة ،  ٣١٥م ، ص ١٩٨٦

والفوائــــد ،١/٢٦٢م ، ١٩٨٠ -هـــــ ١٤٠٠یــــروت ، بــــن عقیــــل ، تحقیــــق محمــــد بركــــات ، دار الفكــــر ، ب

مطبعــة وزارة األوقــاف والشـــؤون لــدین عبــد الــرحمن الجــامي ،تحقیــق أســامة الرفــاعي ،الضــیائیة ، نــور ا

  ١/١٨٨والتصریح ، ،٢/٢٩٧م ، ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣راقیة ،الدینیة الع
  ١/١٨٨والتصریح ،   ٨٧ارتشاف الضرب  ، / ٧/١١٤ینظـر : شرح المفصل   ٢
    ١/١٨٨، والخصائص ،  ٢٨٠حلبیات ، ینظر : المسائل ال  ٣

فــي العربیــة ، ألبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي ، تحقیــق حامــد المــؤمن ، مكتبــة النهضــة  ینظــر : اللمــع  ٤

    ٨٨،  م ، بیروت١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥،  ٢العربیة ، عالم الكتب ، ط
    ٠ ٢/٨٧وارتشاف الضرب ،  ، ١/٥٨ینظر:  اللمع ،   ٥
، بیـروت  ٢ألبـي القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري ، دار الجیـل طینظـر : المفصـل فـي العربیـة ،  ٦

    ٢٦٩ ، ص
  ١/١١٧وهمع الهوامع ، ،  ١/١٨٨/ والتصریح ،  ٢/٨٧ضرب ، ینظر: ارتشاف ال  ٧
ینظـر: المقـرب ، علـى بـن مـؤمن بـن عصـفور ، تحقیـق أحمـد الجـواري وعبـد اهللا الجبـوري ، مطبعـة   ٨

/ وشــرح جمــل الزجــاجي ، ابــن عصــفور علــى بــن  ١/١٠٣، م ١٩٧٢ -هـــ ١٣٩٢ ١العــاني بغــداد ، ط

  ٠ ١/٣٨٩م ، ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢المؤمن  تحقیق صاحب أبو جناح ،  عبد
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ل عنهم  أما ـنقرافي ، فقد اختلف الـیوأبو سعید السعلي الفارسي  وأبوسیبویه أما 

 ، ٨ والزبیدي ٧ياألنبار ب قوم إلیه القول بالمنع، نقل عنهم أبو البركات فقد نسسیبویه،

  ٩ يــابن جن م :ـمنه ول بالجـواز ،ـآخـرون القوم ـقونسب 

  

                                                                                                                                                       
هــ ١١٤٠٥المخلص في ضبط قـوانین العربیـة ، ابـن أبـي الربیـع ، تحقیـق علـى الحكمـي ، طینظر :   ١

یــق عیــاد الثبیتــي ، حق/ والبســیط فــي شــرح جمــل الزجــاجي ، ابــن أبــي الربیــع ، ت ١/٢١٧م ، ١٩٨٥ -

  ٠ ٢/٦٧٨م ، ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ ١سالمي ، بیروت ، طدار المغرب اإل
الكافیـة فـي النحـو ، أبـو عمـرو عثمـان بـن عمـر بـن الحاجـب ، تحقیـق طـارق نجـم الـدین عبـد اهللا ،   ٢

  ١١٤ م ص١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧،  ١فاء جدة ، طدار الو 
، تحقیـق محمـود الطنـاحي ، مكتبـة اإلیمـان ، الفصـول الخمسـون ، زیـن الـدین ابـن معطـي المغربـي   ٣

  ٠ ١٨١ ن عیسي البابي الحلبي وشركاه ، صع
ینظر : الجمل في النحـو ، عبد الـرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي ، حققـه علـي توفیـق الحمـد ، مؤسسـة   ٤

  ٠ ٤٢ م ، ص١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ١ر األمل ، طالرسالة ، دا
اهللا الصـمیري ، تحقیـق فتحـي احمـد مصـطفي علـي الـدین  ینظـر: التبصرة والتـذكرة ، أبـو محمـد عبـد  ٥

    ١/١٨٧م ، ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ١، دار الفكر ، بیروت ، ط
  ٢/٦٩٠التبیان في إعـراب القـرآن ،   ٦
  ١/١٦٠، اإلنصاف ینظـر :   ٧
  ١٢٣ ینظـر : ائتالف النصـرة ، ص  ٨
  . ١/١٨٨ینظر : الخصائص ،   ٩

  

  

  

  

  



 113

وأبو  ٥ وابن مالك ٤ وابن یعیش ٣ وابن السید البطلیوسي ٢ ١ي رـ نتمم الشـواألعل

 وأبو البركات األنباري، ٨الجرجاني  ه، والحق ما قال ٧ والجامي ٦ الدین وأبو حیان بدر
   ٠ ١١ من أنه لیس له نص صریح في ذلك ١٠ وعبد اللطیف الزبیدي ٩

بن االوهاب بن إبراهیم  وهو (عبد ١ أما أبو علي الفارسي ، فقد ذكر الزنجاني

ني النحوي ، استوطن تبریز وأقام بالموصل ، وتوفي ببغـداد عبد الوهاب الخررجي الزنجا

                                                   
 یسـي ، المعــروف بــاألعلم الشــنتمري الحجــاج یوسـف بــن ســلیمان بــن ع األعلــم الشــنتمري :  هـو أبــو  ١

هـ ، ثم رحل إلى قرطبـة فأخـذ عـن علمائهـا ، وأخـذ عنـه ٤١٠النحوي األندلسي ، ولد في شـنتمریة سـنة 

هــــ ، لـــه : النكـــت فـــي تفســـیر كتـــاب ســــیبویه  ٤٧٦الحســـین بـــن محمـــد الجیـــاني ، تـــوفي باشــــبیلیه ســــنة 

 – ٧/٨١ینظــر ك وفیــات األعیــان ،  ٠٠وشـــرح الحماســـة ألبــي تمــام وغیرهــا  وشـــرح جمــل الزجــاجي ،

  ٠ ٣/٤٠٣وشذرات الذهب ،  ، ٢/٣٥٦، وبغیة الدعاة ،  ٦١ – ٢٠/٦٠ومعجم األدباء ،  ، ٨٣
الشـنتمري ، تحقیـق زهیـر ســلطان  النكت في تفسـیر كتاب سـیبویه ، أبو الحجاج یوسف ابـن ســلیمان  ٢

  ١/٢٣٢م، ١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ١تربیة والثقافة والعلـوم ،الكویت ، طبیة للالمنظمة العر ،
ینظـر : إصــالح الخلـل الواقــع فـي الجمـل ، عبــد اهللا بـن الســید البطلیــوس ، تحقیـق حمـزة النشـــري ،   ٣

  ١٤٠ م ، ص١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ١الریاض ، طدار المریخ ، 
  ٧/١١٤شـرح المفصل ،   ٤
  ٠ ١٣٥شـرح األلفیة ،  ٥
  .   ٢٠٦/ ٥المحیط ،  ینظر البحر  ٦
  ٥/٢٠٦ینظـر : البحر المحیط ،   ٧

ــرح اإلیضـــاح ، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ، تحقیـــق كـــاظم ، دار الرشـــید ،   ٨ ینظـــر  : المقتصـــد فـــي شــ

  ١/٤٠٩م ، ١٩٨٢العراق ، 
  ١/١٦٠، اإلنصاف   ٩

  ١٢٣ ینظر : ائتالف النصرة ، ص  ١٠
لخالفیـــة بكتـــاب ســــیبویه ، عبـــد الكـــریم جـــواء ینظـــر : دراســـة نحـــویة فـــي عالقـــة بعـــض المســـائل ا  ١١

  . ٤٤ – ٣١ ، ص ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ١ي ، جـدة ، طالزبیدي ، دار البیان العرب
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أكثر الجار بردي من النقل عنه في شـرح  الكافیة له :  الهادي ،    ٠هـ ٦٦٠سـنة 

أنه قد اضطرب كالمه   ٠وشـرحه  الكافي ،  والتصریف  المشـهور بتصریف العربي )

 وابنه بدر الدین ٣ وابن مالك ٢ ر  ابن یعیشد اختلف  النقل  عنه ، فذكفیه ، ولذلك فقـ
رأى  یجیز  التقدیم  تبعـا  للبصریین ،  وجعل أبو حیان  هذا  الأنه  ٥ وابن عقیل ٤

رادي واألشـموني  أنه  قول  آخر  له  والجامي والم  ان فيمشـهورًا عنه ،  وذكر أبو حی

  . ٦مطلقـًا المسائل  الحلبیات  یري  المنع ،  ونسب  السیوطي  إلیه  المنع  في 

یرافي  انا  یمنعه ، أما  السذلك  ،  وأحینا  تجد  أبا على الفارسي  یجوز اأحی

یل  أنه  یرى  شرح  التسهر  ابن  یعیش  في  شـرح  المفصل وابن مالك  في فذك

  ٠ع ـیوطي  واألشموني أنه یرى  المنوالسالجواز ، وذكر أبو حیان والمرادي  والجامي 

یرى  المنع ،  وذلك  ألن (لیس) فعل جامد غیر متصرف   فیما  یظهر لي أنه 

مثل  (كان) وهو دال على النفي بمعـناه  ،  فإذا  أردت  أن تنفي  جملـة  فإنك  تنفیها  

بو حیان  فیرى  أما أ ٠د تقدم علیها خبرها وقهي  جملة  مفیدة  وال یجوز أن تنفیها و 

رب لم  یظفـر العـأنه  بعد  تتبعه  لدواوین  أنه  مع  الكوفیین  ومن  تبعهم ،  فقد ذكر  

ر اآلیة  السـابقة  بتقدیم  خبر (لیس)  علیها وال معموله  ،  إال  ما دل  علیه  ظاه

  :   ٧وقول  الشـاعر 

  فیأبي فما یزداد إال لحاجة 

  وكنت أبیا في الخنا لست أقدم                       

                                                                                                                                                       
  ٠/ب ٣٩في كتابـة : الهادي في شـرح الكافي ،   ١
  .   ١١٤/ ٧ینظر شرح المفّصل ،   ٢
  ١/٣٥١وشرح التسهیل ،  ،  ٢٠٦ینظر :  شرح عمدة الحافظ ، ص   ٣
  ١٣٥ شـرح األلفیة ، ص ینظر :  ٤
  ١/٢٧٨ینظـر: شـرح األلفیة ،   ٥
  ١/١١٧همع الهوامع ،   ٦

  ٠ ٦/٢٩٢، والدر المصون ،  ٥/٢٠٦لم أهتد إلى قائله ، أنظر : البحر المحیط ،   ٧ 
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  ى لیس ، والمعمول جزء من العامل. حیث تقدم معمـول الخبر (في الخنا) عل

  والرأي عندي ما ذهب إلیه الكوفیون ومن تبعهم ، وذلك لما یلي

السـماع  یؤید  رأي  الكوفیین  ومن  تبعهم ،  وقد  قال  أبو حیان : ( / أن ١

وقد  تتبعت  جملـة  من  دواوین  العـرب ،  فلم  أظفر  بتقدیم  خبر (لیس) وال معموله 

  ١ر هذه  اآلیة وقول الشـاعر ... )  دل علیه  ظاه،  إال  ما 

أما  اآلیة  التي  استدل  بها  البصریون  ،  فال  حجة  لهم  فیها ،  ویجاب  / ٢

   عنها  بثالثة  أجـوبة :

أما زید  فاضرب   أن  المعمول  قد  یقع  حیث  ال  یقع  العامل  نحو : أ/ 

عل بعد ( أما ) تقدیم  من تقـدیم  معمول  الف وحقك  لن أضیع ، فكما یلزم وعمرا ال تهن،

تقدیمها  علیهما   و(لن)الفعل ، وال من تقدیم  معمولي  المجزوم والمنصوب على (ال) 

   ٠كذلك  ال یلزم  من  تقدیم  معمول خبر (لیس) تقدیم خبرها علیها ، 

أو  أن یجعل (یوما) یعرفون یوم یأتیهم و(لیس معروفا) جملة حالیة مؤكـدة ب/ 

   ٠مسـتأنفة 

 ع  المضارع م) مبتدأ بني إلضافته إلى الجملة، وذلك سـائغ یكون (یومج/ أن 

َهَذا َیْوُم َینَفُع ...  في قوله تعالى :  ٢ النصبالماضي ، كقراءة   معكسـوغه 

اِدِقیَن ِصْدُقُهْم    . ٣ ... الصَّ

أن یتقدم  خبرها  ، جاز كما جاز أن  یتقدم  خبرها  على  اسمها قولهم : " / ٣

،  الجواب عنه :  أن (لیس)  أخذت  شـبها  من (كان)  ؛  ألنهما  فعالن ،  علیها " 

وأخذت  شبها  من (ما) في النفي ، و(كان) یجـوز  تقدیم  خبرها  علیها ،  و(ما)  ال 

یجوز  تقدیم  خبرها  على  اسمها ،  فلما  أخذت  (لیس)  شبها  منهما  ، صار لها  

بین  المنزلتین ،  فجاز  تقـدیم  خبرها على اسمها ؛ألنها  أقـوى  من  (ما ) ؛    منزلة

                                                   
    ٥/٢٠٦البحر المحیط ،   ١
  ٤٨٩ ینظـر :  التبصـرة ، ص ٠واألعرج هي قراءة نافع   ٢
  دةئمن سورة الما ١١٩اآلیة   ٣
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من الحـرف ،  ولم  یجز  تقـدیم  خبرهـا  علیها ؛   ألنها  فعل  و(ما ) حرف والفعـل أقوى

  .   ١ن) ألنهـا ال تتصرف و(كان) تتصرف ألنها  أضعف من (كا

  مل  لألفعال  ،  وهي  فعـل  یعملاألصل  في  الع/ أما  قولهم :  ((  إن ٤

على  جـواز  إعمالها   رة  ))  فیجاب  عنه  بأن  هذا  یـدلفي  األسـماء  المعرفة  والنك

واألصل في األفعـال  أن  تعمل ،  وال یدل  ذلك  على  جواز  تقدیم  ؛  ألنها فعل ، 

ـل  في  نفسـه ،  الفعمعمولها ؛ ألن  تقـدیم  المعمـول  على  الفعـل  یقتضي  تصـرف  

تقـدیم  معمولـه  علیه ،  فنحـن  عملـنا   و( لیس )  فعل غیر متصرف ، فال یجوز

یـة ، وسـلبناها أصـل  الفعلمقتضى  الدلیلین ،  فأثبتنا  لها أصـل  العمـل ؛ لوجود ب

، فاعتبرنا األصل باألصل رف وصف العمل ، لعـدم  وصـف  الفعلیـة ، وهو  المتص

   . ٢بالوصف   والوصف

  

                                                   
وأسـرار  العربیـة ،  أبـو البركـات عبـد  ١٦٤ – ١/١٦٣، اإلنصـاف ، و  ١/٤٠٨ینظــر:  المقتصـد ،   ١

ــار ، ط  ــ ــ م ، ص ١٩٨٨ -هــــــ ١٤٠٨ ١الـــــرحمن بـــــن محمـــــد األنبـــــاري ، تحقیـــــق محمـــــد بهجـــــت البیطـ

١٤٠/١٤١ .  
  ٠ ١/١٦٤، اإلنصاف ینظـر :   ٢
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  املبحث اخلامس

  من املنادى أداة النداءحذف 

 و قوله تعالى : ـنحداء من المنادى ـقد تحذف أداة النیرى أبو حّیان : " ... 

حذف المنادى وٕابقاء أداة النداء دلیًال علیه ففیه  أّما ١  ...ُیوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا 

ال : " والذي أذهب إلیه أّن مثل هذا التركیب المنع ، حیث قخالف . یختار أبو حّیان 

الوارد عن العرب لیست (یا) فیه للنداء ، وحذف المنادى ؛ ألّن المنادى عندي ال یجوز 

قد حذف الفعل العامل في النداء ، وحذف فاعله لحذفه ، ولو حذفنا حذفه ؛ ألّنه 

، فكان ذلك منادى المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء ، وحذف متعّلقه ، وهو ال

  .  ٢إخالًال كبیرًا " 

  أّما ما ذهب إلیه النحاة في هذه المسألة : 

ذف المنادى ، ومن هؤالء : ـر من النحاة إلى أّنه یجوز أن یحـاألّول : ذهب كثی

و ـ، وأب ٨ ريـ، والزمخش ٧ ، ومّكي القیسي ٦ ، والنّحاس ٥ ، والزّجاج ٤ ، والمبّرد ٣ الفّراء

   ١١وابن مالك، ١٠ بـوابن الحاج، ٩ نباريركات األـالب

                                                   
  من سورة یوسف .  ٢٩اآلیة   ١
  .   ٦٦/ ٧ط ، ینظر : البحر المحی  ٢
  .   ٢٩٠/ ٢ینظر : معاني القرآن ،   ٣
  .   ١٩٦/ ٢ینظر : الخصائص ،   ٤
  .    ١١٥/ ٤ینظر : معاني القرآن وٕاعرابه ،   ٥
  .   ٢٠٦/ ٣ینظر : إعراب القرآن ،   ٦
  .   ٥٣٣/ ٢ینظر : مشكل إعراب القرآن ،   ٧
  .   ١٤٠/ ٣ینظر : الكّشاف ،   ٨
  .   ١٣٧/ ١، اإلنصاف ینظر :   ٩

  .   ٣٨٩/ ١شرج الجمل :   ١٠
  .   ٣٨٨/ ٣ینظر : شرح التسهیل ،   ١١
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  ، واستدّلوا بشواهد كثیرة ، منها :  ١ والرضي

َأالَّ َیْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُیْخِرُج اْلَخْبَء ِفي السََّماَواِت َواْألَْرِض  / قـوله تعالى : ١

...  نداء ، فهي أداة استفتاح ، والیاء في (یسجدوا) لل ٣، في قراءة من خفف (أل)  ٢

وٕاّنما حذفت ألف (یا) من اللفظ لسكونها ، وسكون السین بعدها ، والمنادى محذوف 

تقدیره : یا قوم اسجدوا أو یا هؤالء اسجدوا ، فالمنادى محذوف لداللة حرف النداء علیه 

 .  

   رحمونا .أال یا ارحمونا " أي : یا هؤالء ا: "  ٤ / ومنه قول العرب٢

   :  ٥ / وقول الشاعر٣

   لت أال یا اسمع نفظك بخّطةٍ فق

  فقلت سمیعًا فانطقي وأصیبي                       

   :  ٦/ وقول الشاعر ٤

  أال یا أسلمي یا دار مّي على البلى 

  وال زال منهًال بجرعائك القطر                              

                                                   
  .   ٣٨٩/ ١ینظر : شرح الجمل :   ١
  من سورة النمل .  ٢٥اآلیة   ٢

، ٢٧٦قــراءة الكسـائي ، وأبــي عبــد الـرحمن الســلمي ، والحســن ، وغیـرهم . ینظــر : المبســوط ، ص   ٣

  .   ١٠٢/ ٢والنشر ، 
  .   ٢٩٠/ ٢اء ، ینظر : معاني القرآن ، للفرّ   ٤
  .   ١٠٢/ ١، اإلنصاف ، و  ٤٠٢/ ٢للنمر بن تولب ، في معاني القرآن للفراء ،   ٥
  .   ٢٧٨/ ٢، وهو في الخصائص ،  ٢٠٦لذي الّرمة في دیوانه ، ص   ٦
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  :  ١/ وقول الشاعر ٥

  أال یا أسلمي ثّم اسلمي ثّمت اسلمي 

  ثالث تحّیات وٕان لم تكّلمي                          

  :  ٢ / وقول الشاعر٦

  یا لعنة اهللا واألقوام كّلهم 

  والصالحین على سمعان من جار                      

،  ٥ ، وأبو علي الفارسي ٤ ، واألخفش ٣ الثاني : وذهب جماعة منهم الكسائي

لة على فعل األمر للتنبیه ، ولیست للنداء  الداخ(یا) ، إلى أّن  ٧، والمالقي  ٦ وابن جّني

، على قراءة  ٨  ...َأالَّ َیْسُجُدوا ِللَِّه  ولیست ثّمة منادى محذوف في قوله تعالى : 

  من خفف ، وال فیما استشهدوا به على حذف المنادى . 

، وخّص وقالوا بأّن (یا) النداء إذا دخلت علیها (أال) خلصت (أال) لالستفتاح 

ألّن األمر قد یحتاج إلى وجمع بین التنبیهین تأكیدًا ؛  ه (یا) وقد یكونان للتنبیه ،التنبی

   . ٩استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على األمر 

                                                   
  .   ٦٧/ ٧للعدیل بن الفرخ ، وهو في حماسة أبي تّمام ، وفي البحر المحیط ،   ١
  .   ٢٤/ ٢، وشرح المفّصل ،  ٢١٩/ ٢ال نسبة في الكتاب ، لم أقف على قائله ، وهو ب  ٢
  .   ٢٠٧ینظر : معاني القرآن ، ص   ٣
  .   ٤٢٩/ ٢ینظر : معاني القرآن ، ص   ٤
ألبـي علـي الفارسـي ، تحقیـق علـي جـابر المنصـوري ، عـالم الكتـب ،  ، العضـدّیات ینظر : المسـائل  ٥

  .   ٢٢١ص  ، بیروت ،  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،  ١، مكتبة النهضة الحدیثة ، ط
  .   ١٩٦/ ٢ینظر : الخصائص ،   ٦

فــي شــرح حــروف المعــاني ، ألحمــد بــن عبــد النــور المــالقي ، تحقیــق أحمــد ینظــر : رصــف المبــاني   ٧

  .   ٥٠٢، ص م ، دمشق ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥،  ٢الخّراط ، دار القلم ، ط
  من سورة النمل .  ٢٥اآلیة   ٨
   . ١٨٥/ ١ینظر : الدر المصون ،   ٩
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ورّد بعض النحاة قول من قال : " إّن (یا) للنداء والمنادى محذوف بأمور ، منها 

 :  

عدها ، والمراد (ادعو) أو / أّن (یا) نابت مناب الفعل ؛ لكونه الزمًا للحذف ب١

  (أنادي) ، فلو حذف المنادى معها لحذفت الجملة بأسرها ، وذلك إخالًال بها . 

حذفت تناقض المراد ، فلزم على هذا أن هو المقصود ، فإذا / أّن المنادى ٢

  تكون (یا) للتنبیه) ال للنداء . 

  نبیه ، وذلك ألمـور : السابقة الذكر أداة تواألرجح فیما أرى أن (یا) في األسالیب 

  / أّن المنادى هو معتمد القصد وحذفه تناقض للمراد . ١

/ أّن حذف المنادى یعني حذف جملة النداء ، كما أشار أبو حّیان ، وفي ذلك ٢

  إخالل كبیر . 

أّن قراءة غیر الكسائي بتشدید (أّال) تفصح أّن (یا) للتنبیه ، ولیست للنداء ؛ / ٣

مضارع على هذه القراءة ، أدغمت نونها في الم (ال) و(یسجدوا) وألّن (أن) ناصبة لل

  فعل مضارع منصوب . 

القول بالحذف والتقدیر ، وعدم / أّن القول بأّن المنادى محذوف یفضي إلى ٤

  التقدیر أولى من التقدیر . 
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   الفصل الثالث

روراتــا   

 وأر   :  

  

ــــین  المبحــــث األول  ـــل ب ـــ: الفصـ اف والمضــــاف إلیــــه بمعمــــول المضـ

    المضاف .

  : نوع إضافة المصدر .  المبحث الثاني 

  : إعراب الضمیر المتصل باسم الفاعل .  المبحث الثالث 

  و : (ابن أم) .  ـ: اإلضافة في نح المبحث الرابع
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  املبحث األول

  الفصـل بني املضاف واملضاف إليه مبعمول املضاف

  

بــین  لمســائل التــي  دار فیهــا الخــالفاف إلیــه مــن الفصــل بــین المضــاف والمضــا

ذلـك ، اعتمـادًا  علـى السـماع حیـث قـال عنـد  قولـه جـواز النحویین ، فـأبو حیـان  یختـار 

وقـرأ  ابــن  ١ ... َوَكـَذِلَك َزیَّـَن ِلَكِثیــٍر مِّـَن اْلُمْشـِرِكیَن َقْتـَل َأْوَالِدِهــْم ُشـَرَكآُؤُهْم   تعـالى :

ائهم) ، فصــل بــین المصــدر وجـــر (شــركنــه  نصــب  وأوالدهــم : أ:   ٢ عــامر  كــذلك إال

لــى  الفاعـل  بــالمفعول  ،  وهـي  مســألة  مختلـف  فــي  جوازهـا ،  فجمهـــور  المضـاف  إ

یجیــزون  ذلـــك  إال  فــي ضـــرورة  البصــریین  یمنعونهـــا ، متقــدموهم  ومتـــأخروهم ،  وال  

هـــذه  القـــراءة  ودهـــا  فـــي ،  وهـــو  الصـــحیح ؛  لوج وبعـــض  النحـــویین أجازهـــاالشـــعر ، 

، اآلخـذ  القـرآن  عـن   ٣ر المحض  ابن عـامالمنسوبة  إلى  العربي  الصریح  المتواترة 

ا  فــي  ولوجودهــا  أیضــهـــر اللحــن فــي لســـان العــرب ، قبــل  أن  یظعثمــان بــن عفـــان ، 

  . ٤ من  تألیفناقد  ذكرناها  في  منهج  السـالك عدة  أبیات  لسان العرب  في 

ثم  نبه  أنه  ال  یلتفت  إلى  قول  من  ردهـا  أو  ضـعفها  منكـرا  علـیهم  هـذا  

الصنیع ،  وقال عن الزمخشري  : "  وأعجب  لعجمي  ضعیف  في  النحـو  یرد  على  

في  غیر ما  عربي  صریح  محض  قراءة  متواترة  موجود  نظیرها  في لسـان  العرب  

هـذه األمـة  لنقـل  ئمة  الذین  تخیرتهم لرجل بالقراء األوء  ظن  هذا  اوأعجب  لسبیت ، 

                                                   
  . من سورة األنعام ١٣٧اآلیة   ١
  . ٥/٤٢٩و  ٤/٢٢٩البحر المحیط ،   ٢
ابن عامر هو : أبو عمران عبـد اهللا بـن عـامر بـن یزیـد الیحصـبي ، أحــد القـراء السـبعة ،ولـى قضـاء   ٣

دمشق في خالفـة الولیـد بـن عبـد الملـك ، وأقـام فیهـا ، وهـو مقـرئ الشـامیین ، حتـى تـوفي ســنة   

 ١/٤٢٣ وغایـة النهایـة  ٥/٢٩٢النـبالء ،  ، وسـیر أعـالم  ٥/٢٧٤تهـذیب التهـذیب ، ینظر :   هـ ١١٨

٠  
  . ٣٠٥ – ٣٠٣ ألبي حیان ، ص ینظر : كتاب منهج السالك  ٤
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ــاب اهللا شــــ قلهــــم  لضــــبطهم  ومعــــرفتهم علــــى  ن، وقــــد  اعتمــــد المســــلمون  وغربــــاً   رقاً كتــ

  . ١ودیانتهم " 

ضــاف والمضــاف  إلیــه  ثــم  قــال بعــد ذلــك :  " وٕاذا  كــانوا  قــد  فصــلوا  بــین الم

ـــالمفرد   –ء اهللا إن شـــا –قـــول بعـــض العـــرب "هـــو غـــالم بالجملـــة  فـــي  أخیـــك " فالفعـــل ب

بعــض  الســـلف : "مخلــف فــي اســم الفاعــل فــي االختیــار، قــرأ أســهل ، وقــد جــاء الفصــل  

  .  ٣بنصب (وعده) وخفض (رسله)  ٢" وعـده رسله

ه  قبـول  ن  طرفا  من  كالم  ابن جني  في الخصائص یبین  فثم  نقل  أبو حیا

أورده  یقبله  القیاس ، فلعله  من لغـة قدیمـة لـم وما  الم  العربي  إذا  كان  فصیحا ، ك

اتفـق  شـئ  مـن  ذلـك  نظـر  فـي  یطلـع  علیها ،  حیث قال : " وقال أبـو الفـتح :  إذا 

ــه  القیــاس  العربــي  ومــا  جــاء  بــه ، فــإن  كــان  فصــیحا ،  وكــان  مــا أورده   حــال یقبل

ن  لغــة  لیــه  مــوقــع  إ  ذلــكالظــن  ؛  ألنــه  یمكــن  أن  یكــون  فــاألولى أن  یحســن  بــه 

وقال  أبـو عمـرو بـن العـالء :  مـا انتهـى  إلـیكم   ٠قدیمة  قد  طال  عهـدها وعفا رسمها

ـــو  جـــاءكم  ـــه ،  ول   ٠وافـــرا  لجـــاءكم  علـــم  وشـــعر  كثیـــر ممـــا  قالـــت  العـــرب  إال  أقل

  عن عمر بن الخطاب :  أنه حفظ  أقل  ذلك ،  وذهـب ٤ن ونحوه  ما روى  ابن  سـیری

ا  كــان فــإذأبــو الفــتح : ،  یعنــي  الشـــعر فــي حكایــة  فیهــا  طــول ،  وقــال   هم  كثیــرهعـن

  . ٥األمر  كذلك   لم  نقطع على الفصیح إذا سمع منه ما یخالف الجمهور بالخطأ 
                                                   

  ٠ ٤/٢٣٠البحر المحیط ،   ١
  ٠براهیم من سورة إ ٤٧اآلیة   ٢
  ٠ ٤/٢٣٠البحر المحیط ،   ٣

 ، مــن أشــرف التــابعین ، إمــام وقتــه ري بــالوالء نصــابكــر محمــد بــن ســیرین األ ابــن ســیرین هــو : أبــو  ٤

هـــ ، ینســب ١١٠فــاد منــه خلــق كثیــر ، تــوفي بالبصــرة ســـنة أروى الحــدیث ، واشــتهر بالعبــادة والــورع ، 

وحلیــة  ٤/١٨١، ووفیــات األعیــان ،  ٩/٢١٤ینظــر : تهــذیب التهــذیب ،  -لیــه كتــاب (تعبیــر الرؤیــا)  إ

  ٠ ٢/٢٦٣األولیاء ، 
 – ١/٣٨٥ار ، وهـو فـي الخصـائص فـي  كـالم ابـن جنـي  بـالتلخیص واالختصـ تصـرف أبـو حیـان   ٥

  ٠تحت عنوان (باب فیما یرد عن العربي مخالفا لما علیه الجمهـور) ٣٩٠
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عــنهم ، وعــزا  بعضــهم  إلــیهم  ون  إلــى جــواز  ذلــك  فــي المشــهور الكوفیــون یــذهب

 وتبعهم في  جواز ذلك  مطلقا ابن  مالك.  ١ رةأنهم  یجیزون  ذلك  في الشـعر  للضرو 

،  ٧ ،  والدمامیني ٦ ، وابن عقیل ٥ ابن هشـام  ٤ ، والسمین الحلبي ٣ ، وابن الجزري ٢

إحــــــداهما :  أن یكــــــون   : ١٠ن ولهــــــذه  المســــــالة صــــــورتا  ٩٠ والبغــــــدادي ٨ والســــــیوطي

قــراءة  ابــن  عــامر المضــاف  مصــدرا ،  والمضــاف إلیــه فاعلــه ، والفاعــل إمــا مفعولــه  ك

وأمـا   ١١ ... ٍر مِّـَن اْلُمْشـِرِكیَن َقْتـَل َأْوَالِدِهـْم ُشـَرَكآُؤُهْم ـَوَكَذِلَك َزیََّن ِلَكِثی الى : ـقوله تع

  . ١٢"  ظرفـه ،  كقول بعضهـم : "ترك یوما  نفسـك  وهواها  سعي  لها  في رداها

ل ،  مفعولــــه  األوّ   والمضــــاف  إلیــــهة :  أن  یكــــون  المضــــاف  وصــــفا ، الثانیــــ

َفَال َتْحَسَبنَّ الّلَه ُمْخِلَف  كقراءة  بعضهم  قوله تعالى : والفاعل  إما  مفعوله  الثاني ، 

 ١"  : " هل أنتم  تاركو  لي  صاحبي كقولـه ،  وٕاما  ظرفه ،  ١٣  ...َوْعِدِه ُرُسَلُه 

.  

                                                   
  ٠ ٢٥١ – ٢٤٤ ، والخالف النحوي ص ٢/٤٢٧اإلنصاف ، ینظر:   ١
وشـرح عمـدة  ٣/٢٧٣تسـهیل وشـرح ال ١٦١ والتسـهیل ص ٩٩٢ – ٢/٩٧٩شــرح الكافیـة الشــافیة ،   ٢

  ٠ ٤٩ الحافظ ص  
  ٢/٢٦٣ینظر : النشر في القراءات العشر ،   ٣
    ١٧٨ – ٥/١٦١الدر المصون ،   ٤
  ٠ ١٨٤ – ٣/١٧٧أوضح المسالك ،    ٥
  ٠ ٢/٣٧٢المساعد ،   ٦
  ب  مخطوط –أ   ٢/٧٤تعلیق الفرائد   ٧
  ٥٣ – ٢/٥٢همع الهوامع ،   ٨
  ٢/٢٥٤الخزانة ،   ٩

  ١٨٤ - ٣/١٧٩أوضح المسالك ،   ١٠
  من سورة األنعام ١٣٧اآلیة   ١١
    ٢/٢٧٦وشرح األلفیة لألشموني ، ،  ٢/٥٨، والتصریح ،  ٢/٨٢ینظر: شـرح ابن عقیل ،   ١٢
  ٠من سورة إبراهیم  ٤٧اآلیة   ١٣
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اع  النصـــوص  ومـــن الســـم –بالســـماع  والقیـــاس  اســـتدل  المجیـــزون علـــى  قـــولهم

  .  ٢بقة ،  ومن  الشـعر  قول  الشـاعر السا

  عتـوا إذ  أجبناهم إلى  السلم رأفة

  ٣فسقناهم سوق البغاث األجادل                            

  : ٤ل اآلخر و وق

   یطفن بحوزي المراتع لم یرع

  ٥بوادیه من قرع القسي الكنائن                                  

  السـابقة من الصورة األولي ، أما من الصورة الثانیة : األبیات

  : ٦قول الشـاعر 

  ما زال یوقن من یؤمك بالغنى 

  ١ج وسواك ما نع فضلة المحتا                      

                                                                                                                                                       
لى اهللا علیـه وســلم :" لــو رواه البخـاري فــي صـحیحه ، كتــاب فضــائل الصـحابة ، بــاب قـول النبــي صــ ١

    ٠ ٧/١٨" ،  ًا خلیالً كنت متخذ
 ٤٩١ ، وشـرح عمـدة الحـافظ ، ص ٣/٢٧٨،  البیت منسوب لبعض الطـائیین ، ینظـر شـرح التسـهیل ٢

، ومــنهج الســـالك ، ألبــي  ٤٠٧ ظم ، ص، وشــرح األلفیــة البــن النــا ٢/٩٨٧. وشــرح الكافیــة الشـــافیة ، 

    ٠ ٣٠٣حیان صـ 
: جمـع أجـدل : وهـو الصـقر ، واألجـادل  ١/١٦٢البغاث : طائر ضعیف أغبر ، القـاموس (بغـث )   ٣

  ٠ ٣/٣٤٦، القاموس (جدل) 
ـــه : الطرمــــاح بــــن  ٤ ــــه ص قائلــ ـــائي ، ینظــــر :  دیوان ــائص ،  ٤٨٦ حكــــیم الطـ ،  ٢/٤٠٦، والخصــ

  ٢/٤٢٩٠واإلنصاف ، 
یحـــوزهن ویحمـــیهن ، القـــاموس (حـــاز)  الحـــوزي : الثــــور الـــذي یـــرأس القطیـــع مـــن بقـــر الـــوحش ، ف  ٥

ــــع) ، ، المراتــــع :  أمــــاكن الر  ٢/١٧٣ القســــي : جمــــع قـــــوس ، ،  ٣/٢٧عــــي الخصــــبة ، القـــــاموس (رت

  ٤/٢٦٤، القاموس(كّن)  وهي جعبة من جلـد للسهام الكنائن جمع كنانة ،– ٢/٢٤٣، القاموس(قوس)
،  ٤٩٣ ، وشـــرح عمـدة الحافـــظ ص ٢/٩٨٨ة ، شــرح الكافیــة الشــافیلـم أقــف علـى قائلـــه ، ینظـر :   ٦

  ٠ ٤٠٨ وشـرح األلفیة  ألبن الناظم ص
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  : ٢وقول اآلخـر 

     فرشني بخیر ال أكونن ومرحتى 

  ٣بعسـیل  صخرةً  یوماً  تِ حِ كنا                          

  ، وهي : ٤اس فأدلـته  ما ذكـره ابن مالك قیأما ال

  ٠تداد  به فضلة ، فهو بذلك صالح لعدم االع أن الفاصل/ ١

  ٠اف / كونه  غیر  أجنبي لتعلقـه  بالمض٢  

مقــرر  –فــي الصــورة األولــي  –المضــاف  / كونــه مقــدر التــأخیر  مــن أجــل أن٣

ـــة المعنویـــة ، فلـــو لـــم  تســـتعمل العـــربالتقـــدیم  ب لیـــه  ار إالفصـــل المشـــ مقتضـــي  الفاعلی

الشــــعر األجنبـــي كثیـــرا ، فاســـتحق هـــم  قـــد  فصـــلوا فـــي ألنالقتضـــي القیـــاس اســــتعماله ؛ 

  ٠الفصل  بغیر  أجنبي  أن یكون  له  مزیة ،  فحكموا  بجوازه 

، وتـبعهم  ٦ فهـو ظـاهر كـالم ســیبویه ، ٥ ذهب البصریون متقدموهم  ومتأخروهم

، ٤ ةوابــن عطیــ ٣ ، والزمخشــري ٢، ومكــي القیســي  ١ والنحــاس،  ٨ ، والفارســي ٧ راءالفــ

                                                                                                                                                       
  ٠ ٤/٧٥یومك : أبي یقصـدك ، القاموسي ( أمم )   ١

،  ٣/٣٧٣، وشـــرح التســـهیل ،  ١٦٧لــم أعثـــر علــى قائلـــه ، ینظـــر:  شــواهد التوضـــیح والتصــحیح   ٢

  ٠ ٢/٣٦٨، والمساعد ،  ٣/١٨٣، وأوضح المسالك ،  ٣٧٦ولباب اإلعراب 
عســیل : مكنســة المعطــار ، أو ، و  ٢/٢٧٦رشــني :  أصــلح  حــالي وأمــري ، القــاموس ، (ریــش) ،   ٣

  ٤/١٦الریشة ، القاموس (عسل) ، 
  ٣/٢٧٧شرح التسهیل ،   ٤

  

  
  ٤/٣٢٩البحر المحیط ،   ٥

، والـــــدر  ١/٢٨٩والنكـــــت  فــــي  تفســــیر كتــــاب ســــیبویه ،  ١٧٩ – ١/١٧٨ینظــــر : الكتــــاب ،    ٦

    ١٦٥ – ٥/١٦٤المصون ، 
  ٠ ١/٣٥٨ینظر :  معاني القرآن للفراء ،   ٧
  ٢/٢٥٤، والخزانة ،  ٤/٢٣٠البحر المحیط ، ینظر :   ٨
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،  ٩ وابن عصفور  ٨ وابن یعیش، ٧ ، والعكبري٦ ، وأبو البركات األنباري ٥ وابن خالویه

رف المنـــع ، وقصـــروا الجـــواز بـــالظ، إلـــى  ١٢ ، والكیشـــي ١١ ، والرضـــي ١٠ واإلســـرافییني

  ٠عریة بهه  في  الضرورة  الشوش

  

 واحــد   لمضــاف  إلیــه  بمنزلــة  شــيءبــأن  المضــاف  واتدلوا لتأییــد  مــذهبهم  واســـ

وحــــرف الجــــر  رف  مــــا ،  وٕانمــــا  جــــاز  الفصــــل  بالظـــــفــــال  یجـــــوز  أن  یفصــــل  بینه

  .  ١٣ماال یتسع في غیرهما  –ع فیهما للضرورة ،  ألنه  یتس

وقالـوا :  إن  األبیات  التـي  أنشــدت  ال یجـوز  االحتجـاج  بهـا ؛ أنهـا  مجهولـة 

 الخطـأ  واللحـن ،  والقـبح فردهـأما  قراءة  ابن  عامر  فبعضهم  وصـفها  با.  ١٤ القائل
                                                                                                                                                       

  ٠ ٢٨٩ – ١/٢٨٨ینظر :  التبصرة  والتذكرة ،   ١
  ٠ ١/٢٧٢ینظر : مشكل إعراب القرآن ،   ٢
  ٢/٥٤ینظر : الكشاف ،   ٣
  ٠ ٦/١٥٨ینظر : المحرر الوجیز ،   ٤
    ١٥١ ر : الحجة في القراءات السبع ، صینظ  ٥
  ٠ ٤٣٦ – ٢/٤٢٧، اإلنصاف ینظر :   ٦
  ١/٥٤١ینظر : التبیان في إعراب القرآن ،   ٧
  ٠ ٢٣ – ٣/٢٠ینظر : شرح المفصل ،   ٨
    ٦٠٦ – ٢/٦٠٥شرح الجمل ، ینظر :   ٩

  ٣٧٧ – ٣٧٥لباب اإلعراب ، صینظر :   ١٠
  ١/٢٩٣ینظر : شـرح الكافیة ،   ١١
  . ٣٣٩ینظر : اإلرشاد إلى علم اإلعراب ، صـ  ١٢

  

  

  
  ٠ ٥٣ ، وائتالف النصـرة ، ص ٤٣٥ – ٢/٤٣١، اإلنصاف ینظر :   ١٣
  ٠ ٢/٢٥٣، والخزانة  ٥٤ ،  وائتالف  النصرة ص ٢/٤٣٥اإلنصاف ، ینظر :   ١٤
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ي  فـي  حمـل  بعضـهم  قراءتـه  علـى  أنـه  رأ،  و  ٢ ،  وبعضهم  ضعفها  واسـتبعدها ١

  . ٣مكتوبا  بالیـاء  فقرأها  بالجـر  بعض  المصاحف  (شركائهم) 

اف والمضـاف إلیـه بمعمـول بجواز الفصل بـین المضـ الكوفیین رأيیرى أبو حیان 

علیــه  بأدلــة رضــین:  فالــدلیل  األول :  یــرد المعاأدلــتهم  وضــعف أدلــة  المضــاف ، لقــوة

كثیـــرا   ألن   بیــات  مجهـــولة القائــل ال یصــحول  بـــأن  األوالقــ ٠ابــن مالــك القیــاس عنــد 

م  دعلـى  ال یدل على  ضعفه أو  القائلوكون  الشـاهد مجهول منها  معـروف  القائل ، 

مجهـــولة القائــل  اتفـــق   یبویه  أبیــات  كثیــرة ففــي  شــواهد  ســحتجــاج  بــه ، لالصــالحیته 

و  تضـعیفها أو مهاجمتهـا ففیـه راءة  ابـن عـامر أتخطئـة  قـوأمـا   ٠ا  النحاة على  قبوله

صــلى اهللا علیــه  ،ه  عــن  النبــي ونعـــوذ بــاهللا مــن أن یطعــن  فیمــا  ثبتــت  روایتــ ٠رأة جــ

بــار  التـابعین  ، ولــم  لــذي  هـو مـن  كاحتــى وصـلت إلـى ابــن عـامر ر ،  بـالتوات ،وســلم 

إلیهـــا    طعـــن  فیهـــا  وال  أشــــار والمـــن قراءتـــه ،  الســــلف فـــي عصـــره  شــــیئاً ینكـــر أحـــد 

                                                   
، والنحــاس فـي إعــراب  ٤/٢٣٠،  وأبـي علــي الفارسـي  فــي البحـر ،  ٨/٣٣،  كــالطبري فـي تفســـیره  ١

ــبع  ٢/٩٨القـــرآن ،    ــد  ١٥١، وابـــن خالویـــه فـــي الحجـــة فـــي القـــراءات الســ بـــن حمــــدان ، وأحمـ

، وابـــن عصــفور فـــي  ٢/٥٤والزمخشــــري فــي الكشــاف ،   ٨/٩٢النحــوي فــي الجـــامع ألحكــام القــرآن ، 

  ٠ ٢/٦٠٦شرحه  للجمل ، 
، وابــن  ١/٥٤١، ومكــي القبســي فــي مشــكل إعــراب القــرآن ،  ١/٣٥٨كــالفراء فــي  معــاني القــرآن ،   ٢

،  والرضــي  فــي   ٣٧٧اإلعــراب ص ، واإلســفراییني فــي  لبــاب   ٦/١٥٨عطیــة فــي المحــرر الــوجیز ، 

  ٠ ١/٢٧٢شرح  الكافیة ، 
  ٠ ٢/٤٣٦، اإلنصاف ، و  ٢/٥٤ینظر : الكشـاف ،   ٣
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رأ  قبـل أن  یوجـد اللحـن ،  وقـد  قـ موجودا وابن عامر عربي صریح ، كان   ١ف بالضع

وقـــد  أجمــــع  الصـــدر  األول  الـــذین هـــم   ٢ القــــرآن  علـــى  عثمـــان  بـــن  عفـــان  وغیـــره

لنــاس  بدمشــق  وســائر  بــالد  وكــان  ال ، و أفاضــل المســلمین  علــى تلقــي قـــراءته  بــالقب

 مائةال األمـر كذلك إلى حدود  الخمسوما ز إال  بقراءة  بن  عامر ،   ام  ال  یأخذونالش

هـذه  أنهـا  مكتوبـة   مـن  أن  الحامـل  البـن  عـامر  علـى  قراءتـه أما ما ذكره  بعهم  ٣

اعتمـــد  بالرســم  فقــط  امیة ،  أي  أنــه  فــي  بعــض  المصــاحف  ،  یعنــي  الشــ بالیـــاء 

كـــذلك  فـــي  مصـــحف  أهـــل   امیة ،  بـــل  هـــو فلـــیس هـــذا مختصـــا  بالمصـــاحف  الشـــ

(شـركائهم) فلـیس  فیـه  مـا یـدل  ان  كافیـا  فـي  الداللـة علـى جروهـذا  وٕان  كـالحجـاز ، 

لشـــكل ، فلــم  یبــق  لــه حجــة  فــي مــن  ادهــم) ، إذ المصــحف مهمــل (أوال علــى  نصــب 

  . ٤ نصب  (األوالد)  إال  النقل  المحض

عــن  هــذه   دفاعــاً  محمــوداً  المســـألة  موقفــاً هــذه  بــو حیـــان وغیــره فــيلقـــد  وقــف  أ

 وكـان  موقفـه  كمـا  بـّین  مـع  قـوة  ٠الســبعة القـراء د عامر أحة  المتواترة عن ابن القـراء

  ف .د  األدلة على هذا  الموقة  ووجو الحج

  

  

                                                   
، والـــدر  ٢٦٤ – ٢/٢٦٣،  والنشـــر فـــي القـــراءات العشـــر ،  ٣١٩ – ٣١٥ینظـــر: إبـــراز المعـــاني   ١

  بتصرف٠ ١٧٨ – ٥/١٦١المصون ، 
،  وٕاتحــاف فضــالء  ٥/١٦٢، والــدر المصــون ،  ٣٠٣، ومــنهج الســالك  ٤/٢٢٩البحــر المحــیط ،  ٢

  .   ٢/٣٢البشــر ، 
  بتصرف ٢٦٤ – ٢/٢٦٣النشـر ،   ٣
  . ٢/٢٥٥، والخزانة ،  ٢/٢٦٥، والنشر ،  ٥/١٧٥انظر : الدر المصون ،   ٤
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   املبحث الثاني 

  نوع إضافة املصدر 

  

یختار أبو حّیان مذهب الجمهور في إضافة المصـدر ، وهـو أّن إضـافة المصـدر 

َوَیْعُبــُدوَن ِمـن ُدوِن اللّـِه َمــا َال  إلـى مرفوعـه أو منصـوبه محضـة ، فعنــد قولـه تعـالى : 

، نقـل كـالم ابـن عطّیـة  ١  مَِّن السََّماَواِت َواَألْرِض َشـْیًئا َوَال َیْسـَتِطیُعونَ  َیْمِلُك َلُهْم ِرْزًقا

: " وأّمـا قولـه ألّنــه فـي تقـدیر االنفصــال  ٢حـول اآلیـة ، ثـّم ناقشــه فـي أمـور ، منهــا قولـه 

لیس كذلك ؛ ألّنه لو كان في تقدیر االنفصال ؛ لكانت اإلضافة غیر محضة ، وقـد قـال 

لقاســـم بـــن برهـــان وأبـــو الحســـن بـــن الطـــراوة ، ومـــذهبهما فاســـد ؛ لنعـــت هـــذا بـــذلك أبـــو ا

  .  ٣المصدر المضاف وتوكید بالمعرفة " 

َتَفرُِّقوَن َخْیٌر َأِم اللّـُه اْلَواِحـُد اْلَقهَّـارُ  وقوله تعـالى :   َیا َصاِحَبِي السِّْجِن أََأْرَباٌب مُّ

 مــن بــاب اإلضــافة إلــى الظــرف ، ، یحتمــل قولــه : (یــا صــاحبي الســجن) أن یكــون  ٤

والمعنى : یا صاحبي في السجن / ویحتمل أن یكون من إضافته إلى شبه المفعول به ؛ 

  .  ٥كأّنه قیل : یا ساكني السجن 

على الرغم من أّن اإلضافة المحضة تكون بمعنى : (الـالم) أو (مـن) أو (فـي) ، 

ة ، ویبقـــى  الفـــرق بـــین فـــإّن التصـــریح بحـــرف الجـــر جـــائز فـــي أكثـــر اإلضـــافات المحضـــ

قَـاَل اْئتُـوِني ِبـَأٍخ لَُّكـم مِّـْن  ... التصریح به وعدمـه ، قـال أبـو حّیـان فـي قولـه تعـالى : 

ــیُكْم  ، لــم یقــل : بــأخیكم ، وٕان كــان قــد عّرفــة ، مبالغــة فــي كونــه ال یریــد أن  ٦ ... َأِب

                                                   
  من سورة النحل .  ٧٣اآلیة   ١
  . ٥١٦/ ٥ینظر البحر المحیط ،   ٢
  .   ٢٤٣/ ٣المصدر السابق ، و   ٣
  من سورة یوسف .  ٣٩ اآلیة   ٤
  .   ٣١٠/ ٥ینظر البحر المحیط ،   ٥
  من سورة یوسف .  ٥٩اآلیة    ٦
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، ومــررت بغــالم  یتعــّرف لهــم وال أن یــدري مــن هــو ؟ أال تــرى فرقــًا بــین (مــررت بغالمــك

لك) أّنك في التعریف تكون عارفًا بالغالم ، وفي التنكیـر أنـت جاهـل بـه ، فـالتعریف یفیـد 

نـوع عهــد فــي الغــالم بینـك وبــین المخاطــب والتنكیــر ال عهـد فیــه البتّــة ، وجــائز أن تخبــر 

 عّمن تعرفه إخبار النكرة ، فتقول : قال رجل لنا ، وأن تعرفه لصدیق إطالق النكـرة علـى

  .  ١المعرفة 

ـــة بـــین المضـــاف  اإلضـــافة ألدنـــى مالبســـة : األصـــل أن تكـــون الصـــلة وثیقـــة قوّی

والمضـاف إلیـه فـي اإلضــافة المحضـة ، وقـد تقـوم دواع بالغیــة تقتضـي أن تكـون الصــلة 

ضــعیفة ؛ لكّنهــا مفهومــة ، ویعبــرون عنهــا بأّنهــا اإلضــافة ألدنــى مالبســة ، ومــن شــواهده 

، إضـافة النــور  ٢  ... ا َأَضــاءْت َمـا َحْولَـُه َذَهـَب الّلــُه ِبُنـورِِهمْ َفَلمَّـ ... قولـه تعـالى : 

إلــیهم مــن بــاب اإلضــافة بــأدنى المالبســة ؛ إذ إضــافة النــار فــي قولــه الحقیقــة ، لكــن لمــا 

ِذیَن َكـذَُّبوْا  ، وقال أبو حّیان في قوله تعـالى :  ٣كانوا یتفقون به صّح إضافته إلیهم  َوالـَّ

، إضــافة (لقـــاء) إلــى (اآلخـــرة) إضـــافة  ٤  ...ا َوِلَقـــاء اآلِخـــَرِة َحِبَطـــْت َأْعَمـــاُلُهْم ِبآَیاِتَنــ

المصدر إلى المفعول ، أي : ولقـائهم اآلخـرة ، قـال الزمخشـري : " ویجـوز أن یكـون مـن 

ومن إضافة  ولقاء اآلخرة ومشاهدتهم أحوال " إضافة المصدر إلى المفعول به ، أي : " 

  ٥رف ، بمعنى : (ولقاء ما وعد اهللا تعالى في اآلخرة)المصدر إلى الظ

وال یجیز جّلة النحویین اإلضافة إلى الظرف ؛ ألّن الظـرف هـو علـى تقـدیر (فـي) 

واإلضافة عندهم إّنما هي على تقدیر (الالم) أو تقدیر (من) على ما بّین في علـم النحـو 

بـه ، وجـاز إذ ذاك أن ، فإن اتسع في العامل ، جاز أن ینصب الظـرف نصـب المفعـول 

یضــاف مصــدره إلــى ذلــك الظــرف المتســع فــي عاملــه . وأجــاز بعــض النحــویین أن تكــون 

                                                   
  .   ٣٢١/ ٥ینظر المبحر المحیط ،   ١
  من سورة البقرة .  ١٧اآلیة   ٢
  .   ٢٠/ ٤،   ٣٦١/ ٣، و  ٤٨/ ٢، و  ٨٠/ ١ینظر البحر المحیط ،   ٣
  من سورة األعراف .  ١٤٧اآلیة   ٤
  .   ١١٧/ ٢،  ینظر الكّشاف   ٥
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اإلضـافة علـى تقـدیر (فـي) كمـا یفهمـه ظـاهر كـالم الزمخشـري ، وهـو مـذهب مـردود فــي 

  .  ١علم النحو 

إلــى إضــافة المصــدر لمرفوعــه أو منصــوبه محضــة ، فمــن  ٢وقــد ذهــب الجمهــور 

، ومـــن  ٣  ...َوَلـــْوَال َدْفـــُع اللّـــِه النَّـــاَس  ... وعـــه ، قولـــه تعـــالى : إضـــافتها إلـــى مرف

  :  ٤إضافته إلى منصوبه ، قول الشاعر 

  أال إّن ظلم نفسه المرء بّین 

  إذا لم یصنها عن هوى یغلب العقال                     

بــوا ، حیــث ذه ٥وخـالف الجمهــور برهــان فیمـا نقــل عنــه وابـن الطــراوة وابــن طـاهر 

إلــى إضــافة المصــدر غیـــر محضــة . وعلــل ابـــن برهــان بــأّن المصـــدر عامــل فــي محـــل 

المجرور بإضافته إلیه ، وهذا المجرور إّما أّنه مرفوع المحّل أو منصوبه ، فهو كــ(حسن 

ــا ابــن  ٦وضــارب العبــد) ، فكمــا أّن هــذین إضــافتهما غیــر محضــة ، فكــذلك المصــدر  أّم

صدر إّنما عمـل بالنیابـة عـن الفعـل ، وعمـل بالنیابـة أقـوى الطراوة ، فقد علل ذلك بأّن الم

ومــا عمــل  مــل بالنیابــة غیــر مقصــور علــى زمــان مّمــا عمــل بالشــبه ، أال تــرى أّن مــا ع

بالشـــبه مقصـــور علـــى بعـــض األزمـــان ، وقـــد وجـــدنا مـــا عمـــل بالتشـــبیه قـــام الـــدلیل علـــى 

مـا كـان عملـه بالنیابـة إضافته غیر محضة ، وذلك في اسم الفاعل مّمـا یمكـن بالشـبه ، ف

                                                   
  .   ٣٩١/ ٤ینظر : البحر المحیط ،   ١

/ ١، وشــرح الكافیــة ،  ٢٢٨/ ٣، وشــرح التســهیل ،  ٧٤/ ٢ینظــر : شــرح الجمــل البــن عصــفور ،   ٢

ــرب ،   ٢٨٠ ، والهمــــع ،  ٢٧/ ٢، والتصــــریح ،  ٧٠٤/ ٢، وشــــفاء العلیــــل  ٢/٥٠٥، وارتشــــاف الضــ

  . ٢٤٨/ ٢، وشرح األلفیة ، لألشموني ،  ٤٨/ ٢
  من سورة البقرة .  ٢٥١اآلیة   ٣
  .   ٢/٦٣، والتصریح ،  ١١٨/ ٣لم أقف على قائله . ینظر شرح التسهیل   ٤
  .   ٢٧/ ٢ینظر : التصریح ،   ٥
  .   ٤٨/ ٢، والهمع ،  ٣٣٢/ ٢، والمساعد ،  ٣٢٨/ ٣ینظر : شرح التسهیل ،   ٦
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كــان أحــرى وأولــى أن تكــون إضــافته غیــر محضـــة وأن یحكــم لــه بحكــم الفعــل فــي عـــدم 

  .  ١التعریف 

  :  ٢وقد ُرّد هذا المذهب بأمور 

أحــدها : أّن المصــدر المضــاف أكثــر اســتعماًال مــن غیــر المضــاف ، فلــو جعلــت 

  صًال ، وهو خالف معتاد . إضافته في نّیة االنفصال ، لزم جعل ما هو أقّل استعماًال أ

الثــاني : أّن إضــافة الصــفة إلــى مرفوعهــا ومنصــوبها منوّیــة االنفصــال بالضــمیر 

المسـتتر فیهــا فجـاز أن ینــوى انفصـالها باعتبــار آخـر ، والمصــدر بخـالف ذلــك ن فتقــدیر 

  انفصاله مّما هو مضاف إلیه ال محوج إلیه وال دلیل علیه . 

ى مرفوعهـا أو منصـوبها واقعـة موقـع الفعـل المفـرد الثالث : أّن الصفة المضافة إلـ

، والمصــدر المضــاف واقــع موقــع حــرف مصــدري موصــول بالفعــل ، والموصــول المشــار 

  إلیه محكوم بتعریفه ، فلیكن الواقع موقعه كذلك . 

الرابــع : أّن المصــدر المضــاف إلــى معرفــة معرفــة ؛ ولــذلك ال ینعــت ، فلــو كانــت 

یره ، ولنعت بنكرة ، ولجـاز دخـول (رّب) علیـه وأن یجمـع إضافته غیر محضة لحكم بتنك

  فیه بین األلف والالم واإلضافة ، كما فعل في الصفة المضافة إلى معرفة . 

والذي أراه في هذه القضّیة أّن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه محضة ، 

  لذین قالوا بها . وذلك لكثرة الشواهد المسموعة ، ولألدّلة التي صاغها أبو حّیان ، وا

                                                   
  .   ١٧٩. وابن الطراوة النحوي ، ص  ٤٨/ ٢ینظر : همع الهوامع ،   ١

ــهیل ،   ٢ ــــر : شــــــرح التســــ ــــاعد ،  ٢٨٠/ ١، وشــــــرح الكافیــــــة ،  ٢٢٨/ ٣ینظــ ،  ٣٣٢/ ٢، والمســ

  .   ٢٤٨/ ٢، وشرح األلفّیة ، لألشموني ،  ٤٨/ ٢والتصریح ، وهمع الهوامع ، 
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  املبحث الثالث 

  باسم الفاعل املتصل إعراب الضمري

  

اختــار أبــو حّیــان مــذهب ســیبویه بقولــه : " فمــذهب ســیبویه والمحققــین أّنــه تجــب 

، والـــذي یظهـــر أّن  ١اإلضـــافة والضـــمیر مجـــرور فـــي (زي مكرمـــك ، هـــؤالء مكرمـــوك) 

اة في األخیر الـوجهین النصـب (الضاربك) ال یختلف عن (الضارب الرجل) ، وأجاز النح

ــه ال فــرق بینهمــا ، فــإن كــان اســم  والجــر ، فكــذلك ینبغــي أن یجیــز أّن (الضــاربك) ؛ ألّن

الفاعل نكرة ، نحو : (ضاربك) فالوجه هو الجر ، كمـا ذهـب سـیبویه ، ومـن تبعـه كـأبي 

یكـون  حّیان؛ ألّنه ال یجوز أن یقال إّال : هو ضارب زید ، وكذلك فـإّن الضـمیر یلـزم أن

مجرورًا كما في (كتابك) ، ویلزم أن یكون منصوبًا كما في (أكرمك) ، وٕاذا وقع الضمیر 

  هذا الموقع جاز فیه الوجهان .

اسـم الفاعـل إذا جـاء بعـده المفعـول بـه اسـمًا صـریحًا معرفـًا نحـو : (هـذا الضــارب 

فة ، الرجــل) جــاز فــي المفعــول بــه النصــب بمقتضــى المفعولیــة ، والجــر بمقتضــى اإلضــا

فإن كان المفعول به ضمیرًا نحو : (الضاربك) و(الضـاربوك) ، ففـي إعرابـه أوجـه ، هـي 

 :  

، وابـن  ٤، واختـاره ابـن عصـفور  ٣، وابـن السـراج  ٢األّول : وهو مذهب سـیبویه 

ــیش  ، ویــــرون أّنـــه إذا كـــان اســــم الفاعـــل مجـــّردًا مـــن (أل) نحـــو :  ٦، وابـــن مالـــك  ٥یعـ

لجـــــر ، أّمــــا إن كــــان اســــم الفاعــــل معّرفــــًا مفــــردًا نحـــــو : (ضــــاربك) فموضــــع الضــــمیر ا

                                                   
  .   ٤٣٩/ ٥، و ٢٢٩/ ٤ینظر : البحر المحیط ،   ١
  .   ١٨٧/ ١ینظر : الكتاب ،   ٢
  .   ١٢٨ /١ینظر : األصول في النحو ،   ٣
  .   ١٣٦ینظر المقّرب ، ص   ٤
  .   ١٢٤/ ٢ینظر : شرح المفّصل ،   ٥
  .   ٨٣/ ٣ینظر : شرح التسهیل ،   ٦
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(الضـــــاربك) فموضـــــعه النصـــــب ، وٕان كـــــان الضـــــمیر بعـــــد مثّنـــــى أو مجمـــــوع نحـــــو : 

  .  ١(الضارباك ، الضاربوك) فیجوز جّره على اإلضافة ، ونصبه على المفعولیة 

فیـــه قـــال ســـیبویه : " وٕاذا قلـــت : " هـــم الضـــاربوك ، وهمـــا الضـــارباك " ، فالوجـــه 

الجّر ؛ ألّنك إذا كففت النون من هذه األسماء في المظهـر كـان الوجـه الجـر إّال فـي قـول 

مـــن قـــال : الحـــافظو عـــورة العشـــیرة . وال یكـــون فـــي قـــولهم : " هـــم ضـــاربوك " أن تكـــون 

الكاف في موضع نصب ؛ ألّنك لـو كففـت النـون فـي اإلظهـار لـم یكـن إّال جـّرًا وال یجـوز 

زیـدًا ؛ ألّنهـا لیسـت فـي معنـى الـذي ؛ ألّنهـا لیسـت األلـف والـالم  في اإلظهار هم ضاربو

. ونّص سیبویه یشیر إلى أّنه فّرق بین (الضاربوك) اسمًا لفاعـل  ٢كما كانت في الذي " 

معرفًا بـ(أل) ، وبین (ضاربوك) مجّردًا من (أل) ، فالكاف فـي (الضـاربوك ، الضـارباك) 

ن فـي موضـع نصـب ؛ ألّنـه یجـوز فـي االسـم یجوز أن تكون في موضـع جـّر ، وأن تكـو 

ألّنــه یجــوز فــي  الحــافظو عــورة العشــیرة " بالنصــب  الظــاهر الوجهــان ، قــول مــن قــال : "

االســم الظــاهر الوجهــان : الجــر والنصــب ، والكــاف فــي (ضــاربوك) فــي موضــع الجــر ال 

  غیر ؛ ألّنك ال تقول إّال :  " ضاربو زید " بالخفض . 

، إلـــــى أّن الكـــــاف (الضـــــمیر)  ٤، وهشـــــام الضریــــــر  ٣ الثــــاني : ذهـــــب األخفـــــش

منصوب مطلقًا دخلت األلف والالم علیه أم لم تدخل ؟ فـ(ضاربك) و(الضاربك) عنـدهما 

سّیان ؛ لكونه مفعـوًال ، وموجـب النصـب علـى المفعولیـة محققـة ، أّمـا موجـب الجـر علـى 

ون التثنیـــة ، والجمـــع ، اإلضـــافة غیـــر محققـــة إذ ال دلیـــل علیهـــا إّال حـــذف التنـــوین ، ونـــ

                                                   
ـــاظم ، ص  ١٢٤/ ٢، وشـــرح المفّصـــل ،  ١٣٤/ ٢ینظـــر شـــرح كافیـــة ابـــن الحاجـــب ،   ١ . وابـــن الن

  .   ٤١٨/ ٢، وهمع الهوامع ،  ١٣٤/ ٢، واألشموني ،   ١٠١/ ٣، وأوضح المسالك ،  ٣٨٦
  .   ١٨٧/ ١ینظر : الكتاب ،   ٢
  .   ٨٣/ ٣، وشرح التسهیل ،   ٩٠/ ١ینظر : معاني القرآن ،   ٣

، وشـرح األلفیـة ، البـن النـاظم ، ص  ٤١٨/ ٢، وهمـع الهوامـع ،  ٨٣/ ٣ینظـر : شـرح التسـهیل ،   ٤

٣٨٦   .  
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، وقــال ١ولحـذفها ســبب غیــر اإلضــافة وهـــو صــون ضـمیر المتصــل مــن وقوعــه منفصــًال 

ـــذي تقتضـــیه  ابـــن مالـــك : " هـــذه شـــبیهة تحســـب قویـــة ، وهـــي ضـــعیفة ؛ ألّن النصـــب ال

المفعولیة ال یلزم كونه لفظًا ، بل یكتفي فیه بالتقدیر ، وأیضًا فإن عمل األسماء النصـب 

لهــا الجــر ، فینبغــي أن یؤخــذ بــالجر حمــًال علــى األكثــر ، أّمــا جعــل حــذف أقــّل مــن عم

  التنوین أو النون صونًا للضمیر المتصل من وقوعه منفصًال فمستغنى عنه لوجهین : 

  أحدهما : أن حذفه لإلضافة محصل لذلك فال حاجة لسبب آخر . 

لتثنیـة ، والجمـع وثانیهما : أن مقتضى الدلیل بقاء االتصال بعـد التنـوین ، ونـون ا

  .  ٢واتصال الضمیر ال یزال بنون التوكید ، فكذلك ال یزال بالتنوین 

إلــى القــول بــالجر مطلقــًا ، ســواء أكــان اســم الفاعــل  ٣الثالــث : ذهــب الزمخشــري 

مفـردًا أم مثّنـى أم مجوعـًا ، قــال : " وٕاذا كـان المضـاف إلیـه ضــمیرًا متصـًال جـاء مـا فیــه 

، وظاهر كالمه أّنـه فـي  ٤حد منها شرعًا في صّحة اإلضافة " تنوین أو نون وما عدم وا

موضــع جــر . قــال ابــن یعــیش : " ومــا ذكــره صــاحب الكتــاب (أي الزمخشــري) فمــذهب 

  .  ٦، ونسب هذا الرأي للمبّرد والمازني ، والرّماني  ٥ثالث ال أعرفه " 

اف فـــي والقائـــل بهـــذا القـــول ........ بـــین (الضـــاربك) و(ضـــاربك) فكمـــا أّن الكـــ

(ضـاربك) مجــرور فكـذلك فــي (الضـاربك) ، وكاّنــه قــاس (الضـاربك) علــى مـا فیــه األلــف 

                                                   
  .   ٢٦٢/ ٢، وشرح كافیة ابن الحاجب ،  ٨٣/ ٣ینظر : شرح التسهیل ،   ١
  .   ٨٤/ ٣ظر : شرح التسهیل ، ین  ٢

/ ٢، وهمــع الهوامــع ،  ٢٦٢/ ٢رح كافیــة ابــن الحاجــب ، ـ، وشــ ٨٦/ ٣ینظــر : شــرح التســهیل ،   ٣

٤١٨   .  
  .   ١٢٣/ ٢شرح المفّصل ،   ٤
  .   ١٢٤/ ٢شرح المفّصل ،   ٥
  .   ٤١٨/ ٢، وهمع الهوامع ،  ١٣٤/ ٢، وشرح األشموني ،  ٨٦/ ٣ینظر : شرح التسهیل ،   ٦
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ــه تجـــــوز فیـــــه اإلضـــــافة ، فكـــــذلك جـــــازت فـــــي  والـــــالم ، نحـــــو (الضـــــارب الرجـــــل) ؛ ألّنـــ

  .  ١(الضاربك) 

والـــذي أراه أّن العالقـــة فـــي التراكیـــب فـــي (الضـــارب الرجـــل أو الضـــارب الرجـــل ، 

زیـٍد ، والضـاربك ... ) هـي عالقـة المفعولیـة ، والمعنـى یبـدو  والضارب زیدًا ، والضارب

ــس  ــة ؛ ألّن المعنـــى (الضـــارب الرجـــل) هـــو نفـ واحـــدًا كـــذلك ، وال عبـــرة للحركـــة اإلعرابیـ

المعنــى فــي (الضــارب الرجــل) ، وأّن الخــوض فــي إعــراب هــذا الضــمیر ال یفّســر معنــى 

  الجملة . 

  

                                                   
ینظـر : المحصـل فـي كشـف أسـرار المفّصـل لإلمـام یحیـى بـن حمـزة العلـوي ، مخطـوط فـي الجـامع   ١

  .   ٧٧/ ٢،  ١٧٣/ ١الكبیر بصنعاء ، مكتبة األوقاف برقم 
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  املبحث الرابع

(
ّ
  اإلضافة يف حنو (ابن أم

  

تحــّدث أبــو حّیــان عــن هــذه المســألة مبّینــًا أّن حــذف الیــاء فیــه مــن أجــود اللغــات ، 

ــَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَقــْوَم اْسَتْضــَعُفوِني ...  : تعــالى عنــد شــرحه لقولــه ــاَل اْب و ، قــال أبــ١  ...َق

عمــرو وحفــص " (ابــن أم) بفــتح المــیم ، فقــال الكوفیــون : أصــله : (یــا ابــن أّمــاه) فحــذفت 

فیفًا ، كما حذفت في (یا غالم) وأصـله (یـا غالمـا) وسـقطت هـا السـكت ؛ ألّنـه األلف تخ

درج ، فعلى هذا االسم معرب ، إذ األلف منقلبة عن یاء المتكّلم ، فهو مضاف إلیـه ابـن 

ر ، ونحــو فعلــى ـ. وقــال ســیبویه : همــا اســمان بنیــا علــى الفــتح كاســم واحــد كخمســة عشــ

حركــة حركــة بنــاء ، وقــرأ بــاقي الســبعة بكســر المــیم ، قولــه : لــیس مضــافًا إلیــه ابــن ، وال

ـــه معـــرب ، وحـــذفت یـــاء المـــتكّلم واجتـــزئ ب كمـــا  الكســـرة عنهـــا فقیـــاس قـــول الكـــوفیین : أّن

اجتـزؤوا بالفتحـة عـن األلـف المنقلبــة عـن یـاء المـتكّلم ، كمـا قــالوا : یـا أحـد عشـر اقبلــوا ، 

ي یــا قــوم ، لــو كانــا بــاقیین علـــى وحــذفت الیــاء واجتــزوا بالكســرة عنهــا ، كمــا اجتــزؤوا فــ

ال اإلضافة لم یجز حذف الیاء ؛ ألّن االسم لیس بمنادى ، ولكّنه مضاف إلیـه المنـادى فـ

ثبات یاء اإلضافة ، وأجود اللغـات االجتـزاء بالكسـرة عـن یجوز حذف الیاء منه ، وقرئ بإ

لتاء ، وفتح المـیم ، ثـّم یاء اإلضافة ، ثّم قلب الیاء ألفًا ، والكسرة قبلها فتحة ، ثّم حذف ا

إثبات التاء مفتوحة ، أو ساكنة ، وهذه اللغات جائزة فـي (ابنـة أّمـي) ، وفـي (ابـن عّمـي) 

  .  ٢ " و(ابنة عّمي)

یقول األنباري : " یقرأ بكسر المیم وفتحها من (أّم) فمن كسر المیم فعلـى األصـل 

ثیــر فــي كالمهــم ، وفتحــة ؛ ألّن األصــل فیــه : أّمــي فــاجتزأ بالكســرة عــن الیــاء ، وهــو ك

(ابن) فتحة إعراب ؛ ألّنه منادى مضاف ، ومن فـتح المـیم بنـى (ابـن أّم) وجعلهـا بمنزلـة 

                                                   
  من سورة األعراف . ١٥٠اآلیة   ١
  .   ٣٩٦/ ٤ینظر : البحر المحیط ،   ٢
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اســم واحــد ، كخمســة عشــر ، والفتحــة فــي (ابــن أّم) فتحــة یــاء ولیســت بــإعراب ؛ وقیــل : 

فأبـــدل مـــن الكســـرة فتحـــة ، ومـــن الیـــاء ألفـــًا لتحّركهـــا  –بفـــتح الیـــاء  –أصـــله (ابـــن أمـــي) 

انفتاح ما قبلها ، ثّم حذفت األلف ؛ وهذا ضعیف ؛ ألّن األلف ال تحـذف فـي هـذا النـوع و 

  .  ١إّال قلیًال 

ــا العكبــري فقــال عنهــا  : " (ابــن أّم) : یقــرأ بكســر المــیم ، والكســرة تــدل علــى  ٢أّم

  الیاء المحذوفة ، وبفتحها وجهان : 

ت المــیم قبلهــا ، فانقلبــت األّول : أّن األلـف محذوفــة ، وأصــل األلــف الیـاء ، وفتحــ

  ألفًا ، وبقیت الفتحة تدّل علیها ، كما قالوا : " یا بنت عّما " . 

والوجــه الثــاني : أن یكــون جعــل (ابــن واألّم) بمنزلــة خمســة عشــر ، وبناهــا علــى 

  الفتح . 

إذا ثبت القراءة في إثبات الیاء ، یكون حذفها اجتزاًء كمـا ذكـر أبـو حّیـان ، وعّبـر 

  ا أجود اللغات االجتزاء بالكسرة عن یاء اإلضافة ، ولعّل هذا أبلغ .   عنها بأّنه

    

  

   

  

  

  

 

                                                   
  .   ٣١٧البیان في إعراب غریب القرآن ، ص : ینظر   ١
  .   ٥٩٦ – ٥٩٥/ ١ر : التبیان في إعراب القرآن ، ینظ  ٢
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  لثالثالبـاب ا

 
ّ
  اتــاملبني

  
  فصالنوفيه 

ة الفصل األول :
ّ
  األمساء املبني

  

ة الفصل الثاني : األفعال 
ّ
  املبني
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  الفصل األول 
ة 

ّ
  األمساء املبني

  

  

  

 : و   :  

  حقیقة (إذا) الفجائیة .   :  المبحث األول

  : حقیقة (مهما) أأسم أم فعل ؟   المبحث الثاني

  : حقیقة (مع) .  مبحث الثالثال

  : (هنا وهناك وهنالك) .   المبحث الرابع

  : (وراء) .  المبحث الخامس
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  املبحث األول 

ة
ّ
  حقيقة (إذا) الفجائي

  

لـه  –رحمـه اهللا  –اختلف النحویون فـي (إذا) الفجائّیـة علـى مـذاهب . فـأبو حّیـان 

الزّجــاج ، ومــن معــه بأّنهــا ظــرف  مــّرة یختــار رأي تیــاران فــي هــذه المســألة ، حیــث نــراهاخ

ظــرف زمــان وفاقــًا للریاشــي والزجــاج ال ظــرف مكــان ،  : " وتقــع للمفاجــأةزمــان ، حیــث 

  . ١خالفًا للمبّرد ، ولظاهر مذهب سیبویه وال حرف ، خالفًا للكوفیین " 

فَـَأْلَقى  : د قولـه تعـالىف مكـان ، حیـث قـال عـونراه في مواضع یختـار أّنهـا ظـر 

ِبـینٌ َعَصاُه فَـ َفَلمَّـا ُكِتـَب َعلَـْیِهُم اْلِقتَـاُل ِإَذا  ... ، وقولـه تعـالى :  ٢   ِإَذا ِهـَي ُثْعَبـاٌن مُّ

ـْنُهْم َیْخَشـْوَن النَّـاَس  : " والصـحیح الـذي علیـه  -رحمـه اهللا  –، فیقـول  ٣  ...َفِریٌق مِّ

  .  ٤شیوخنا أّنها ظرف مكان " 

ظـرف زمـان أو حـرف بأّنهـا قـوالن وفي موضـع آخـر وصـف قـول مـن قـال : إّنهـا 

ــاُلُهْم  مرجوحــان حیــث قــال عنــد قولــه تعــالى :  ــِإَذا ِحَب ــْل أَْلُقــوا َف ، " ومــذهب  ٥ َقــاَل َب

الریاشي أن (إذا) الفجائیة ظرف زمان ، وهو قول مرجوح ، وقـول الكـوفیین إّنهـا حـرف ، 

  .  ٦قول مرجوح أیضًا " 

                                                   
  .  ٦١/ ١ینظر البحر المحیط ،   ١
  من سورة األعراف .  ١٠٧اآلیة   ٢
  من سورة النساء . ٧٧اآلیة   ٣
  .  ٣٥٧/ ٤ینظر البحر المحیط ،   ٤
  من سورة یوسف .  ٦٦اآلیة   ٥
  .  ٢٠/ ٨، و  ٣٥٧/ ٤ینظر البحر المحیط ،   ٦
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، وهــو ظــاهر  ٢ لمحكــي عــن األخفــشإلــى أّنهــا حــرف ، وهــو ا ١ ذهــب الكوفیــون

،  ٤ ي أبي علّي الشلوبینو أحد اختیار ـ، وه ٣ كالم ابن الشجري ، والمنقول عن ابن بّري

  .  ٥یضًا ابن مالك كما یراه أ

  :  ٦وقد استدّل ابن مالك لصّحة هذا المذهب بثمانیة أوجه 

ات أحــدها : أّنهـــا تــدّل علـــى معنــى فـــي غیرهــا ، غیـــر صــالحة لشـــيء مــن عالمـــ

  األسماء واألفعال . 

ــاني : أّنهـــا كلمـــة ال تقـــع  ــي الحـــروف الثـ إّال بـــین جملتـــین ؛ وذلـــك ال یوجـــد إّال فـ

  كـ(لكن) ، و(حّتى) االبتدائّیة . 

ــة مــع انتفــاء الثالــث : أّنهــا كلمــة ال یلیهــا  عالمــات األفعــال ، وال إّال جملــة ابتدائّی

  یكون ذلك إّال في الحروف . 

فــي كونهــا مكانیــة أو نــت ظرفــًا لــم یختلــف مــن حكــم بظرفیتهــا الرابــع : أّنهــا لــو كا

  زمانیة ، إذ لیس في الظروف ما هو كذلك . 

  

                                                   
،  ٣٦٦، والجنى الداني ، ص  ٢٥٩/ ٦، و ١٣١/ ٤، و ٦٠/ ١ینظر البحر المحیط ،   ١

  .  ٢٠٦/ ١، وهمع الهوامع ،  ٥١٠/ ١والمساعد ، 
،  ٢٤٠/ ٢، وارتشاف الضرب ،  ٢١٤/ ٢، وشرح التسهیل ،  ٩٤ینظر : التسهیل ، ص   ٢

/ ٤، والقاموس المحیط ، ٥١٠/ ١، والمساند  ٨٧ /١، ومغني اللبیب ،  ٣٦٦والجنى الداني ، ص 

٤٠٦  .  
  .  ٣٣٤/ ١ینظر : األمالي الشجریة   ٣
  .  ٣٦٦، والجنى الداني ، ص  ٢٤٠/ ٢ینظر : ارتشاف الضرب ،   ٤
  .  ٢١٤/ ٣، وشرح التسهیل ،  ٩٤ینظر : التسهیل ، ص   ٥
  .  ٢١٥ – ٢١٤/ ٢ینظر : شرح التسهیل ،   ٦
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  زاء فـي نحـو :ـرط والجــبـین جملـة الشـرفًا لـم تـربط ـكانـت ظـ أّنهـا لـو : الخـامس

ذ ال یكــون كــذلك إّال ، إ١  َوإِن ُتِصــْبُهْم َســیَِّئٌة ِبَمــا َقــدََّمْت َأْیــِدیِهْم ِإَذا ُهــْم َیْقَنُطــونَ  ...

  حرف

الشـرط  جـواباقترانها بالفـاء إذا صـّدر بهـا  السادس : أّنها لو كانت ظرفًا فالواجب

ذلـك الزم لكـل ظـرف صـدر بـه الجـواب ، نحـو : (إن تقـم فحینئـذ أقـوم ، فـإن لـم تقـم فـإّن 

  فعند مقامك أقوم) . 

صـب مـا بعـده علـى ن ة، ولكثر ما بعدها  السابع : أّنها لو كانت ظرفًا ألغنت خبر

الحال ، كما كان مع الظروف المجمع على ظرفیتها ، كقولك : " عندي زید مقیمًا) ، و" 

  ، واالستعمال في نحو : " مررت فإذا زید قائم " بخالف ذلك . هناك بشر جالسًا " 

أّنها لو كانت ظرفًا لـم تقـع بعـدها (إّن) المكسـورة ، غیـر مقترنـة بالفـاء ، الثامن : 

ـــك فاضـــل تقـــع بعـــد ســـائر الظـــروف ، نحـــو : " كمـــا ال  وأمـــر (إّن) المفاجئـــة  "عنـــدي أّن

  :  ٢بخالف ذلك ، كقوله 

  وكنت أرى زیدًا كما قیل سّیدًا 

   ٣إذا أّنه عبد القفا واللهازم                             

  

                                                   
  سورة الروم .من  ٣٦اآلیة   ١
/ ٢، والخصائص ،  ٣٥١/ ٢، والمقتضب ،  ١٤٤/ ٣ر منسوب ، ینظر : الكتاب ، ـالبیت غی  ٢

  . ٣٠٣/ ٤، والخزانة ،  ٩٧/ ٤، وشرح المفّصل ،  ٣٩٩
/ ٤وس ، (لهزم) ، ـاللهازم : جمع لهزمة ، وهي طرف عظم ناتئ في اللحم تحت األذن ، القام  ٣

١٧٩  .  
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،  ٣رافي ـ، والسیــ ٢ارسي ـ، مــنهم : أبــو علــي الفــ ١ن النحــویین ـاعة مـــوذهــب جمــ

، وأبــــو البركــــات  ٨ ٧الخّیــــاط   ، وأبــــو بكــــر ٦، والهــــروي  ٥، والصــــیمري  ٤ن جّنــــي وابــــ

، إلـى أّن (إذا) الفجائّیـة  ١٢، وابـن عصـفور  ١١، وابـن یعـیش  ١٠، والعكبـري  ٩األنبـاري 

  ،  ١٤، والمبّرد  ١٣وقد نسب بعضهم إلى سیبویه ظرف مكان . 

                                                   
  . ٣٧٠/ ١في غریب إعراب القرآن ، ینظر : البیان   ١
،  ٥١١/ ١، والمساعد ،  ٣٦٥، والجنى الداني ، ص  ٢٤٠/ ٢ینظر : ارتشاف الضرب ،   ٢

  . ٢٠٦/ ١وهمع الهوامع ، 
  . ٢١٤/ ٢ینظر : شرح التسهیل ،   ٣
/ ٢، وارتشاف الضرب ،  ٤٣١/ ١٥، ولسان العرب ،  ٢٥٦/ ١ینظر : سر صناعة اإلعراب ،   ٤

  .  ٢٠٦/ ١، وهمع الهوامع ،  ٥١١/ ١، والمساعد ،  ٣٦٥لجنى الداني ، ص ، وا ٢٤٠
  . ٣١١/ ١ینظر : التبصرة والتذكرة ،   ٥
  .  ٢١١ینظر : األزهیة ، ص   ٦
الخیاط ، هو : أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور الخّیاط ، من أهل سمر قند ، انتقل إلى بغداد   ٧

ین نحو البصریین والكوفیین ، أخذ عنه الزجاجي ، والفارسي ، ، فالتقى بالزجاج ، وهو منن خلط ب

هـ ، ینظر : إنباه ٣٢٠له " معاني القرآن " ، و " النحو الكبیر " ، والمقنع في النحو " توفي سنة 

  .  ٤٨/ ١، وبغیة الوعاة ،  ١٤٢ – ١٤١/ ١٧، ومعجم األدباء ،  ٥٤/ ٣الرواة ، 
  .  ٢٠٦/ ١وهمع الهوامع ، ،  ٢٤٠/ ٢ینظر : ارتشاف الضرب ،   ٨
  . ٣٦٩/ ١ینظر : البیان في غریب إعراب القرآن ،   ٩

  . ٣٧٢/ ١ینظر : التبیان في إعراب القرآن ،   ١٠
  .  ٩٨/ ٤ینظر : شرح المفّصل ،   ١١
  .  ٢٠٦/ ١، وهمع الهوامع ،  ٤٦٩/ ١، واإلتقان ،  ٨٧/ ١ینظر : مغني اللبیب ،   ١٢
/ ٢، وشرح التسهیل ،  ٩٤، والتسهیل : ص  ٣٧٠/ ١راب القرآن ، ینظر : البیان في غریب إع  ١٣

، والبحر  ١٠٣/ ١، وشرح الكافیة للرضي ،  ١١٣٠/ ٢، والنكت في تفسیر كتاب سیبویه ،  ٢١٤

، والقاموس المحیط ،  ١٣٩/ ٢، والفوائد الضیائّیة ،  ٨٧/ ١، ومغني اللبیب ،  ٦٠/ ١المحیط ، 

٤٠٦/ ٤  .  
   ٤٧٢/ ١،شفاء العلیل، ٥١١/ ١،المساعد ، ٢٥٩/ ٦،و ٤/٣٥٧،و ١/٦٠حیط ،ینظر:البحر الم  ١٤
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والــذي یظهــر لــي أّنــه یــرى أّنهــا بأّنهــا ظــرف زمــان . كمــا نســب قــوم آخــرون إلیهمــا القــول 

ــا إذا فلمــا یســتقبل مــن الــدهر ، وفیهــا مجــازاة ظــرف زمــان  ، وهــي ظــرف ، لقولــه : " وأّم

  .  ١وذلك قولك : " مررت فإذا زید قائم " وتكون للشيء توافقه في حال أنت فیها ، 

التــي  فأّمــا (إذا) التــي تقــع للمفاجئــة فهــيأّمــا المبــّرد فقــد قــال فــي هــذه المســألة : " 

جئتــك فـإذا زیــد " ، و " كّلمتــك تسـّد مســّد الخبـر ، واالســم بعـدها مبتــدأ ، وذلــك قولـك : " 

، ویقـول  ٢فإذا أخوك " وتأویل هذا : (جئت ففاجئني زید) ، و(كلمتك ففـاجئني أخـوك) " 

أیضًا : " (خرجت من الدار فإذا زید) ، فمعنى (إذا) ههنا المفاجئة ، فلـو قلـت علـى هـذا 

.  ٣" ذا زید قائمًا) كان جّیدًا ؛ ألّن معنى (فإذا زید) أي : فإذا زید قـد وافقنـي (خرجت فإ

، وهــو  ٤فكالمــه فــي هــذین الموضــعین یــدّل علــى أّنــه یــرى أّن إذا الفجائّیــة ظــرف مكــان 

بوقوعهـا خبـرًا رأي كثیر من النحویین كما سـبق . وقـد اسـتدّل القـائلون بأّنهـا ظـرف مكـان 

(خرجت فإذا زید) ، ولیس الخبر محذوف كما قال بعـض النحـویین عن الجّثة في مثل : 

  .  ٥، كما سیأتي 

                                                   
  .  ٢٣٢/ ٢ینظر : الكتاب ،   ١
  . ١٧٨/ ٣ینظر : المقتضب ،   ٢
  .  ٣٧٤/ ٣ینظر : المقتضب ،   ٣
  .  ٥٨ – ٥٧/ ٢ینظر : المقتضب ،   ٤
  .  ٨٨ – ٨٧/ ١، ومغني اللبیب ،  ٣٦٦، والجنى الداني ، ص  ٩٨/ ٤ینظر شرح المفّصل ،   ٥
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 ٦، وابن طاهر  ٥، وابن خروف  ٤، والزمخشري  ٣ ٢، والریاشي  ١ذهب الزّجاج 

إلـى أّن (إذا) الفجائّیـة ظـرف زمـان  ومـال إلیـه في اختیاره اآلخـر  ٧، وأبو علي الشلوبین 

من یرى صّحة هذا المذهب بأّن كونهـا ظـرف إبقـاء . وقد علل بعض  ٨بعض المحدثین 

لهـــا علـــى مـــا اســـتقّر فیهـــا ؛ ألّن مـــدلول المفاجـــأة أقـــرب إلـــى الزمـــان منـــه إلـــى المكـــان ، 

كمدلول الفعل الذي یدّل تضّمنًا على الزمان والحـدث ، ویـدّل علـى المكـان داللـة التزامیـة 

قولـــك : (خرجـــت فـــإذا األســـد  ، وجـــزء الشـــيء أقـــرب مّمـــا یـــدّل علیـــه التزامـــًا ، ففـــي نحـــو

بالباب) وقعت المفاجأة في لحظة زمان معّینة ، وهو زمن فتح الباب ، فالمفاجأة هي فـي 

لحظة فتح الباب ، وبروز األسد ، ال في مكانه ؛ ألّنه قد یكون في مكانه قبل فتح الباب 
فهـو عنـد  . أّما ما مّثل به من یرى أّنه ظـرف مكـان مـن قـولهم : (خرجـت فـإذا األسـد) ٩

                                                   
، وشرح التسهیل ،  ٩٤، والتسهیل ، ص  ١١٣٠/ ٢ینظر : النكت في تفسیر كتاب سیبویه ،   ١

،  ٦٠/ ١، والبحر المحیط ،  ٢٤٠/ ٢، وارتشاف الضرب ،  ١٠٣/ ١، وشرح الكافیة ،  ٢١٤/ ٢

  .  ٨٧/ ١، ومغني اللبیب ،  ٣٦٥والجنى الداني ، ص 
هـ ، كان ١٧٧د سنة ضل العّباس بن الفرج بن علي الریاشي البصري ، ولالریاشي ، هو : أبو الف  ٢

ن المبّرد وأخذ عوقرأ على المازني النحو واللغة ،وأیام العرب ، أخذ عنه األصمعي ، راویة للشعر ،

هـ ٢٥٧قتلته الزنج في الفتنة المشهورة بالبصرة سنة ،له كتاب " الخیل " ،" كتاب اإلبل " وغیرهما ، 

  .  ٢٧/ ٢،  ، والبغیة ٣٦٨ – ٣٧٦/ ٢، وٕانباه الرواة ،  ٤٦ – ٤٤/ ١٢، معجم األدباء ،  ، ینظر
،  ٢٥٩/ ٦، و  ٣٥٧/ ٤، و  ٦٠/ ١، والبحر المحیط ،  ٢٤٠/ ٢ینظر إرتشاف الضرب ،   ٣

  .   ٢٠٦/ ١، وهمع الهوامع ،  ٣٦٥والجنى الداني ، ص 
  .  ٢٠٦/ ١، وهمع الهوامع ،  ٤٦٩/ ١، واالتقان ،  ٨٧/ ١ینظر : مغني اللبیب ،   ٤
  .  ٣٦٥، والجنى الداني ، ص  ٢٤٠/ ٢ینظر : ارتشاف الضرب ،   ٥
  . ٣٦٥، والجنى الداني ، ص  ٢٤٠/ ٢ینظر : ارتشاف الضرب ،   ٦
  . ٤٧٢/ ١، وشفاء العلیل ،  ٥١١/ ١، والمساعد ،  ٢١٤/ ٢ینظر : شرح التسهیل ،   ٧
  .  ٢٠٠قرآن الكریم ، ص ینظر : الظروف الزمانیة في ال  ٨
  . ٢٠٠، والظروف الزمانیة  في القرآن الكریم ، ص  ٥١١/ ١ینظر : المساعد ،   ٩
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تقـدیره : (فـإذا حضـور ضـاف محـذوف علـى تقـدیر م –أعني الزجاج ومـن معـه  –هؤالء 

   . ١األسد) 

على صّحة ما ذهب إلیه من وقد أجاب بعضهم عن بعض ما احتّج به ابن مالك 

" أّما قوله : الثاني أّنها كلمة ال تقع إّال بین جملتـین :  ٢أّن إذا الفجائّیة حرف ، بما یلي 

  عترض علیه بـ(مذ) االسمّیة ، فإّنها تقع بین الجملتین . ... فم

أّمــا قولــه : الثالــث : أّنهــا كلمــة ال تلیهــا إال جملــة ابتدائّیــة ... فقــد اعتــرض علیــه 

  بأّن األخفش حكى أّن الفعل الماضي یلیها إذا صحب بـ(قد) . 

. فقد رّد بأّن أّنها لو كانت ظرفًا ألغنت عن خبر ما بعدها ..أّما قوله : السابع : 

القائـل بظرفیتهــا یلتــزم ذلــك ، وال خبــر محــذوف عنــده ، فــي نحــو : (فــإذا زیــد) ، وقــد ورد 

  نصب ما بعدها على الحال كسائر الظروف . 

أّما قوله : الثامن : أّنها لـو كانـت ظرفـًا لـم تقـع بعـدها (إّن) المكسـورة ... فأجـاب 

إّنمـا یمتنـع وقـوع (إّن) بعـدها إذا جعـل مـا  الشلوبین عنه بأّن هذا ال یلتزم ؛ ألّن الظروف

نع منــه ، وعلــى أن بعــد (إّن) عــامًال فیهــا ، وأّمــا علــى غیــر هــذا ، فــال یمتنــع ، إذ ال مــا

یكــون العامــل فــي الظــرف مــع الكســر الــذي فیــه (إّن) فــال حّجــة فــي كســر (إّن) ، بعــدها 

إّن العامـل محـذوف : على أّنها حرف ، وقال بعضهم بع تقریر اإلشكال في العامل فیها 

، ویكــون المحـذوف المبتــدأ  والجملــة  ، تقـدیره ( خرجــت فـإذا انطــالق عمـرو إّنــه منطلـق)

  مفّسرة للمحذوف ، داّلة علیه . 

دار نقاش مستفیض حول حقیقة (إذا) الفجائّیة ، نرى أّن المدرسة البصریة نفسـها 

یـرى أّنهـا ظـرف مكـان ،  قد انقسـمت إلـى فـریقین : فریـق یـرى أّنهـا ظـرف زمـان ، وفریـق

  بینما خالفتهم المدرسة الكوفیة ، والتي ترى أّنها حرف . 

نرى أّن الحجج والبراهین التي ساقها البصریون مدللین على أّنهـا ظـرف أدلّـة قوّیـة 

  ، ونرى صّحة ما ذهبوا إلیه في هذه المسألة . 

                                                   
  .  ٨٨/ ١، ومغني اللبیب ،  ٣٦٦ینظر : الجنى الداني ، ص   ١
  .  ٢١٤/ ٢ینظر : شرح التسهیل ،   ٢
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  املبحث الثاني 

  حقيقة (مهما) أأسم أم حرف ؟

  

 ي ، إذ زعــم أّنهـا قـد تـأتي حرفــًا (مهمــا) : اسـم خالفـًا للسـهیل: إّن  یقـول أبـو حّیـان

   : ١وهي أداة شرط ، وندر االستفهام بها في قول الشاعر 

  مهما لي اللیلة مهما لّیه 

  بنعلي وسربالیه دى أو                     

وزعــم بعضــهم : أّنهــا إذا كانــت اســم شــرط قــد تــأتي ظــرف زمــان . وفــي بســاطتها 

، وینبغـي أن یحمـل قـول من (ما ما) أو من (مه مـا) ، خـالف ذكـر فـي النحـو یبها وترك

    : ٢الشاعر 

  أماوّي مه من یستمع في صدیقه 

  أقاویل هذا الناس ماوي یندم                          

،  ٣علــى أّنــه ال تركیــب فیهــا ، بــل (مــه) بمعنــى اكفــف . و(مــن) هــي اســم شــرط 

شري قوله : " وهـذه الكلمـة فـي عـداد الكلمـات التـي یحّرفهـا مـن ونقل أبو حّیان عن الزمخ

 ال ید له في علم العربیة ، فیضعها غیر موضعها ، ویحسب (مهمـا) بمعنـى (متـى ومـا)

ویقول : (مهما جئتني أعطیتك) ، وهذا من وضعه ، ولیس من كـالم واضـع العربیـة فـي 

بمعنى الوقت  ٤ ...ْأِتَنا ِبِه ِمن آَیةٍ َمْهَما تَ  ... شيء ، ثّم یذهب فیفّسر قوله تعالى : 

، فیلحــد فــي آیــات اهللا تعــالى وهــو ال یشــعر ، وهــذا وأمثالــه مّمــا یوجــب الجثــو بــین یــدي 

                                                   
،  ١١٢الداني ، ص ، والجنى  ٤٤/ ٧البیت لعمرو بن ملقط الطائي ، ینظر : شرح المفّصل ،   ١

  . ٤٢٩/ ٥والدر المصون ، 
  .  ٤٣١/ ٥، و الدر المصون ،  ٨/ ٤لم اهتدي إلى قائله ، ینظر : شرح المفّصل ،   ٢
  . ٣٦٣/ ٤ینظر : البحر المحیط /   ٣
  من سورة األعراف .  ١٣٢اآلیة   ٤
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. الذي أنكره الزمخشري من أّن (مهما) ال تأتي ظرف زمان  ١الناظر في كتاب سیبویه " 

نیفه ، إّال أّنـه لـم یقصـر ، قد ذهب إلیه ابن ماله ، ذكـره فـي " التسـهیل " وغیـره مـن تصـا

د تـرد (مـا) و (مهمـا) ظرفـي زمـان . وقـال مدلولها على أّنها ظرف زمان ، بـل قـال : وقـ

  :  ٢في أرجوزته الطویلة المسماة بـ" الشافیة الكافیة " 

  وقد أتت مهما وما ظرفین في 

  شواهد من یعتصد بها كفي                      

النحویین یجعلون (ما) و(مهما) مثـل (مـن) فـي  وقال في شرح هذا البیت : جمیع

لــزوم التجــّرد عــن الظــرف ، مــع أّن اســتعمالها ظــرفین ثابــت فــي اســتعمال الفصــحاء مــن 

، وكفانـا الـرد علیـه العرب ، وأنشد أبیاتًا من العرب زعـم منهـا أّن مـا ومهمـا ظـرف زمـان 

كرنــا ذلــك فــي كتــاب " خ بــدر الــدین محمــد ، وقــد تأّولنــا نحــن بعضــها ، وذبنــه الشــیفیهــا ا

من تألیفنا ، وكفاه رّدًا نقله جمیع النحویین خالف ما قاله ، لكن التكمیل لشرح التسهیل " 

من یعاني علمًا یحتاج إلى مثوله بین یدي الشیوخ ، وأّما من فّسر (مهما) في اآلیة بأّنها 

  .  ٣ظرف زمان فهو كما قال الزمخشري : " ملحد في آیات اهللا 

،  ٥  ...َمْهَمــا َتْأِتَنــا ِبــِه ِمــن آَیــٍة  ... اآلیــة :   ٤بــاري عنــد إعرابــه یقــول األن

(مهمــا) فیهــا ثالثــة أوجــه : أحــدهما : أن یكــون أصــلها : (مــا مــا) ، و( مــا) فیهــا للشــرط 

زیــدت الذانیــة للتأكیــد ، ورّكبــت إحــداهما مــع األخــرى ، فاســتثقل اجتماعهمــا بلفــظ واحــد ، 

والثاني : أن یكون أصلها (مـه) بمعنـى اكفـف واسـكت (هاء) .  فأبدل من ألف ما األولى

، زیدت علیها (ما) التي للشرط ، وقیل : حدث فیهـا معنـى الشـرط بالتركیـب . والثالـث : 

                                                   
  . ١٠٧/ ٢ینظر : الكّشاف ،   ١
  .  ١٦٢٥/ ٣ینظر : شرح الكافیة الشافیة ،   ٢
  .  ٣٧٢ – ٣٧١/ ٤ینظر : البحر المحیط ،   ٣
  . ٣١٤البیان في إعراب غریب القرآن ، ص   ٤
  من سورة األعراف .  ١٣٢اآلیة   ٥
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أّال تكون مرّكبة ، بل هـي حـرف واحـد ؛ ألّن األصـل عـدم التركیـب ، وال مـانع أن تكـون 

  موضوعة على هذا المعنى من غیر تركیب . 

ان األوالن أشــهر م هــذا الوجــه ، و(مهمــا) : اســم ، والــدلیل علــى أّنهــا اســم والوجهــ

عود الضمیر إلیه في قوله تعالى : تأتنا به ، وهـو فـي موضـع نصـب بــ(تأتنا) علـى قـول 

من قال : (زیـدًا ضـربته) ، ویجـوز أن یكـون فـي موضـع رفـع علـى قـول مـن قـال : (زیـد 

َفَمـا َنْحـُن  ... رط قوله تعـالى : ـواب الشـوج زوم بـ(مهما) ؛ ألّنه شرط ،ـضربته) ؛ مج

  .  ١ ... َلَك ِبُمْؤِمِنینَ 

نالحــظ أّن األنبـــاري قـــد فّصــل فـــي (مهمـــا) وقــرر أّنهـــا اســـم ولیســت حـــرف ، بـــل 

  ونسبها من أین جاءت ، فنراه یوافق أبا حّیان في إعرابه لها . 

أّنه قال عنـد إعرابـه اآلیـة بري عن األنباري وأبا حّیان كثیرًا ، حیث كال یختلف الع

:  أحـدها : أّن (مـه)  ٢السابقة من سورة األعراف ، فقال في (مهما) : فیهـا ثالثـة أقـوال 

َما َیْفـَتِح اللَّـُه ِللنَّـاِس ِمـن رَّْحَمـٍة  بمعنى : اكفف ، و(ما) اسم للشرط ، كقوله تعالى : 

...  ٣  .  

زیدت في قوله تعالى لیها (ما) كما الثاني : أّنا أصل (مه) (ما) الشرطّیة زیدت ع

 : فإّما یأتیّنكم  ثّم أبدلت األلف األولى (هاء) لئال تتوالى كلمتان بلفظ واحد .  ٤ ،  

الثالث : إّنها بأسـرها كلمة واحدة غیر مـركبة ، وموضع االسـم علـى األقـوال كّلهـا 

 ٥القــرآن " )  نصــب ، (ونســب هــذا القـــول إلــى مّكــي القیســي فــي كتابــه " مشــكل إعــراب

  بـ(تأتنا) . والهاء في (به) تعود على ذلك االسم . 

                                                   
  من سورة األعراف .  ١٣٢اآلیة   ١
  . ٥٩٠/ ١ینظر : التبیان في إعراب القرآن ،   ٢
  .  من سورة فاطر ٢اآلیة   ٣
   من سورة البقرة . ٣٨اآلیة   ٤
  . ٣٢٧/ ١: مشكل إعراب القرآن ،  ینظر  ٥
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ــان یقــرون علــى أّن (مهمــا) اســم یــدّل علــى الظرفیــة   فااألنبــاري والعكبــري وأبــو حّی

ــي أرى أّنهــا اســم یــدّل علــى الظــرف ، بینمــا ین كــر ظرفیتهــا الزمخشــري وابــن مالــك ، ولعّل

  اء األجالء . وذلك لقّوة األدّلة التي ساقها أولئك العلم
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  املبحث الثالث 

  حقيقة (مع)

  

یقول أبو حّیان : " (مع) اسم معناه الصـحبة ، وتسـكینها ، قبـل حركـة لغـة ربیعـة 

وٕاذا لقیــت ألــف الــالم ، أو ألــف وغــنم ، قالــه الكســائي ، وٕاذا ســّكنت فاألصــّح أّنــه اســم ، 

ظرف مكان فیقع خبرًا الوصل ، فالفتح لغة عاّمة العرب ، والكسر لغة ربیعة . ویستعمل 

 عن الجّثة واألحداث ، وٕاذا أفرد نّون مفتوحًا ، وهي ثالثي األصـل مـن بـاب المقصـور إذ

ذاك ال من باب (ید) خالفًا لیونس ، وأكثر استعمال (معًا) حال ، نحو : جمیعـًا ، وهـي 

 ، وقـد سـأل أحمـد بـنأخّص من (جمیع) ؛ ألّنها تشرك في الزمان نّصـًا، وجمیـع تحتملـه 

: ( قام عبد اهللا وزیـد معـًا ، وقـام وعبـد اهللا وزیـد عن الفرق بین  ١یحیى ، أحمد بن قادم 

، وفـّرق ابــن یحیــى بـأّن (جمیعــًا) یكــون فلـم یــزل یــركض فیهـا إلــى اللیــل جمیعـًا) ، قــال : 

   .٢القیام في وقتین وفي وقت واحد ، وأّما إذا قلت (معًا) فیكون في وقت واحد " 

. (مــع) تــدّل علــى  ٣لغــة غــنم وربیعــة إســكان العــین (مْعكــم)  " وقــال أیضــًا : " 

َوَدَخَل َمَعـُه السِّـْجَن َفَتَیـاَن  على أّن الثالثة في قوله تعالى :دّل ـ؛ فالصحبة واستحداثها 

 یقـال : (دخـل فـالن معـي وخـرج معـي) أي : كـان ٥، أي سجنوا فـي سـاعة واحـدة  ٤ .

ولـو قلـت : (فرجعنـا معـا) اقتضـى المعنیـان ، زمـان . عمله كعملي ، وٕاال لـم یقترنـا فـي ال

  .  ٦االشتراك في الفعل واالقتران في الزمان 

                                                   
  ١٤١–١٤٠/ ١كي أیضًا أّن اسمه أحمد ،ینظر :البغیة ،وحمد بن عبد اهللا بن قادم النحوي ،مح   ١
  .  ٦٣ – ٦٢/ ١ینظر : البحر المحیط ،   ٢
  .  ٦٩/ ١المصدر السابق ،   ٣
  من سورة یوسف . ٣٦اآلیة   ٤
  . ٣٠٨/ ٥ینظر : البحر المحیط ،   ٥
  . ٢٤١/ ٧: البحر المحیط ، ینظر   ٦



 155

قال ابن عطّیة : (مع) ظرف بني على الفـتح ، وأّمـا إذا سـكنت العـین فـال خـالف 

في أّنه حرف جاء لمعنى . والصحیح أّنها ظرف فتحت العین أو سّكنت ، والتسـكین لغـة 

  .  ١لبعض العرب 

حـظ أّن نطقنــا اآلن لـــ(مع) هـو فــتح المــیم والعــین ، وذلـك خالفــًا ألولئــك األئّمــة نال

األجالء ، وال تفتح عینها إّال مع ألف الالم ، أو ألف الوصل ، والخالف في أّنها اسم أو 

  حرف نرى أّنا اسم حسب ما ساقه أبو حّیان من أدّلة وبراهین . 

                                                   
   ٨٠/ ٧،  ینظر : البحر المحیط  ١
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  املبحث الرابع

  (هنا ، وهناك ، وهنالك)

  

یقول أبو حّیان : " (هنا) : اسم إشارة للمكان القریب ، والتـزم فیـه الظرفیـة إّال أّنـه 

یجّر بحرف الجّر ، فـإن لحقتـه كـاف الخطـاب دّل علـى المكـان البعیـد ، وبنـو تمـیم تقـول 

(هنــاك) ، ویصــّح دخــول حــرف التنبیــه علیــه إذا لــم تكــن فیــه الــالم ، وقــد یــراد بهــا ظــرف 

  .  ١"  الزمان

ــا َأْســَلَفْت  اهللا تعــالى : قـال  ، (هنالــك) ظــرف  ٢ ... ُهَناِلــَك َتْبلُــو ُكــلُّ َنْفــٍس مَّ

هــو إشــارة إلــى الوقــت ، ُأســتعیر ظــرف المكــان مكـان ، أي : فــي ذلــك الموقــف . وقیــل : 

  .  ٣للزمان ، أي في ذلك الوقت 

 یقـــول الغالیینـــي : " ومـــن أســـماء اإلشـــارة مـــا هــــو خـــاص بالمكـــان ، فیشـــار إلـــى

  .  ٤المكان القریب ، بـ(هنا) ، وٕالى المتـوّسط بـ(هناك) ، وٕالى البعیـد بـ(هنالك) و(ثّم) " 

نــرى (هنــا) اســم إشــارة یشــار بــه إلــى المكــان القریــب والمتوّســط بـــ(هناك) ، والبعیــد 

  بـ(هنالك) ، وأّنها قد تستعار لتستخدم للظرف مكانًا كان أو زمانًا . 

                                                   
  .  ٤٣٣/ ٢ینظر : البحر المحیط ،   ١
  من سورة یونس . ٣٠اآلیة   ٢
  .  ٤٩٢/ ٢ینظر البحر المحیط ،   ٣
  .  ٩١/ ١ینظر : جامع الدروس العربیة ،   ٤
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  املبحث اخلامس

  وراء

  

روف المتوسطة التصّرف ، وتكـون بمعنـى : ـل أبو حّیان : " (وراء) : من الظیقو 

َوَكاَن َورَاءُهم مَِّلٌك  ... قال اهللا تعالى :  ١، وهو األشهر فیه " قّدام ، وبمعنى : خلف 

ــلَّ َســِفیَنٍة َغْصــًبا . قــرأ الجمهــور : (وراءهــم) وهــو لفــظ یطلــق علــى الخلــف  ٢  َیْأُخــُذ ُك

معناها هنـا أمـامهم ، وكـذا قـرأ ابـن عّبـاس وابـن جبیـر ، وكـون وراءهـم بمعنـى ، و واألمام 

أمامهم قول قتادة وأبي عبید وابن السكیت والزجاج ، وال خالف عند أهل اللغة أن (وراء) 

 ِمن َوَراِئِهْم َجَهـنَُّم  یجيء بمعنى (قّدام) ، وجاء في التنزیل ، والشعر ؛ قال تعـالى : 
َوِمن َورَاِئِهم َبْرَزٌخ  ...       ، وقال : ٤   َوِمن َوَرآِئِه َعَذاٌب َغِلیظٌ  ...  ، وقال : ٣

 ...  ٦. وقال لبید  ٥  :  

  ألیس ورائي إْن تراخْت منّیتي 

  لزوم العصا تحنى علیها األصابع                         

  :  ٧وقول سوار بن المضّرب السعدي 

   أیرجو بنو مروان سمعي وطاعتي

  وقومي تمیم والفالة ورائیا                         

  

                                                   
  .   ٤٩٣/ ٢ینظر البحر المحیط ،   ١
  من سورة الكهف .  ٧٩اآلیة   ٢
  من سورة الجاثیة  .  ١٠اآلیة   ٣
  سورة إبراهیم  .  من ١٧اآلیة   ٤
  من سورة المؤمنون  .  ١٠٠اآلیة   ٥
  .   ٧٠ینظر : دیوانه ، ص   ٦
    . ٥٣٧/ ٧ینظر : الدر المصون ،   ٧
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  :  ١وقال آخر 

  ألیس ورائي أن أدّب على العصا 

  فتأمن أعداء وتسأمني أهلي                         

وقـال ابـن عطّیـة : وقولــه (وراءهـم) عنـدي هـو علــى بابـه ؛ وذلـك أّن هـذه األلفــاظ 

أتي بعد هـو الـوراء وهـو مـا خلـف ، وذلـك بخـالف إّنما تجيء یراعى بها الزمن ، والذي ی

ما یظهر بادي الرأي ، ومن قرأ (أمامهم) أراد في المكان ، أي : إّنهم كانوا یسیرون إلـى 

بلدة ، وقال الفّراء : ال یجوز أن یقال للرجل بـین یـدیك هـو وراءك ، إّنمـا یجـوز ذلـك فـي 

ك برد شدید) ، و(بین یدیك برد شدید) (وراءالمواقیت من اللیالي واألیام والدهر ، تقول : 

، جاز الوجهان ؛ ألّن البرد إذا لحقك صار من ورائك ، وكأّنك إذا بلغته صار بین یدیك 

جاز هذا في اللغة ألّن ما بین یدیك ومـا قـّدامك إذا تـوارى عنـك فقـد صـار ، وقال : إّنما 

عنى أمـام علـى االتسـاع ؛ وراءك . وقال أبو علي الفارسي : " إّنما جاز استعمال وراء بم

ألّنهـــا جهـــة مقابلـــة لجهـــة ، ویجـــوز ذلـــك فـــي األجـــرام التـــي ال وجـــه لهـــا ، مثـــل حجـــرین 

 ٢ متقابلین كل واحد منهما وراء اآلخر ، وأكثر أهل اللغة على أّن (وراء) مـن األضـداد "

 .  

مـن ورائـه) قـال ، ( ٣  مِّن َوَرآِئـِه َجَهـنَُّم َوُیْسـَقى ِمـن مَّـاء َصـِدیدٍ  قال تعالى : 

  :  ٤األنباري : " أي من بعده " وقال الشاعر النابغة الذبیاني أبو عبیدة ، وابن 

  حلفت فلم أترك لنفسك ریبة 

  ولیس وراء اهللا للمرء مهرب                     

وقال أبو عبیدة أیضًا ، وقطرب ، والطبري ، وجماعة : (من ورائه) : ومن أمامه 

  :  ١بن الخشرم اخشري من بین یدیه ، وأنشد قول الشاعر هدبة ، وهو معنى قول الزم

                                                   
  .   ٥٣٧/ ٧البیت لعروة بن الورد ، ینظر : الدر المصون ،   ١
  .   ١٥٤/ ٦ینظر : البحر المحیط ،   ٢
  من سورة إبراهیم . ١٦یة اآل  ٣
  . ٤١٣/ ٥ینظر : البحر المحیط ،   ٤



 159

  عسى الكرب الذي أمسیت فیه 

  یكون وراءه فرج قریب                        

وهذا وصف حاله في الـدنیا ؛ ألّنـه مرصـد لجهـّنم ، فكأّنهـا بـین یدیـه ، وهـو علـى 

  :  ٢ شاعرشفیرها ، أو وصف حاله في اآلخرة ، حیث یبعث ویوفق . قال ال

  أیرجو بنو مروان سمعي وطاعتي 

  وقومي تمیم والفالة ورائیا                         

  :  ٣ وقال اآلخر

  ألیس ورائي إن تراخت منّیتي 

  لزوم العصا تحنى علیها األصابع                        

،  ووراء مــن األضــداد ، قالــه أبــو عبیــدة ، واألزهــري ، وقیــل : لــیس مــن األضــداد

، سـواء كـان أمامــك أم خلفـك ، وقیـل : بمعنــى وقـال ثعلـب : اسـم فاعــل لمـا تـوارى عنــك 

  .  ٤من خلفه ، أي : في طلبه ، كما تقول : األمر من ورائك ، أي : سوف یأتیك 

لقد ساق أبو حّیان في (وراء) من الحجج والبراهین وأقوال العلماء فیها ، أّكد فیهـا 

ول إّنهـا لیسـت نراه أیضًا ذكر األقـوال التـي تقـیه أذهب ، كما أّن معناه من األضداد ، وٕال

  من األضداد . 

                                                                                                                                                       
  .   ١٥٤/ ٦ینظر البحر المحیط ،   ١
  .   ٥٣٧/ ٧ینظر : الدر المصون ،   ٢
  .   ١٧٠ینظر : دیوان لبید ، ص   ٣
  .   ٤١٣/ ٥ینظر : البحر المحیط ،   ٤
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  الفصل الثاني 
ة  

ّ
  األفعال املبني

  

 : و    :  

  : تعدیة (أرى) الحلمیة إلى ثالثة مفاعیل .  المبحث األول

  : مجيء (ارتد) من أخوات (كان) . المبحث الثاني

  (ضرب) بباب (ظّن) . : إلحاق  المبحث الثالث 

  : مجيء (فتأ) تاّمة .  المبحث الرابع

  : نوع (لیس) .   المبحث الخامس
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  املبحث األول

  تعــدية  ( أرى )  احللميـة  إىل  ثالثة  مفاعيـل

  
  

یرى أبو حّیان عدم تعدیة (أرى) الحلمیة إلى ثالثة مفاعلیل ، وذلك خالفًا 

  . ١، تتعّدى إلى ثالثة  ) و(نبأ)لسیبویه ، الذي یرى أّن (أعلم) و(أرى

و  ما  یتعـّدى  فالمتعـدي :  ه ٠ر  معناه  إلى  متعـّد  والزم ینقســم  الفعل  باعتبا

وهو  یحتـاج  إلى  فاعل  یفعلـه ومفعـول   ٠أثره  فاعلـه ، ویتجاوزه  إلى المفعـول  به 

ى  المفعـول  به ،  و (الفعل  قوعـه  عل( الفعـل الواقع ) لو یسـمى أیضًا :و  ٠به یقع علیه 

ـدي إما متعـّد بنفسـه وٕاما متعـد والمتع  ٠ته  الفاعل  إلى  المفعول  به )  لمجاوز المجاوز

فالمتعـدي  بنفسـه :  ما  یصل  إلى  المفعـول  به  مباشرة  ویسمى  مفعـول   ٠بغیره 

اشرة  ویسمى  مفعوله  والمتعـدي  بغیره :  ما  یصل  إلى  المفعول  به  مب  ٠"صریحا" 

والمتعـدي  بغیره :  ما  یصل  إلى  المفعول  به  بواسـطة  حـرف  الجـر ،    ٠"صریحا" 

وینقسـم  المتعـدي  إلى  ثالثة  أقســام :  متعـد   ٠فعـوله  یسـمى  "غیر الصحیح"  وم

  ٠مفاعیل  الثة إلى  مفعـول  به  واحـد ،  ومتعـد  إلى  مفعـولین  ،  ومتعـد  إلى  ث

ولین لیس أصلهما  مبتدأ  مان :  قسم  :  ینصب  مفعمفعولین  قسفالمتعـدي  إلى 

  ٠م )وعلّـلبس  ، ومنح  ، وكسـا  ، وأ ، وسـأل ،( أعطى  واألفعال  هي : براً وخ

وب  أفعال  القل  ٠:  أفعـال  القـلوب ، وأفعـال التحویل ر :  على  قسـمین وقسـم  آخ

،    وتعـّلم  ودرى  ،  ووجد  ،  والفى  ( أرى  ،  علم ، مفعولین  هي : المتعـدیة إلى  

میت  وس  ٠،  وزعم ،  وهـّب )  وجعل ،  حجا ،  وعـدّ وظـّن ،  وخال  ،  وحسب  ، 

ولیس    ٠ب أفعـال  القـلوب :  ألنها  إدراك  بالحس  الباطن  ،  فمعانیها  قائمة  بالقلـ

ین  ،  بل  منه  ما  ینصب  مفعوال  واحـدا :  كعرف ،  ب  مفعولكل  فعل  قلبي  ینص

إلى  وتنقسـم  أفعـال  القلـوب    ٠وفهم  ،  ومنه  ما  هو  الزم  :  كحزن  وجبن 

                                                   
  . ٢٦٩/ ١ینظر : البحر المحیط ،   ١
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ن : رجحان ر  یفیـد  الظـعتقاد  الجازم ، ونوع  آخاالقسـمین هما :  أفعـال  الیقین وهو 

  .  ١ر وقــوع  األمـ

ودرى  هي :  أرى ،  وعلم  تنصـب مفعـولین  ، سـتة ،   أفعـال الیقین  هي  التي

وهي  التي  ) لكننا  من  هذه  األفـعال  السـتة  ســنتناول (أرى٠، تعلـّم ، وجـد ، ألفى 

أو بحسب  كـون  الیقین  بحسـب  الواقع  ، یوال فـرق  أن   ٠بمعنى  (علم  والمتعـّد )

وقد    ٠،  ألنه  یقین  بالنسبة  إلى  المعتقـداالعتقاد  الجازم ،  وٕان  خالف  الواقع 

، أي :   ٢  َوَنَراُه َقِریًبا  ِإنَُّهْم َیَرْوَنُه َبِعیًدا اجتـمع  األمران  في  قوله  تعالى : 

وٕانما فسـّر البعد باالمتناع ، ألن  ٠،ونعلمـه واقعـًا  ن  أن  البعث  ممتنع إنهـم  یعتقـدو 

یقینیة أي الومثل :( رأى )  ٠ي  االنتفاء ، والقرب في الحصولد فالبعـ العـرب تسـتعمل

یة ، فهي تنصـب الرؤیا)  المنامالتي  مصـدرها  (ى) الحلمیـة رأ(الیقینالتي  تفیـد 

ِإنِّي َأرَاِني ...  تعالى :قال  ،من  حیث اإلدراك  بالحس الباطنألنها  مثلهـا مفعولین؛

ة  والمفعول  الثاني :  جمل ل األول :  یاء  المتكلم فالمفـعو   ٣ ...َأْعِصُر َخْمًرا 

)  بصریة ،  أي  بمعنى  ( أبصر ورأى  بعینه ) ،  فإن  كانت (رأى ٠أعصـر خمرا 

رئة ) مثل : ( وٕان  كانت  بمعنى  ( إصابة  ال  ٠فهي  متعـدیة  إلى  مفعول واحـد 

  . ٤ل  واحـد  أیضًا أي :  أصاب  رئتـه  ،  تعـدت  إلى  مفعـو ضربه فرآه )  ، 

تعــدیة  ( أرى )  الحلمیة  إلة  ثالثة  مفاعیل  مســتدال   –رحمه اهللا  –ان یرى  أبو حی

على  بطالن  رأي  ابن  مالك بجـواز  حذف  المفعول  الثالث  معها ،  وهو  مما  ال 

وزعم  – رحمه اهللا –قال   ٠یجوز  حذفـه  مع  األفعـال  المتعـدیة  إلى  ثالثة  مفاعیل 

الحلمیة تتعـدى إلى ثالثة  كـ( أعلم)  وجعل من ذلك  قوله   )بعض النحویین أن(أرى

                                                   
لشـیخ  مصـطفي  الغالیینـي  ،  مراجعـة  أحمــد  إبـراهیم  زهـوة ،  دار  جـامع  الـدروس  العربیـة ،  ل  ١

  ٠ ١/٢٧م  ،  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الكتاب  العربي ،  بیروت  ،  لبنـان ،  الطبعـة  األولـى  
  ٠ارج من  سورة  المع  ٧،  ٦اآلیة    ٢
  ٠ف من سورة یوس  ٣٦اآلیة   ٣
  ٠ ٢٨ – ١/٢٧ر :  جامع  الدروس  العربیـة ،    ینظ  ٤
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عنـده  على  أنه  ) قلیالً (  ،  فانتصاب ١ ... ِإْذ ُیِریَكُهُم الّلُه ِفي َمَناِمَك َقِلیًال  تعالى:

یل  ،  مفعـول  ثالث ،  وجواز  حذف  هذا  المنصوب اقتصارا ( أي الحذف  دون  دل

المنام ) في  داً نقـول : ( رأیت  زیبدلیل )  یعطل  هذا  المذهب  ،  واختصارا  الحذف 

ال یجـوز ؛    صـاراً فحـذف  المفعـول  الثالث  اقت  ٠، و( أراني اهللا زیدا   في النـوم )

كتابه  " ، كما  في  حاالً ویعرب  هذا  المفعـول  الثالث   ٠بر في األصـل خألنه 

قد  نقل  كالم  ابن  وأما  في  كتابـه ( التذییل  والتكمیل )  ف  ٢الضرب "  ارتشاف 

    ٠ثم  أثنى  علیه  بأنه  ( شـاف وواف )  هیل التسـرح  مالك  في  ش

تعـدیة ( أرى  الحلمیة )  المسـألة أنه  یرى عدم  جواز إذن  رأى  أبي  حیـان  في  هذه  

   ٠إلى  ثالثة  مفاعیـل 

مفعوالت  ،  كقولـه  )  الحلمیة  تتعـدى  إلى  ثالثة لك  أن  ( أرى یرى  ابن  ما

)  في  محل  یریكهم( فالكاف  في،  ٣ ... ِإْذ ُیِریَكُهُم الّلُه ِفي َمَناِمَك َقِلیًال  :تعالى : 

)  و( قلیالً   غیبة  في  محل  نصب  مفعول  ثان وضمیر  النصب  مفعول  أول ، 

بـ (رأى)  )  الحلمیة ت  (أرىالعـرب  ألحقالحكم على أن  هذاى وقد بن  ٠مفعول  ثالث 

ونصبتهما  مفعولین  ،  ومنه  قول  الشاعر العلمیة فأدخلتهــا على  المبتـدأ أو الخـبر ، 
٤ :  

                                                   
  من سورة األنفـال . ٤٣اآلیة    ١
    . ٣/٨٣ینظـر :  ارتشاف  الضرب ،   ٢
  ٠من سورة األنفـال  ٤٣اآلیة    ٣

  

  
ــه ، ینظـــــر :  الكتــــاب   ٤ ،  ٢/٢٧٠قائلهــــا :  عمــــرو بــــن أحمــــر البــــاهلي یرثــــي  جماعــــة  مــــن قومــ

،  وشــرح  التســـهیل  ١/١٢٦،  واألمــالي  الشـــجریة  ١/٢٦٣والحماســـة البصــریة ٢/٣٧٨والخصــائص 

٢/٨٣     
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  أبو حنــش وطلق   ١ یؤرقني

  اال ــــر وآوانه أثوعمـ                            

  ـا أرهم رفقتي حتى إذا مــ

  تفـّرى اللیل وانخزل انخزاال                             

  ـورد   إذا أنا كالذي أجرى لـ

  الال بــ  فلم یـدرك إلى آل                            

فنصـب  بها  أسمین  معرفتین  هما :  ضمیر الغیبة  في  (آراهم)،  والثاني  

  ( رأى )  العلمیة لـزم  من  ذلك رىثبت  إجراء ( رأى )  الحلمیة مج (رفقتي) ، فإذا 

   ٢٠ النقـل ،  مع  مسـاعدة االسـتعمالتعـدیتها  إلى  ثالثة  بهمـزة 

عن تعـدیة ( أرى ) الحلمیة إلى ثالثة   –فیما وقفت علیه  –وعنـد  البحث 

... لِیًال ِإْذ ُیِریَكُهُم الّلُه ِفي َمَناِمَك قَ  :مفاعیل فقـد  وجـدت  من  أعـرب  قولـه تعالى : 

 فدل  على  أنهم   ٥ ،  وأبي السعود ٤ ) كالزمخشري) (حاالً یعـرب ( قلیالً   ٠ ٣ ،

والذي  أراه  عـدم    ٠ دى  إلى  ثالثة  مفاعیلن ( أرى )  الحلمیة  ال  تتعیـرون  أ

على   ٦أرى)  الحلمیة  إلى  ثالثة  مفاعیل ،  وذلك  ألن  النحویین  أجمعـوا تعـدیة (

أفعـال  القلوب باب  " الثاني والثالث" اقتصارًا في أحـد  المفعولین یجوز حذف   أنه  ال

  ٠برصلهما المبتـدأ والخأ وذلك ألن
                                                   

،  وآونـة :  جمـع  أوان ،  وهـو  الزمـان ،   ٣/٢٠٨یـؤرقني :  یســهرني  باللیـل ،  القـاموس ( أرق)   ١

،  انخـــزل :  تراجـــع  تثـــاقال ،   ٤/٣٧٤،  تفـــرى :  انشـــق القـــاموس ( فـــراء)  ٤/١٩٩القـــاموس ( أون) 

ــورد :  اإلشــــ ٣/٣٦٧القــــاموس (خــــزل)  القــــاموس ( ورد ) :    اء  واإلثیــــان إلیــــه راف  علــــى  المــــ،  والــ

    ٣/٣٣١راب ،  القاموس ( آل ) ،  و( آل ) :  سـ ٣٤٥ – ١/٣٤٤

    ٢/١٠٢شـرح التسـهیل ،   ٢

  ٠من سورة األنفـال  ٤٣اآلیة    ٣

  ٠ ٢/١٦١ینظـر :  الكشـاف   ٤

  ٤/٢٥ینظـر :  تفسـیر أبي  السـعود ،    ٥
  ١/٢٦٠ریح ینظر:  التص  ٦
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  بحث الثاني ملا

  جمىء  ( ارتـد )  من  أخـوات  ( كان )

  
  

( كان)  لذا   ١أن ( ارتد )  لیست من أخوات  –رحمه اهللا  –یرى  أبو  حیـان 

َفَلمَّا َأن َجاء اْلَبِشیُر َأْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ    من  قولـه  تعالى :أعـرب  (بصیرا)  

ثم  ٠عـدها من  أخوات  ( كان )اإلعـراب خالف من ، وهو بهذا ، حال  ٢ َبِصیرًا 

  .   ٣)  وعـّدها  من  أخوات  (كان) لحسـان( النكت اه خالف هذا الرأي  في كتابه نجـد

 ٧والسیوطي   ٦والجامي   ٥،  ومنهم :  ابن  مالك  ٤ یعـد  بعض  النحویین

قالـوا :  ألنه  مطـاوع (  بمعنى (صار) ، (ارتد)  من أخوات  (كان) ،   ٨واالشموني 

َودَّ َكِثیٌر مِّْن َأْهِل اْلِكتَاِب َلْو َیُردُّوَنُكم مِّن َبْعِد   بمعنى (صیر) ،  كقولـه تعالى :  رّد )

  .  ٩ ِإیَماِنُكْم ُكفَّارًا 

  

                                                   
  ٥/٣٤٦البحر المحیط ،   ینظـر :  ١
  من سورة  یوسف  ٩٦اآلیة  الكریمة   ٢
   ٦٧ ینظـر :  النكت الحسـان ، ص  ٣
  ٢/٢٩٠ینظــر:  شـرح الكافیة   ٤
  ١/٣٩١افیة ، وشـرح  الكافیة الش ١/٣٤٧هیل ،  وشرح  التسـ ٥٣ینظـر :  التسـهیل   ٥
   ٢/٢٠١یائیة ضینظـر :  الفوائـد  ال  ٦
  ١/١١٢ع الهـوامع ینظـر :  همـ  ٧
  ١/٢٤٠ینظـر :  شـرح األلفیة   ٨
  . من سورة البقـرة  ١٠٩اآلیة  الكریمة   ٩
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  :   ١وقول  الشـاعر  

  فرّد  شـعورهّن السـود بیضا   

  ورّد وجوههّن البیض سـودا                            

َفَلمَّا َأن َجاء اْلَبِشیُر   قولـه  تعالى : قالوا : ومن  مجیئها عاملـة عمل  كان 

 ٣ ربین  كالنحاسالمعذهب  جماعة من وقد   ، ٢ ِصیًرا َأْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ بَ 

ونقـول   ٠)  في  هذه  اآلیة  حـال (بصیراً إلى أن  ٥ بريوالعك،  ٤الب ومكي  بن أبي ط

ب إلیـه  أبو حیـان  ذه أن ما  -(ارتد) ؟  ن  فأین  خـبر لمن  أعربها  من  أخوات  كا

والدلیـل  على  ذلك  ٠وابهو  الص  ت  من  أخـوات  (كان))  لیسـفي  إعراب (ارتد

أبو  إلیـهبر (ارتد)  فنقـول  أن  ما  ذهب خـم لـ (بصیرا) حـال لم یوضحوا لنا رابهإع

  ٠وابالصال هو حیـان في إعرابها  ح

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
،  وشـرح   ١٤٤اهللا بن  الزبیر  ینسب هذا  البیت  لعبد اهللا  بن  الزبیر ،  ینظـر :  شـعر عبد  ١

لى الكمیت بن ضًا إی،  كما  نسب أ  ٢/٤١٧،  والعیني    ٢/٩٤١دیوان  الحماسـة  للمرزوقي  

فضالـة  بن  شـریك ،  ینظـر : إلى    ،  كما  نسب  أیضاً  ٣/١١٥ینظـر:  األمالي  معروف ، 

،  وشـفاء  العلیل    ١/٣٤٧وقد جاء  دون  نسبة  في  شرح  التسـهیل  – ٣٠٩معجم  الشـعراء 

  ٠ ٣/٢١٩،  ولسـان  العـرب ( سـمد )   ١/٣١٢
   ٠سـف من سورة یو   ٩٦اآلیة الكریمة   ٢
  ٣/٣٤٥ینظر : إعـراب القـرآن  للنحاس   ٣
  ١/٣٩٤ینظـر :  مشكل إعـراب  القـرآن    ٤
   ٢/٧٤٥ر :  التبیـان  في إعـراب  القـرآن ینظـ  ٥
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  املبحث الثالث 

  جمـيء (  فتـأ )  تامـة

  
  

كما  ذكر   ١ وأطفأهي التي بمعنى سـكن فتـأ  بالتاء  یقـول أبو  حیان :  أن

، فقـد صحف الثاء بثالث بالتاء  باثنیین  وشـرح (فتأ)  بسـكن   ٢ أصحـاب  المعاجم

 وقد  ذكر  في  كتابه :  التذییل  والتكمیل  أنه  كشف  وفتش  في  الصحاح واطفأ ، 

كسر أو  أطفأ ،  كـون  تامة  بمعنى سـكن أو ذكـر ( فتأ )  توالمحكـم، فلم یجـد  أحدهما 

   ٠ ٣ ا  ذكـروا  ذلك  في  مادة  (فثأ)وٕانمـ

ویشـترط  لعملها  أن  تكون  مسـبوقة  ( فتأ ) من  أخـوات  ( كان ) ، وهي  

 ٠فـتأ  یفتــأ    كمنع  یمنـع بنفي  أو  نهي  أو  دعـاء  ،  وفیها  لغات ،  منها :  

ى  سـّكن  وأطفـأ  أن  ( فتأ )  في  هذه  اللغة  تأتي  تامـة ،  بمعن ٤ویرى  ابن  مالك 

قف علیه ) ،  ه  جمع  اللغات  المشـكلة  ( لم أ،  وعـزا  ذلك  إلى  الفـراء  في  كتـاب

َتاهللا َتْفتَُأ تَْذُكُر  ومن ذلك  قوله تعالى : ٥٠كما  عزا  ذلك  إلى  الفـراء  ابن  القطـاع 

،   ٢والدمامییني ،  ١رأیه  هذا  الفیروز  أبادي ابن مالك  في وتبع    ٦ ... ُیوُسَف 

   ٠إلى  أن  ( فتـأ )  ال  تكون  إال  ناقصـة  ٤ ،  وذهب  الرضي ٣والصبان 

                                                   
   ٥/٣٢٧ینظـر :  البحر المحیط   ١
،  والتكملة والذیل الصلة  ١/١٢٠،  ولسان العـرب  ١٥١ – ١٥/١٥٠ینظـر :  تهـذیب  اللغة   ٢

واألفعال البن  ،  ١/٩٥وتاج العروس   ١/٢٣المحیط ،  والقاموس  ١/٦٢،  والصحاح   ١/٣٧

   ١٤٦القوطیة ، 
  ب  نسخة ( االسكولایر ) ٢/١٢٤التذییل  والتكمیل   ٣
  ١/٣٤٣،  وشرح  التســهیل   ٥٣ینظـر :  التسـهیل   ٤
  ٢/٤٨٢ینظـر :  األفعـال   ٥
  . فمن سورة یوس ٨٥الكریمة اآلیة   ٦
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واتهمـه   ه  في  اعـتراضه  على ابن  مالك حیـان  من غلطـوقد  أتى  بعـد  أبي 

  وره ،ابن  مالك  المنبئة  عن  قص  علىحامالته من  تبأن  هذا  ٥أبو عبد اهللا الفاسي

  )  عن  ابن  مالكفي  مــادة (فتأ ٦ القاموس  المحیطالفیروز  أبادي  في   فقد  نقل

كسـر  وأطفأ  ،  وحكـم  وعزاه  للفـراء  بأنها  بمعنى   ،في  كتابه  اللغات  المشــكلة

حیـان على  تراض أبي كما  قال  الدمامییني  بعد  حكایة  اع  ٠على  ذلك  بالصحة 

نع  أن  تكـون  المادتان  قد  توافقتـا  على  هذا  المعنى ،  : " ولیس  بممت ٧ابن  مالك

ثم  ذكر  أنه  ینسـب  البن  مالك  كتاب  صغیر   ٠وفي  اللغة  من  ذلك  كثیر "  

   ٠سـماه  ما  اختلف  إعجامه  واتفـق  إفهامه ،  وفیه  أن  من  ذلك  ( فتأ ) و ( فثأ )

ى  أن  (فتأ)  تكون  تامة  بمعنى  سـكن  والذي  أراه  ما  ذكــره  ابن  مالك  عل

وأطفـأ  وال  اعتداد  باعتراض  أبي  حیـان  علیه ،  فإن  من  حفظ  حجة  على  من  

  ٠لم  یحفــظ ،  فما  دام  أن  هذا  ثابت  عن  العـرب ،  وجب  المصـیر  إلیه 

                                                                                                                                                       
  ١/٢٣ینظر : القاموس المحیـط   ١
  . ١٨٣ – ١٨١/ ٣ینظر : تعلیق الفرائد ،   ٢
  .  ٢٧٧/ ١ینظر : حاشیة الصّبان على األشموني ،   ٣
  ٢/٢٩٢ینظـر :  شـرح  الكافیـة   ٤
  . ٩٥/ ١ینظر : تاج العروس ،    ٥
  . ٢٣/ ١ینظر : القاموس المحیط ،    ٦
   . ١٨٢/ ٣فرائد ، ینظر : تعلیق ال  ٧
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  املبحث الرابع

  ـس )نــــــوع ( ليـ

  

ألبي بكر بن   خالفاً   : " (لیس)  فعل  ماضٍ  ١ یقـول  أبو  حیـان  عن ( لیس )

  ٠شـقیر  وللفارسي  في  أحـد  قولیـه ،  إذ  زعما  أنها  حـرف  نفي  مثل  ( ما ) 

  ٥ري ـوالصیم  ٤والمبرد  ٣ ویهــذهب  سـیب  ٢ن الحلبي ـي  هذا  تلمیذه  السـمیـوتبعـه  ف

 ١٠ي ــ*  والحیـدرة الیمن ٩الخشـاب  وابن  ٨والزمخشري   ٧وابن  بابشاذ   ٦وابن  جني 

وابن  أبي    ٢والرضي  ١ وابن عصفـور ١٢الحاجب وابـن            ١١ش ـن  یعیـواب

                                                   
    ١/٣٣٨ینظـر :  البحر المحیط   ١
  ٢/٧٥ینظـر :  الدر  المصون   ٢
  ٢/٣٧،  ١/٤٥الكتـاب   ٣
  ١٩٠،  ٤/٨٧المقتضب   ٤
    ١/١٧٥التبصـرة والتذكـرة   ٥
  ٨٥اللمـع ، ص   ٦
  ٢/٣٥٠شـرح المقـدمة المحسـبة   ٧
    ٢٦٩ – ١/٢٦٨المفصـل   ٨
    ١٢٦ المرتجل ص  ٩

د عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن أحمـــد بـــن الخشــــاب النحـــوي ،  قـــرأ  األدب  * ابــن الخشــــاب :  هـــو  أبـــو محمـــ

ـــــمع  الحــدیث  مـن  ابـي  الغنــائم ،  ولــم  یـزل  یقــرأ  حتــى   علـى  أبـي منصـور الجــوالیقي  وغیـره ،  وسـ

عـال  علـى  أقرانـه ،  تخـــرج  بـه  جماعـة  كــابي  ســعد الســمعاني  وأبـي  أحمـــد  بـن  ســكینة  ،  تــوفي 

الــرد  علــى  ابــن  هـــ لــه :  المرتجــل  فــي  شــرح  الجمــل  ،  وشـــرح  اللمـــع  البــن  جنــي ،  و ٥٦٧ســـنة 

، معجــم  األدبــاء ،  ١٠٤ – ٣/١٠٢ینظـــر :  وفیــان األعیــان   ٠رح  الجمـــل  وغیرهـــا بابشـــاذ  فــي  شــ

  ٠ ٣١ – ٢/٢٩والبغیة ،  ١٠٣ – ٢/٩٩وانباه الرواه  ،  ٥٣ – ١٢/٤٧
  ١/٣٢٣كل كشف المش  ١٠
    ١١٢ – ٧/١١١ل شرح المفص  ١١
    ٢٠٦الكافیـة  ١٢
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إلى  أنها  فعـل  ال  یتصـرف ،   ٥وابن  هشـام   ٤وابن  جمعـة الموصلي  ٣الربیع 

  .  ٧،  كما  عـزي  إلى  البصریین   ٦وعـزي  هذا المذهـب  إلى  األكثرین 

  على  ذلك  بما یلي : ٨واسـتدلـوا 

/ اتصـال الضمیر المرفوع  به ،  وال یتصل  إال  بفعـل  ،  كقولك :  لسـت  ولسـنا ١  

ولسـتم  ولسـتن  ولسـتما  وما  أشــبه  ذلك ،  فهـو  كقولك : ضربت  وضربنا  وضربتم  

یر  النصب  أما  الحرف  فیتصل  به  ضم  ٠وضربتن وضـــربتما  وما أشبه  ذلك 

  ٠والجر ،  كقولك :  إنه  ،  وانك  ،  وبه  وبك

ا ، وعبد اهللا لیس  راكبًا  كقولك :  زید  لیس  ذاهبً / اسـتتار  المضمر  الفاعل  فیه ،  ٢

٠    

  ٠/أن  آخـرها  مفتوح  كما  في  أواخـر  األفعـال  الماضیة ٣

نحـو :  لیـسـت  هند قائمة ،  كما /أنها  تلحقهـا  تاء  التأنیث  سـاكنة  وصال  ووقفا  ٤

تقول :  كانت  هند  قائمة ،  فلما  وجـد  فیها  ما ال یكون  إال  في  األفعال  ،  دل  

  ٠على  أنها  فعـل 

                                                                                                                                                       
    ٣٧٩ – ١/٣٧٨ل شـرح الجم ١
  ٢/٢٩٦رح الكافیة ش  ٢
  ١/٢١٠الملخـص في  ضبط قوانین العربیـة   ٣
  ٢/٨٥٧شـرح ألفیة ابن معـط   ٤
  ١/٢٩٣مغني اللبیب    ٥
  ٢/٢٩٦رح الكافیـة ش  ٦
  . ٥٧، ص ،  وشـرح اللمـع  للعكـبري   ٧ الالمات ص  ٧

،  والتبیــین  ٢/٣٥٠، وشــرح المقدمــة  المحســبة  ٨، والالمــات  ١٩٠،  ٤/٨٧ینظـــر:  المقتضــب    ٨

ــل   ١٢٦،  والمرتجـــــــل   ٣٠٩ – ٣٠٨ ـــرح  المفصـــــ ، وشـــــــرح  الجمـــــــل البـــــــن  ١١٢ – ٧/١١١، وشــــ

  ٠ ٢/٢٩٦،  وشرح الكافیـة  ١/٣٧٩عصفور 
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ـــ/ تفسـیرها  للفعـل  في  مثل :  أزیـدا  ل٥ ــ دًا منصوب  بإضمار  فعـل  سـت  مثلـه ،  فزیـ

:  أخالـفت  زیـدا  لست  مثله ،  فلوال  أنها  فعـل ، ه  قال كأنـدل  علیـه  ( لیس ) ،  

  لما  فسرت فعـًال .

إلى   ٣*  وجماعة ٢أحـد  قولیـه  وابن شـقیر   ١وذهـب  أبو  علي  الفارسي  في 

القول  بحرفیة  لیس  إلى    ٤وقد  نسـب  الزجاجي   ٠أنها  حـرف  بمنزلة  ( ما )

تابه  معاني القـرآن ،  حیث قال : "ألن (لیس)  راء  ،  وهو  مخالـف  لما  في  كالف

فعل  یقبل  المضمر ، كقـولك ؛ لست  ولسـنا"  ویقول : " وربما  اجترأت  العــرب  على  

تغییر  بعـــض اللغـة  إذا  كان  الفعل  ال  ینالـه  قد  ،  قالـوا  :  لسـتم  تریدون  ،  ثم  

   ٥ فعل  ال  یتصـرف"واء   ألنه  لیسـوا  سـیقولون :  لیس  و 

القـول بحرفیة  ( لیس ) إلى  ابن  السـراج  ٧وابن  هشـام   ٦ كما  نسـب  المرادي

حیث  قال :    ي  كتابه :  األصول  في  النحـو ،  ولكن  هذه  النسـبة  مخالفـة  لما  ف

، "فأما ( لیس ) ،  فالدلیل  على  أنها  فعل  وٕان  كانت  ال  تتصرف  تصرف الفعل  

قولك :  لست  كما  تقول  ضربت ،  ولستما  كضربتما ،  ولسنا  كضربنا ،  ولسن  

                                                   
ــــات   ١ ـــائل الجلی ، ورصــــف   ١٠اإلعــــراب بیــــات المشـــــكلة ، وشــــرح األ ٢٧٠ – ٢١٠ینظـــــر : المسـ

  ١/٢٩٣، ومغني اللبیب  ٤٥٩الداني  ، والجنى ١/٣٣٨،  والبحر المحیط  ٣٦٨المباني 
  ١/٢٩٣، ومغني اللبیب  ٤٥٩، والجنى الداني  ١/٣٣٨ینظـر : البحر المحیط   ٢

 بغـداديبـن القـزح  بـن  شــقیر  النحـوي ،      *وابن شـقیر هو :  أبو بكر أحمد بن الحسن بن العبـاس

لــه  مختصــر    ٠هـــ  ٣١٧فــي  طبقــة ابــن الســراج  ،  روى  عنــه  أبــوبكر بــن شـــاذان ،  تــوفي  ســنة 

  ٠ ١/٣٠٢ ینظـر : البغیة  –في  النحو ،  والمذكر والمؤنث  ،  والمقصور  والممدود 
  ٠ ١/٢٩٣ینظـر : مغني اللبیب   ٣
  ٠ ٧ ینظـر : الالمات ص  ٤
  ٢/٤٣معاني  القـرآن  للزجاجي ،    ٥
  ٤٥٩ ،الجنى  الداني   ٦
  ١/٢٩٣ ،مغني  اللبیب   ٧
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اهللا ذاهبة  ،  كقولك  :   كضربن  ولسـتّن  كضربتن ،  ولیسوا  كضربوا ولیست  أمة 

   ١ " ـداً ضربت أمة  اهللا  زی

  یـرى  حرفیتها  بما  یلي :من   ٢ وقد  اســتدل  بعض

  ٠يء  من  األفعـال  لسكون  ثانیه / أنه  لیس  على  وزن  ش١

فلم   / أنه  لم  یجيء  منها  اسم  فاعل  وال اسم  مفعـول  وال  لفظ  المستقبل  ، ٢

   ٠كما  قیل :  باع  یبیع  فهو  بائع  ومبیع یقـل :  ال یس  ، وملیس ، ویلیس  ، 

واحد   و(لیس)  ال  تدل علىوالزمان ،  / أن  الفعل  موضوع  إلثبـات  الحدث ٣

  ٠منهما ،  وٕانما  تنفیهما  كـ (ما)  النافیــة 

ة ،  كقولك  :  ما  أحسن  تكون  صلة  لـ (ما)  المصدری أن  (لیس)  ال  یصح  أن/ ٤

  ٠زید  قائما ،  ولو  كانت  فعـال  ،  لصح  أن  تكون  صلـة  لـ (ما ) ما لیس

   ٠مـات  الفعلأدلـة  عالتدخل  علیها  ( قد ) ، وهي  من / أنها  ال  ٥

یـرى  فعلیتهـا  عما  اسـتدل  به  من  یرى  حرفیتها  من  ٣ وقد  أجـاب  بعض

  بما  یلي :

أن  تكون  مخففة  من  یحتمل  على  وزن  الفعل  في  اللفـظ  ، / أن  كونها  لیست  ١

و(فعل)  قد  تخفف    ٤فتكون  في  األصل ( لیس ) نحو :  صـید  البعیـر  ( فعل ) ،

كون  الضم  والكسر إلى  السفیقـال ( فعل ) ،  كما  أن  العـرب  من  یفـر  من  ، 

  ٠ذ )عضـد)  ( عضد ) ،  وفي  ( فخد فخفیقـول  في  (،  تخفیفاً 

                                                   
  ٢/٢٢٨األصول  في  النحـو ،    ١
وشـــرح   ٣١١ – ٣١٠،  والتبیــین  ٢٧٠ – ٢١٠،  والمســائل  الحلبیـات  ٨ – ٧ینظــر :  الالمــات   ٢

  ٠ ١/٣٧٨،  وشرح  الجمل  البن عصفــور  ١١٢المفصل /
، وشـرح الجمـل  ٧/١١٢،  وشـرح  المفصـل  ٣١٤ – ٣١١، والتبیـین  ١٠ – ٨ینظــر :  الالمـات    ٣

  ٠ ٣٧٩ – ١/٣٧٨البن عصفـور 
    ١/٣٠٩( صید )  داء یصیب اإلبل  فتسـیل أنوفها ،  القاموس  ٤
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وكفعل  األفعال  ما هو بهذه  الصورة  فإنه  قد  وجد  من  أما  كونها  ال  تتصرف  ،/٢

ا  أنه  لما  نفي  بها ،  ونعم  وبئس ،  كموعسى  ،   و :  ما  أحسن  زیـداً عجـب نحالت

  ٠من  التصرفضارعت حروف  المعاني النافیـة ، فمنعت 

فإن   فال  یسلم  بذلك  مطلقا   ٠٠ان / أما  كون  الفعـل  یدل  على  الحدث  والزم٣

من  األفعال  ما یدل  على  النفي  فقـط  مثل :  أمسـك  عن  الفعل  وكف  عنه ،  

،  فإن  ذلك  كلـه  یدل  على  النفي  ،  وهي  أفعـال  بال  خالف ؛   وترك  وصـام

ولو  سـّلم  ذلك ،  فلیسـت  فعـال  حقیقیـًا  ،  بل  هي  فعـل  لفظي  یجـري  علیه  حكـم  

  ٠الحقیقي  في  العمـل

/ أما  كونها  ال  تدخل  علیها ( قد ) وهي من عالمات  الفعل ،  فإن  (حبذا) وفعل  ٤

  ٠عجـب  ال  تدخل  علیها  ( قد ) وهي  أفعــالالت

/ أما  امتنـاع  كونها  صلـة لـ ( ما )  المصــدریة  ؛  فألنها  وضعت على النفي  ٦

   ٠كالحـرف ،  فال یكون  منها  مصـدر

وجدت  وسـطًا في هذه المســـألة ، وهوأن (لیس) إذا  مذهبـاً  ١ وقد  اتخـذ  المالقي

اص  األفعـال  ،  وذلك  إذا  دخلت  على  الجملة  الفعلیـة ،  بغیر  خاصیة  من  خو 

  : ٢فهي  حـرف  ال غیر كـ (ما) النافیـة ،  كقول  الشـاعر 

  یهـدى  كتائب  خضرا  لیس یعصمها   

   ١ امأبتـدار  إلى  مـوت  بإلجــإال                 

                                                   
  .   ٣٧٠ – ٣٦٩رصف المباني ، ص   ١

ــر : دیوانــــه ، ص   ٢ ، والجنــــى  ٣٦٩، ورصــــف المبــــاني ، ص  ١٠٦قائلـــه النابغــــة الــــذبیاني ، ینظــ

    . ٤٦٠الداني ، ص 
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   ٠األفعـال فیها   خواصوٕاذا  وجدت  بشيء من  خواص األفعـال  ، فهي فعـل ؛ لوجود 

وغیرهـم  من  العلماء رد  إلیه  أبو حیـان وسـیبویه والمبـما ذهـب  أراه  والذي

  ٠ـاصاغوهاألجالء الذین  قالوا أنها فعل  ولقوة الحجج  والبراهین  التي 

                                                                                                                                                       
. االبتداء : من  ١٢١/ ١الكتائب : جمع كتیبة ، وهي الجماعة من الجیش ، القاموس (كتب) ،   ١

. اإللجام ، من ألجم الداّبة : أي ألبسها اللجام ،  ٣٦٩/ ١ابتدره : أي عاجله ، القاموس (بدر) ، 

  . ١٧٤/ ٤القاموس (لجم) 
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  املبحث اخلامس

( 
ّ
  إحلـاق  ( ضرب )  ببـاب  ( ظـن

  

(ظن) ،  حیث  قال : "  اب یـان  عـدم  إلحاق  ( ضرب ) ببیـرى  أبو ح

  ١ فیتعـدى  إلى  اثنین"صح  أن (ضرب)  ال یكون  من باب (ظن)  وأخواتها ، واأل

(ظن)  أم  ال ؟ على  ثالثـة  اختلـف  النحویون  في (ضرب) ، أتأتي  من  باب 

  مذاهـب :

 ر) فتتعدى  إلى (صیّ  الباب  إذا كانت مع المثل،  بمعنىهذا من  أنها ذهب  قوم  إلى 

ومن   ٥ یوطيوالس ٤ والدمامیني،  ٣  والعكبري،  ٢ الزمخشري ومن  هؤالءولین ، مفع

،  وقوله  تعالى : ٦  َأَلْم َتَر َكْیَف َضَرَب الّلُه َمَثًال َكِلَمًة َطیَِّبًة   تعالى :أدلتهم  قوله 

  َماء َواْضِرْب َلُهم مََّثَل اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َكَماء َأنَزْلَناُه ِمَن  وقولـه  تعالى :  ٧ ... السَّ

   ٠  ٨  ...َوَضَرَب الّلُه َمَثًال رَُّجَلْیِن َأَحُدُهَما 

أبي  وذهب قوم إلى أّنها  بمعنى (صیر) مع غیر المثل ، ومن هؤالء  ابن 

ضربت الفضة ثل قولهم :(الم، ومن  أمثلـة مجیئهـا بهـذا  المعنى مع غیر  ٩ الربیع

   ٠)) ، وضربت  الذهـب  سـواراً  الطین  خزفاً  بت) ،  و(ضر  اً خاتم

                                                   
  ١/١٢٢ینظـر :  البحر المحیـط ،   ١
  ٢/٣٧٦كشاف  ینظـر :  ال  ٢
  ٢/٨٥٠ینظــر:  التبیـان  في  إعراب  القـرآن ،   ٣
  ٤/١٥٨ینظـر :  تعلیـق  الفوائد   ٤
  ١/١٥٠ینظـر :  همـع  الهوامع   ٥
  من  سورة  إبراهیم  ٢٤اآلیة  الكریمة    ٦
  من سورة  الكهـف  ٤٥اآلیة  الكریمة    ٧
  من  سورة  النحـل  ٧٦اآلیة  الكریمة    ٨
   ٦٣ – ٣/٦٢الضرب ،  وارتشـاف  ١/٣٣٤:  البسـیط   ینظـر  ٩
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الذي  رّد   ١مالك ذهـب  قوم  إلى أنها ال تكـون من هذا  الباب ، ومنهم ابن و 

من باب ظن  بقولـه :  ( المثل)وا (ضرب) معالذین  جعلب  المذهب  األول أصحاعلى 

،  ٢  ...َفاْسَتِمُعوا َلُه  ُضِرَب َمَثلٌ ...  لقولـه تعالى : تلحـق بها ،  أالوالصواب أن 

  وال  یفعل  ذلك فاعلـه ،  واكتفت  بمرفوعها  فبنى  (ضرب)  المذكورة  لما  لم  یسم

لكن  أجاب  الدمامییني  عما  ذكـره  ابن  مالك  بقولـه :  من أفعـال  هذا الباب   بشيء

فقد  یكـون   ل  ، ذكـر  المفعـول  األو  ـر  ؛  ألن  غایة  ما  فیه  عـدم"  وفیه  نظ

واألصل  (ضربنا  ما سنذكر مثال)  ،  ثم  حذف  المفعـول  األول ،  محذوفًا  لدلیل  ، 

  .   ٣وأقیم  الثاني  مقام  الفاعـل  عند  بناء  الفعل  للمجهـول 

ْلَناهُ َواْضِرْب َلُهم مََّثَل اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َكَماء أَنزَ   أعـرب  أبو حیـان  قولـه  تعالى : 

،  قال : " وأقول :  إن ( كماء)  في  موضع  المفعول  الثاني   ٤  ... ِمَن السََّماء 

فقد  خالـف  قولـه  األول    ٥ وصیّر لهم  مثل  الحیاة  الدنیا)،  أي : (  لقـوله "واضرب"

  بشـأن  (ضرب)  وذلك  عند  التطبیق . 

لة  ولكنــه  جاء  لیخالـف  عن  اتخـذ  أبو حیـان  رأیا  له  في  هذه  المسـأ

:  وله بمثابـة  المفعـول الثاني لق أعـرب  (كماء) اآلیات  خاصة  عندما طبیق  على الت

یسـت ذهب  إلیـه  ابن  مالك :  بأنها  لوالصواب  عندي  رأیه  األول وما  ٠(واضرب) 

ولها من  معیناً  تعمـل  عمـالً  ال  كثیرة من  هذا  الباب ، علما  بأن  هنالك  أفعـ

 ٠ر  ولكنها  لیسـت  كذلك آخي  تجعلها أن تعمـل عمـًال المعـان

                                                   
  ٢/٨٥،  وشـرح  التســهیل  ٧١ینظـر :  التسـهیل    ١
  من سـورة الحج  ٧٣اآلیة  الكریمة   ٢
  ٤/١٥٨ینظـر :  تعلیـق  الفـرائد    ٣
  من سـورة  الكهـف  ٤٥اآلیة  الكریمة    ٤
  . ٦/١٣٣ینظـر :  البحر المحیـط   ٥
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  الباب الرابع 

  التنازع يف العمل واالشتغال واحلروف
  

  

  

ل : التنازع يف العمل ا
ّ
   لفصل األو

   الفصل الثاني : االشتغال 

  الفصل الثالث : احلروف  
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ل
ّ
  الفصل األو

  

    التنازع يف العمل

  

  :  وفیه خمسة مباحث

  

  لالتنـازع  في  العم: المبحث األول  

  انع  المختلفـقد  یتنـاز : المبحث الثاني 

  :  جـواز  إعمـال  األول المبحث الثالث

  ي: وجــوب إعمــال  الثانـ المبحث الرابع

  ى التعـــّلق  من  جهـة المعن:  المبحث الخامس
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  املبحث األول

  ـلالتنـازع يف العم

  

  

تناول أبو حّیان في هذا الباب مسائل عّدة ، قبل أن نعرض لتفصیلها ، 

لى  معمول  أن  یتوجه  عامالن  متقدمان ،  أو أكثر ،  إ  هو :نعّرف التنازع و 

:   )آتوا، ( ١ آُتوِني أُْفِرْغ َعَلْیِه ِقْطًرا  ... تعالى :، كقوله واحد  متأخر أو أكثر

  ٠ومفعـوله  األول هو  الیاء ،  ضمیر المتكلم  ٠ر یتعـّدى  إلى  مفعولـین أمفعـل 

ل  مضارع  متعـد إلى  الثاني   و(أفرغ) :  فع وهو یطلب  (قطرا) لیكون  مفعـوله 

فأنت ترى  أن  (قطرا)   –یطلب ( قطرا) لیـكون  ذلك  المفعول وهو  ٠ دمفعـول واح

التقدیر : (  كون  مفعوال  به  له ، ألنقد  تنازعه  عامالن ،  كالهما  یطلبه  لی

أن  تعمل  في   ولك   ٠وهذا  هو  معنى  التنازع  –علیه ) آتوني  قطرا  أفرغه 

الثاني  فلقربه ،  وٕان االسم  المذكور  أي  العاملین  شـئت  ،  فإذا  أعملت  

ثاني في ضمیره ال ملـت  األول  في  الظاهر  أعملـتفإن أع –بقه األول  فلسأعملت 

لت  الثاني  في  الظاهر ،  أعملت األول في غیره ،  وٕان  أعم، مرفوعا  كان أم 

مرفوعا  نحو :  قاما وقعد أخواك ، اجتهـدا  ، فأكرمت  أخویك ، ضمیره ، إن  كان  

  ٠فسـلمت على  أخویك  وقفـا ،

  فهي : ان  أبو حی أما المسائل التي تناولها

  ألة األولي : المس

َفَلمَّا َتَبیََّن َلُه     اهللا  تعالى : قال تركافي هذا الباب ال بّد أن  یشالن العام  

،  قال  الزمخشري :  وبدأ  به  ما   ٢  الّلَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ َقاَل َأْعَلُم َأنَّ 

  كل  شيءاهللا على  أن له  نصه : " وفاعل ( تبین ) مضمر  تقدیره  :  فلما  تبین 

شيء  قدیر) فحـذف  األول  لداللــة  الثاني   ر ،  قال :  (أعلم أن اهللا على كلقدی

                                                
  من سورة الكهف ٩٦اآلیة   ١
  من سورة البقرة ٢٥٩اآلیة   ٢
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فجعل  ذلك  من  باب    - ١ بني  وضربت  زیـداً علیه ،  كما  في  قولهم :  ضر 

اإلعمال  ،  وهذا  لیس  باب  اإلعمال  ،  ألنهـم  نصـوا  على  أن  العاملین  في  

هذا  الباب  البد  أن  یشتركا  ،  وأدنى  ذلك  بحرف  العطـف  حتى  ال  یكون  

وذلك  نحـو  قولك :  الفصـل  معتبرا  ،  ویكون  العامل  الثاني  معمـوال  لألول ،  

جاءني  یضحـك  زید ،  فجعل  في  جاءني  ضمیرا  ،  أو  في  یضحك  ،  حتى  

آُتوِني أُْفِرْغ َعَلْیِه  ...  جعلهم : عل  فاصال ، وال یرد على هذا ال  یكون  هذا  الف

ا َیْسَتْغِفْر َلُكْم َتَعاَلوْ  ... وال : ،  ٣  َهاُؤُم اْقَرُؤوا ِكَتاِبیهْ ...   وال ، ٢ ِقْطًرا 

،  من   ٥ ...ُیْفِتیُكْم ِفي اْلَكَالَلِة  َیْسَتْفُتوَنَك ُقِل الّلهُ     :وال،  ٤  ...َرُسوُل اللَِّه 

ولم  یحصل  إلعمال  ألن  هذه  العوامل  المشتركة  بوجه ما من وجوه االشـتراك ، ا

فلیس  العامل  لى  ما  نصوا ، ،  فإذا  كان  عاالشـتراك  في  العطـف  وال  العمل  

وال  بینه وبین (تبین)  الذي هو العامل  األول  بحـرف  العطـف ،  تركاً لثاني  مشا

غیره  ،  وال  هو  معمول  لتبین ،  بل هو معمول  لقال ، و(قال) جواب  لما ،  ب

على  إنها  ظرف ،  و(تبین)  إن  قلنا :  إنها  حرف ، وعاملة  في  لما  إن  قلـنا :

ر  النحویون  في  مثل  هذا  ـول  في  موضع  خفض  بالظرف ، ولم  یذكهذا  الق

وال  متى  جاء   وال  لما  جاء  ضربت  زیدا   اب :  لو  جاء  قتلـت  زیدًا  ،الب

رب ال لذلك  حكى  النحویون  أن  الع وال  إذا  جاء  ضربت  خالدًا ،  قتلـت  زیدا ،

قال : الزمخشـري  في  قولـه  ،  فإنه  دا  ،  وقد  ناقض تقول :  أكرمت  أهنت  زی

وعلى  كل  شيء  " وفاعل تبین مضمر "  ،  ثم  قـّدره :  فلما  تبین  أن  اهللا  

ذف  األول  لداللة  الثاني  علیه  ،  قال :  فحر ، قال  : أعلم  إلى آخره  ، قدیـ

كان أراد  فإن ٠٠اإلضمارینافي والحذف  قولهـم : ضربني وضربت  زیدا   كما في

؛  ال  یضمرفي هذا الباب  سائي  من أن  الفاعلفهو  قول  الكذف ، باإلضمار الح

                                                
  ١/٣٩١الكشـاف ،    ١
  من سورة الكهف ٩٦اآلیة   ٢
  ةمن سورة الحاق ١٩ اآلیة  ٣
  من سورة المنافقون ٥ اآلیة   ٤
  من سورة النسـاء ١٧٦ اآلیة  ٥
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ماع  یرد  والسبل  یحذف  عنده الفاعل   یؤدي  إلى  إضمار  قبل  الذكـر  ألنه 

  : ٢ اعرالش، قال  ١ علیه

  هو یتني وهویت الخرد العربـا 

  ن كنت منوطا بي هوى وصباأزما                            

یضع ابن  هشـام  األنصاري  ضابطا  للتنازع  فیقـول :  " أن  یتقدم  

 ون كل  من التقدم  طالبا  لذلكویككثر ، ویتأخر معمول أو أكثر ، عامالن  أو أ

 ت الواجب  توافرها  لتحققالصفان  هذا  التحدید  المرّكز  تفهم وم ٠ ٣ المتأخر "

  ما یلي : اضت  فیها  وفي  تخریجها مطوالت  النحـو وهيمما أف –التنازع 

یتوسط  فال  –ه ازعة  على  ما  تنازعت  علیـ:  أن  تتقـدم  العوامل  المتن أوال

  ٠المتنازع  فیه  بینها  أو  یتقدم  علیها 

الربط بینهما ویحـدث  –متناقضة بطة ال مرت: أن تكون  العوامل  المتنازعة  ثانیا

  ٠عطف  أو  مجيء  المتأخر  جوابا  للمتقدمبال  غالباً 

تتجه  العوامل  المتنازعة  للمعمول  وبحیث  یصح  اتجاهها له  لفظــا  أن   : ثالثا

وبمراجعة  النصوص  السـابقة   وٕاّال  فلیس  هناك  تنازعر بدهي ، وهذا أم –ومعنى 

ة  األولي  الفاعالن ودلیال  علیه ،  ففي  اآلیدها  محققه  لشروط  التنازع كلها  نجـ

یة الثانیـة اسم  فعل  ( وفي اآل –أفرغ ) یطلبـان ( قطرا) مفعـوال به  –: ( آتوني 

دیث  وفي الح –)  مفعـوال  به ـرؤوا )  یطلبان (كتابیهخذوا )  والفعل ( اق –اؤم ـه

  دون  ـون  وتحمّ ـالشـریف :  " تسـّبح

  

                                                
   ٢٩٦ – ٢/٢٩٥ینظـر :  البحر  المحیط  ،    ١

، والــدر المصــون  ٢/١٤٣، والــدرر ٢/١٠٩لــم  اهتـــد  إلــى  قائلـــه ،  ینظـــر :  همــع  الهوامــع   ٢

٢/٥٧٠  
  . ٥٧ینظر : قطـر النـدى ، ص   ٣
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رون ـتكبّـ  –تحمـّدون  –ون ـ،  ( تسـّبح ١ ن "ـوتكّبرون  دبر  كل  صالة  ثالثا وثالثی

ظرف  مكان ،   األولى ثالثا وثالثین )  –كل  منها  یطلب  الكلمتین ( دبر   * )

   وفي  بیت  الشـعر : ٠عن  المفعـول  المطلـق اً والثانیة نائب

  عهدت مغیثا مغنیا من أجرته 

   ٢ فلم أتخـذ إّال فناءك موئالً                          

  ) أجـرته مفعوًال به . موصول (منالمغنیا) یطلـب اسـم  –مغیثا (

إعمال األول مع  تجویز  وكـذا الكوفیون : یختارون –إعمال األول  ویزتج

إعمال  الثاني  ألنه أقـرب  الطالبین  ـار  البصریون وٕانما  اخت  ٠إعمـال  الثاني 

لو أعملت  األول  في   وأیضا، المطلوب ، فاألولى أن یستبد به دون األبعـد   إلى

ومعموله  بأجنبي  بال    العامل العطف في نحـو : " قام  وقعـد زید " لفصلـت بین

 ٠قد  بقیت منه  بقیة  وكالهما خالف األصل ولعطفـت  على  الشيء  و  ضرورة ،

و : " جاءني  ألكرمـه زید ،  وكاد في ب غیر  العطف ،  نح هذه  العلـة وال تجيء 

أول  الطالبین ،    وقال  الكوفیون : إعمال  األول  أولى  ألنهج  زید "   یخـر 

 ثاني، وال شك  مع  االستقراء أنالمطلـوب  أقـدم  من  احتیاج  ال احتیاجه  إلى ذلك

  . ٣ـم " في  كالمهاني أكثر إعمال  الث

  

                                                
  )  ١(الدعوات) ، باب (الدعاء بعد الصالة) ، حدیث رقم ( ینظر صحیح البخاري ، كتاب  ١

* ونـّص الحـدیث فــي الصـحیح : (تســبحون فـي دبــر كـل صــالة عشـرًا وتحمــدون عشـرًا ، وتكبــرون 

  عشرًا) . 
 ، والــدر المصــون  ١٤٣/ ٢والــدرر ، ،  ١٠٩/ ٢لـم اهتــد إلــى قائلــه ، ینظــر / همـع الهوامــع ،   ٢

٥٧٠/ ٢ .  
تحقیـق الـدكتور إمیـل  ٠اجب :  رضي الـدین محمـد بـن الحسـن االسـتراباذي شرح كافیة ابن الح  ٣

  ١/١٨٠بدیع  یعقوب ،  دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
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   املبحث الثاني

  انقد  يتنازع  املختلفـ

  

  

َقاَل ِإنِّي ُأْشِهُد الّلِه َواْشَهُدوْا َأنِّي َبِريٌء  ...  :  یقول أبو حّیا في قوله تعالى

د  یتنازع  " إني بريء"  تنازع  فیه  أشـهد  واشـهدوا  وق ٠ ١  مِّمَّا ُتْشِرُكونَ 

فیه  تقول :    تعـدي  االسم  الذي  یكـون  صالحا  ألن  یعملالمختلفان  فیجب 

نازع  الالزم  والمتعـدي  نحـو : قام را ،  كما  یترو  دیناووهبت  لعم،  أعطیت  زیـداً 

قال   ٣٠ فالبصریون  یعملون  الثاني  والكوفیون  یعملون  األول  ٢ ً◌ ) وضربت  زیدا

متسـلطة   إن  كان  مدلولها :  خذ ، فهي  ٤  َهاُؤُم اْقَرُؤوا ِكَتاِبیهْ ...  تعالى : 

إلیه  متعـدیة  ولها  تعالوا فهي ة ،  وٕان  كان  مدلعلى (كتابیه)  بغیر  واسط

ن  (اقرؤوا)  فالبصریون  یعملو   ٠یطلبـه (هاؤم) و(اقرؤوا)و(كتابیه) ٠بواسطة  إلى 

(هاؤم)  وفي  ذلك  دلیل  على  جواز  التنازع  بین  اسم  الفعل  والكوفیون  یعملون 

  ٥٠ والفعـل

أو مختلفان  اعلم  أن العاملین  في التنازع على ضربین ، إذ هما متفقان 

التنازع  في  الفاعلیة    ألنهما  إما  أن  یتفقا  في  ؛على  ثالثة  أضرب والمتفقان 

، نحـو : أو  في  الفاعلیة  والمفعـولیة  معا  ني زیـد)نحو : ( ضربني وأكرم فحسب ،

 صنف  هذا  الثالث ،  ألنه  یتبین) ،  ولم  یذكر  الم( ضرب وأكرم زید عمراً 

تنازعا   فقد  ،الفاعلیة  والمفعـولیة  معًا   فيألولین ،  ألنهما  إذا  تنـازعا بالقسـمین  ا

، ألنه إما أن  ضربینعلى والمختلفان  ٠مفعولیة ال في  أیضاً في  الفاعلیة  وتنازعا 

أو  دًا) ، ( ضربني  وأكرمت  زی: المفعـولیة ، نحو والثاني ،الفاعلیة یطلب األول 

                                                
  . من سورة هـود ٥٤اآلیة   ١
  . ٥/٢٣٤ینظـر : البحر المحیط   ٢
  . ٨/٢٧٣ط البحر المحی  ٣
  .من سورة الحاقة  ١٩اآلیة   ٤
  . ٨/٢٣٥ینظـر : البحر المحیط   ٥
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مختلفین ، حال  من  الفعلین )  ،  فقولـه  ت وأكرمنى  زیدبالعكس  ، نحو :  (ضرب

ازع فقد  یتنازعان ، أي :  فقد  یتنازع  أي : التنــ ألنه  معنى  قولـه : ( فقد یكون )  ،

) ،  عن  في  الفاعلیة  المفعـولیة مختلفین ،  احترز  بقـوله :  ( مختلفین الفعالن 

الفاعلیة  فيألنهما تنازعـا  في  ذلك  القسـم ، القسم  الثالث  من  أقسام  المتفقین 

متفقین  في  التنازع ،  وٕانما  احترز عنه ،  ألن  القسم  كما   والمفعـولیة  أیضا  لكن

  . ١  ذكرنا  یتبّین  من  القسمین  األولین  حتى  ال  یتكرر  بعض  األقسام

ر  الكوفیون  األول  العامالن  جاز إعمـال  أیهما شـئت بإنفاق واختا إذا  تنازع

فیه  أعمـل    فإن  أعمل  األول  في  المتنازع  ٠ربه لسـبقه والبصریون  األخیر  لق

،    داً نحـو :  قام  وقعـد أخواك ، وجاء  وأكرمته  محم  اً الثاني  في  ضمیره مطلق

  ٠رت  إلیهما  صدیقاك وقام  ونظ

العمـدة حذف ضمر المتناع ل  إلى مرفوع أاحتاج األوّ  ن أعملـنا الثاني فإنوإ 

عم  ،  ون  ربه  رجالً و : حهذا  الباب نجاء في  غیر  قبل الذكر قد ضمار، وألن اإل

قومـك    رب :  ضربوني  وضربتالتنـازع نحو قول  بعض  العفتى ، وفي  باب 

  ٠یبویه بالنصب  حكاه  س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ١/٣٩٩ینظـر: شرح كافیة ابن  الحاجب ،   ١
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   املبحث الثالث

 جـواز  إعمـ
ّ
  لال  األو

  

 ...ُقْل َتَعاَلْوْا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْیُكْم  : ى ـوله تعالق  ان عندـو حیّ ـیقول أب

 ابن    وقال ٠ل) ، فهو من إعمال الثاني (أت، (علیكم) متعلـق بـ(حّرم) ال بـ ١

 ٢ وهو  اختیار  الكوفیینالشـجري :  إن  علقته  بـ(أتل)  فهـو  جید ؛  ألنه أسـبق ، 

.  

عمال أي العاملین أو العوامل إوالكوفیین في جواز ٣البصریین ال خالف بین

جاء   ٠لى األحسن  واألو الخالف  بینهما  في لكن عة  متقدمة أو متأخرة ، المتناز 

األخیر   ه  والبصریوناختار  الكوفیون  إعمال  األول  لسـبقفي  أوضح  المسالك : 

  یلي:ما  على هذا االختیار  والمفاضلةویترتب ه ، بلقر 

المتأخرة  یضمر في  العوامل   –رأي  الكوفیین  وهو –األول  : عند  اختیار أوال

  ٠ومجرورةوبة  مرفوعة  ومنصمن  ضمائر   كل  ما  تحتاجه

السـابقة  العوامل  یضمـر في  –رأي  البصریین وهو  –یر : عند  اختیـار األخ ثانیا

  رویصـرف  النظ ٠ئب فاعل  فاعل أو نا –للرفع  فقـط  ما  تحتـاجه  من  ضمیر

  ٠منصوبة  أو مجـرورة من  ضمائر  ـه عما  تحتاج

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  من سورة األنعـام ١٥١اآلیة   ١
  ٨/٤٢٨، و  ٨/١٠٦، و  ٤/٢٤٩ینظـر : البحر المحیط ،   ٢
     ٧٠١ ینظـر : النحو المصفى ، ص  ٣
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   املبحث الرابع

  وجـوب  إعمــــال  الثانـــــــي

  
  

ما جاء  في  قول أبو حّیان  في ترجیح رأي البصریین : إن  رأیهم یتفـق مع ی

 :الباب ما یشـهد  بذلك وهما  اللتین  بدأ  بهما  حدیث القـرآن الكریم ،  ففي  اآلیتین

  ...  آُتوِني أُْفِرْغ َعَلْیِه ِقْطًراولو كان  العمل  لألول   -العمل  للثاني ،  ١

،  العمل  ٢  َهاُؤُم اْقَرُؤوا ِكَتاِبیهْ ...  واآلیة   ٠ر في الثاني وقال ( أفرغه )ألضم

  ٣٠ل : ( اقرءوه ) وقا عمل  لألول  ألضمر  في  الثاني ولـو  كان  ال –للثاني 

) رسول اهللا(٤ ...َوإَِذا ِقیَل َلُهْم َتَعاَلْوا َیْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل  اهللا تعالى:قال 

فأعمل  الثاني  على  ٠ ر :  تعالـواواآلخ ٠یستغفر ه عامالن : أحدهما ؛یطلب

تغفر  سـتعالـوا  ی ل األول  لكان  التركیب :أعمعند  أهل  البصرة ، ولـو  المختار

  ٥٠ صلى اهللا  علیه  وسـلم، لكم  إلى رسول اهللا 

األول  وألن   ل  الثاني وقـّدر  الضمیر علىأعمتقیم  المعاني لذا ي  تسلك

  ٠أوضحنا كما سبق ما  یؤیده  من  القرآن  الكریم  لبصریین  له رأي  ا

  

                                                
  من سورة الكهـف ٩٦اآلیة   ١
  من سورة الحاقة ١٩ اآلیة  ٢
  ٧٠١ تبة الشـباب ، القاهرة ، صـد ،  مكر :  النحو المصفى ،  للدكتور محمد عیینظ  ٣
  من سورة المنافقـون  ٥اآلیة   ٤
  ٨/٢٧٣ینظـر : البحر المحیط ،   ٥
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  اخلامس املبحث

ق من جهة املعىن
ّ
  التعل

  

 ١  َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمینَ ... :تعالى یقول أبو حّیان في قوله 

 ٢ ومن  حیث  المعنى هو  متعلـق بـ (هـدى ورحمة )(بشرى) ، و(للمسلمین) متعلـق بـ

.  

 ٣  یرِ بِ خَ  یمٍ كِ حَ  نْ دُ لَّ  نمِ  تْ لَ صِّ فُ  مّ ثُ  هُ اتُ آیَ  ـتْ مَ كِ حْ أُ  كتابٌ   قال اهللا تعـالى:

صلة (أحكمت) و(فصلن) ، أي من عنـده   ـونأن یك ري :دن) قال الزمخش(من ل

ـدن) متعلـق  ان : "وال یریـد  أن  (من لوقال  أبو حی ٠٠٠أحكامها  وتفصیلها 

اإلعمال ، فهي   ،  بل  یریـد أن  ذلك من باب صناعة  اإلعراببالفعلین معـا  من 

  .٤  متعلـقة  بهما  من  حیث  المعنى "

النحـل  فقد  أعربت  في  كتاب :   من سورة  ٨٩أما  إعـراب  اآلیة  

ْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیاًنا لُِّكلِّ  ...  اإلعراب  المفصل  لكتاب  اهللا  المرتل :  َوَنزَّ

 شيء  ٠) تبیاناً جار ومجرور متعلق  بـ( ٥  َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمینَ 

معطـوفة  بواوات   واألسماء  الثالثة  بعـده :سـرة :  مضاف  إلیه  مجرور  بالك

العطـف  على  ال  تبیانا  منصوبة  مثلها  بفتحة  مقدرة  على (بشرى)  للتعذر ،  

  . ٦ و(هدى)  أیضا  للتعـذر

                                                
  من سورة النحل  ٨٩اآلیة   ١
  ٥/٥٢٨ینظـر : البحر المحیط ،   ٢
  من سورة هود . ١اآلیة   ٣
     ٥/٢٠٠ینظـر :  البحر المحیط ،   ٤
  من سورة النحـل ٨٩اآلیة   ٥

الطبعــة الثانیــة هللا المرتــل ،  بهجــت  عبــد الواحــد صــالح ، : اإلعــراب المفصــل لكتــاب اینظـــر   ٦

  . ١٩٦/  ٢ان ، األردن ، هـ  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عم١٤١٨ –م ١٩٩٨
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متعلق جار ومجرور رب  اآلیة : (لكل) : فقـد أع الجدول أما  صاحب 

( ة  في  المواضع  الثالثة  (الواو) عاطف(تبیانا) ، (شيء) مضـاف إلیه مجرور بـ

هدى ، رحمة ، بشـرى)  أسماء  معطوفة  على التبیـان بحـرف العطـف  منصوبة 

للمسلمین) ى) الفتحة المقـدرة على  األلف(ـه ، وعالمة النصب في  (هدى وبشر مثل

  . ١اء رى) وعالمة  جره  الی(بشبـ متعلق جار ومجرور 

  

  

                                                
ینظـر :  الجدول  فـي إعــراب القــرآن وصـرفه ،  محمـود  صـافي ،  تحقیـق  لینـة  الحمصـي  ،   ١

   ٣١١/ ١٣، بیروت  ، لبنان ، دار الرشـید ، دمشق ، بیروت ، مؤسسة اإلیمان 
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   الفصل الثاني

  االشتغال 
  :  ربعة مباحثأوفیه 

  : االشتغال عند النحاة المبحث األول

  : ال یفسر إال ما یجوز له أن یعمل .المبحث الثاني 

  لتتشاكل الجملتان .  ب: ترّجح النصالمبحث الثالث 

   : أسماء األفعال ال تضمر . الرابع المبحث
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  املبحث األول

  االشتغال عند النحاة

  

 تغل عنــه ال یجــوز جــّره بحــرف الجــر المشــیـرى أبــو حّیــان فــي هــذه المســألة أّن 

تقول : زیدًا مررت به ، أي : البست زیدًا ، وال یجوز بزید مررت به ، فیكون التقدیر 

، مررت بزید مررت به ، بل كل فعل تعّدى بحرف الجر إذا تسـّلط علـى ضـمیر اسـم 

 ســابق فــي بــاب االشــتغال ، فــال یجــوز فــي ذلــك االســم الســابق أن یجــر بحــرف جــّر ،

حرف الجر ، بل إذا أردت االشتغال نصبته ، هكذا جرى ویقّدر ذلك الفعل لیتعّلق به 

  .  ١كالم العرب 

االشــتغال عنــد النحــاة : هــو كــّل اســم بعــده فعــل ، أو مــا یشــبه الفعــل ، كاســم 

الفاعــل واســم المفعــول ، اشــتغل عنــه بضــمیره ، أو بمتعّلقــه (ســببه) ، ولــو ســّلط علیــه 

. فمثال المشتغل بضمیره : (زیدًا ضـربته) ، و(زیـدًا مـررت  ٢به هو ، أو مناسبه لنص

بــه) ، ومثــال متعلقــه أو المشــتغل الســببي : (زیــدًا ضــربت غالمــه) ، و(خالــدًا أكرمــت 

  أخاه) . 

وال بـّد فـي االشــتغال مـن ضــمیر یعـود علـى االســم المتقـّدم ، وهــذا الضـمیر قــد 

وقــد یكــون مجــرورًا نحــو : (خالــدًا  یكــون منصــوبًا بالفعــل ، نحــو : (خالــدًا أكرمــت) ،

  سّلمت علیه) ، ولیس منه (خالدًا أكرمت) ؛ ألّن الفعل لم یشتغل بضمیره أو بسببه. 

أّما أبو حّیان في هذه المسألة یرى بصّحة مذهب البصـریین ، وذلـك بقولـه : " 

ولـه ، وبق ٣یفّسر عامل االسم المشـغول عنـه ، العامـل الظـاهر عـامًال فیمـا قبلـه ... " 

: " ینتصــب االســـم الســـابق المفتقـــر لمـــا بعــده بعامـــل یفســـره العامـــل فـــي ضـــمیره ، أو 

  .  ٤مالبسه لفظًا أو معنى ... " 

                                                
  .  ٤٠٢/ ٨ینظر : البحر المحیط ،   ١

،  ٤٢٧/ ١، وشـــرح األشـــموني ،  ٢٩٦/ ١، والتصـــریح ،  ٣٦٨/ ١ینظـــر : شـــرح الجمـــل ،   ٢

  .  ٥١٦/ ١، وابن عقیل ،  ٤٢٥/ ١وشفاء العلیل ، 
  . ٢١٧٤/ ٤ارتشاف الضرب ،   ٣
  .   ٢١٦١/ ٤ابق ، المصدر الس  ٤
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  واختلف النحویون في ناصب االسم المشغول عنه على قولین : 

: ذهـب البصــریون إلــى أّن االســم منصـوب بفعــل محــذوف وجوبــًا یفّســره األّول 

ســــبه نحــــو : (زیــــدًا أكرمتــــه) ، والتقــــدیر : (أكرمــــت زیــــدًا الفعــــل المــــذكور ، أو مــــا ینا

أكرمته) ، وفي نحو (خالد سـّلمت علیـه) ، (حییـت خالـدًا سـّلمت علیـه) ، وفـي (خالـدًا 

أكرمــت أخــاه) ، التقــدیر : أكرمــت خالــدًا أكرمــت أخــاه ، وفــي (خالــدًا ضــربت أخــاه) ، 

  .   ١التقدیر : أهنت خالدًا ضربت أخاه " 

" وٕان شــئت قلــت : (زیــدًا ضــربته) ، وٕاّنمــا نصــبه علــى إضــمار قــال ســیبویه : 

فعل هذا یفّسره ، كأّنك قلـت : ضـربت زیـدًا ضـربته ، إّال أّنهـم ال یظهـرون هـذا الفعـل 

. وهذه هي حّجة البصریین  ٢استغناء بتفسیره ، فاالسم ههنا مبني على هذا المضمر 

تغناء بالفعل الظـاهر عنـه ، كمـا ؛ ألّن في الفعل الذي ظهر تفسیرًا فوجب إضماره اس

؛ ولــئّن الفعـل الظــاهر كالبـدل مـن اللفــظ بـه فــال  ٣لـو كـان متــأّخرًا وقبلـه مــا یـدّل علیـه 

  .  ٤یجمع بینهما 

وهــم مــا قــالوا بهــذا التقــدیر إّال هربــًا مــن قاعــدة : إّن الفعــل یصــبح لــه معمــوالن 

لًة للنحـاة فرضـتها علــیهم وهـو ال یقتضـي إّال واحـدًا ، وٕاّن هـذا األسـلوب قــد خلـق مشـك

نظرّیـة العامــل ، وهـذه المشــكلة تتمّثـل فــي أّن العامـل ال یعمــل فـي شــیئین ذوي ظبیعــة 

واحدة عملین مّتحدین أو متماثلین ، فالفعل أكرم في األمثلة السـابقة قـد عمـل النصـب 

فـــي الضـــمیر العائـــد علـــى (خالـــد) ، وبهـــذا قـــد اســـتوفى مفعولـــه ، وال یجـــوز أن یعمـــل 

في لفظ (خالد) المتقّدم علیه ؛ ألّن (خالدًا) وهذا الضـمیر العائـد یمـثالن شـیئًا  النصب

واحــدًا فــي الحقیقــة ، والعامــل ال یجــوز أن یعمــل مــرتین عمــًال واحــدًا فــي شــیئین ذوي 

طبیعــة واحــدة ؛ لــذا لجــأ النحــاة بحكــم نظرّیــة العامــل وحكــم فلســفتهم فیهــا إلــى القــول : 

                                                
  .   ٢٥٣/ ٢، األصول في النحو ،  ٢٩٩و  ٧٦/ ٢، والمقتضب ،  ٨١/ ١ینظر : الكتاب ،   ١
  .   ٨١/ ١ینظر : الكتاب ،   ٢
  .   ٨٢/ ١في مسآئل الخالف ، اإلنصاف    ٣
  .   ٥٢٨ – ٥٢٧/ ١ینظر : شرح األشموني ،   ٤
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ي هـــذا التركیــب فعـــل مضـــمر وجوبـــًا دّل علیـــه الفعـــل بــأّن ناصـــب االســـم المشـــغول فـــ

  .  ١المذكور 

ــاني  : وذهــب الكوفیــون إلــى أّن الناصــب لهــذا االســم المشــغول عنــه ، هــو الث

ّخر عنه ، إّمـا لذاتـه إن صـّح المعنـى واللفـظ بتسـلیطه علیـه ، نحـو : (زیـدًا أالفعل المت

ضــمیره ، وٕاّمــا لغیــره إن ضــربته) ، فـــ(ضربت) عامــل فــي (زیــد) ، كمــا أّنــه عامــل فــي 

ربت أخـــاه)  ا فـــي (زیـــدًا مـــررت بـــه) ، و(عمـــرًا ضـــاختـــّل المعنـــى بتســـلیطه علیـــه ، كمـــ

فالعامـــل فـــي زیـــد هـــو قولـــك : (مـــررت) ســـّد مســـّد (جـــاوزت) ، والعامـــل فـــي (عمـــرو) 

  .  ٢(ضربت) ؛ لسّده مسّدّ◌ (أهنت)  

ــأّن الضــمیر العائــد علــى االســم المنصــوب هــو األّول فــ اواحتّجــو  ي المعنــى ، ب

فینبغـي أن یكـون منصــوبًا بـه ، قـالوا : (أكرمــت أبـاك زیـدًا) أي : أّن الفعــل عامـل فــي 

، وذهب الكسائي إلى أّن الفعل عامـل فـي  ٤، وهذا قول الفّراء  ٣االسم والضمیر معًا 

  .  ٥االسم فقط ، والضمیر ملغّي 

یصـح أن ینصـب  ورّد قولهما بنحو : (سعیدًا مررت بـه) ، فـإّن الفعـل (مـّر) ال

االســم المتقــّدم ، كمــا ال یصــح أن یلغــي الضــمیر المجــرور ؛ ألّن الفعــل ال یتعــّدى إّال 

بالحرف والضمیر ال یلغى إّال بعد اتصالهما بالعوامل ، وبنحو : (زیدًا هـدمت داره) ، 

  .  ٦فإّنه ال یصّح تسّلط الفعل على االسم المنصوب 

                                                
م ١٩٥٩التـألیف والترجمـة والنشـر ، سـنة  ینظر : إحیاء النحو ، إبراهیم مصطفى ، طبعة لجنـة  ١

  .  ١٥١، ص 
/ ١، وشـــرح كافیـــة ابـــن الحاجـــب ،  ٣٠/ ٢، وشـــرح المفّصـــل ،  ٨٢/ ١، اإلنصـــاف  ینظـــر   ٢

  .   ١٠٧/ ٣، وهمع الهوامع ،  ٢٩٧/ ١، والتصریح ،  ٥١٩/ ١، وابن عقیل ،  ٣٩٩
  .   ٨٢/ ١، اإلنصاف  ینظر :   ٣
  .   ١٠٧/ ٣، وهمع الهوامع ،  ٥١٩/ ١وابن عقیل ، ،  ٢٩٧/ ١ینظر : التصریح ،   ٤
  .   ٥١٩/ ١، وابن عقیل ،  ٢٩٧/ ١ینظر التصریح ،   ٥

/ ١رح الكافیــة ، للرضــي ، ـ، وشــ ١٠٧/ ٣، وهمــع الهوامــع ،  ٢٩٧/ ١ینظــر : التصــریح  ،  ٦ 

٣٩٩   .  
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، غیر أّنـه یـرى أّن الضـمیر لـو أعـرب  وظاهر كالم الرضي أّنه تابع الكوفیین

بدًال لكان وجهًا ، قال : " ولو قیل على مـذهبهما (أي الفـّراء والكسـائي) أّن المنتصـب 

  .  ١بعد الفعل الظاهر ... هو بدل الكل من المنصوب المتقّدم لكان قوًال 

، وأّمـــا  ٢یبـــدو أّن رأي الكـــوفیین أقـــوى مـــن رأي البصـــریین مـــن حیـــث المعنـــى 

ریون فاهتّموا باللفظ ، أو الشكل ، وذهبوا إلى التأویل اتساقًا لقواعدهم . والحقیقة البص

أّن ما ذهب إلیه الكوفیون هو الصحیح ، ولو أّنهم ذهبوا إللى أّن الضمیر بدًال لالسم 

  .   ٣المنصوب ؛ لكان قوًال 

بـأّن الناصـب لالسـم المشـغول  أرى أّن رأي الكوفیین علـى جانـب مـن الصـواب

، فلــم یكــن هنــاك تعقیــد فــي تفســیرهم للعامــل فــي نصــب  ه هــو الفعــل المتــأّخر عنــهعنــ

  المشغول عنه ، أّما البصریون فأرى مصاحبة الغموض في تفسیرهم لهذه المسألة . 

  

                                                
  .   ٣٩٩/ ١شرح الكافیة للرضي ،   ١
  .   ٣٠/ ٢ینظر : شرح المفّصل البن یعیش ،   ٢
   . ٣٩٩/ ١ینظر : شرح الكافیة للرضي ،   ٣
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  املبحث الثاني

ر  إال  ما جيـوز  له  أن  يعمــل
ّ
  ال يفســـ

  

َن َهـاَجُروْا ِفـي الّلـِه ِمـن َبْعـِد َوالَِّذی تعالــى : یقول أبو حّیان عند تفسیره لقوله 

َئنَُّهْم ِفــي الــدُّْنَیا َحَســَنًة  م  جملــة القســ)  بخبــار عــن (الــذیناإل ١٠  ...َمــا ُظِلُمــوْا َلُنَبــوِّ

ــدال  علیهــا  الجملـــة المقســـم المحذوفــة   ــال ى  صــحة  وقــوع  الجمــة  علیهــا  دلیــل  عل

)  منصـوبًا اء أن یكـون (الـذینأبـو البقــ وأجـاز  ٠لثعلـب   خالفـاً للمبتـدأ   خبراً القسمیة 

) ،  وهــو  ال یجــوز  ألنـــه  ال  یفســـّر  إال  مـــا  ( لنبـــوئنهمیـــدل علیــه   بفعــل محــذوف

ــــدا  لــــه  أن  یعمــــل ،  وال  یجــــوز  :   یجــــوز زیــــدا  ألضــــربّن  ،  فــــال  یجــــوز  :  زی

  .  ٢ ألضربنه

ــْأِتیَن اْلَفاِحَشــَة ِمــن الى :  وقــال تعـــ ــْیِهنَّ  َوالالَِّتــي َی نَِّســآِئُكْم َفاْسَتْشــِهُدوْا َعَل

ـــنُكْم  وخبـــره ( فاســـتهدوا) وجـــاز  دخـــول  إعـــراب  (الالتـــي )  مبتـــدأ ،  ٣ ... َأْرَبعـــًة مِّ

علـى  االبتـداء  والخبـر به ، الفاء  في  الخبر ،  وٕان  كـان  ال یجـوز  :  زیـد  فاضـر 

و  مسـتوف  شــروط  مـا  ؛  ألن  المبتدأ  موصول  بفعـل  مسـتحق  بـه  الخبـر ،  وهـ

وٕاذ  قـد   ول  لذلك  مجــرى  اسـم  الشــرط  ،تدخل  الفاء  في  خبره ، فأجرى  الموص

فعــــل  یفســـــره  بإضــــمار  أجــــرى  مجـــــراه  بــــدخول  الفــــاء  فــــال  یجــــوز  أن  ینتصـــــب 

مـل  أن  یع غال ؛  ألن  (فاستشـهدوا)  ال یصـح(فأستشهدوا)  فیكون  من  باب  االشت

  . ٤ یصح  أن  یفسر ،  هكذا  قال  بعضهمرط  ، فال الش ه  مجرى اسمفیه  لجریان

                                                
  من سورة النحل ٤١اآلیة   ١
   ٤٩٣ – ٥/٤٩٢ینظـر :  البحر المحیط ،    ٢
  اءمن سورة  النس  ١٥اآلیة    ٣
  .    ٣/١٩٥ینظـر :  البحر المحیط ،  ٤
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ــیالً  ... وقــال  تعــالى :   ــُه َقِل ــَر َفُأَمتُِّع ــن َكَف تكــون ل  أن یحتمــ  ١٠  ...َوَم

واب  والفــاء جـٕامـا  شــرطا ، في  موضع  رفع  على االبتـداء ،  إمـا  موصـوال  و  (من)

    ٠رطولة  لشـبهه باسم  الشخبر  الموصأو  الداخلة  في    الشـرط

وال یجوز  أن  تكون  (من)  في  موضع  نصب  على  االشــتغال وٕاذا كانـت  

ال  الفعـــل  الواقـــع   رطي  (مــن)  إال  فعـــل  الشــشــرطا ؛  ألنـــه  ال یفســر  العامـــل  فـــ

ألن  الخبــــر المضــــارع  قــــد  دخلتــــه  الفــــاء   كانــــت  موصــــولة  ؛ جــــزاء  ،  وال  إذا 

الخبــر  الجــزاء  كــذلك  ال یفســر صــول  باســم  الشـــرط  فكمــا  ال  یفســـر تشـــبیها  للمو 

المشــبه  بـالجزاء  ،  وأمـا  إذا  كـان  أمـرا ،  أعنـي  الخبـر ،  نحـو :  زیـدا  فاضــربه  

    ٢٠ على  االشـتغال  وز  أن  تقول : زیـدا  فتضربهوال  یجر  ، فیجوز  أن  یفس  -

انتصـــب    ٣٠ ...مَّــا َكـــذَُّبوا الرُُّســَل َأْغَرْقَنـــاُهْم َوَقـــْوَم ُنـــوٍح لَّ  : قــال  تعــالى 

(قوم)  على  االشتغال ،  وكان  النصـب  أرجـح  لتقــّدم  الجملـة  الفعلیــة  قبـل  ذلـك 

،  وتكــون  (لمــا)  فــي  هــذا  اإلعــراب  ظرفــا  علــى  مــذهب  الفارســي  ،  وأمــا  إن  

)  جــواب ( لمـا ) فــال  یفســـر  كانـت  حـــرف  وجـوب  لوجــوب  فالظــاهر أن (أغرقنـاهم

    . ٤ ناصبا  لقوم

ي  الـدین  الـدرویش  فـي  كتابـه :  إعــراب  القـرآن  الكـریم  وبیانـه  یـحمیقول  

مبتـدأ  وجملـة  هـاجروا  صـلة  أي  في  تفسـیر  اآلیة  مـن  سـورة  النحـل : " والـذین 

حبشــة  فجمــع  بــین  ى  الانتقلـــوا  مــن  مكــة  وٕالــى  المدینــة ،  ومــنهم  مــن  هــاجر  إلــ

دخولهــا  بمصــدر  مضــاف  إلــى  بعــد  ي  اهللا  متعلقــان  بهــاجروا  مــع  وفــالهجــرتین 

)  ( لنبــوئنهم  فــي  الدنیـــا  حســـنة ٠م  بــاألذى  مــن  أهــل مكــة مهــبعــد  ظل  أي  مــن

الدنیا  حال  وحسنة  صفة  الالم  موطئة  للقسم  وجملة  نبوئنهم  خبر  الذین  وفي  

أي  تبوئة  حسنة  فهـي  نائـب  مفعـول  مطلــق  ولـك  أن  تعربهـا   محذوف لمصدر 

مفعول  ثانیا  لنبوئنهم  لتضمن  معناه  نعطـیفهم  فتكـون  صـفة  لمحـذوف  أي  دارا  

                                                
  من سورة البقـرة ١٢٦اآلیة   ١
  ٣/٢٣٨،  و  ١/٣٨٤ینظـر :  البحر المحیط ،    ٢
  من سورة الفرقان ٣٧اآلیة   ٣
  ٦/٤٩٨ینظر :  البحر المحیط ،   ٤
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: الـذین راب  أبي  حیـان  لآلیة  حیـث  جعـل إعیوافق  إعراب  الدرویش    ١ حسـنة"

   ٠القســمیة   مبتـدأ  وخبره  الجملـة

عـــراب  اآلیـــة  فـــي  كتـــاب :  الجــــدول  فـــي  إعــــراب  القــــرآن  وصـــرفه  أمـــا  إ

ســـتئنافیة ،  (الــذین) اســم  موصــول  مبنــي  فــي  المحمــود  صــافي  فهـــو :  (الــواو)  

نبــــوئنهم ،   محـــل  رفــــع مبتــــدأ  أو  مفعــــول  بــــه  لفعـــل  محــــذوف  یفســـــره  المــــذكور 

رور  متعلق بـ (هاجروا)  علـى  ومج )  فعل  ماضي  وفاعله  (في اهللا)  جار(هاجروا

)  جـار ن بعـدمـ،  أو  فـي  إعـالء  كلمـة  اهللا ( حذف  مضاف  أي  في  سـبیل  اهللا

 ولمبنـي  للمجهـ )  فعـل ماضـي رف  (ظلمـوا)  حـق بـ (هـاجروا) ، (مـاومجرور متعلّـ 

و(الــــواو)  نائـــب  فاعـــل  (الــــالم)  الم  القســـم لقســـم مقـــــدر   ٠مبنـــي  علـــى  الضـــم 

و(النــون)  نــون  التوكیــد ،    ٠) مضــارع مبنــي  علـى الفــتح  فــي  محــل  رفـع (نبـوئنهم

ــــق بــــ ول بـــه ، والفاعـــل نحـــن (فـــي الـــدنیاو(هـــم) ضـــمیر مفعـــ )  جـــار  ومجـــرور متعل

درة ، (حسنة)  مفعول به ثان منصوب بتضـمین  نهم) ، وعالمة الجـر الكسرة المق(نبوئ

حسـنة ،  ولكـن  أبـا حیـان  اختــار    الفعل  معنى  نعطین أي بمعنى ننزلنهم أي  دار

یكون  مفعوال  مطلقا  نائبا  عن المصـدر أي تبوئة  حســنة أو  أن الفعـل بمعنـى أن  

   ٢٠ ـنةنحسـنّن إلیهم حس

(حســـنة)  راب  كلمـــةبـــي  حیــــان  فـــي  إعـــاختلــــف  صـــاحب  الجــــدول  مـــع  أ

ــــان  ا  مفعــــول فصـــاحب  الجــــدول  أعربهـــ هـــا مفعــــول  ربفأع بـــه  ثـــاني  أمـــا  أبـــو حی

ولعــل  إعـــراب   ٠ته  وهــي  (حســنة)  أي :  تبـــوئیة  حســـنةمطلــق  نابــت  عنــه  صــف

   ٠راب  كلمة  حسـنة ـة  وفیه  منطق  إلعأبي  حیـان  أقـرب  إلى  الحقیق

اء  ) مـن سـورة  النسـ١٥راب اآلیـة (الثانیـة  فـي  إعـحیان ألة أبي أما  في  مسـ

ه  رآن  الكــریم  وبیانـــإعـــراب القــن  الــدرویش  فــي  كتابـــه : ، فقــد  أعربهــا  محــي  الــدی

؛  كالم  مسـتأنف  مســوق  للشـروع   )فقـال :  (والالئي  یأتین  الفاحشـة  من  نسـائكم

                                                
، دار ابـــن كثیـــر  ٥/٣٠٢ینظــــر :  إعـــراب  القـــرآن الكـــریم وبیانـــه ، محـــي الـــدین الـــدرویش ،   ١

  ٠م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بیروت ،  ،دمشق 
ینظـــر: الجــدول فــي إعــراب القــرآن وصــرفه ، محمــود صــافي مراجعــة لینــة الحمصــي ، مؤسســة   ٢

  ٢٦٩٠الجزء الثالث عشر ، صـ  ٧بیروت ، مجلـد  –ان ،  دار الرشید ، دمشق اإلیم
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ـــأتین   ٠ة ام  الزانیـــفـــي  أحكـــ ــــواو  اســـتئنافیة  والالئـــي  اســــم  موصـــول  وجملــــة  ی وال

 ر  ومجـرور  متعلقـان  بمحـذوف  حــالالفاحشـة  صلة  الموصول  مـن  نســائكم  جـا

)  التــي  أعربهــا  أبــو حیــان  بأنهــا  مبتـــدأ  مـــة (الالئــينالحـــظ  أنــه  لــم  یعـــرب  كل  ١

 رآن  وصرفـه  فقـد لجـدول  في  إعراب  القأما  صاحب  ا  ٠خبره  جملـة  فاسـتشـهدوا

نـــي  فـــي  ول  مب)  اســـم  موصـــســــتئنافیة (الالئـــيعـــرب  اآلیـــة  كـــاآلتي :  (الـــواو)  اأ

النـون  دأ ( یأتین )  مضارع  مبني  علـى  الســكون  فـي  محـل  رفـع  و محل  رفع  مب

ــــمــــن  نســـــاءول  بــــه  منصــــوب  (فاعــــل  (الفاحشـــــة)  مفعــــ  ق)  جــــار ومجــــرور متعل

یـه (الفـاء) زائـدة فـي  بمحـذوف  حـال  مـن  فاعـل  یـأتین  و(كـم)  ضـمیر  مضـاف  إل

تشهدوا)  فعل  أمر  مبني  علـى  حـذف  النـون  شرط  (اسالخبر  لمشابهة  المبتدأ  لل

ر متعلــق  ، (هن)  ضمیر  متصـل  فـي  محـل  جـ رف  جوالـواو  فاعل  (على)  حر 

لعـــل  إعـــراب  صــاحب  الجـــدول  موافقــا  إلعــراب  أبــي  حیـــان    ٢ بفعـــل  اســـتشهدوا

الشـــــرط  لمشــــابهته    وأنهمــــا  اتفقـــــا  فــــي  أن  الخبــــر  (اسـتشـــــهدوا)  ارتبـــــط  بجـــــواب

   ٠للشـروط

  )  مــن  ســورة  البقـــرة : " ومــن كفـــر فأمتعـــه  قلــیال"١٢٦راب  اآلیــة (أمــا  إعــ

ــــان : (مـــن ــــمل  أن  تكــــون  فـــي  موضـــع  رفـــع  علـــى  یقــــول  فیهـــا  أبـــو حی ) :  یحت

وال یجـوز  أن  تكون  في  موضـع  نصـب    ٠االبتـداء ،  وٕاما  موصوال  وٕاما  شـرطا

   ٠االشـتغال على 

صــب والرفــع الن وجهــان :ابــن  األنبـــاري  فیهــا :  (مــن) : فــي  موضــعها قـال  

 ألنهــا  مبتــــدأ  ،والرفـــع   ٠وتقــدیره :  وارزق مـــن  كفـــر   ؛مقــــدر فالنصـــب بفعـــل  ٠

إعـــراب  ابــن  األنبــاري   جــاء   ٣٠ وهــي  شـــرط  ،  و(فأمتعـــه )  :  الخبــر  والجــواب

   ٠حیـان  لآلیـة إلعـراب  أبي موافقـا

                                                
  ١٨١ص ٢انـه ، محي الدین الدرویش ، مینظـر: إعـراب القرآن الكریم وبی  ١

ینظــــر :  الجـــــدول  فــــي  إعـــــراب  القـــــرآن  وصـــــرفه  ،  محمــــود  صــــافي  ،  مراجعــــة  لینـــــة   ٢

  ٠ ٣٧٠/  ٣٦٩ ،  ص ٤،  ٣جلـد  الثاني  الجزء  الحمصي ،  الم
  ١/١١٦  ، ینظـر :  البیـان  في  إعـراب  غریب  القـرآن  ٣
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اســم  موصــول  (مــن)  أمــا صاحـــب الجـــدول  فقــد  أعربهـــا : الــواو  عاطفــة  ، 

ل رفـع أو  فـي  محـ ه  (ارزق) ول  بـه  لفعــل  محـذوف  تقدیـــر نصـب  مفعفي  محل 

ه  جوابــســم شـرط  جـازم  مبتــدأ یكـون  (مـن)  اویجـوز أن  ٠مبتـدأ  خبره جملـة  أمتعــه

واب  بتقدیر  أنـا  على جملـة  الج  متعـه  معطـوفةقه ،  وجملـة  أحذوف  تقدیره  ارز م

وأیضــا    ١ أمتعــه ،  وخبـر  المبتـــدأ  جملــة  كفــر  أرزقـــه  مـن  فعــل  الشـــرط  وجــوابه

ـــراب  صاحـــب  الجـــدول  موافقـــا  ألبــي  حیـــان   وابــن  األنبــاري  وهــذا  هــو  جــاء  إعـ

   ٠ة اإلعراب  لهذه  اآلی

ــأمــا  اآل "  والتــي  یقــول  فیهــا   ٠٠ســورة  الفرقـــان : " وقــوم نـــوح مــن   )٣٧(ة  ی

    ٠أبو حیـان  بنصب  كلمة  ( قوم )  على  االشـتغال

"وقـوم"  منصـوب  مـن  ثالثـة  أوجــه :   :  ٢ رابها  ابن  األنباريیقـول  في  إع

  ٠رناهم)أحـــدهما :  أن  یكـــون  منصـــوبا  بالعطــــف  علـــى  الهـــاء  والمـــیم  فـــي  (دّمــــ

ـــدیر  فعــل   أغرقنـــا  یفســـره "أغرقنــاهم"  وتقدیــــره : والثــاني :  أن  یكــون  منصــوبا  بتق

    ٠ل  أغرقناهم بوا  الرسقوم  نوح  كما  كذّ 

لعـل  أبـن  األنبـاري  فّصـــل   والثالـث :  أن  یكـون  منصــوبا  بتقدیــر :  اذكــــر

الثالثـة  ا  ال یخرج  كونـه  من  هـذه له  إعـراب  كلمة  "قوم"  ،  وٕاعـراب  أبي  حیان

   ٠إعرابات

مفعـول  بـه  لفعـل      (الواو) عاطفة  (قوم) الجـدول فقد  أعربها :أما صاحب 

ـرف  بمعنــى  حـــین و(لمــا)  ظـــ -وح أغرقنــا  قـــوم  نــ مـــا بعــده أي : محــذوف  یفســـره

ل  بـه  وف (للنـاس)  متعــلق  بمحـذوف مفعـو متعلـق  بالفعــل  المحـذمجـرد مـن الشـرط 

   ٣٠ بـ (أعتدنا)امله (جعلناهم) ( للظالمین) متعلـق عثاني 

ذلــك  ولعـــل  –ول  بــه  لفعـــل  محــذوف اختصـــر صــاحب  الجـــدول بأنهــا  مفعــ

   ٠ابقین له ال یخرج  عن  إعراب  الس

                                                
  ١/٢١٩ ،ینظـر :  الجـدول  في  إعـراب  القـرآن  وصرفه   ١
  ٠ ٢/١٧٠ لقـرآن ،ینظـر :  البیـان  في  إعـراب  غریب  ا  ٢

  
    ٢٩٠ في  إعـراب  القـرآن  وصرفـه ،  ص ر :  الجـدول ینظ  ٣
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ـــ أعربهــــا : وقــــوم  نــــوح  مفعــــول  بـــه  لفعــــل  ي الـــدین الـــدرویش فقــــد أمـــا  محی

ــا  قـــوم  ولــك  أن  تعطفـــه  علــى  الهــاء  فــمحــذوف  یفســـره  مــا بعـــد ي  ه  أي  أغرقن

ـــة رف  بمعنـــى  حــین  أدمـــرناهم  أي  دمـــرنا  قــوم  نــوح  ولمــا  ظــ و  رابطــــة متضمن

   ٠ ١ رطمعنى  الشـ

فقــد  أعــرب  (وقــوم نــوح) :  یجـــوز  أن    ٠ ٢ي وكــذلك  أبــو  البقــاء  العكــــبر 

  ٠وحودمـرنا  قوم  ن قبلـه ؛  أي   على  ما  یكون  معطـوفاً 

                                                
  ١٥ راب  القـرآن  الكریم وبیانـه ، صـر :  إعـینظ  ١
  ٢/٠٩٨٦ ،ینظـر :  التبیـان  في  إعـراب  القـرآن   ٢
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  املبحث الثالث

صـب  لتتشـاكل  اجلملــتان
ّ
ـح  الن

ّ
�ترج �

  

...  َواَألْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْیَنا ِفیَها َرَواِسَي   تعالى : ولهـان عند قـیقول أبو حیّ 

 ١ .  

دها  جملـة  ولما  كانت  هـذه  الجملـة  بعـ  ٠لاالشتغارض)  نصب على (واأل

االبتـــداء  فلــــذلك   االشـــتغال  أرجـــح  مـــن  الرفـــع  علـــى لنصـــب  علـــى فعلیــــة  كـــان  ا

ـــدین  الـــدرویش  فـــي  إعــــرابه  لآلیـــة  الســــابقة : " واألرض   ٢ نصـــب یقـــول  محـــي ال

وف  یفســــــره  مــــا  بعـــــده  نصــــب  علـــــى  االشــــتغال  أي  مفعـــــول  بــــه  لفعــــــل  محــــذ

 فیهــا  متعلقـــان  بألقینـــافاعــل  و فعــل  وفاعــل  ومفعــول  بــه  وألقینـــا  فعــل  و ومــددناها 

  . ٣ د  بأهلهـا"ثابتـة  لئال  تمی  عـول  به  أي  جباالً ورواسي  مف

األرض  مفعـــول   دول  فقـــد  أعربهـــا : " الـــواو  عاطفـــة  ، أمـــا  صـــاحب  الجـــ

الواو  ه ( مددناها )  مثل :  زیناها على  االشتغال  یفسـره  ما بعدبه  لفعل  محذوف 

ي  محـل  جـر  مثل ( جعلنا )  في  حـرف  جـر و "هــا" ضـمیر  فـعاطفة  ( ألقینا )  

  . ٤ب منصو ) ، (ورواسي ) مفعول  به متعلـق  بـ (ألقینـا

العكـبري  فقد  أعربهـا : "واألرض :  منصـوب  بفعـل  محـذوف  أما أبو البقـاء

معطـوف  علـى  البـروج  ه ألنـ ؛الرفـع  ومددنا  األرض ،  وهـو  أحسـن  مـن  ؛ أي : 

(وأنبتنـــا  فیهــا مــن كــل شــيء )  :  أي  وأنبتنـــا  فیهــا   ٠عمــل  فیهــا  الفعـــل   ،  وقــد

  .   ٥ وعند  األخفش  ( من )  زائدة  ٠ضروبا 

                                                
  من  سورة  الحجر  ١٩  اآلیة  ١
  ٥/٤٥٠البحر المحیط ،   ٢
  ٠ ٢٦٦ ، صینظـر :  إعـراب  القـرآن  الكریم  وبیانـه    ٣
  ٧٧٩،  ، صینظـر :  الجدول  في  إعراب  القـرآن  وصرفه    ٤
  ٠ ٦/١٥،  ٦/٤٩٨،  ٥/٤٨٨،  ٥/٤٧٥،  ٤/٢٨٨،   ٤/١١٧ینظـر :  البحر المحیط ،   ٥
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نالحـــظ  اتفـــاق  جمیــــع  المعـــربین  الـــذین  اســـــتعرضناهم  مـــع إعــــراب  أبــــي  

رجـع  حیان  علمـا  بأنه  السـابق  لهم  فأعرابـه  یعتبـر  أصـل  مـن  األصـول  التـي  ی

    ٠لها

ـْلَناُه  ...   :قال اهللا  تعالى  َوِلَتْعَلُموْا َعَدَد السِِّنیَن َواْلِحَسـاَب َوُكـلَّ َشـْيٍء َفصَّ

الظـــاهر  أن  نصـــب  (وكـــل شـــيء)  علـــى  االشـــتغال ؛  وكـــان  ذلـــك   ١  َتْفِصـــیالً 

ْیـَل َوالنََّهـاَر َوَجَعْلَنـا اللَّ    ه تعـالى :الجملـة  الفعلیـة  فـي  قولـ جح من الرفع  لســبقأر 

...  ٢ .  

العكـبري  في  إعـراب  اآلیة  السـابقة  من  سورة  اإلسـراء  : یقـول أبو البقـاء 

:  منصوب  بفعل  محـذوف  ؛  ألنـه معطــوف  علـى  اسـم  قـد عمـل  " وكل شيء"  

  . ٣ه األولى  رفعـفیه  الفعـل ، ولوال  ذلك  لكان 

ــــ ــــدین أمــــا  محی ــــدرویش  فقــــد ي  ال ــــى يء  نصــــب أعربهــــا : " وكــــل شــــ ال  عل

صــاحب  الجــدول  أمــا  إعــراب  ٠ ٤" جملـــة  فعلیـــة االشــتغال  ورجــح  نصـــبه  لتقـــدم 

لهــا :  " الــواو عاطفــة  (كــل)  مفعــول  بــه  لفعــل  محــذوف  یفســره مــا بعــده (شــيء)  

مضـــاف  إلیـــه  مجــــرور  وفصـــلناه  مثـــل  جعلنـــا  و(الهـــاء)  ضـــمیر  مفعـــول بـــه ( 

   . ٥ فعول  مطلـق  منصـوبتفصیال)  م

أن  (كـّل)  مفعـول  عـراب  أبي حیان على إفقـد وافق  إعـراب الثالثة السـابقین 

  ٠ده ما  بععلى االشـتغال  یفسـره  به  منصوب 

  

  

                                                
  من  سورة  اإلسـراء   ١٢  اآلیة   ١
  من  سورة  اإلسراء ١٢  اآلیة  ٢
   ٨١٥ ـرآن  ، صینظـر :  التبیان  في  إعـراب الق  ٣
  ٤٠٠ ب  القـرآن  الكریم  وبیـانه ، صإعـراینظـر :   ٤
  ٢٠ القـرآن  وصــرفه وبیانه  ،  المجلد  الثامن ص راب ر :  الجدول  في  إعینظ  ٥
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  املبحث الرابع

  األفعـال  ال  تضمـرأســماء 

� �

: تعـالى ولـه، وذلـك عنـد تعّرضـه لق ١یمنع أبو حّیـان إضـمار أسـماء األفعـال          

  َِذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنَّ ِلْلَكاِفِریَن َعَذاَب النَّار  ٢ .  

أو حـذوف  ،  أي :  ذلكـم  العقـاب  ، (ذلكم) مرفوع  إمـا  علـى  االبتـداء  والخبـر  م

  . ٣ي للزمخشر ى الخبر والمبتدأ  محذوف ، أي العقـاب  ذلكـم ، وهما تقدیران عل

علـیكم  ذلكـم  فذوقــوه علـى :   نصباً ویجوز  أن  یكون  وقال  الزمخشري :          

  . ٤ زیدا  فاضـربهك : كقول

وأســـــماء   ألن (علــــیكم)  مــــن أســــماء  األفعــــال ،؛  وال یجــــوز هــــذا  التقــــدیر         

ـــبیهه  لــه  بقولــك :  زیـــدا  فااألفعــال  ال  تضــمر ،  وتش ألنهــم    ربــه ،  لــیس  بجیـــّد ــ

علـى  االشـتغال  ،  وقـد  ا  هـذا  منصـوب فاضربــه ،  وٕانـ  زیــداً لم  یقـدروه بـ (علیـك  

أجـــاز  بعضـــهم  فـــي  (ذلـــك)  مبتـــدأ  و(فـــذوقوه)  خبـــرا  ؛  ألن  مـــا بعــــد  الفـــاء  ال 

  موصـوفة  أو نكــرة  موصـوالً   لمبتــدأ  ،  إال  إن  یكـون  المبتــدأ  اســماً   یكـون  خبـراً 

  و :،  نح

  ـمدره ه الذي  یأتیني  فلـ    -  

  رم وكّل  رجل  في  الـدار  فمك    -  

  صــــحة   حیح  ،  ومســــألة  االشــــتغال  تبنــــى علــــى وهــــذا  الــــذي  قالـــــه  صــــ         

  ـم :االبتـداء  إال  أن  قوله  هجواز  أن  یكون (ذلكم)  یصح  ف

  ربهزیـدًا  فاض       -  

 ربهزیـد  فاض       -  

                                                
  .  ٤٧٢/ ٤ینظر : البحر المحیط ،   ١
  األنفـال   من  سورة  ١٤اآلیة    ٢
   ١٩٩ – ٢/١٩٨ینظـر :  الكشـاف  ،   ٣
  ٠ـدر السـابق ینظـر :  المص  ٤
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ألن    ٠فلــــه  درهــــم  كالفــــاء  فـــي :  الـــذي  یـــأتینى  –هنـــا  –لیســــت  الفــــاء          

دخلــت  لتضــمن  المبتـدأ  معنـى  اسـم  الشـــرط  ،  ولـذلك  شــروط  ذكــرت   هـذه الفـاء

مر  مقـدر ،  مؤخرة  مـن هو  جـواب  أل ٠ربه د  فاضوالفـاء  في :  زی ٠و في  النح

ـــّدره  زیـــدا  فأضــربه  ،  : ربالعــ وقالــت  ٠اضـــربه  والتقــدیر :  تّنبـــه  فزیـــدتقــدیم ،  وق

   ٠ داً النحاة : تنبـه  فاضرب  زی

بـان  وابتنى  االشتغال  في :  زیدا  فاضربه ، على  هذا  التقدیــر  ،  فقـد            

، بــل  كــان    فاضــرب  داً زیــیجــز :   لــمولــوال  هــذا  التقــدیر   ٠الفـــرق  بــین  الفــاءین 

ّدر  هنـــاك  أمـــر  بالتنبــــه  لـــم  یقــــا  هـــو  إذا :  زیـــدا  أضـــرب ،  كمـــ التركیـــب یكـــون 

     . ١محذوف 

ـــد  أعــرب اآلیــة  الســـابقة  كاآلتـــي : ذلـــكم : خبــر  أمــا             ابــن  األنبــاري  فق

علــى  (ذلكــم) ،   ـم ؛ وأن للكــافرین  : عطـــفدیره :  األمــر  ذلكــمبتـــدأ  مقــــدر ؛  وتقــ

  . ٢ار لنمر  أن  للكافرین عذاب  اوتقدیره :  واأل

أو ذلكــم  )  :  أي  األمــر  ذلكــم ذوقـــوهذلكــم فبــري  فقــد  أعربهــا :  (أمــا  العك       

ذلكـم ویجــوز  أن  یكون  في  موضـع  نصـب ؛  أي  ذوقــوا   –واقع ،  أو  مستحق 

ر :  باشـروا  ن  أن  یكون  التقدیواألحس  ٠ي  بعـده  مفسـّرا  له ل  الذ،  وجعل  الفع

  . ٣ لتكـون  الفـاء  عاطفـةوه  ؛ ذلكم  فذوقـ

ـظ  أن  إعـراب  ابن  األنباري  :  أعـرب  ذلكم  خبـر  لمبتـدأ  محـذوف  نالح        

ولكــــن  أبــــي  البقـــــاء  العكبــــري  فقــــد  جـــــّوز  األمــــرین  معــــا :  فإمــــا  خبــــر  لمبتــــدأ  

      ٠محذوف  أو  مفعـول  به  لفعـل  محذوف  یفسـره  ما  بعـده

  

  
  
  
  

                                                
  ٥٨٢ – ٥/٥٨١صون ،  والدر  الم،   ٤/٤٧٢:  البحر المحیـط  ،   ینظـر  ١
   ١/٣٢٧، ن  في  إعراب  غریب القرآن ینظـر :  البیـا  ٢
  ٢/٦١٩،  تبیـان  في  إعراب  القرآن  ینظـر :  ال  ٣
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  الفصل الثالث

  روف ـــــاحل
  

  سبعة مباحث :  وفیھ           
  

  : (تا) القسم في (تاهللا) . المبحث األول

  زیادة (أْن) . :  المبحث الثاني

  : داللة (إّنما) على الحصر .  المبحث الثالث 

  (اللهّم) .  میم: الخالف في  المبحث الرابع

  (رّب) للتقلیل غالبًا .  المبحث الخامس : 

  : معنى الحرف إلى .  المبحث السادس

  : زیادة (أم) . المبحث السابع
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  املبحث األول 

�)قســم  يف  (تاهللا)  الأصـل  (تـاء �

  

، وذلـك  ١م أبو حّیان أّن (تاء) القسـم أصـل بنفسـها ، ولیسـت بـدًال مـن الـواوـزع

 ... َنـا ِلُنْفِسـَد ِفـي اَألْرِض َقاُلوْا َتالّلـِه َلَقـْد َعِلْمـُتم مَّـا ِجئْ   :رح قوله تعالىـعندما ش
٢٠    

تـراث    أبـدلت  فـيمـن  واو ، كمـا  (تـاهللا)  بـدلقال  ابن  عطیـة : " والتاء في 

 وال  تـــدخل  التـــاء فـــي  القســـم  إال  فـــي المكتوبـــة  مـــن بـــین ة ،وفـــي  التـــوراة والتخمـــ

أّمــا قولـــه : ٠ ٣ وال  تــالرحیم"، تــالرحمن ال تقــول : وغیــر  ذلــك  ، ء اهللا تعــالى ، أســما

هیلي أكثر  النحویین  ،  وخالفهم  السـفهـو  قول  بدل  من واو،  في  (تاهللا )   والتـاء

وهـــو  الصـــحیح علـــى مـــا ولیســـت  بـــدال  مـــن واو ، ها ، فـــزعم  أنهـــا  أصـــل  بنفســــ، 

مـــوا  زعى مــذهب  البصــریین ، إذ فعلــوأمــا قولـــه :  فــي  التـــوراة ، النحـــو ، قررنــاه  فــي

ا وأّمــزائــدة  زعــم أن التــاء مــن  ورى الزنـــد ، ومــن النحــویینووراه  مــن  ل :صــأن  األ

ى وعلــلهــا  علــى الــرب، دخو  فقـــد  حكــى  عــن  العـــرب إلــى  آختــره ،وال تــدخل : لـــهقو 

  .  ٤ ترب  الكعــبة  ،  وتالرحمن  ، وتحیاتكوا : الرحمن ، وعلى  حیـاتك  ، قال

ــإلــى  أ ٥ ذهــب  جمهـــور  النحــویین         الً الــواو ،  ولیســت  بــد ناء  بــدل  مــن  الت

ــي َضــَالِلَك  : ه تعــالىنحــو قولــ فــي هابنفســمــن  البــاء وال أصــًال  ــَك َلِف ــِه ِإنَّ ــاُلوْا َتالّل َق

  . ٦  اْلَقِدیمِ 

                                                
  . ٢٣٠/ ٥ینظر : البحر المحیط ،   ١
  فمن سورة یوس ٧٣اآلیة   ٢
   ٩/٣٤٣المحرر الوجیز ،   ٣
   ٢/٥٧٦، والكشاف  ٨٧٠والمفصل  ،   ٧٢/ والجمل ،  ٥/٢٣٠ینظـر : البحر المحیط ،   ٤
  ٣٩٥، ومعاني القرآن  وٕاعرابه ،  ٢/٣٢٠ینظــر : المقتضب ،   ٥
  . من سورة یوسـف ٩٥اآلیة    ٦
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 : وقولــه  تعـالى ، ١  ...َقـاُلوْا َتالّلـِه َلَقـْد آثَـَرَك الّلـُه َعَلْیَنـا   : وقولـه تعالى        

 للَِّه َألَِكیَدنَّ َأْصَناَمُكم َوَتا...  ٢  .  

   : ٣ر وقول  الشـاع 

  تاهللا یبقى على األیام ذو حیـد 

  ٤ بمشمخّر به الظّیان واآلس                          

هللا )  خاصــــة  دون  أنهــــا  ال  تــــدخل  إال  علــــى  لـــــفظ  الجاللـــــة  ( ا   : أوالً 

)  فـي  خفـش  مـن  دخولهــا  علـى (رب الكعبـةحكـى  األما غیره  من األسماء  ،  إال 

 ســماء  الظـاهرة  كلهــاوالـواو  تـدخل  علـى  األاذ ، الكعبـة ، وذلك  ش  قولهـم :  تربّ 

األســماء اء  تــدخل  علــى  كــل  مقســـم  بــه  مــن وال  تــدخل  علــى  المضــمرة ،  والبــ

هـي  ثالثــة  عـن  البـاء  فعلـم  بهذا  أن  لها  مرتبـة  ثالثـة ،  ف الظاهرة  والمضمرات ،

   ٠وعن  الـواو

مثــل :( اتعــد) و(اتــزن)  بعــض المواضــع وجوبــاً واو فــي لــبــدل مــن اأنهــا  :ثانیـــاً 

هــا  مــن  ب) ، وســـبب إبــدالها  مــن الــواو دون  غیرهــا ،  لشـــبهها ) و (اوتــزندمن(اوتعــ

ها لــــین  ة ،  فناســــب همســــوهــــي  مــــن  الحــــروف المهموســــجهــــة  اتســـــاع  المخــــرج ، 

   ٠موضعاء  في الب م  یثبت  إبدال  التاء منواو ، ولاللین  ومنها  ال حروف

مكســورة  ، فهــي أقــرب  إلــى  مفتـــوحة والتــاء  مفتوحـــة والبــاء واو أن  الــ  : ثالثــاً 

   ٠الواو  بهذا  الشـبه  منها  إلى  الباء 

  

                                                
  من سورة  یوسف ٩١اآلیة   ١
  من سورة األنبیـاء  ٥٧اآلیة    ٢

/ ١، ، وكشــف المشــكل  ٤٩٧/ ٣ر : الكتــاب ، ـقائلـــة  أمیـــة  بــن أبــي  عائــذ  الهزلــي ، ینظــ  ٣

  .   ٢٣١/ ٤، والخزانة ،   ١٥٩، وشرح جمل الزجاجي ، ص  ٥٨٣
ـــان : یاســـمین البحـــر ، لســـان  ٦٤/ ٢المشـــمخر : الجبـــل العـــالي ، مـــادة (شـــمخر) ،   ٤ . والظّی

  .  ١٩٩/ ٢. واآلس : الشجر ، القاموس مادة (أوس) ،  ٢٦/ ١٥، مادة (ظوى) ، 
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فهمــا   ٣ والســهیلي ٢ رب، مــنهم : قطــ ١ جماعــةیین جمهـــور النحــو وقــد  خــالف 

من الـواو ؛ إذ  لم  یقـم  دلیـل  علـى  صـحته أن  التاء  أصلیة  لیست  مبدلـة   یریان

٠   

بـأّن التـاء  ه  قطـرب والسـهیليإلیـذهـب ار مـا اختـا  صاحبنا أبو حیان ، فقـد أم

إلیـه  أبـو حیـان  وصـاحباه  قطـرب  ب ما ذه، والذي أراه  أصل ولیست بدًال من الواو

لیل الصـحیح الـدحرف حتى  یقـوم مكان حـرف  دالاألصل عـدم  إبإن هیلي ، إذ والس

ر ل  یقتصـبـ  ه فـي شـيءبعض المواضع ال یعمم حكمفي   بدالهاوما عّللوا  إعلیه ، 

  ٠علیه

  

                                                
  . ١١٧ینظر الجنى الداني ، ص   ١
  ٢/٣٩نظـر  :  همع  الهـوامع ، ی  ٢

ـــــدر المصــــون  ٦/٣٢٢،  ٥/٣٣٠، والبحــــر المحــــیط ،   ٢/٩٢٦ینظـــــر  :  البســـــیط ،   ٣ ، وال

٦/٥٢٦  
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  املبحث الثاني 

  )ادة  (أنزيــــــ
  

وأمـا  (  اغتر  بظاهر  قـول  سـیبویه : "یرى أبو حیـان  أن  ابن عصفور  قد 

ــلقســـم الم  اأن ) ،  فیكــون  بمنزلــة  ـــه : أمــا واهللا لــو فعلـ یبویه  ـت "   فــإن  ســفــي  قول

ذكــر  أنهــا  تكـــون  بمنزلــة  الم القســم ،  اســـتنبط ابــن عصــفور مــن ذلــك  أنهــا    لمــا

بعـد ذلـك ،  ولـم  یتصـفح  مـا ذكـر  ســیبویه ، بـه تكـون رابطــة لجملــة  القســم بالمقســم 

  توكیـداً  مـا  كانـتك :  لمـا أن  فعــل ،توكیـدا  أیضا  فـي  قولـك فإنه  قال :  وتكـون  

كیـد ،  كمـا  زائـدة  للتأیعني  أنها تكـون ( إن )  مع ( ما )  ، ما كانت وكـم ، القس في

وكمــا  كانــت  (إن)  مــع أمــا  واهللا  أن  لــو  فعـــلت ،   قولــك :م  فــي كانــت  فــي القســ

سـیبویه  بـالم  القســم    وٕانما  یعني:  ما  إن  زیـد  قائم  یعني زائدة .  (ما)  في نحـو

م  األولــى  زائــدة  موطئــة  الــالم  الموطئــة  ،  وذلــك  نحـــو :  واهللا  ألخــرجّن  ،  والــال

یســـت  الرابطـــة  الجــــواب ة  أن  تقـــع  جوابـــا  للقســــم  ال  جوابــــا  للشــــرط ،  فلللجملـــ

  . ١م " بالقس

فعـل  القسـم  ولـو  )  الحینیة ،  وبـین حیـان  زیادة ( أن )  بعد ( لما یرى  أبو

وبعـد القسـم  قبـل   ٠٠٠ : " وتكـون  أیضـا  زائـدة  بعـد ( لمـا ) -رحمـه اهللا  –،  قال 

وممــا  یــدل    ٢٠ واب"  ویــرى  أن  زیادتهــا  فــي  مثــل  هــذا  قیــاس  مطـــرد"لـــو  والجــ

عند   قولـه   –رحمه اهللا  –أنه  یـرى  زیادة  ( أن )  في  غیر  هذه  المواضع  قولـه 

وز  ویجــ:  ٣  َوَجَعْلَناُه ُهًدى لَِّبِني ِإْسَراِئیَل َأالَّ َتتَِّخُذوْا ِمن ُدوِني َوِكیالً  ...  :لى تعـا

، أي :   علــیالً یة  ت( ال )  نهــي ،  و(أن)  تكــون  مصــدر أن  تكــون ( أن ) تفســـیریة و

ال    وال یجـــوز  أن تكــــون ( أن )  زائـــدة ، ویكــــون ٠ألن  ال یتخـــذوا  ،  و(ال)  نفــــي 

                                                
  ٤/٢٢٢ینظـر :  الكتاب ،    ١

، والبحــر المحــیط    ٢٩٢، والنكــت الحســان ،  ٥/٣٤٥، و ١/١١٨ینظـــر :  البحــر المحــیط ،   ٢

١٥٠ – ٧/١١٠  
  .اإلسـراء من سورة   ٢اآلیة   ٣
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مواضــع  لمجــوز  ذلــك ،  إذ  لــیس مــن   تتخــذوا  معمــوال  لقـــول  محــذوف  ،  خالفــاً 

  .   ١"  زیادة  ( أن )

أن ( أن )  رابطـة  جملـة  القسـم  بالمقسـم  علیـه   منأما ما یراه  ابن عصفور 

مــــذهب  ســـــیبویه وغیــــره  مــــن خــــالف  حیــــث فهــــو  عنــــد  أبــــي  حیــــان مــــردود  ،  ، 

معـــــددا    -رحمــــه اهللا   -قــــال  ذا  الموضــــع ،ا  فــــي  هــــن بزیادتهـــــویین  القــــائلیالنحــــ

زعــم  أنهــا إذ   مواضــع  زیادتهــا : " ویعـــد القســم قبــل ( لــو) والجــواب ، خــالف  لمــن 

   ٢سم علیه إذا  كان ( لو) والجواب " القسم  بالمقذاك رابطة لجملة 

   : ٣ تأتـي  ( أن )  زائدة  في  مواضع

ـــة ،  كقــــوله  تعـــالى : :   أن  تقـــع  ب اأحـــده ـــا َأن  عـــد  ( لمـــا )  الحینی َوَلمَّ

دتهـا  أنهـا  یـدل  زیاوممـا  .  ٤  ...َجاءْت ُرُسُلَنا ُلوًطا ِسيَء ِبِهْم َوَضاَق ِبِهـْم َذْرًعـا 

ــــه  تعـــالى : ر فـــي  موضـــع  آخــــ ـــَراِهیَم   حـــذفت  وهـــو  قول ـــا َجـــاءْت ُرُســـُلَنا ِإْب َوَلمَّ

َفَلمَّا َأن َجاء اْلَبِشیُر َأْلَقـاُه َعَلـى َوْجِهـِه َفاْرتَـدَّ  تعالى : وكقوله   ، ٥  ...ِباْلُبْشَرى 

   ٧٠ ذهبـت تاب : لما أن جاءواومثال  الك، ٦   ...َبِصیًرا 

،  مثــال :  أمــا  واهللا  أن   تقــع  بــین ( لـــو) وفعـــل  القســـم  مــذكوراً :  أن الثــاني

   ٨٠ ألكرمتكلو  فعلت 

   : ١ر ول الشـاع( إذا )  ، كق:   بعـد الثالث

                                                
    ٦/٧ینظـر :  البحر المحیط ،   ١
  ٠ ٥/٣٩٢، و  ١/١١٨ینظـر : البحر المحیط ،   ٢

،  ٣٥٣، والجمـــل  ٢/٣٦٢،  ١/٤٩، والمقتضـــب ،  ٤/٢٢٢،  ٣/١٠٧ینظــــر :  الكتـــاب ،   ٣

  ٠اوغیره ٦٥٤ – ١/٦٥٣، والمسـائل البصریات  ٧٣، ومعاني الحروف ،  ٥٩المعاني وحروف 
  من سورة  العنكـبوت   ٣٣اآلیة   ٤
  من  سورة  العنكـبوت   ٣١اآلیة  ٥
  ـف من سورة  یوس  ٩٦اآلیة  ٦
   ٣/١٥٢ینظـر :  الكتاب ،  ٧
  . ١٥٢/ ٣،  ینظــر:  المصـدر السـابق  ٨
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  ه فأمهله حتى إذا أن كأنّ 

   معاطي یـد في لجـة الماء غامر                    

   : ٢ر من الشـاذ  بین  الكاف  ومجرورها ، كقول الشـاع:  الرابع

  ویوما توافینا بوجه مقّسم  

   كأن ظبیة تعطـو إلى وارق الّسلم                          

    ة اویــة  من جر ظبیـوفي  ر 

وقـــد  نبـــه  النحویـــون  علـــى أن زیادتهــــا  فـــي  الموضـــعین األولـــین أكثـــر مــــن 

    ٠وٕاذا  كانت  زائدة  ، فإنها  ال تعمـل  ٠زیادتها في الموضعین األخـیرین

یــرى  أن ( أن )  الزائــدة  تــزاد  فــي  غیــر وخــالف  فــي  ذلــك  األخفــش ، فإنــه 

فــــي  المضــــارع ،  واســــتدل  علــــى  ذلــــك  النصــــب  المواضــــع  ،  وأنهــــا  تعمــــل هــــذه 

َوَمــا َلَنــا َأالَّ ُنَقاِتــَل ِفــي  ... فقـــوله  تعــالى : أمــا  الســـماع ،   . ٣ بالســماع  والقیــاس

، فأعمـل  ( أن  نقاتـلا  زائدة ، ومعناهـا : ما  لنـا ال ، فهي  هن  ٤   ...َسِبیِل الّلِه 

ي نحــو :  مـا أتـاني  مـن عمـل  فـالزائـدة  قـد  فهـي  أن ٥ أما  القیاس ٠) وهي زائـدة 

  . قائملیـس  زیـد  بوفي  نحو : زائدة ، أحـد ، فأعمل ( من)  وهي 

لــه فــي  ذلــك  حجــة  مذهبــه  بأنــه  ال  وقــد  رد  جماعـــة  مــن النحــویین  علــى

مصـدر منصوب  علـى في  تأویل  وهي  بصلتهـااآلیات مصـدریة ، ( أن )  في ألن 

                                                                                                                                       
، وشـــرح  ٢/١٨، وهمـــع الهوامـــع ،  ٧١ینظــــر : دیوانـــه   ٠قائلــــه : أوس بـــن حجـــر التمیمـــي   ١

  ٠ ٣٣١،  وشرح عمـدة  الحافـظ  ١/١٦٤أبیـات مغني اللبیب  ، 
ینظــر:   ٠نسب هذا البیت إلى ابن صریم البشكري وٕالى علیـاء بن األرقم وٕالـى كعــب  بـن أرقـم   ٢

   ٣/١٢٨،  والمقتضب  ١٥٧،  واألصمیات  ٢/١٣٤الكتاب 
،   ٤/١٢، وشـــرح التســـهیل  ٢٢٩،  والتســهیل    ١/١٨٠ینظـــر :  معــاني  القـــرآن  لألخفــش    ٣

  ٠ ١/٣٤، ومغني اللبیب  ٢٤١ – ٢٤٠، والجنى الدانـي   ٢/٢٩٠تشـاف  الضـرب ار 
  رةمن سورة البق  ٢٤٦اآلیة   ٤

،   ٤/١٢، وشـــرح التســـهیل  ٢٢٩،  والتســهیل    ١/١٨٠ینظـــر :  معــاني  القـــرآن  لألخفــش    ٥

  . ١/٣٤، ومغني اللبیب  ٢٤١ – ٢٤٠، والجنى الدانـي   ٢/٢٩٠رب ارتشاف  الض
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الزائـــدة  إنمـــا  لـــم یجـــز  أن  ألن ( أن )  فمرفـــوض ؛ أمـــا القیـــاس ،  ٠جـــارقاط  الإســـ

  . ١األفعـال ل ؛  لعـدم  اختصاصها  بتعم

                                                
   ١/٣٤،  ومغني  اللبیـب   ٤/١٢ینظـر :  شـرح  التسـهیل   ١
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  املبحث الثالث

ما) على احلصر
ّ
  داللة (أن

  

یـرى أبـو حّیـان أّن (أّنمـا) ال تـدّل علـى الحصـر بالوضـع ، وٕاّنمـا یفهـم الحصــر 

ّبهة بالفعــل فتكّفهــا عــن عملهــا ، تــدخل (مــا) علــى األحــرف المشــمــن ســیاق الكــالم . و 

وتجعلهــا مهیــأة للــدخول علــى الجملــة الفعلیــة بعــد أن تــدخل علیهــا ، وتوّســع مــن دائــرة 

اســتعمالها ، فــإذا دخلــت (مــا) علــى (إّن) فالمشــهور أّنهــا تفیــد الحصــر ، ومــع هــذا مــا 

خلــت هــذه المســألة مــن اخــتالف النحــاة فــي داللتهــا علــى الحصــر ، وجــاء االخــتالف 

ــان : " والــذي نــذهب إلیــه أّنهــا ال تــدّل علــى الحصــر  علــى أقــوال : منهــا قــول أبــي حّی

. وقـال عنـد قولـه تعـالى  ١ر فإّنما یفهم مـن سـیاق الكـالم " ـبالوضع ... فإذا فهم حص

 :  ــاِكیِن ــَراء َواْلَمَس ــَدَقاُت ِلْلُفَق ــا الصَّ ، ولفظــة (إّنمــا) إن كانــت وضــعت  ٢  ...ِإنََّم

مســتفاد مــن لفظهــا ، وٕان كانــت لــم توضــع للحصــر ، فالحصـــر  للحصــر ، فالحصــر

مستفاد من األوصاف ، إذ مناط الحكم یقتضي التعلیل به ، والتعلیل بالشيء یقتضـي 

  .  ٣االقتصار علیه " 

َلَقـاُلوْا ِإنََّمـا ُسـكَِّرْت  غیـر أّنـه ذهـب إلـى أّنهـا تفیـد الحصـر فـي قولـه تعـالى : 

، قال : " وجاء لفظ (إّنما) مشـعرًا بالحصـر ، كأّنـه قـال : لـیس ذلـك  ٤  ...َأْبَصاُرَنا 

فأّكـد   ٦  ...ِإنََّما ُهَو ِإلٌه َواِحـٌد  ... . وعند قوله تعالى :  ٥إّال تسكیر األبصار " 

  . ٧بأداة الحصر وبالوحدة " 

                                                
  .  ٤٣٦/ ٥ینظر : البحر المحیط ،   ١
  من سورة التوبة .  ٦٠اآلیة   ٢
  .   ٥٧/ ٧ینظر البحر المحیط ،   ٣
  من سورة الحجر .  ١٥اآلیة   ٤
  .   ٤٤٨/ ٥ینظر البحر المحیط ،   ٥
  من سورة النحل .  ٥١اآلیة   ٦
  .   ٥٠١/ ٥لبحر المحیط ، ینظر :  ا  ٧
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ومـــا اســــتدّل بــــه القـــائلون بالحصــــر بــــأّن (أّن) لإلثبـــات و(مــــا) للنفــــي ، و(إْن) 

بات المذكور ، و(ما) لنفي مـا عـداه ، لكـن أبـا حّیـان رّد هـذا بقولـه : بأّنـه قـول مـن إلث

. وألّن لـــیس (إّن) لإلثبـــات ، وٕاّنمـــا هـــي لتوكیـــد الكـــالم ،  ١ال وقـــوف لـــه بعلـــم النحـــو 

ولیســت (مــا) للنفــي ، بــل هــي زائــدة بمنزلتهــا فــي أخــوات (لیتمــا) ، و(لعّلمــا) و(لكّنمــا)  

  .  ٢و(كأّنما) 

  أقوال العلماء في (إّنما) مختلفة ، منها :  وجاءت

  ٤والبالغیــین  ٣األّول : أّن (إّنمــا) تفیــد الحصــر ، وهــذا مــذهب جمهــور النحــاة 

فإذا قلت : إّنما زید شاعر ، كان بمنزلة : ما زید إّال شاعر ، فهي تدّل على الحصر 

ـــه تعـــالى :  ـــُم ِعنـــَد  ... واالختصـــاص ، ومنـــه قول ـــا اْلِعْل ـــِه ِإنََّم ـــه  ٥  ...اللَّ ، وقول

َدَقاُت ِلْلُفَقـَراء َواْلَمَسـاِكیِن  : تعـالى ِإنََّمـا َیتَـَذكَُّر  ... ،وقولـه تعـالى:٦  ...ِإنََّما الصَّ

ْلَبابِ  ، وغیرها كثیر في القـرآن . واستدّلوا علـى إفادتهـا الحصـر بـأمور :  ٧  ُأْوُلوْا اَأل

ّال) ففصـلت الضـمیر المرفـوع بعـدها ، كقـول أّن العرب أجرت علیهـا حكـم النفـي ، و(إ

  :  ٨الفرزدق 

                                                
  . ٣٩٦ینظر : الجنى الداني ، ص   ١
  .   ٣٩٧، والجنى الداني ، ص  ٣٠٤ینظر : مغني اللبیب ، ص   ٢

، وشــفاء العلیــل ،  ١٤٨/ ١، وشـرح التســهیل ،  ١١/ ٢ینظــر : شــرح الجمـل البــن عصــفور ،   ٣

ـــــدر  ٣٩٤، ص ، والجنـــــى الـــــداني  ١٦/ ١، والتصـــــریح ،  ٢٣١/ ١، والبرهـــــان ،  ١٩١/ ١ ، وال

  .  ٣٠٣، ومغني اللبیب ، ص  ١٣٧/ ١المصون ، 
،  ١٣٧ – ١٢٦مفتــاح العلــوم ، أبــو یعقــوب الســكاكي ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ،، ص   ٤

م ، دار ١٩٨٣،  ١ودالئــل اإلعجــاز ، عبــد القــاهر الجرجــاني ، تحقیــق د. فــایز الدایــة وأخیــه ، ط

  .  ٢٣١قتیبة ، دمشق ، ص 
  من سورة  األحقاف  .  ٢٣ اآلیة  ٥
  من سورة التوبة .  ٦٠اآلیة   ٦
  من سورة الرعد  .  ١٩اآلیة   ٧

  ٦٥/ ٢شــرح المفصــل ، البــن یعــیش ، ، و  ٢٥٣/ ٢ینظــر : دیوانــه : دار صــادر ، بیــروت ،   ٨

  .  ١٦٠/ ١وشرح التصریح ، 

  



 215 

  أنا الذائد الحامي الذمار ، وٕاّنما 

  یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي                       

  والتقدیر : ما یدافع عن أحسابهم إّال أنا . 

ـــًا ، ولـــو كـــان المـــراد بـــه  فلـــیس یخلـــو هـــذا الكـــالم مـــن أن یكـــون موجبـــًا أو منفّی

ال تــرى أّنــك ال تقــول : (یــدافع أنــا ، وال یقاتــل أنــا) وٕاّنمــا تقــول : أجـاب لــم یســتقم ، اإلی

(أدافــع ، وأقاتــل) إّال أّن المعنــى لّمــا كــان : مــا یــدافع إّال أنــا ، فصــلت الضــمیر كمــا 

  .  ١فصله مع النفي إذا ألحقت معه إّال حمًال على المعنى 

أن یتوّجهــا معــًا إلــى شــيء واحــد  زأّن (إّن) لإلثبــات ، و(مــا) للنفــي ، وال یجــو 

وال أن یحكـم بتوّجـه النفــي للمـذكور بعــدها ؛ ألّنـه خــالف واقـع باّتفــاق ، فیتعـّین صــرفه 

  .  ٢لغیر المذكور ، وصرف اإلثبات للمذكور ، فجاء الحصر 

أّن (إّن) للتوكید ، فلّما دخلـت علیهـا (مـا) المزیـدة للتأكیـد ، زادتهـا تأكیـدًا علـى 

فیهـا معنــى الحصــر ، وهـو إثبــات الحكــم للشـيء المــذكور دون غیــره ،  تأكیـد ، فصــار

  .   ٣فإّن معنى (إّنما اهللا إله واحد) أي : ما اهللا إّال إله واحد 

ور علـــى أّنهـــا ـر ، قـــال الســـیوطي : " الجمهــــم إّال بالحصــــإّن المعنـــى ال یستقیـــ

 ... ا َحرََّم َعَلْیُكُم اْلَمْیَتَة ِإنَّمَ  وله تعالى ـور ، منها قـللحصر ... واستدّل مثبتوه بأم
، بالنصـــب ، فـــإّن معنـــاه : مـــا حـــرم علـــیكم إّال المیتـــة ؛ ألّن المطابقـــة فـــي المعنـــى  ٤

 ٥ ...  َقاَل ِإنََّمـا اْلِعْلـُم ِعنـَد اللَّـهِ  : ومنها قوله تعالىر...ـّنها للقصراءة الرفع ، فإـلق

. فإّنـه  ٧ ...ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَهـا ِعنـَد الّلـِه  ، و ٦ ...  َقاَل ِإنََّما َیْأِتیُكم ِبِه الّلهُ  ، و

(إّنما) تحصل مطابقة الجواب إذا كانت (إّنما) للحصر ؛ لیكون معناهـا : ال آتـیكم بـه 

                                                
   ٢٣١ – ٢٣٠ینظر : دالئل اإلعجاز ، ص   ١
  .   ٣٩٧الداني ، ص  ، والجنى ٣٠٤ر : مغني اللبیب ، ص ینظ  ٢
  .  ٣٩٧الداني ، ص  ، والجنى ٥٦/ ٨ّصل ، البن یعیش ، ینظر : شرح الف  ٣
  من سورة البقرة .  ١٧٣اآلیة   ٤
  من سورة األحقاف .  ٢٣اآلیة   ٥
  من سورة هود .  ٣٣اآلیة   ٦
  من سورة األعراف  .  ١٨٧اآلیة   ٧
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، وٕاّنمـــا یـــأتي بـــه اهللا ، وال أعلمهـــا ، إّنمـــا یعلمهـــا اهللا ... ال یســـتقیم المعنـــى فـــي هـــذا 

  .  ١ اآلیات ونحوها إّال بالحصر "

بــــ(إّنما) المكســـورة (أّنمـــا)  ٣، البیضـــاوي *  ٢وألحـــق التّنـــوخي * والزمخشـــري 

المفتوحة ؛ ألّنها فرعها ، ومـا ثبـت لألصـل ثبـت للفـرع ، وقـد اجتمـا فـي قولـه تعـالى : 

  ... َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد ... ٤  .  

، ووافقـه  ٥لحسـن اآلمـدي الثاني : أّنها ال تفبد الحصر ، وٕالى هذا ذهـب أبـو ا

، أّنهـا ال تفیـد الحصـر بالوضـع ، بـل یفهـم الحصـر  ٧، والسـمین الحلبـي  ٦ابن هشام 

  من سیاق الكالم . 

ـــة  ، حیـــث یـــرى أّن (أّنمـــا) لفـــظ ال یفارقـــه التوكیـــد  ٨الثالـــث : وهـــو البـــن عطّی

مـذهبین والمبالغة ، وقد یدّل على الحصـر إذا سـاعد المعنـى علیـه ، وقـد توّسـط بـین ال

األّول والثــاني ، وقــال : " (إّنمــا) لفــظ ال یفارقــه المبالغــة والتأكیــد حیــث وقــع ، ویصــلح 

مع ذلك للحصر ، فإذا دخـل فـي قّصـة وسـاعد معنـاه علـى االنحصـار ، صـّح ذلـك ، 

، وغیـر ذلــك مــن األمثلــة ،  ٩  ...ِإنََّمــا ُهــَو ِإلــٌه َواِحــٌد  ... وترتـب ، كقولــه تعــالى 

                                                
  .  ٧٩٩/ ٢اإلتقان في علوم القرآن ،   ١

* هو زید الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمـد بـن عمـر التنـوخي ، مـن آثـاره " األقصـى القریـب فـي 

   ٢٨٦/ ١١هـ ، ینظر : معجم المؤّلفین ، ٧٤٨علم البیان " ، توفي سنة 
   ٥٨٦/ ٢ینظر الكّشاف ،   ٢

  هـ . ٧٩١* هو : ناصر الدین عبد اهللا بن عمر الشیرازي ، المتوفى سنة 
دار  نزیـل وأسـرار التأویـل ، للبیضــاوي أنــوار التنزیـل وأسـرار التأویـل ، ینظـر : أنــوار التینظـر :   ٣

  .  ٤٨/ ٣الكتب العربیة ، مصر ، 
  من سورة األنبیاء .  ١٠٨اآلیة   ٤
م ، دار ١٩٨٣،  ١ینظـر : اإلحكـام فـي أصـول األحكـام ، لآلمـدي ، تحقیـق سـید الجمیلـي ، ط  ٥

  .   ١٤٠/ ٢الكتب ، بیروت ، 
  . ١٢٨٥/ ٣ینظر : ارتشاف الضرب ،   ٦
  .   ٢٧٨/ ١ینظر : الدر المصون ،   ٧
  . ٣٩٦، والجنى الداني ، ص  ٣١٧/ ٤ینظر : المحرر الوجیز ،   ٨
  من سورة النحل .  ٥١اآلیة   ٩
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. كقولــه علیـــه  ١قّصــة ال تـــأتي لالنحصــار ، بقیـــت (أّنمــا) للمبالغــة فقـــط وٕاذا كانــت ال

  .  ٢السالم (إّنما الربا في النسیئة) 

الرابع : أّنها تفید التقلیل ، وأشار إلى ذلك سیبویه ، وتبعه ابـن السـراج ، وقـال 

وذلـك ابن یعیش : " ومعنـاه القلیـل ، فـإذا قلـت : (إّنمـا زیـد بـّزاز) ، فأنـت تقلـل أمـره ، 

ى ـفــي " (إّنمــا ســرت حتــ ٣ّز ، ولــذلك قــال ســیبویه ـأّنــك تســلبه مــا یــدعي علیــه غیــر البــ

ّراج : " ـابـن السـ   . وقـال ٤ول " ـرك الذي أّدى إلى الدخــرًا لسیـأدخلها) إذا كنت محتق

  .   ٥والفرق بین (إّن) و(إّنما) في المعنى ، أّن (إّنما) تجيء لتحقیر الخبر " 

ه كّل األقوال والسائد معرفته اآلن ، هو أّن (إّنما) تفید الحصر والذي نراه وعلی

فــي كــّل األســالیب ، وقــد تخــرج للمبالغــة والتوكیــد ، كمــا فــي حــدیث الربــا ، ولــیس كمــا 

یرى أبو حّیان من أّنها ال تفید الحصر ، وٕاّنما یفهـم مـن المعنـى المسـتخدم ، وال علـى 

  الحصر .   أفادتعطّیة أّنه إذا ساعد المعنى ما رآه ابن 

                                                
  .   ٣١٧/ ٤ینظر : المحرر الوجیز ،   ١
  .   ٥٠/ ٥ینظر : صحیح مسلم ، كتاب (البیوع) ، باب (بیع الطعام) ،   ٢
  .   ٢٢/ ٣ینظر الكتاب ،   ٣
  .   ٥٦/ ٨ینظر : شرح المفّصل البن یعیش ،   ٤
  .   ٢٣٤/ ٢ینظر : األصول في النحو ،   ٥
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  املبحث الرابع

 
ّ
  )اخلالف يف ميم (اللهم

  

ــان  اختلــف النحــاة فــي مــیم (اللهــم) أعــوض عــن حــرف النــداء أم ال ؟ فــأبو حّی

یختــار مــذهب البصــریین القائــل : بــأّن المــیم المشــّددة عــوض عــن یــاء النــداء ، والهــاء 

 ، ثــّم جــاءوا بحـــرفین مبنّیــة علــى الضــم ؛ ألّنــه نــداء . واحتّجــوا بــأّن األصــل : یــا اهللا

عوضًا عن حـرفین ، فالمیمـان مـن (یـا) و(المـیم) أفـادت مـا أفادتـه (یـا) فـدّل علـى أّنـه 

  .  ١عوضًا منها ؛ فلهذا ال یجمعون بینهما إّال في ضرورة 

وذهــب الكوفیــون إال أّن المــیم المشــّددة لیســت عوضــًا عــن (یــاء) النــداء ، إّنمــا 

اهللا أّمنـا بخیـر) ، أي : أقصـدنا فـي قولـك : أّممـت األصل عندهم في (اللهـم) هـو (یـا 

زیدًا ، أي قصّدته ، فلّما كثـر فـي كالمهـم حـذفوا بعـض الكـالم طلبـًا للخّفـة ، والحـذف 

ــه) ، واألصــل فیــه (هــل أّم) ، و(ویــل  ــة كثیــر فــي كالمهــم ، مثــل : (هلــّم) ، (یلّم للخّف

ــه)  یســت عوضــًا عــن (یــاء) أّنهــم . وقــالوا : والــذي یــدّل علــى أّن المــیم المشــّددة ل٢أّم

  :  ٣یجمعون بینهما ، كقول الشاعر 

  إّني إذا ما حدث ألّما      

  أقول : یا اللهّما یا أللهّما                           

  :   ٤ورّد النحاة قول الكوفیین بوجوه منها 

                                                
 ، و ٢٣٨/ ١، واألصــول فــي النحــو ،  ٢٣٩/ ٤، والمقتضــب ،  ١٩٦/ ٢ینظــر : الكتــاب ،   ١

  .   ٤٨/ ٢، وهمع الهوامع ،  ١٠٦/ ٢، وشرح الجمل ،  ٣٤٣/ ١، اإلنصاف 
، وشــرح األلفیــة البــن النـــاظم ، ص  ١٧٢/ ٢، والتصــریح ،  ٣٤١/ ١، اإلنصـــاف  ینظــر :   ٢

  .   ١٦/ ٢، وشرح المفّصل ،  ٣٥٠/ ١، وشرح كافیة ابن الحاجب ،  ٥٧٣
، والخزانـة  ١٩٧، واللمـع ، ص  ٢٤٢/ ٤الرجـز : ألبـي خـراش الهزلـي ، ینظـر : المقتضـب ،   ٣

  .   ٣٠/ ٣شرح األلفیة لألشموني ، ، و  ١٦/ ٢، وشرح المفّصل ،  ٢٩٥/ ٢، 
/ ١لجمـــل ، ا، وشـــرح  ١٦/ ٢رح المفّصـــل ، ـ، وشـــ ٣٤٤ – ٣٤٣/ ١، اإلنصـــاف  ر : ـینظـــ  ٤

  .  ٣١/ ٣، وشرح األلفیة لألشموني ،  ٥٧٣، وشرح األلفیة البن الناظم ، ص  ٣٥٠
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قـال ر) لكان ینبغي أن یـ/ أّنه لو كان األصل في (اللهّم) هو (یا أهللا أّمنا بخی١

  جماع على امتناعه دلیل على فساده . ، وفي وقوع اإل: (اللهّمنا بخیر) 

/ أّنه لو كان األمر كما ذكروا لما حسن أن یقال : (اللهّم أّمنا بخیـر) ؛ ألّنـه ٢

  یكون تكرارًا ، فلّما حسن من غیر قبح دّل على فساد ما ذهبوا إلیه . 

یستعمل هذا اللفظ إّال فیمـا یـؤّدي / أّنه لو كان األمر كما زعموا لما جاز أن ٣

هذا المعنى ، وال خالف أّنه یجوز أن یقال : (اللهّم ألعنه ، اللهّم اخزه ، اللهـّم أهلكـه) 

  ، وما أشبه ذلك . 

ــَأْمِطْر  وقــد قــال اهللا :  ــاَن َهــَذا ُهــَو اْلَحــقَّ ِمــْن ِعنــِدَك َف َوإِْذ َقــاُلوْا اللَُّهــمَّ ِإن َك

  .  ١   ...َن السََّماء َعَلْیَنا ِحَجاَرًة مِّ 

ولو كان األمر كما زعموا لكان التقدیر : أّمنا بخیر إن كان هذا هو الحق مـن 

عنـدك ، وال شــّك أّن هـذا التقــدیر ظـاهر الفســاد ؛ ألّنـه ال یكــون أّمهـم بخیــر أن یمطــر 

  علیهم حجارة من السماء . 

ال : (اللهــّم أّمنــا / ولــو كــان األصــل (یــا اهللا أّمنــا بخیــر) لكــان ینبغــي أن یقــ٤

وارحمنا) بال عطف قیاسًا على اللهّم أرحمنا . ولجاز أیضًا : (اللهـّم ارحمنـا) بـالعطف 

قیاسًا على : (یا اللهّم أّمنا وارحمنا) فلّما لم یجز أن یقال ذلك دّل عل فساد مـا اّدعـوه 

 .  

واختـــار أبـــو حّیـــان مـــذهب البصـــریین ، حیـــث رّد قـــول الكـــوفیین واصـــفًا إّیـــاه 

بالسخف ، وقائله من ال علم عنده : " وهو قول سخیف ال یحسـن أن یقولـه مـن عنـده 

  .  ٢علم " 

بــأّن المــیم  وحّجــة البصــریین ومــن تــابعهم كــأبي حّیــان أقــوى مــن حیــث المعنــى

لقول بأّن المیم بقّیة جملـة محذوفـة فـي : ا؛ ألّن  المشّددة لیست عوضًا عن یاء النداء

ي إلـى فسـاد المعنـى ، فبـان بطالنـه ، كمـا تـرى أّنهـا أقـوى مـن (یا اهللا أّمنـا بخیـر) یـؤدّ 

حیـث الصــناعة ، فـإن عــدم التقــدیر أولـى مــن التقـدیر ، ولهــذا جــاء اختیـار أبــي حّیــان 

  موافقًا للمعنى .  
                                                

  من سورة األنفال .  ٣٢اآلیة   ١
  .  ٢١٩١/ ٤الضرب ،  ، وارتشاف ١٣٩/ ٢ینظر : البحر المحیط ،   ٢
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  املبحث اخلامس

  ( 
ّ
 للتقليل  غالب( رب

ً
  ا

  

تبع  بذلك  ما  ذهب  إلیـه   یرى  أبو حیان أن (رّب) حرف ال اسم ،

ن  واألخفش  في للكوفیی حیث قال :  "(رب) حرف جر ،ال اسم ، خالفاً  بصریون ال

ه ، ر خالفًا  لزاعمالتكثی الالتقلیل وابن الطراوة ، ومعناها  في المشـهور قولیه ، أحد 

 یرًا ، بل هي حـرف  إثباتوال تكث  ولمن  قال  ال  تفیـد  تقلیـالً ونسـبه  إلى سـیبویه ، 

طلـة ، االتفاق  على  أنها  موضوعة  للتقلیل  بابد اهللا  الرازي ودعـوى أبي  ع، 

 لغـات"یح وفیها بصح وقـول الزجاج : إن(رّب) للكثرة ضد ما یعـرفه  أهل اللغة لیس

١٠   

  ٢ العرب"لم تأت (رب) في القرآن جارة مع كثرة ورود  ذلك في  كالم  "

َبَما َیَودُّ الَِّذیَن َكَفُروْا َلْو َكاُنوْا  الكریم :  وردت (رب)  مضافة إلیها ما في القرآن رُّ

هي  حیث الظاهر  أن (ما)  في  (ربما) مهیئة  وذلك أنها  من ،  ٣  ُمْسِلِمینَ 

ا  أن  وجوزو   حرف جر  ال  یلیها إال  األسماء فجئ بـ (ما)  لمجئ  الفعل  بعـدها 

جملة  الصفة محذوف تكون  نكرة  موصوفة  ، ورب  جارة  لها ، والعائـد من  

عند  األكثرین  ال تدخل  ولما كانت (رب)  ٤٠ كفـروایود الذین   رب شيءتقدیره : 

على  مسـتقبل  تأولوا  (یود)  في  معنى  ود ،  ولما  كان  المستقبل  في  إخبار  

زم ،  بل  قد  فكأنه  قبل :  ود  لیس  ذلك  بال  لتحقیق  وقوعـه  كالماضي  ، اهللا

    ٠ا بالنسبة  إلى  دخوله تقبل  لكنه  قلیللى  المستدخل  ع

مذهبین :  فذهـب رف  أم  اسم ؟ على رب) أهي  ح(ویون  في لف  النحاخت

بین  سائر  أخواتها  ، متمیزة من  رالج من حروفإلى أنها حرف ـرة نحـویو البص

                                                
   ٥/٤٤٢البحر المحیط ،   ١
   ٠ ٨/٩٧البحر المحیط ،  ٢
  ٠من سورة الحجر  ٢اآلیة   ٣
  ٠ ٥/٤٤٤البحر المحیط ،   ٤
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 جرورها وهي  مثل  الحروفیر  متنكوجوب  تصدیرها ، ووجوب بأمور ، منها : 

   هي :وقد اسـتدلوا على  حرفیتها بوجوه  ١ اإلعرابال  محل لها من األخرى 

من  عالمات  االسـم ،  فال  یتعـدى    أن (رب)  ال یحسن  فیها  شيء/ ١

  والررت)  ، برب رجل  عالم  مل  مثال :  (ف  الجر ،  فال  یقاإلیها  الفعل  بحـر 

ود  إلیها  ضمیر ،  وال  یعأخذت "  ر " مال رب  رجل تاج: الیقیضاف إلیها ، فال 

دل  وكذلك  عالمات  الفعل ، ف  -عنها   كلها  منفیـةوهكذا  بقیة عالمات االسم ، 

  .٢رف ،  لیس  باسم  وال فعل نها حعلى  أذلك 

ا تدل وٕانم  أنها  مثل  الحـرف تدل على معنى غیر مفهـوم جنسـه بلفظها/ ٢

  ٣رف الحرف ، فدل على أنها حعالمة على معنى في غیرها ، وهذه 

 ٤راب كـانت اسـمـًا لكـان حقهـا اإلعـولو أنها  مبنیـة مـن غیر سبب ، / ٣

وعلى رأسهم  ١ ل بعضهمـوقی،  ٦ وفةـالكو ـویـونح، ٥ قولیهأحد  ـش  فيوذهب  األخف

                                                
و  ٦٥ – ٣/٥٧والمقتضـب ،  ٢٧٤و  ١٧٠ – ٢/١٦١و  ٤٢١ – ١/٤٢٠ینظـر : الكتـاب ،   ١

اإلنصــاف ،  ، و ٣/٣٧٦، ، وٕاعـراب القـــرآن  للنحــاس  ١/٤١٦، واألصـول فــي النحـــو ،  ٤/١٣٦

،   ٤١٧،  والجنــي  الــداني  ٢/٣٣٠وشـــرح  الكافیـة   ٢/٨٦٠یط والبسـ ١٢١مسـألة رقــم  ٢/٨٣٢

  ٠ ٢/٢٥وهمع الهوامع  ١٤٤وائتالف  النصرة 
، اإلنصــاف  ، و ٦٥ – ٣/٥٧، والمقتضـب ،  ١٧٠، و  ١٦٩، و ٢/١٦١ینظــر : الكتـاب ،   ٢

٢/٨٣٣  
،  ٨/٢٧، وشــرح المفصــل ،  ٢/٨٣٣، اإلنصــاف  ،  ١/٤١٨ینظــر : األصــول فــي النحــو ،   ٣

  ٠ ٣/١٧٥وشرح التسهیل ، 
  ٠ ٤١٧، والجني الداني  ٨/٢٧ینظر : شـرح المفصل ،   ٤

، وشــرح  ٤٣٩، ولبــاب االعــراب صـــ  ٣/١٧٥، وشــرح التسـهیل ،  ١٤٧ ینظــر : التســهیل ص  ٥

 ٢/٢٥وهمـع الهــوامع  ٤١٧ ،  والجنـي الـداني ، ص ٥/٤٤٢یط ، والبحر المحـ ٢/٣٣٠الكافیة ، 

٠  
، وشــرح المفصــل ،  ١٢١مســألة رقــم  ٢/٨٣٢ اإلنصــاف  ، و ١/٤١٨األصــول فــي النحــو ،   ٦

،  وهمـــــع  ١/١٣٤، ومغنــــي اللبیـــــب ،  ٢/٤٥٥وارتشـــــاف الضـــــرب ،  ١٤٧، والتســــهیل ،  ٨/٢٧

  ٠ ٢/٢١٠، وحاشیة الصبان على األشموني ،  ٢/٢٥الهوامع ، 
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 الرأي المبنیة ،  وتبعهم في  تمكنـةغیر المإلى  أنها اسم من األسماء ،  ٢ائي الكس

كقولها  (فرب)  في  هذا الرأي لها محل من اإلعراب ،  فتكـون مبتدأ ، ٣ راوهن الطاب

وظرفًا   ٠و : "رب ضربة ضربت"،  نح مصدراً ن زید"  ، وتقع "رب رجل أفضل  م

به ،  نحو : " رب رجل رأیت "  وهكذا    ومفعوالً   ٠نحو : " رب یوم  سـرت"، 

واسـتحسن السـهیلي  هذا  ٤٠ رابتتصرف  تصرف  األسماء  في  مواضع  اإلع

الرضي  أن  (رب)  اسم  بمعنى  (قلیل) ،  إال  أنه  ذهب  إلى  كما  اختار  ٥ الرأي

ل  رجل  كما  في  قولهـم :  " اق دأ ال خبر  له ،على  أنه مبتأن  إعرابه  أبدا  رفع  

تغناء  اس محذوف ى القلـة ،  وخبرها لتناسبهما  في  معن یقول  ذلك  إال  زید " 

   ٦٠ بالوصف  عنه

   اسمیتها  بوجوه :تبعهـم على قد احتج  الكوفیون  ومن و 

سماء بوضعها  في  األالعـرب استعملوها استعمال   روا  أنالسـماع : فذك/ ١

   : ٧رابي  ،  ودلیل  ذلك  قول الشـاعر عإ محل

  إن یقتلوك فإن قتلك لم یكن  

                                                                                                                                       
، والنكـت الحسـان ،  ٥ذكرة النحـاة ص وتـ ٢٧٢أمـالي  السـهیلي ، ،  و  ٨/٢٧شــرح المفصـل ،   ١

    ١١٠ ص
  ٠ ٥ ة ، ص، وتذكرة النحا ٧٢، وأمالي السهیلي ،  ٨/٢٧شرح المفصل ،   ٢

، والنكــت  ٥/٤٤٢،  والبحــر المحــیط ،  ٢/٨٦٠والبســیط ،  ٠ ٧٢ینظــر : أمــالي الســـهیلي ،   ٣

ــــــذكرة  النحــــــاة  ، ص ١١٠ان ص الحســــــ ــــــداني ،  و  ٥ ،  وت ،  وهمــــــع الهوامــــــع   ٤١٧الجنــــــي  ال

، وأبــــو الحســـــین بــــن الطـــــراوة وأثـــــره  فــــي   ١٤٦ – ١٤٢وینظــــر : ابــــن الطــــراوة النحــــوي  – ٢/٢٥

  ٠ ٨٣ نحـو صال
  ٠ ٢/٢٥، وهمع الهوامـع ،  ٨٦١ – ٢/٨٦٠ینظـر : البسـیط ،   ٤
  ٠ ٧٢ ینظـر : أمالي  السـهیلي ، ص  ٥
  ٠ ٣٣٢ – ٢/٣٣١رح الكافیة ، ینظـر : ش  ٦

، والمقتضــب ،  ١/٢٩٣، والبیــان والتبــین ،  ٠ ٤٩ ینظـــر : شـعر ثابــت بــن قطنـــة العتكــي ص  ٧

 ٤١٧والجنــي  الـــدانمي ،   ٢/٣٣١،  وشــرح  الكافیــة  ،   ٢/٣٠١، واألمــالي الشـــجریة ،  ٣/٦٦

، وقائــل البیــت هــو ثابــت بــن  ٤/١٨٤والخزانــة ،  ٢/٦٧٤وشـــفاء  العلیــل  ١/١٣٤اللبیــب ومغنــي 

  ٠العتكي قطنة 
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   ك ورّب قتل عارعلی عاراً                           

لو كانت (فرب) هنا مبتدأ  في محل  رفع ،  و(عار)  خبر عنها  مرفوع    و 

ومثله  قول  العـرب " رّب رجل ظریف"    ١ خبار عنها(رب) حرفا  لما  جاز  اإل

  . ٢ برفع  (ظریف)  على  أنه  خبر (رب)

،  رب)  أن  (رب)  قد  یتصرف  منها  بالحذف  والتخفیف ،  فیقال (/ ٢

َبَما َیَودُّ الَِّذیَن َكَفُروْا َلْو َكاُنوْا ُمْسِلِمینَ  كما  في  قوله  تعالى :  هذا   ، ومثل  ٣   رُّ

   ٠ ٤ سـماء دون  الحـروفالتصرف  إنما  یدخل على األ

) في  (كم ا حمًال على نظیرها ، إذ هي نظیر)  یحكم  باسـمیتهأن (رب/ ٣

(رب) اسما  خالف ،  فتكون  ، و(كم) اسم  بال  المعنى ،  وفي  وجوه  االستعمال

  .  ٥كذلك 

   :  ٦ وقد  أیدوا  مذهبهم  بأن  (رب)  تخالف  حروف  الجر من  وجوه

تقع  ر  الكالم ،  وحروف  الجر  إنما :  أنها  تقع  إال  في  صـد أحدهما

   ٠متوسطة  ،  لتربط  العامل  الذي  قبلها  باالسـم  الذي  بعدهــا 

في  النكرة  في  نكرة ، وحروف  الجر تعمل  أنها  ال  تعمل  إال  : نيالثا

   ٠والمعرفة  

تعمل  ي  نكرة  موصوفة ،  وحروف  الجر أنها  ال  تعمل  إال  ف:  الثالث

   ٠في  نكرة  موصوفة  وغیر  موصوفة 

لها  من  فعل  یتعلق  به ،  و(رب) ال یكون  : حروف الجر ال بدالرابع  

   ٠یجیزون  إظهار  الفعل  الذي  تتعلق  به لق  ، ثم  إن  البصریین  ال متعلها  

                                                
  ٠ ٤٥٢وجواهر األدب  ٢/٣٣١وشرح الكافیة  ٣/١٧٥ینظـر : شـرح التسـهیلي   ١
  ٠ ٨/٢٧وشـرح  المفصل   ١/٤١٨ینظـر : األصول في النحـو   ٢
  ٠من سورة الحجـر  ٢اآلیـة   ٣
  ٠ ٢/٨٣٣، اإلنصاف  ینظـر :    ٤

، وشــرح الكافیــة   ٢/٨٦٠،  والبســیط  ٨/٢٧، وشــرح  المفصــل  ٢/٨٣٣اإلنصــاف  ینظـــر:   ٥

  ٠ ٤٥٢،  وجواهر األدب  ١٤٤، وائتالف  النصرة  ٢/٣٣١
  ٠ ١٤٤، وائتالف  النصرة ،  ٨٣٣ – ٢/٨٣٢اإلنصاف    ٦
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  د  أنها  لیست  من  حروف  الجـر . كل  هذه  الفروق  تؤك

بل  ردوها  بوجوه :  أما  البصریون  ومن  تبعهـم  فلم یسلموا  لهم حججهم  ، 

ـعرة  روایة  ش  وهو –رواه  األكثرون البیت  الذي  اسـتشهدوا  به  قد منها  أن  

لمبتدأ  محذوف  تقدیره  (هو)  ،    خبراً ) (رب قتل عار) یكون (عار -المطبوع 

   : ١"رب قتل هو عار"  كما  قال  اآلخر ي  ألة (هو عار)  نعت  للمجرور ، والجم

   ةیا رّب هیجا هي خیر من دعـ

  ٢ ال تزجر  الفتیان  عن سوء الدعة                       

، وكذلك قوله (رب رجل الجملة  األسمیة  نعتا  لمجرور  (رب)  حیث  جعل

قد  یخفف  الحـرف  لم ، بخفیف فال  یختص  باالسوالتوأما الحذف  ٠ظـریف ) 

  .  ٣ال (إن)  و(لكن) حیث  یقبالحذف، مثل ( إّن )  و(لكّن)  ، 

كم)  رب قد  تصرفوا في (كم)  فال  یصح ، من  قبل أن العة  بـ (وأما  المقارن

 ٠(بكم اشتریت)،  مثل :  تصـرف  األسماء ،  حیث  أدخلوا  علیها  حـرف  الجـر 

)  ،  وفضلوا  بینهما  (كم رجل أفضل منكعنها ،  مثل : وجعلوها مبتدأ  مخبرًا 

وتوسعوا فیها فقالوا   )  ،و(كم جاء رجالً  معمولها  مثل : (كم من رجل جاء )وبین  

و(كم) یصح  االستفتاء  عن  ٠فیه ) ، ونحو ذلك  یر: (كم ولد له ) ، و(كم س

شـیئا  من ولم  یفعل  العـرب  ٠عندك)  معمولها ،  ویتم الكالم  بها ،  مثل  (كم

قصد (رب   ذلك  مع (رب) ، وال یتم الكالم  بها ،  فال  یقال : (رب عندك)  على

كما أن  ٤ (كم)  اسم ،  و(رب) حربدل  كل  ذلك  على  أن ) ،  فـدكنرجل ع

                                                
،  وشـــرح  ٤٤٩،  ومجـــالس ثعلـــب  ٩٢قائلــــه :  لبیـــد بـــن ربیعــــة العـــامري ،  ینظــــر دیوانـــه   ١

  ٠ ٤/١٧١،  والخزانه  ٢/٢٥، وهمع الهوامع  ٢٣٦المفضلیات  ، ص
والهجـــاء : الحـــرب القاموســـي   ٣/٩٢الدعــــة :  والســــعة فـــي العـــیش ، الغاموســـي  ، (ودع)    ٢

  ٠ ٢١٣(هیج) 
  ٠ ٢/٨٤٣، اإلنصاف  ینظـر :   ٣

،  واألصـــول  ٦٦، و ٦٥، و ٣/٥٧والمقتضـــب  ١٧٠، و ١٦٩، و ٢/١٦١ینظـــر : الكتـــاب   ٤

ـــــــي النحـــــــو  ، والبســــــــیط  ٨/٢٧ل ، وشـــــــرح المفصـــــــ ٢/٨٣٣و اإلنصـــــــاف   ٠ ٤١٧ – ١/٤١٦ف
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في  المعنى ، لحاق  باإلاالسـمیة  ال تثبت  د ، ثم  إنو(رب)  لیس  للعد(كم)  للعـدد

ة  وأما  مخالف ٠من) التبعیضیة مثل (الحروف ،  حكم باسـمیة كثیر منالوٕاال  لـزم 

   : ١ بابسـفاأل(رب)  لبقیة حروف  الجـر 

  وتقلیل  الشيءلیل ، تلزم التصدیر لمشابهتها معنى النفي ؛ ألنها  للتق أنها 

   ٠معنى  التقلیل في  نكرة  لتتم  الداللة  على   وٕانما  ال تعمل  إال ٠یقارب نفیه 

 ٠الفعل  الذي  تتعلق  بهحذف  عنوٕانما  یجب  وصف  مجرورها عوضًا 

وٕانما  یجب  حذف  هذا  الفعل  إیجازا واختصارا  ،  وألنها  ال تكاد  تكون  إال  

لنا :  (رب رجل عالم لقیت) ،  فإنما  هو  جــواب  لمن قال : ( هل جوابا ،  فإذا  ق

لقها ومن  ثم  یكون  متع ٠،  أو من  قدر  سؤاله  كذلك لقیت رجال عالما ؟)  

معروفًا  لدى المخاطب من اللفظ  أو من  السـیاق، أو  المقام، وال یحتاج  إلى  

    ٠رهذك

 من  الكوفیینبها كل دلـة التي أتى واأل والبراهینوبعـد النظـر في كل الحجج 

؛  بأّن رّب حرف من حروف الجر البصریینلي ترجیح مذهب  یتضح بصریینوال

شبها  بالحرف ،  من  حیث بناؤها وجر  )  تجعل  لها  كلمة (رب  ألن  اسـتعماالت

والتوسـع فیها ، وعدم  دخول  الجار والمجرور علیها ، وعدم  التصرف  بعدهـااالسم 

  ٠ه یقارب  نفی  هم إنها  للتقلیل ،  وتقلیل  الشيءلوقو 

  

  

  
  
  
  
  

                                                                                                                                       

ــــــي الــــــداني  ٢/٨٦١ ، وهمــــــع  ٤٥٣،  وجــــــواهر األدب  ١٤٥، وائــــــتالف  النصــــــرة  ٤١٧، والجن

  ٠ ٢/٢٥الهوامع 
 ٧، وتـذكرة النحـاة  ١/٥٠٢، وشــرح الجمـل البـن عصفــور  ١/٤١٧ینظـر: األصول فـي النحــو   ١

  ٠ ٢٨ – ٢/٢٧، وهمع الهوامع  ٤٢٨، والجني الداني 
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  املبحث السادس

  رف  ( إىل )معنـى  احلـــ

  

ــــان فــــي هــــذه المســــألة بــــرأي البصــــریین الــــذین ال یــــرون بتنــــاوب  یــــرى أبــــو حّی

، بینمــا یجـــّوز الكوفیـــون النیابــة ، فیقــول أبــو حّیــان : " الحــروف بعضــها عــن بعــض 

یــة  ، وزیــد  كونهــا  للمصــاحبة ، وللتبیـــین ، انتهــاء  الغا:  (إلــى)  حـــرف جـــر معنــاه

الفــراء  زیادتهــا ،  مثــل ذلــك :  ســرت إلـــى  ولموافقــة  الــالم  وفــي  ومــن  ،  وأجــاز  

 ... َوَال َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمـَواِلُكمْ ...   ١ ... السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ  ... الكوفـة  ، 

 ٢   ...  َواْألَْمُر ِإَلْیِك... ٤ وقول  النابغة  الذبیاني.  ٣ :  

  فال  تتركني بالوعید كأنني 

  إلى الناس مطلي به القار أجرب                        

   في الناسأي : 

    : ٥ي  وقول عمر بن أحمـد الباهـل

  تقول وقد عالیت بالكور فوقها 

  بن أحمراأیسقي فال یروى إلى ا                      

  أي : مني 

  

                                                
  رة یوسفمن سو   ٣٣اآلیة   ١
  من سورة النساء   ٢اآلیة   ٢
  من سورة النمل  ٣٣اآلیة   ٣
   ٤/١٣٧،  خزانة  األدب ،   ٧٨ینظر : دیوانه   ٤
  . ٢/١٣، والدرر اللوامع  ٢/٢٠ینظر : همع الهوامع ،   ٥
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فــي قــراءة مــن قــرأ  بفــتح  الــواو ،    ١ ... َتْهــِوي ِإَلــْیِهْم  ... وقولــه تعــالى : 

فاْغِسـُلوْا ُوُجـوَهُكْم َوَأْیـِدَیُكْم ...  قال أبو حیـان في  قوله تعـالى :   ٠ ٢ أي : تهواهم

  ٠معنى (إلى) انتهاء الغایة  ٣ ... ِإَلى اْلَمَراِفِق 

ــــال الزمخ شــــري : " إلــــى تفیــــد معنــــى الغایــــة مطلقــــا ، ودخولهــــا فــــي الحكــــم ق

وخروجهــا  أمــر  یــدور  مــع  الــدلیل ، ثــم ذكــر مــثال  ممــا دخــل وخــرج  ،  ثــم قــال :  

  ٠ ٤  وقولـــه (إلــــى المرافـــق)  و(إلــــى الكعبـــین)  ال  دلیــــل فیـــه  علــــى  أحـــد األمــــرین"

قرینـة دخــول أو خـروج  فــإن  وذكـــر  أصـحابنا :  أنــه  إذا  لـم  یقتــرن  بهـا بعـد (إلــى) 

غلــى    فـي  ذلــك  خالفــا ،  مــنهم  مــن ذهــب  إلـى  أنــه  داخــل ،  ومــنهم  مــن  ذهــب

اقترنـت  المحققین ،  وذلـك  أنـه  إذا  وعلیه  أكثروهو  الصحیح ،  أنه  غیر  داخل 

ــ فــي  كالمهـــم  أن  یكــون  غیــر  داخــل  ، فــإذا  عــري  مــن   ربــه  قرینــه  فــإن  األكث

ـتریت  المكان  إلى  الشــجرة  ، فإذا  قلت :  اش  وأیضاً  یجب على  األكثر ،لقرنیة فا

فـال  نتهـى  إلیــه  المكـان  المشـترى ؛ داخل  الموضع  الذي  ا بعد  ( إلى )  هو  فما

الشــيء  ال  ینتهــي  مــا یمكــن  أن  تكــون  الشـــجرة  مــن  المكــان  المشــترى ،  ألن  

فیجعــل  مــا  قــرب  مــن  االنتهــاء  انتهــاء ،  فــإذا  إال  أن  یتجــوز    بقـي  منــه  شــيء

لـــم  یتصـــور  أن  یكـــون  داخـــال  إال  بمحـــاز  وجـــب  أن  یحمـــل  علـــى  أنـــه  غیـــر  

داخل ،  ألنه  ال  یحمل  علـى  المجـاز  مـا  أمكنـت  الحقیقـة ،  إال  أن  یكـون  ثـم  

نتقــاء  قرینــة  عنــد  اقرینــة  مرجحــة  المجــاز  علــى  الحقیقــة  ،  فقــول  الزمخشــري : 

مخـــــالف  لنقـــــل  الخـــــروج ،  ال دلیـــــل  فیـــــه  علـــــى  أحــــــد  األمـــــرین  ،  الـــــدخول  أو 

أحـدهما :  الـدخول  ، واآلخـر   إذ  ذكـروا  أن  النحـویین علـى  مـذهبین ،أصحابنا ، 

ویكــون  مـا  ذكــره  الزمخشـري  یتوقـف  ،  الخروج ،  وهو  الـذي  صـححوه  وعلـى  :

وعلـى  مـا علیـه  مـن  خـارج  عـن  الكـالم ،   مـا یحمـل  من  المجمـل  حتـى  یتضـح

                                                
  من سورة إبراهیم  ٣٧اآلیة   ١
   ١/٤١البحر المحیط   ٢
  من سورة المائدة ٦اآلیة   ٣
    ٠ ١/٥٩٦كشاف ینظر : ال  ٤
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 ١ همـن خـارج  بیانـ  ن  المبـین ،  فـال  یتوقـف  علـى  شـيءذكره  أصحابنا  یكون  مـ

 .  

ر ،  فــإن  مـذهب  البصـریین  أن  حـروف  الجــر  ال  أمـا تنـاوب حـروف  الجـ

أویال  نــدهم  إمــا  مــؤول  تــینــوب  بعضــها  عــن  بعــض  ،  ومــا  أوهــم  ذلــك  فهــو  ع

هب  ومـذرف، بـذلك  الحــ یتعــدى فعـل  معنـىالفعـل  یقبلـه اللفـظ ، وٕاما على  تضـمنین

یین حیـث فـي اآلیـة أما  أبو حیان  فیوافق  مـذهب  البصـر  ٠الكوفیین  جواز  النیابـة 

هنـا  علـى إلـى   ٢٠  ... َوإَِذا َخَلْوْا ِإَلى َشَیاِطیِنِهْم َقـاُلوْا ِإنَّـا َمَعْكـْم  ... الكریمة : 

صــرفوا  خالهــم  إلــى  علــى  معنـى  تضــمین الفعــل :  أي  معناهـا مــن انتهــاء  الغایــة 

ة  حــاجتي ،  وهــذا  شــــرح  قــال  األخفــش :  خلــــوت  إلیــه  جعلـــته  غایـــشـــیاطینهم ، 

ا بمعنـى  " مـع "  أي : بن  شـمیل :  أن  إلى  هنـوزعم  قوم  منهم  النضر معنى ، 

َوَال تَــْأُكُلوْا  ... قولــه  تعـالى :  طینهم  كمـا  زعمــوا  ذلـك  فـيوٕاذ ا  خلــوا  مـع  شــیا

 ٤ ... َمْن َأنَصاِري ِإَلـى الّلـِه  ... ،  وقولـه تعالى :  ٣ ... َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم 

   : ٥ أي  مع  أموالكم  ومع  اهللا ،  ومنه  قول  النابغـة –

  فال تتركني  بالوعید كأنني 

   إلى الناس مطلي به القار أجرب                         

وقیــــل :  إلــــى  بمعنــــى  البـــــاء ؛  ألن    ٠مــــن ذلــــك   وال حجــــة  فــــي  شــــيء

حــروف  الجــر ینــوب  بعضــها  عــن  بعــض ،  وهــذا  ضــعیف ،  إذ  نیابــة  الحــرف  

َذا َأَقلَّـْت َحتَّى إِ  ...وقولـه تعـالى :   ٦٠ عن الحرف  ال  یقول  بها  ســـیبویه والخلیل

،  قیــل :  البــاء  ســـببیة  ،   ٧  ...َســَحاًبا ِثَقــاًال ُســْقَناُه ِلَبَلــٍد مَّیِّــٍت َفَأنَزْلَنــا ِبــِه اْلَمــاء 

                                                
  ٣/٤٣٥البحر المحیـط ،   ١
  من  سورة  البقـرة   ١٤اآلیـة    ٢
  ٠من سورة النساء   ٢اآلیة    ٣
  ٠ران من سورة آل عم  ٥٢اآلیة    ٤
  ٤/١٣٧، وخزانة األدب  ٧٨أنظر : دیوانـه   ٥
  ١/٦٩البحر المحیط   ٦
  ٠من  سورة  األعـراف   ٥٧اآلیة   ٧
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َیْشـَرُب ِبَهـا  ... وله  تعالــى : كقاء ،  عنى  من ،  أي :  فأنزلـنا منه الموقیل :  بم

 ٢ روفبجیـد  ألنـه  تضـمنین فـي  الحـ  لـیسمنهـا وهـذا  ،  أي :  ١  ... ِعَباُد اللَِّه 

.   

         – ٣ ...  َوُتْحَشـُروَن ِإَلـى َجَهـنَّمَ ...    : ى (فـي) ـ(إلى) بمعن/ ١

  . ٤  ... ُكْم ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمةِ َلَیْجَمَعنَّ  ... 

– ٥   ...َوإَِذا َخـَال َبْعُضـُهْم ِإَلـَى َبْعـٍض   ...   : ( مـع ) نىعم(إلى) ب/ ٢

   ...  َّــن ــةِ َلَیْجَمَع ــْوِم اْلِقَیاَم ــى َی ــى  ...    -   ٦   ... ُكْم ِإَل ــَواَلُهْم ِإَل ــْأُكُلوْا َأْم َوَال َت

  . ٧  ... َأْمَواِلُكْم 

  . ٨  ... ُكْم ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمةِ َلَیْجَمَعنَّ  ...    (إلى)  بمعنى (الالم) :/ ٣

ویخـالف  مـذهب  ریین  فـي معـاني الحـروف ان یتبـع  مذهب  البصحینـرى أبا 

فـأبو حیـان یـرى أن بعـض ،  روف  بعضـها عـنادي  بتعاقـب  الحـالكوفیین  الذي  ینـ

   ٠رفمن  ذلك  لمعنى  الفعل ولیس الحنض

                                                
  ٠اإلنسان من سورة    ٦اآلیـة    ١
   ٤/٣١٨ینظـر :  البحر المحیط   ٢
   ٢/٣٩٣ینظر : البحر المحیط  –من سورة  آل عمران   ١٢اآلیة  ٣
   ٣/٣١٢ینظر :  البحر المحیط  -من سورة  النساء    ٨٧اآلیة    ٤
  ١/٢٧٣البحر المحیط  –من سورة  البقرة  ٧٦اآلیة    ٥
  ٠ ٣/٣١٢ البحر المحیط   -من سورة النسـاء  ٨٧اآلیة   ٦
  ٣/١٦٠البحر المحیط  -من سورة النسـاء   ٢اآلیة   ٧
   ٤/٨٢البحر المحیط  –من سورة األنعام  ١٢اآلیة    ٨
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    املبحث السابع

    )ادة  (أمزيـ

� �� �

  ١ ذهــــب  جمهــــور النحـــویینی���رى أب���و حیّ���ان أّن (أم) ال تك���ون زائ���دة ، بینم���ا   

حیـث  یـرى   ٢ خـالفهم  فـي  ذلـك  أبوزیـد* زائدة  رین إلى أن ( أم )  ال تكونلمفسـوا

أنها  تجيء  زائـدة  فـي  الكـالم ، أي :  أنهـا  ال  تفیـد  شــیئا  ،  دخولهــا  وخروجهـا  

ولـــه : " وهــذا  ال یعـــرفه  مــذهب  أبــي زیـد  بق  ٤ وقـد  رد  المبــرد  ٣ء علـى  حـــد  ســوا

  " ٠٠٠، ال یعرفون ( أم )  زائدة  رون  وال  النحویونالمفس

ألبـي   حیث  قال : " وال تزاد ( أم ) خالفاً بهذا  الرأى  أبو حیان   كذلك  قال  

  واسـتدل أبو زید على ما ذهب إلیه بما یلي :  ٥ زیـد  األنصاري "

 فــ( أم )  زائـدة فـي هـذه  اآلیـة ، ٦ ... َأْم َیُقوُلوَن اْفتَـَراُه   قوله تعـالى:/ ١  

.   

                                                
، والبیـــان فـــي  غریـــب اعـــراب  ٢/٣٣٦،  واألمـــالي  الشــــجریة  ٣/٢٩٧ینظـــر :  المقتضـــب    ١

  .   ٢/٦٥٧وارتشاف الضرب ،  ٧٥، وضرائر الشـعر ،  ٢/٣٥٤القرآن ، 

 بـــت علیـــه اللغـــة والنـــوادر والغریـــب زیـــد هـــو : ســــعید بـــن أوس بـــن ثابـــت األنصـــاري ، غل *    أبـــو

نظـــر :  وفیـــات األعیـــان ی –هــــ ، لـــه لغـــات القــــرآن ، والمیـــاه ن واإلبـــل ، وغیرهــــا ٢١٥تـــوفي ســـنة 

   ٥٨٣ – ١/٥٨٢یة الوعاة ، وبغ ٢/٣٨٠
، والصـاحبي فـي  ٣/١١٨، والمنصـف  ١٥/٦٢٥، وتهذیب اللغـة  ٣/٢٩٦ینظـر :  المقتضب   ٢

والبیــان   ٢/٣٢٦، واألمـالي الشـجریة  ٢/٧٩٩، والنكت في تفسـیر كتـاب ســیبویه  ١٦٨فقـه اللغة 

   ٢/٣٥٤في إعـراب غریب القـرآن 
  ١/٥٠ینظـر :  حاشـیة الدسوقي على مغني اللبیب   ٣
   ٣/٢٩٧ینظـر :  المقتضب  ،   ٤
  ١/٤٥ینظـر :  البحر المحیط ،   ٥

 ٨مــن سـورة الســـجدة واآلیــة  ٣مــن ســورة هــود ،  اآلیــة  ١٣مـن ســورة یــونس ، اآلیـة  ٣٨اآلیــة   ٦

  . من سـورة األحقـاف
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َأْم َأَنـا َخْیـٌر    َأَفـَال تُْبِصـُرونَ  ... قولـه  تعالى حكایة  عن  فرعــون : / ٢  

...  ٠والتقدیر :  أفال  تبصـرون ،  أنا  خـیر  ١  

  :   ٢ قول الراجـز/ ٣  

   یا  دهـن  أم  ما  كان  مشى  رقصا                    

   اـــتكون  مشـیتي  توقص  بل  قد                    

   أراد :  یا دهـن ،  ما  كان  مشیي  رقصـا  

  :        *قـول الشـاعر/ ٤  

  هـرمیا  لیت  شعري  وال منتجي من ال  

     د الشیب  من ندمأم  هل  على  العیش  بع                   

   ٠فـ( أم )  في  البیت  زائـــدة     

لشــاعر السـابق ، وتبعـه زیادة ( أم )  في  قـول  ا ٣ وأجاز  أبو علي  الفارسي    

من  المتأخرین  ،  كما عـد لها هذا  المعنـى  ٤ر في  هذا  الرأي :  أبو بكر بن طاهـ

وقــــد  ذكــــر    ٧ ،  والفیــــروز  أبــــادي ٦ي والجــــواهر  ٥ رويادة :  الهــــأعنــــى :  الزیــــ –

أن  بعض  أهل  الیمن  یزیـد ( أم )  في  الكالم  ،  فیقــول  ٨ جماعة  من  اللغویین

                                                
  من سورة  الزخـرف    ٥٢،  ٥١اآلیة   ١
   ٠ ٣/١١٨، و المنصف  ٣/٢٩٧لم أقف على قائله : ینظـر : المقتضب   ٢
   ٧٤ینظـر :  ضرائر  الشـعر ، صـ  ٣
  ٤/٤٢٢ینظـر :  الخزانـة   ٤
   ١٤١ – ١٤٠ینظـر :  األزهیـة   ٥

والجــواهري هــو : إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري ، كــان إمامــا  ٠ ٥/١٨٦٧ینظـــر  :  الصــحاح  ٦ 

فــي اللغــة واألدب ، طــاف اآلفــاق  ،  فقــــرأ  علــى  أبــي علــي الفارســـي ، والســـیرافي ، ثــم أقــام فـــي 

ـــه  الصــحاح فــي اللغــة هـــ ٣٩٣نیســـابور مالزمـــًا التــدریس والتألیـــف ، وبهــا  تــوفي  ومقدمــة فــي ، ل

   ١٦٥ – ٦/١٥١م  األدبـاء ، النحـو ینظـر : معج
   ٤/٧٧ینظـر :  القاموسي المحیط ،   ٧
 – ١/٤٤٦، ولسـان العــرب ( أم )  ٢٤٩،  ودرة الغـواص  ١٥/٦٢٥ینظــر :  تهـذیب  اللغـة ،   ٨

٠ ٤٤٧  
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ولــیس  المقصــود  هنــا    ٠أم  نحــن  نضــرب الهــام ، أي :  نحــن  نضــرب  الهـــام  : 

   ٠رىلتعریف بـ(أم) فتلك   لغة  أخأنهم  یبدلون  أي  ا

بدیریـة  فـي فروع  قبیلة النالك  فرعا  من همن  المالحظة  یرى  الباحث  أن     

فیعنـــون   تســــافر لغـــة أهــل الـــیمن الســــالفة  الـــذكر فیقولــون : أنـــت  أم كردفــان یتحـــدث

   ٠فلعلهـا  أم  الزائدة  التي  أشـرنا  لها  ٠بذلك : أنت مسافر 

    اســتدل  به  على زیادة ( أم ) كما یلي : وقد أجاب  بعضهم  عما    

، فــإن   ١  ...َأْم َأَنــا َخْیــٌر    َأَفــَال تُْبِصــُرونَ  ... فأمـــا  قولـــه  تعــالى :     

ــــه ســــیبویه ـــتم  :  كـــأن  فرعـــون  قـــال : أفـــال  تبصـــ ٢ الصـــحیح فیهـــا مـــا قال رون أم  أن

صــراء "  حیــث  جعــل  ) مــن هــذا بمنزلــة :  أم  أنــتم  ببصــراء  ، فقولـــه ( أم أنــا خیــر

،  فـإن   ٤  ... َأْم َیُقولُـوَن اْفتَـَراهُ  أمـا  قولــه  تعـالي :   ٣ اآلیة  منقطعـة(أم)  في 

  .  ٥ یقـولون  اختلقتــهي :  بل زة ، أمعنى (بل) والهمهذه  اآلیة متضمنة (أم)  في 

  وأما  قول  الراجز :         

  یا دهـن  أم  ما  كان  مشي  رقصا                  

   ـابل  قـد  تكـون مشـیتي  توقص                 

وف  علــى  محــذوف  تقـــدم  المعنــى ،  كأنــه  فــإن  قولـــه ( أم مــا كــان )  معطــ    

  وأما  قول  الشـاعر :    ٦٠كذلك  ي  رقصا  أم  ما  كانقال : یا دهـن  أكان  مشی

  رمت  شعري وال منجى من الهیا لی    

   على العیش بعد الشیب من نـدمأم  هل              

                                                
  ٠رف من سورة  الزخ  ٥٢،  ٥١تین اآلی  ١
   ٣/١٧٣تاب  ، ینظـر :  الك  ٢

، وضــرائر الشــعر ،  ٢/٣٣٦، واألمــالي الشـــجریة ،  ٢٩٧ – ٣/٢٩٦ینظـــر :  المقتضــب  ،   ٣

٧٥  
  ٠من سورة األحقـاف  ٨اآلیة   ٤
  ٥/١٥٨ینظـر :  البحر المحیط ،   ٥
  . م٨/١٩٥،  وتاج  العروس ،   ٤/٤٢٢ینظـر :  الخـزانة ،    ٦
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   ٠المنقطعـة على ولة فیه فإن  ( أم ) محم     

إال ) زید األنصاري  في  مسـالة (أم وعلى الرغم من  الحجج  التي  قدمها أبو    

ن یقف ضـده مفنـدا  حججه حجة حجة  وهــذا  إن  دّل  علـى  شـيء  إنمـا  یاح أبا أنّ 

  ٠ عمیـقاً   راً یدل  على  تبحر  أبي  حیان  في  علم  النحو  تبح
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  خامتـــــــــة
  

  

  
  وفيهــــا :  

  

 

 ث نتـائج  البح.  

 ث توصیات  البح.  

 ثمقترحات  البح .  
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  خامتة

 –صلى اهللا علیه وسلم  –الحمـد هللا والصـالة  والسـالم  على  رسول  اهللا     

فقد  تعرضت  في  هذا  البحث  إلى  القضـایا  النحـویة  في  تفسـیر    ٠٠٠وبعد 

كتـاب    ٠٠٠المحیط ،  ألبي  حیـان  األندلسي ،  ذلكم  العالــم  الفـذ  الجلیل البحر 

البحر المحیط  كتاب  عظیم  كبیر  فیه  شـرح  أبو حیـان  كتاب  اهللا  عزوجل ،  

وفي  طیـات  شـرحه  تعـّرض  لقضـایا  عدیدة  في  النحـو  العربي  ناقش  أبو 

اهات  النحـویة  واآلراء  التي  كانت تسـود  االتج حیـان  هذه  القضـــایا  في  ظل 

سـیبویه  ومن  سـبقه  في  هذا  المجــال  سـیمافي  عصــره  مقارنا  إیاها  بآراء  من  

    ٠٠٠جاء  بعـده 

التي   ب  الخمسـین  قضیة  من  القضـایاهذا  البحـث  ما یقار ناقشـت في     

یعتبر    ٠نه  ناقش  قضـایا  نحـویة عدیدة  جدا علمــا  بأ  -أوردها  العـالم  الجلیل 

ـتطیع  به  التفسـیر ، وٕایمانًا منه  أن  المفســر  ال بد  له  من  علـم  النحـو  حتى  یس

علـم  النحـو  للمفسـر  إذ  ال بد  منه  له  وبـدونه  ال یسـتطیع  التفسـیر بأهمیـة 

٠٠٠   

 المناقش العمیـق ، عمق قضـایا النحـویة اقشـة  لهذا  العـالم  للوجدت  في  من    

سـّمى  تفسـیره  البحر المحیط  ، والتفسـیر ،  فكمـا   دراسـته  ودرایتـه  بعلمي  النحو

مسـمى  ـویة التي  أوردهــا  اسمًا  على یره  ومناقشـته  للقضـایا  النحفقـد  جاء  تفس

   ٠٠٠ر عمیـق  ومحیط  كبیر هـو  بحق  بحف

ثیرا  ما  یعارض  الزمخشـري  ویخطئه  ،  كما  وجـدته  أحیـانا  وجدتـه  ك    

یعـارض  المدرسة  الكوفیة  ویخطئهـا  أیضا ،  فهـو  غالبـا  من  أنصار  المدرسة  

   ٠٠٠البصـریة  متعصبـا  لسـیبویه  وآرائـه  ولكثـیر  من  علمـاء  هذه  المدرسـة 

ى  في  علمي  األدب  واللغة    قال  أبو حیـان  عـالم  عظیم  بحر  ال  یجار     

امات  عنه  تلمیذه  الصـفدي : " قرأت  علیـه  األشـعار ، وكان  یحفظها  ،  والمق

ألبي   وبعض  الحماسة ـالء  المعـري الع الحریریة ، وقرأت علیه سـقط الزنـد ألبي

یح  لثعـلب صلفظـه  كتـاب  الف ومقصـورة  ابن دریـد ، وسـمعت من تمـام  الطائي  ،
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رتشـاف الضرب من لسـان من لفظـه خطیـة  كتابـه ؛ (اوسـمعت وكان  یحفظـه   ،

اخترتـه من ما  لفظـه وانتقیت  دیـوانه  وكتبته  وسمعته  منه ، وسـمعت  من رب )الع

    ١٠ ر ،  غیر ذلك "كتاب  مجاني  الهص

للغة  التركیـة  ، وا  الفارسـیة ،  واللغةیجیـد  اللغة  –رحمه اهللا  –إنه  كان     

العربیة ،  وصنـف  كتابـا  في  نحـو  اللغة  الفارسـیة ،  الحبشـیة ، بجانب  اللغة 

م بعنـوان ( ١٣٠٩وآخـر  في  اللغة  التركیـة  ، وقد  طبع  بالقسـطنطینیة  عام 

   ٢٠ راك )  أما  رسـالته  في  اللغة  الحبشـیة  فلـم  یتمهـاإلدراك  في  لسـان  األتـا

في  لغـات  وثقافـات  األمم  المختلـفة  مما سـاعده   –رحمه اهللا  –فقد  تبحـر     

أما  إلمامه  بالتـاریخ  فهـو    ٠على  االتسـاع  في  المعـرفة  وقـوة  اإلدراك  والتبحر

أما    ٠ ٣ مم  الناس  ومعرفـة  طبقاتهـر تام  بتراجرغین فیه ،  وكان  له  بصمن البا

قال األول ،  والمیـدان  الفسـیح  ، والصرف  فكان  فیهما  صاحب  المجـال   النحـو 

 عنه  تلمیـذه  الصـفدي : " كان إمام  النحـاة  في  عصـره  شـرقا وغربا  ،  وفـرید 

هذا  العلـم  مدة  ثمانین عامـا ،  وسـلك  في  "خـدم   ٤٠ " رباً هذا  الفـن  الفـذ  بعـدًا وق

ولم  یزل  على  حاله  إلى أن  دخل  متشـعبة األفانین  ،   ـه طـرقاً مضغرائبه  وغوا

   ٥٠" في خبر كان ،  وتبدلـت  حركتـه  باإلســكان 

متأخـرة یحتاج  صاحبها إلى أّلف  كتابه  البحر المحیط كما  ذكر في  سـّن     

تفسـیر في  قبـة  ال الراحـة  والهـدوء ،  وقد  سـاعده  في  إنجـازه  اختیاره  مدرسـا لـعلم

مواضع   في  لنحاةاب  آراء  اجمـع  في  هذه  الكت  ٠المنصـور السـلطان  الملك 

مختلفـة  منه ،  وكانت  روح  النحـو  فیه  سـائدة  في  جمیع  مسـائله  ألنه  ال 

یمكن  لعـلم  التفســیر  أن یستغني  عن  النحو ،  مبینا  أن  المفسـر ال بد  له  أن  

                                                
  ٢٨١٠م ، ص ١٩١٠ینظر :نكت  الهمیان ، لصالح الصفدي ، طبعـه  مصر ، سـنة   ١
  ٢٧٩ي القرنین  السابع والثامن الهجري ، ص ینظـر :  المدرسة النحویـة  في مصـر والشام ف  ٢
   ٠ ٦/١٤٥ینظـر :  شـذرات  الذهـب ، للحنبلي ،   ٣
 ٢٧٨ص سـابع والثـامن مـن الهجـرة ینظــر :  المدرسـة النحــویة فـي مصــر والشـام فـي القــرنین ال  ٤

٠  
  ٠ ٣/٢٩٢ینظـر :  نفح  الطیب ،   ٥
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ذ  أحكـام  الكلمة  العربیـة  من  جهة  إفـرادهـا  ومن  جهة  تركیبها ،  ویؤخ  یعـرف

  ذلك  من  علـم  النحـو . 

وقف  في  المرحلة  التي  كان  أبو حیان  مؤمنا اإلیمان  كله بأن  النحـو     

ذلك  فهـو  من  نبع  سـیبویه ، ومن    انتهـت  عند  سـیبویه ،  وكل  نحو  جاء  بعد

،  والبصریین ،  فلیس  التعصـب  لسیـبویه كتابه ، فإذا  تعصـب أبو حیـان   معین

ب  للحـق ،  ه  العاطفـة ،  وٕانما  هو  التعصالذي  یقـوم  على  الهوى  وتندفـع  إلی

كان ملمـا  بهذا  الفـن ،  واقفـا  على  أسراره ،  مدركـا  لمعاریبه  –رحمه اهللا  –ألنه 

   ٠،  واعیا  لمسائله

ي  أنه  لم یتحــّر  النقل ،  ویدقق  فعلى ابن مالك ذاكـرًا  –رحمه اهللا  –عاب     

بنقل  لغـة  لخم  وقضاعة  وخزاعـه وغیرهم قبول  المسـموع  قال : " عني في  كتبه 

    . ١هذا  من عادة  أئمـة هذا  الشـأن وقـال : لیس    ٠

عتـّد  بالسـماع  إال  إذا  كان  فأبو حیـان  نزعته  نزعـة  البصریین ،  فال  ی    

یشتتمل   صادرا  من  قبائل  معینة ،  وال یعتـد  به  أیضا  إال  إذا  كان  كثیرا 

عضده ، وال یؤمن  كما  یؤمن  ابن  على  شـواهـد  متعـددة تشـد  أزره ، وتقـوي 

 كوكذل مالك  بأن  البیت  أو البیتین  یصح  أن  تعـّد  على  أساسهما  القـواعد ، 

   ٠یمیل  إلى البصریین  في  القیاس ،  فال یقیسون  على  الشـاذ  النادر كان

لكن  ال أعلم  أنه  و "حم حمـون" لم یمتنـع ،  بن  مالك وقال  فيا فقـد قاس    

حیـان   فینظـر  أبو  ٢٠ یأباه ألن  القیاس حیان :  یمتنـع  ، أبو وقال ٠سـمع 

وٕانما    فیه  إلى  التفكیر  أو المنطـق یرجع  ،  للقیاس  أنه  لیس  أمرا  عقلیاً 

   ٠مرجعـه  األول  واألخیر  كثرة  الشـواهد ،  واتسـاع  السـماع 

غزارة  علم  والناظر  في كتاب  البحر المحیط  یجـد  من  الوهلة  األولى :      

  فینظـر  بعین  اهب النحـویة وآراء كل فریق المذالعه على دى  إطمؤلفـه ، وم

ولما  أحس  ٠فیرجح  ما  رآه  موافقا  للحق الذي  ابتنـاه  البصیر  في  القضیـة  ،

                                                
  ٠ ٢٤ص ینظر :  االقتراح  في  أصول  النحو وحوله ،   ١
  ٠ ١/٤٧ینظـر :  همع  الهوامع  ، جمع  الجوامع ،    ٢
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یبویه  قال إنما هي تبعیـیة للحـق ، البصریین  وسـثرة تردده  آراء لكنقـدًا یوجه إلیـه 

  .  ١م لهـم وضلت  حجتهم رفض قولهـدلیإذا ضعف الدلیل  ف وتبعیـة

ذ  بمذهـب  أهل  البصرة  دائما ،  وال لم یكن  یأخ –رحمه اهللا  –إذن     

ن ،  وال بما ذهب  بمذهب  أهل  الكوفـة   دائما  ،  وال  بما ذهب  إلیه  البغدادیـو 

یون ، بل  كان  حـرا یختار  منها ما یشـاء  وفق  القواعـد  األصلیة  إلیه  األندلس

ع  مذهب  البصریین  " لسـنا  متغیدین  بإتبـا –رحمه اهللا  –وقال   ٠٠٠لهذا  الفـن 

  .  ٢ ،  بل  نتبع  الدلیـل

عض  مع  بهادئة  وأحیاناً اقشات أحیانًا عنیفـة مع بعض العلمـاء منله     

ابن مالك في بعض  مع  السابقین له والمعاصرین ، كان حـاد المناقشـة 

هشام  بأن  ابن   علماً فعنـّد  آراءه  وســّعه  فكـره  وتصـّدى  له  ابن  هشام ٠المسائل

حیان  حقـه  من  التقدیر  تتلمذ  لبعض الوقت لـدى  أبي حیـان ، فلم یعـط  أبا

الوقت  وفي   واالحترام ،  بل  وقف  مع  ابن  مالك   مدافعا  عنه ،  مشـیدا  بقـدره 

حیـان  لم  یكن  ثابتا  على  وتبین أن أبا ٠لفضلـه راً منكنفسـه  هادما  ألبي  حیان  

التردد  بین  الموافقـة  والمخالفـة  له ،  ء  ابن  مالك  وظل  طابعـه إزا  رأي  واحد

   ٠وبین  المناقشـة  والمسـالمة  في جل  مسـائل  النحـو معه 

في    واألجیالربي  واإلسـالمي  مليء باألحداث والتاریخ ،ولعلنا تراثنا  الع    

هذا  بالوقوف  على  ذا  جاء  دور  مناهج  التعلیم  ل ؛ العصـر الحدیث  نجهلـه

ناهجنـا  الدراسـیة ، حتى  م التراث  الثر ونقلـه  وتبسیطه لنا ولألجیـال  التي تلینـا في

بي  حیـان  وأمثاله  فعالم  جلیل  مثل  أ  ٠بهذا  التراث ونتخذه  نبراسا  لنا  نعتبر

ا  یجهـل  هذه  عطـره في  مجال  التعلیم  والتعـّلم ،  فكثیر منا ومن  أجیالنلهم  سـیرة 

مثل  هذه  .  ةدراسفـذاذ ، فحـري  بنا األورصفائها  من  العلمـاء  الشخصیات 

 ٠بسـیرتهم  العطـرهة  حتى  نعتبر  بعبـرهم  ونتأسى الشخصیات  دراسة  عمیقـ

ضافة  إلى  مدارسـنا  فأصبح  منها  المريء  والمسموع  إ تعـددت وسـائط التعلیم ،

                                                
  ٣٤٥ینظـر : المدرسة النحویة  في مصــر والشام في القـرنین السابع والثامن الهجري ، ص   ١
  ٠ ١٠٠ینظـر :  االقـتراح ، ص   ٢
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ذلك   أحوجنا اسـتغلت  اسـتغالًال حسـنا  لما ،  كلها  وسـائط  لو  وجامعاتناومعاهـدنا 

   ٠إلى  كثیر  عناء  لمعـرفة  تراثنـا  التلیـد 

التربویون   حبذا  لو  بسـّط المدارس  النحـویة ، ما  یجهل  طالبنا   كثیراً     

ات لمدارس  النحویة  وما  فیها  من خالفتسـتصحب  تلك  ا لطالب  مناهج  وكتبا

شـیاء واتفاقهـم  في  األة توضح  مـدى  اختالف علمائنا األجالء  في  بعض قلیل

  اختالف  علمائنا  واحترامهم  لمنلمعـرفة  أدب بسـیطة  رى ، بطریقة  سـلسة أخ

مع  الختالف  واحترام  الرأي  اآلخـراأدب یخالفهم  الرأي ،  فینمو  لـدى طالبنا 

   ٠التعصب  لرأي  معین دون ا الفنـخاالحتفاظ  بالـود لمن 

 السرعة  ، خاصة في  زمن  عسیراً  اإلطــالع  في  الكتب أمراً أصبح     

من  لتعلیم  المختلفـة استصحب  التربویون  وسـائط  اوب والعولمـة ، حبـذا  لو والحاس

   ٠٠٠المي تراثنـا  العربي  واإلس الحاسوب  ودار  الخیالة  في  نقل تغالل اس

أن  وسائل  اإلعالم  المختلفة  لها  تأثیر  مباشر  على  الناس  ك  ال ش    

جمیعا ، لـو اسـتغلت  في  نشتر  تراثنـا  العـربي  واإلسـالمي  ،  ألن  أجیالنـا  

    ٠٠٠تجهـل  سـیر  عظامئنا  الكـرام 

ك  بلغتها  العربیة  الصرفة ، فعلى أرادت  األمـة  العربیة  التمس  إذا    

ي  شـتى  والعامیة  والتمسـك  بالفصحى  فاللغـات المحلیة محاربة حكوماتها  

وتسـهیل ربي  واإلسالمي  نثرا  ونظمـا واالهتمام  بالتـراث  العمؤسسـاتها  المختلفة ، 

ـة  التراث  والبحث  العلمي  بأن  دراس ـاً ه  للباحثین  والدارسـین  علمدراسـتوسائل 

مالیا  ،  عالوة على  أن  الباحث  والدارس    ـداً ج المواضیع  مكلــفه مثل  هذفي 

إلى  رهلمختلفة  ،  الشيء  الذي یضطافي المكتبات المصادر  والمراجع د ال یج

  .  البحث

من  المال   لبالد  الشيء  الذي  یكلف  كثیراً عن  مصـادر  ومراجع  خارج  ا    

   ٠٠٠ت والجهد  والوق

من  الدرایـة   جلیل ،  لـه م عالم  فـذ أما جهـد  المقل دي  لعلـههذا  جه    

نجاة  الذین  سـبقوه  معرفتــه  بالإضافة  إلى وجل  عزوالمعـرفة  بكتاب اهللا 

فإن أصبت في  وصفي  وتحلیلي فكان  له  بصـر نافذ  في  ذلك ،  ٠وعاصروه 



 240

 ٕان و ا  توفیق  من  اهللا  عز وجل ، بحثي  فهذعض  قضایاه  التي  ناقشـتها  في لب

ن  ویصیبون یخطئو والشـیطان وهـذا هو دیدن  البشـر جانبت  الصـواب  فمن نفسـي 

  ٠وابون الخطائین  التوخیر 

  

  ثالباحـ    

  

  

  

  

  



  

  

������������������� 

***  

ا   

وبعـد ناقشـــت  –صـلى اهللا علیــه وســلم  –الحمـد هللا والصــالة والســالم علــى رسـول اهللا 

ــــان األندلســـي فـــي تفســــیره البحـــر فـــي هـــذا البحـــث بعـــض  القضــــایا النحــــویة ألبـــي حی

المحیط ، فهو كتاب تفسـیر لكتاب اهللا عز وجل وتعرض في أثنـاء ذلكـم التفســیر إلـى 

قضایا نحـویة عدیدة ناقشـها في ظل االتجاهات النحـویة واآلراء التي كانت ســائدة فـي 

فوجــدته عمیقـا  ٠٠٠وه والـذین عاصــروه عصـره مقارنا إیاهـا بآراء النحویین الذین ســبق

  ٠٠في مناقشـته مدافعـا عن الرأي الذي ارتضـاه بكل الحج والبراهین 

  

هـــو بصــري فــي آرائــه مدافعـــا عــنهم ، ولكنــه ولــیس متعصــبا لهــم بــل قــال إنهــا تبعیــة 

  ٠٠للحق فمتى ما حادوا عن الحق لم یتبعهـم 

ال سـاحل له في األدب واللغة والنحو  عالم عظیم وبحر –رحمه اهللا  –كان أبو حیان 

 ٠٠، فلقـد ذكر تلمیذه الصفـدي أنه كان یحفـظ األشعار ، والمقامات الحریریة وغیرهـا 
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بجانـب ذلـك أنـه بحـر  ٠٠كان یجید اللغة الفارسـیة ، واللغة التركیــة ، واللغـة الحبشـیة 

البحـر المحـیط فـي ســن ألف تفسـیر   ٠في اللغة العربیـة وقد خدمها مدة ثمانین عاما 

متأخرة یحتاج صاحبها إلى الراحة والهـدوء ، وقد سـاعده في انجازه هذا اختیاره مدرسا 

جمـع فـي هـذا التفســیر آراء النحـاة   ٠لعلـم التفسـیر في قبـة الســلطان الملـك المنصــور

  ٠في مواضع مختلفة 

مــع بعضــهم ، كــان حــاد لــه مناقشـــات عنیفــة أحیانـــا مــع بعــض العلمـــاء وأحیـــانا هادئــة 

المناقشة مع ابن مالك في بعض المسائل ، فتصـّدى له ابن هشام مفنـدا آرائه ومسفها 

  فكره علمـا بأن ابن هشـام تتلمذ لبعض الوقت لـدى أبي حیـان 

  

فلم یعطه حقـه من التقدیـر واالحترام ،  منكرا لفضلـه ، مع أن أبـا حیـان لـم یكـن علـى 

مالــك ، وظــل طابعــه التــردد بــین الموافقــة والمخالفــة لــه ، وبــین رأي ثابــت تجــــاه أبــن 

والناظـر في كتـاب البحـر المحیــط یجـد مـن الوهلـة األولـى :  ٠٠٠المناقشة والمسـالمة 

غزارة علم مؤلفة ، ومدى اطالعـه علـى المـذاهب النحــویة ، وآراء كـل فریـق ، فینظــر 

للحـق الـذي ابتنـاه ، ولمـا أحـّس أن  بعین البصیر في القضیة ،  فیرجح مـا یـراه موافقـا

نقـــدا  یوجــه  إلیــه لكثــرة تردیــده  آراء البصــریین وســـیبویه قــال إنمــا هــي تبعیــة للحـــق ،  

  ٠وتبعیة الدلیل ، فإذا ضعف دلیلهم وضلت حجتهم رفض قولهم 

  

لم یأخذ بمذهب أهل البصـرة دائما ، وال بمذهب أهل الكـوفة دائما  –رحمه اهللا  –إذن 

 بمــذهب البغــدادیین وال األندلســـیین ، بــل كــان حــــرا یختــار منهــا مــا یشــاء وفـــق ،  وال

القواعـد األصلیة لهـذا الفــن ، وقـال لســنا متعبـدین بإتبـاع مـذهب البصـریین ، بـل نتبـع 

  ٠الدلیل 

هذا جهـدي لعلـه جهـد المقل أمام عالم عظـیم ، فـإن أصـبت فـي تحلیلـي ومناقشـتي لـه 

   ٠٠ل ، وٕان جانبت الصواب فمن نفسي والشـیطان فتوفیق من اهللا عز وج
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In The name Of God, Most Gracious Most 

Merciful 
 

ABSTRACT:  
 

  

            Praise be to God and peace be upon his apostle. 
I have tackled in this research some syntactic issues 
 

For Abu Hyyan Al – Andalusi who explained the Holy Quran in 
his book (Al-Bahr AL- Muheet). 
  

            He dealt with many syntactic issues following the trends 
which were dominant during his time. He compared their views 
with the previous and contemporary linguists; views . Ifound 
that he was thoughtful and deep in defending his ideas with 
concrete evidence. He belongs to Al Basra School of syntax but 
he is not a fanatic. He said that he would abandon their school if 
they deviated from truth. Abu - Hayyan, God rests his soul. Was 
a great linguist of Arabic language that he spent eighty years 
delving in it. His student Al – safadi said that Abu - Hayyan 
memorized poetry, Al Hareers works and others. He was also 
good at Persian., Turkish and Abyssinian languages. He wrote 
(Al. Bahr Al Muheet) in old age . He was aided by one of the 
scholars at sultan Mansurs Dome Centre. In his book, he 
included the ideas of other linguists. Abu Hayyan  used to hold 
hot debates on some issues with some scholars such as Ibn 
Malik – His student Ibn Hisham criticized him bitterly and 
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rejected his ideas. Moreover, he did not respect his teacher Abu 
Hayyan or felt any kind of gratitude towards him 
        Abu Hayyan was hesitant towards Ibn Milk's opinions. 
When you look into (Al – Bahr Al – Muheet) you discover that 
he is Knowledgeable of different schools of syntax and their 
views. He was criticized for following Seebawayhi and Al- 
Basra school of syntax but he defended himself saying that he was 
only following the truth and evidence.  

  
        In fact, he was not always following Al-Basra, Al Kufa, 
Baghdad and Al – Andalus schools of thought. He said that he 
was always looking forward to seeking  
evidence and truth from the main sources.  
 

        This is my contribution to the work of the great scholar 
Abu Hayyan. I think I am guided by God as long as I am 
following the right path but when I deviate, I ascribe that to 
myself and to the devil.  

 
 
 

The Researcher 
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  فهرس اآليات القرآنية

  

رقم   اآلیة  الرقم

  اآلیة

رقم   السورة

  الصفحة

١   َـــَتَم الّلـــُه َعَلـــى ُقلُـــوِبهْم و ـــْمِعِهْم َوَعَلـــى َخ ـــى َس َعَل

    َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب عِظیمٌ 

  ٨٤  البقرة  ٧

٢    َوإَِذا َلُقـوْا الَّـِذیَن آَمُنـوْا َقـاُلوْا آَمنَّـا َوإَِذا َخَلـْوْا ِإَلــى

 َشــَیاِطیِنِهْم َقــاُلوْا ِإنَّــا َمَعْكــْم ِإنََّمــا َنْحــُن ُمْســَتْهِزُؤونَ 

   

  ١٢٨  البقرة  ١٤

٣    الّلـــــُه َیْســــــَتْهِزُئ ِبِهــــــْم َوَیُمـــــدُُّهْم ِفــــــي ُطْغَیــــــاِنِهْم

    َیْعَمُهونَ 

  ١٠٢  البقرة  ١٥

٤    ــا َأَضــاءْت َمــَثُلُهْم َكَمَثــِل الَّــِذي اْســَتْوَقَد َنــارًا َفَلمَّ

َمـا َحْوَلــُه َذَهـَب الّلــُه ِبُنـوِرِهْم َوَتــَرَكُهْم ِفـي ُظُلَمــاٍت 

    الَّ ُیْبِصُرونَ 

  ١٣٢  بقرةال  ١٧

٥    ــــــا ِإنَّ اللَّــــــَه َال َیْســــــَتْحِیي َأن َیْضــــــِرَب َمــــــَثًال مَّ

َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها َفَأمَّا الَّـِذیَن آَمُنـوْا َفَیْعَلُمـوَن َأنَّـُه 

ــا الَّــِذیَن َكَفــُروْا َفَیُقوُلــوَن َمــاَذا  بِِّهــْم َوَأمَّ اْلَحــقُّ ِمــن رَّ

ِبـــِه َكِثیــرًا َوَیْهـــِدي ِبـــِه  َأَراَد اللَّــُه ِبَهـــَذا َمــَثًال ُیِضـــلُّ 

  َكِثیرًا َوَما ُیِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقینَ 

  ٣  البقرة  ٢٦

٦    َوإِْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفـي اَألْرِض

ــاُلوْا َأَتْجَعــُل ِفیَهــا َمــن ُیْفِســُد ِفیَهــا َوَیْســِفُك  َخِلیَفــًة َق

ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقـاَل ِإنِّـي الدَِّماء َوَنْحُن ُنَسبِّ 

  َأْعَلُم َما َال َتْعَلُموَن 

  

  

  ٦٩  البقرة  ٣٠

٧    ٧١  البقرة  ٣٥َوُقْلَنــا َیــا آَدُم اْســُكْن َأنــَت َوَزْوُجــَك اْلَجنَّــَة َوُكــَال  
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ـــَجَرَة  ـــِذِه الشَّ ـــا َه ـــُث ِشـــْئُتَما َوَال َتْقَرَب ِمْنَهـــا َرَغـــدًا َحْی

  ینَ َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلمِ 

٨    َودَّ َكِثیٌر مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َیُردُّوَنُكم مِّن َبْعـِد

ِإیَماِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا مِّْن ِعنِد َأنُفِسـِهم مِّـن َبْعـِد َمـا 

َتَبیََّن َلُهُم اْلَحقُّ َفـاْعُفوْا َواْصـَفُحوْا َحتـَّى َیـْأِتَي الّلـُه 

  َه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر ِبَأْمِرِه ِإنَّ اللّ 

  ١٦٦  البقرة  ١٠٩

٩    ــْدُخَل اْلَجنَّــَة ِإالَّ َمــن َكــاَن ُهــودًا َأْو َوَقــاُلوْا َلــن َی

َنَصـاَرى ِتْلـَك َأَمــاِنیُُّهْم ُقـْل َهــاُتوْا ُبْرَهـاَنُكْم ِإن ُكنــُتْم 

  َصاِدِقینَ 

  ٨٤  البقرة  ١١١

١٠   ًرا َوَنِذیًرا َوَال ُتْسَأُل َعـْن ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشی

  َأْصَحاِب اْلَجِحیمِ 

  ١٠١  البقرة  ١١٩

١١    َوإِْذ َقـــاَل ِإْبـــَراِهیُم َربِّ اْجَعـــْل َهَ◌َذا َبَلـــًدا آِمًنــــا

ـــِه  ـــُه ِمـــَن الثََّمـــَراِت َمـــْن آَمـــَن ِمـــْنُهم ِبالّل َواْرُزْق َأْهَل

ـــهُ  ـــَر َفُأَمتُِّع ـــاَل َوَمـــن َكَف ـــِر َق ـــْوِم اآلِخ ـــیًال ثُـــمَّ  َواْلَی َقِل

  َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس اْلَمِصیرُ 

  ١٩٦  البقرة  ١٢٦

١٢    ــــــَماِعیَل َوإِْســــــَحَق َأْم َتُقولُــــــوَن ِإنَّ ِإْبــــــَراِهیَم َوإِْس

ـــْل  ـــوًدا َأْو َنَصـــاَرى ُق ـــاُنوْا ُه َوَیْعُقـــوَب َواألْســـَباَط َك

ــْن َأظْ  ــُه َوَم ــُتْم َأْعَلــُم َأِم الّل ــَتَم َشــَهاَدًة َأَأن ــن َك َلــُم ِممَّ

  ِعنَدُه ِمَن الّلِه َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلونَ 

  ٨٠  البقرة  ١٤٠

١٣    ــْیُكُم اْلَمْیتَــَة َوالــدََّم َوَلْحــَم اْلِخنِزیــِر َم َعَل ــا َحــرَّ ِإنََّم

َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْیِر الّلِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َبـاٍغ َوَال 

  اٍد َفال ِإْثَم َعَلْیِه ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحیمٌ عَ 

  ٢١٥  البقرة  ١٧٣

١٤    َیْسَأُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِه ُقـْل ِقتَـاٌل

ـــــِه  ـــــٌر ِب ـــــِه َوُكْف ِفیـــــِه َكِبیـــــٌر َوَصـــــدٌّ َعـــــن َســـــِبیِل الّل

َبُر ِعنـَد الّلـِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأكْ 

َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل َوَال َیَزالُـوَن ُیَقـاِتُلوَنُكْم َحتـََّى 

  ١٥  البقرة  ٢١٧
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ــــِدْد  ــــُردُّوُكْم َعــــن ِدیــــِنُكْم ِإِن اْســــَتَطاُعوْا َوَمــــن َیْرَت َی

ِمنُكْم َعن ِدیِنِه َفَیُمـْت َوُهـَو َكـاِفٌر َفُأْوَلِئـَك َحِبَطـْت 

ــــي الــــدُّْنَیا  ــــاُلُهْم ِف ــــَك َأْصــــَحاُب َأْعَم َواآلِخــــَرِة َوُأْوَلِئ

  النَّاِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدونَ 

١٥    َواْلَواِلــــَداُت ُیْرِضــــْعَن َأْوَالَدُهــــنَّ َحــــْوَلْیِن َكــــاِمَلْیِن

ــــُه  َضــــاَعَة َوعَلــــى اْلَمْوُلــــوِد َل ِلَمــــْن َأَراَد َأن ُیــــِتمَّ الرَّ

وِف َال ُتَكلَّــُف َنْفــٌس ِإالَّ ِرْزُقهُــنَّ َوِكْســَوُتُهنَّ ِبــاْلَمْعرُ 

ُوْسَعَها َال ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدِه 

َوَعَلــى اْلـــَواِرِث ِمْثـــُل َذِلــَك َفـــِإْن َأَراَدا ِفَصـــاًال َعـــن 

ْنُهَمــــا َوَتَشــــاُوٍر َفـــَال ُجَنــــاَح َعَلْیِهَمــــا َوإِْن  تَـــَراٍض مِّ

َتْرِضُعوْا َأْوَالَدُكْم َفَال ُجَناَح َعَلْیُكْم ِإَذا َأَردتُّْم َأن َتسْ 

َسلَّْمُتم مَّآ آَتْیُتم ِباْلَمْعُروِف َواتَُّقوْا الّلَه َواْعَلُمـوْا َأنَّ 

  الّلَه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیرٌ 

،  ٧١  البقرة  ٢٣٣

٩١  

١٦    ــِد ــَر ِإَلــى اْلَمــِإل ِمــن َبِنــي ِإْســَراِئیَل ِمــن َبْع ــْم َت َأَل

ــا نَُّقاِتــْل مُ  ــا َمِلًك ــيٍّ لَّهُــُم اْبَعــْث َلَن ــاُلوْا ِلَنِب وَســى ِإْذ َق

ِفــي َســِبیِل الّلــِه َقــاَل َهــْل َعَســْیُتْم ِإن ُكِتــَب َعَلــْیُكُم 

ــــي  ــــَل ِف ــــا َأالَّ ُنَقاِت ــــاُلوْا َوَمــــا َلَن ــــاِتُلوْا َق ــــاُل َأالَّ ُتَق اْلِقَت

ــن ِدَیاِرَنــا  ــا ِم ــِه َوَقــْد ُأْخِرْجَن ــِبیِل الّل ــا َس ــا َفَلمَّ َوَأْبَنآِئَن

ـــْنُهْم َوالّلـــُه  ـــیًال مِّ ـــاُل َتَولَّـــْوْا ِإالَّ َقِل ـــْیِهُم اْلِقَت ـــَب َعَل ُكِت

  َعِلیٌم ِبالظَّاِلِمینَ 

  ٢١١  البقرة  ٢٤٦

١٧    َفَهَزُمــوُهم ِبــِإْذِن الّلــِه َوَقَتــَل َداُووُد َجــاُلوَت َوآَتــاُه

ـا َیَشـاء َوَلـْوَال َدْفـُع الّلُه اْلُمْلـَك َواْلِحْكَمـَة َوَعلََّمـُه مِ  مَّ

ـــــَبْعٍض لََّفَســـــَدِت اَألْرُض  ـــــاَس َبْعَضـــــُهْم ِب الّلـــــِه النَّ

  َوَلِكنَّ الّلَه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمینَ 

  ١٣٣  البقرة  ٢٥١

١٨    َأْو َكالَّــِذي َمـــرَّ َعَلـــى َقْرَیـــٍة َوِهـــَي َخاِوَیـــٌة َعَلـــى

ــاَل َأنَّــَى ُیْحِیــي َهَ◌ِذِه  ــَد َمْوِتَهــا ُعُروِشــَها َق الّلــُه َبْع

  ١٨٠  البقرة  ٢٥٩
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َفَأَماَتُه الّلـُه ِمَئـَة َعـاٍم ثُـمَّ َبَعثَـُه َقـاَل َكـْم َلِبْثـَت َقـاَل 

َلِبْثُت َیْوًما َأْو َبْعَض َیْوٍم َقاَل َبـل لَِّبْثـَت ِمَئـَة َعـاٍم 

ـــْم َیَتَســـنَّْه َوانُظـــْر  ـــى َطَعاِمـــَك َوَشـــَراِبَك َل ـــانُظْر ِإَل َف

ـــاِس َوانظُـــْر ِإَلـــى ِإَلـــى ِحَمـــاِرَك َوِلَنْجَعَلـــ َك آَیـــًة لِّلنَّ

ـا َتَبـیََّن  الِعَظاِم َكْیَف ُننِشُزَها ثُـمَّ َنْكُسـوَها َلْحًمـا َفَلمَّ

  َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ الّلَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ 

١٩    ــــَرٌة ِإَلــــى َمْیَســــَرٍة َوَأن َوإِن َكــــاَن ُذو ُعْســــَرٍة َفَنِظ

  ُقوْا َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ َتَصدَّ 

  ٦  البقرة  ٢٨٠

٢٠    ُهــــَو الَّــــِذَي َأنــــَزَل َعَلْیــــَك اْلِكتَــــاَب ِمْنــــُه آَیــــاٌت

ــا  ــاِب َوُأَخــُر ُمَتَشــاِبَهاٌت َفَأمَّ مُّْحَكَمــاٌت ُهــنَّ ُأمُّ اْلِكَت

ـــهُ  ـــٌغ َفَیتَِّبُعـــوَن َمـــا َتَشـــاَبَه ِمْن ـــوِبِهْم َزْی  الَّـــِذیَن فـــي ُقُل

ــُم تَْأِویَلــُه ِإالَّ  اْبِتَغــاء اْلِفْتَنــِة َواْبِتَغــاء تَْأِویِلــِه َوَمــا َیْعَل

الّلُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َیُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّْن 

  ِعنِد َربَِّنا َوَما َیذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَبابِ 

آل   ٧

  عمران

٨٤  

٢١   ــــل لِّلَّــــِذیَن َكَفــــ ــــُروَن ِإَلــــى ُق ــــُتْغَلُبوَن َوُتْحَش ُروْا َس

  َجَهنََّم َوِبْئَس اْلِمَهادُ 

آل   ١٢

  عمران

٢٢٩  

٢٢    ـــــْن ـــــاَل َم ـــــَر َق ـــــْنُهُم اْلُكْف ـــــا َأَحـــــسَّ ِعیَســـــى ِم َفَلمَّ

ــوَن َنْحــُن َأنَصــاُر  ــاَل اْلَحَواِریُّ ــِه َق َأنَصــاِري ِإَلــى الّل

  ِلُمونَ الّلِه آَمنَّا ِبالّلِه َواْشَهْد ِبَأنَّا ُمسْ 

آل   ٥٢

  عمران

٢٢٨  

٢٣    ـــا الَّــــِذیَن َیـــْوَم َتْبـــَیضُّ ُوُجــــوٌه َوَتْســـَودُّ ُوُجــــوٌه َفَأمَّ

ــــَودَّْت ُوُجــــوُهُهْم َأْكَفــــْرُتم َبْعــــَد ِإیَمــــاِنُكْم َفــــُذوُقوْا  اْس

  اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ 

آل   ١٠٦

  عمران

٣  

٢٤    َّـــوْا َرب ـــاُس اتَُّق ـــا النَّ ـــا َأیَُّه ـــن َی ـــم مِّ ـــُم الَّـــِذي َخَلَقُك ُك

ــــا  ــــا َوَبــــثَّ ِمْنُهَم ــــا َزْوَجَه ــــَق ِمْنَه ــــٍس َواِحــــَدٍة َوَخَل نَّْف

ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساء َواتَّقُـوْا الّلـَه الَّـِذي َتَسـاءُلوَن ِبـِه 

  َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیًبا

  ٦٣  النساء  ١
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٢٥   َأْمــــــَواَلُهْم َوَال َتَتَبــــــدَُّلوْا اْلَخِبیــــــَث  َوآتُــــــوْا اْلَیَتــــــاَمى

ِبالطَّیِّـِب َوَال تَــْأُكُلوْا َأْمــَواَلُهْم ِإَلــى َأْمــَواِلُكْم ِإنَّــُه َكــاَن 

  ُحوًبا َكِبیًرا

   ٢٢٦  النساء  ٢

٢٢٨  

٢٢٩  

٢٦    ِّـــذََّكِر ِمْثـــُل َحـــظ ـــْم ِلل ُیوِصـــیُكُم الّلـــُه ِفـــي َأْوَالِدُك

ِنَساء َفـْوَق اْثَنتَـْیِن َفَلهُـنَّ ُثُلثَـا َمـا  األُنثََیْیِن َفِإن ُكنَّ 

َتَرَك َوإِن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصـُف َوَألَبَوْیـِه ِلُكـلِّ 

ــا تَــَرَك ِإن َكــاَن َلــُه َوَلــٌد  ْنُهَمــا السُّــُدُس ِممَّ َواِحــٍد مِّ

َفـِإن  َفِإن لَّْم َیُكن لَُّه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفُألمِِّه الثُُّلـثُ 

ـــِد َوِصـــیٍَّة  ـــن َبْع ـــُدُس ِم ـــِه السُّ ـــاَن َلـــُه ِإْخـــَوٌة َفُألمِّ َك

ـــْدُروَن  ُیوِصـــي ِبَهـــا َأْو َدْیـــٍن آَبـــآُؤُكْم َوَأبنـــاُؤُكْم َال َت

ـــَه  ـــَن الّلـــِه ِإنَّ الّل َأیُّهُـــْم َأْقـــَرُب َلُكـــْم َنْفعـــًا َفِریَضـــًة مِّ

  َكاَن َعِلیما َحِكیًما

  ٤  النساء  ١١

٢٧    ِي َیْأِتیَن اْلَفاِحَشَة ِمن نَِّسآِئُكْم َفاْسَتْشـِهُدوْا َوالالَّت

ــنُكْم َفــِإن َشــِهُدوْا َفَأْمِســُكوُهنَّ ِفــي  ــْیِهنَّ َأْرَبعــًة مِّ َعَل

اْلُبُیوِت َحتََّى َیَتَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َیْجَعَل الّلـُه َلهُـنَّ 

  َسِبیًال 

  ١٩٥  النساء  ١٥

٢٨    َْأن تُــؤدُّوْا اَألَماَنـاِت ِإَلــى َأْهِلَهــا  ِإنَّ الّلـَه َیــْأُمُرُكم

ـــاِس َأن َتْحُكُمـــوْا ِباْلَعـــْدِل ِإنَّ  ـــُتم َبـــْیَن النَّ َوإَِذا َحَكْم

  الّلَه ِنِعمَّا َیِعُظُكم ِبِه ِإنَّ الّلَه َكاَن َسِمیًعا َبِصیًرا

  ٧  النساء  ٥٨

٢٩    َِیُكْم َوَأِقیُمـوْا َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن ِقیَل َلُهْم ُكفُّـوْا َأْیـد

ـا ُكِتـَب َعَلـْیِهُم اْلِقتَـاُل ِإَذا  َكـاَة َفَلمَّ َالَة َوآتُـوْا الزَّ الصَّ

ــْنُهْم َیْخَشــْوَن النَّــاَس َكَخْشــَیِة الّلــِه َأْو َأَشــدَّ  َفِریــٌق مِّ

ـــاَل َلـــْوال  ـــا اْلِقَت ـــا ِلـــَم َكَتْبـــَت َعَلْیَن ـــاُلوْا َربََّن ـــَیًة َوَق َخْش

ـــا ِإَلـــى َأ ْرَتَن ـــدَّْنَیا َقِلیـــٌل َأخَّ َجـــٍل َقِریـــٍب ُقـــْل َمتَـــاُع ال

  َواآلِخَرُة َخْیٌر لَِّمِن اتََّقى َوَال ُتْظَلُموَن َفِتیالً 

  ١٤٣  النساء  ٧٧

٣٠    ٢٢٩  النساء  ٨٧الّلُه ال ِإَلـَه ِإالَّ ُهـَو َلَیْجَمَعـنَُّكْم ِإَلـى َیـْوِم اْلِقَیاَمـِة  
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  َال َرْیَب ِفیِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الّلِه َحِدیثًا

٣١    َیْسَتْفُتوَنَك ُقِل الّلُه ُیْفِتیُكْم ِفي اْلَكَالَلِة ِإِن اْمـُرٌؤ

َهَلَك َلْیَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلهَـا ِنْصـُف َمـا تَـَرَك 

َوُهـَو َیِرثُهَـآ ِإن لَّــْم َیُكـن لََّهــا َوَلـٌد َفــِإن َكاَنتَـا اْثَنتَــْیِن 

ـــ ـــاِن ِممَّ ـــا الثُُّلَث ـــاُنوْا ِإْخـــَوًة رَِّجـــاًال َفَلُهَم ا تَـــَرَك َوإِن َك

َوِنَســاء َفِللــذََّكِر ِمْثــُل َحــظِّ األُنثََیــْیِن ُیَبــیُِّن الّلــُه َلُكــْم 

  َأن َتِضلُّوْا َوالّلُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیمٌ 

  ١٨١  النساء  ١٧٦

٣٢    ــــالِة ــــى الصَّ ــــوْا ِإَذا ُقْمــــُتْم ِإَل َیــــا َأیَُّهــــا الَّــــِذیَن آَمُن

ــِدَیُكْم ِإَلــى اْلَمَراِفــِق َواْمَســُحوْا فاْغِســ ُلوْا ُوُجــوَهُكْم َوَأْی

ِبُرُؤوِســُكْم َوَأْرُجَلُكــْم ِإَلـــى اْلَكْعَبــیِن َوإِن ُكنــُتْم ُجُنًبـــا 

َفاطَّهَُّروْا َوإِن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء 

ـــَن اْلَغـــاِئِط َأْو َالَمْســـُتُم النَِّســـ ـــنُكم مِّ اء َفَلــــْم َأَحـــٌد مَّ

ــــــوْا َصــــــِعیًدا َطیًِّبــــــا َفاْمَســــــُحوْا  ُم َتِجــــــُدوْا َمــــــاء َفَتَیمَّ

ِبُوُجوِهُكْم َوَأْیِدیُكم مِّْنُه َما ُیِریُد الّلُه ِلَیْجَعـَل َعَلـْیُكم 

مِّْن َحَرٍج َوَلِكن ُیِریُد ِلُیَطهََّرُكْم َوِلُیِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْیُكْم 

  َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

  ٨  ئدةالما  ٦

١٠  

١١  

٨٠  

٢٢٧  

٣٣    َوَیقُـوُل الَّـِذیَن آَمُنـوْا َأَهـؤُالء الَّـِذیَن َأْقَسـُموْا ِبالّلــِه

َجْهـــــَد َأْیَمـــــاِنِهْم ِإنَّهُـــــْم َلَمَعُكـــــْم َحِبَطـــــْت َأْعَمـــــاُلُهْم 

  َفَأْصَبُحوْا َخاِسِرینَ 

  

  ١٠٧  المائدة  ٥٣

٣٤    اِدِقیَن ِصـْدُقُهْم َلهُـْم َقاَل الّلُه َهَذا َیْوُم َینَفُع الصَّ

ـــا  ـــِدیَن ِفیَه ـــاٌت َتْجـــِري ِمـــن َتْحِتَهـــا اَألْنَهـــاُر َخاِل َجنَّ

ــَك اْلَفــْوُز  ــُه َذِل ــْنُهْم َوَرُضــوْا َعْن ــُه َع ِضــَي الّل ــًدا رَّ َأَب

  اْلَعِظیمُ 

  ١١٦  المائدة  ١١٩

٣٥    ـــِه ـــَماَواِت َواَألْرِض ُقـــل ِلّل ـــا ِفـــي السَّ ُقـــل لَِّمـــن مَّ

ــــْوِم  َكتَــــَب َعَلــــى َنْفِســــهِ  الرَّْحَمــــَة َلَیْجَمَعــــنَُّكْم ِإَلــــى َی

  ٢٢٩  األنعام  ١٢
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اْلِقَیاَمِة َال َرْیَب ِفیِه الَِّذیَن َخِسُروْا َأنُفَسـُهْم َفهُـْم َال 

  ُیْؤِمُنوَن 

٣٦    ــا َمــا ــِه َربَِّن ــاُلوْا َوالّل ثُــمَّ َلــْم َتُكــن ِفْتَنــُتُهْم ِإالَّ َأن َق

  ُكنَّا ُمْشِرِكینَ 

  األنعام  ٢٣

  

٨٣  

٨٥  

٣٧    ـــْمَس َباِزَغـــًة َقـــاَل َهـــَذا َربِّـــي َهـــَذآ ـــا َرَأى الشَّ َفَلمَّ

ـــا  ـــي َبـــِريٌء مِّمَّ ـــا َأَفَلـــْت َقـــاَل َیـــا َقـــْوِم ِإنِّ َأْكَبـــُر َفَلمَّ

  ُتْشِرُكونَ 

  ٨٣  األنعام  ٧٨

٣٨    َأَفَغْیَر الّلِه َأْبَتِغي َحَكًما َوُهـَو الَّـِذي َأَنـَزَل ِإَلـْیُكُم

ــاَب مُ  ــاَب َیْعَلُمــوَن اْلِكَت ــاُهُم اْلِكَت ــًال َوالَّــِذیَن آَتْیَن َفصَّ

بِّـــــَك ِبـــــاْلَحقِّ َفــــَال َتُكـــــوَننَّ ِمـــــَن  ــــن رَّ ٌل مِّ َأنَّــــُه ُمَنـــــزَّ

  اْلُمْمَتِرینَ 

  ١٠٥  األنعام  ١١٤

٣٩    َوَكَذِلَك َزیََّن ِلَكِثیٍر مَِّن اْلُمْشـِرِكیَن َقْتـَل َأْوَالِدِهـْم

ْم َوِلَیْلِبُسوْا َعَلْیِهْم ِدیَنُهْم َوَلْو َشاء ُشَرَكآُؤُهْم ِلُیْرُدوهُ 

  الّلُه َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َیْفَتُرونَ 

  ١٢٢  األنعام  ١٣٧

١٢٤  

٤٠    ـــــَر ـــــاٍت مَّْعُروَشـــــاٍت َوَغْی َوُهـــــَو الَّـــــِذي َأنَشـــــَأ َجنَّ

ْیتُــونَ  ْرَع ُمْخَتِلًفــا ُأُكلُـُه َوالزَّ  َمْعُروَشـاٍت َوالنَّْخــَل َوالـزَّ

مَّاَن ُمَتَشاِبًها َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍه ُكلُـوْا ِمـن َثَمـِرِه ِإَذا  َوالرُّ

ــُه َال  ــُه َیــْوَم َحَصــاِدِه َوَال ُتْســِرُفوْا ِإنَّ ــَر َوآتُــوْا َحقَّ َأْثَم

  ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفینَ 

  ١٠١  األنعام  ١٤١

٤١    ًمـــا َعَلـــى ُقـــل الَّ َأِجـــُد ِفـــي َمـــا ُأْوِحـــَي ِإَلـــيَّ ُمَحرَّ

ْسـُفوًحا َطا ِعٍم َیْطَعُمُه ِإالَّ َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدًما مَّ

َأْو َلْحــَم ِخنِزیــٍر َفِإنَّـــُه ِرْجــٌس َأْو ِفْســـًقا ُأِهــلَّ ِلَغْیـــِر 

الّلِه ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َبـاٍغ َوَال َعـاٍد َفـِإنَّ َربَّـَك 

  َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

  ٥  األنعام  ١٤٥

٤٢    َْم َربُُّكْم َعَلـْیُكْم َأالَّ ُتْشـِرُكوْا ُقْل َتَعاَلو ْا َأْتُل َما َحرَّ

ـْن  ِبِه َشْیًئا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسـاًنا َوَال َتْقُتلُـوْا َأْوَالَدُكـم مِّ

  ١٨٦  األنعام  ١٥١
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ــاُهْم َوَال َتْقَرُبــوْا اْلَفــَواِحَش  ــَالٍق نَّْحــُن َنــْرُزُقُكْم َوإِیَّ إْم

ــا َبَطــَن َوَال تَ  ــي َمــا َظهَــَر ِمْنَهــا َوَم ْقُتلُــوْا الــنَّْفَس الَِّت

ــــْم  ــــِه َلَعلَُّك ــــاُكْم ِب ــــْم َوصَّ ــــاْلَحقِّ َذِلُك ــــُه ِإالَّ ِب َم الّل َحــــرَّ

  َتْعِقُلونَ 

٤٣    َوَكم مِّن َقْرَیٍة َأْهَلْكَناَهـا َفَجاءَهـا َبْأُسـَنا َبَیاتًـا َأْو

  ُهْم َقآِئُلوَن 

  ١٠٤  األعراف  ٤

١٠٥  

٤٤    ْـــْدُحوًرا لََّمـــن َتِبَعـــَك  َقـــاَل اْخـــُرج ِمْنَهـــا َمـــْذُؤوًما مَّ

  ِمْنُهْم َألْمألنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم َأْجَمِعینَ 

  ١٠١  األعراف  ١٨

٤٥    َیاَح ُبْشًرا َبْیَن َیَدْي َرْحَمِتـِه َوُهَو الَِّذي ُیْرِسُل الرِّ

ــــتٍ  ــــاًال ُســــْقَناُه ِلَبَلــــٍد مَّیِّ  َحتَّــــى ِإَذا َأَقلَّــــْت َســــَحاًبا ِثَق

ـــِه ِمـــن ُكـــلِّ الثََّمـــَراِت  ـــِه اْلَمـــاء َفَأْخَرْجَنـــا ِب َفَأنَزْلَنـــا ِب

  َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلمْوَتى َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ 

  ٢٢٩  األعراف  ٥٧

٤٦    ٌَفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ثُْعَباٌن مُِّبین  ١٤٣  األعراف  ١٠٧  

٤٧    آَیـٍة لَِّتْسـَحَرَنا ِبهَـا َفَمـا َوَقاُلوْا َمْهَما تَْأِتَنا ِبـِه ِمـن

  َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنینَ 

  ١٥٠  األعراف  ١٣٢

١٥١  

١٥٢  

٤٨    ــــَرِة َحِبَطــــْت َوالَّــــِذیَن َكــــذَُّبوْا ِبآَیاِتَنــــا َوِلَقــــاء اآلِخ

  َأْعَماُلُهْم َهْل ُیْجَزْوَن ِإالَّ َما َكاُنوْا َیْعَمُلونَ 

  ١٣١  األعراف  ١٤٧

٤٩    َي َأْیِدیِهْم َوَرَأْوْا َأنَُّهْم َقْد َضلُّوْا َقاُلوْا َوَلمَّا ُسِقَط ف

َلــــِئن لَّــــْم َیْرَحْمَنــــا َربَُّنــــا َوَیْغِفــــْر َلَنــــا َلَنُكــــوَننَّ ِمــــَن 

  اْلَخاِسِرینَ 

  ٩٢  األعراف  ١٤٩

٥٠    َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل

ِدَي َأَعِجْلــُتْم َأْمــَر َربُِّكــْم ِبْئَســَما َخَلْفُتُمــوِني ِمــن َبْعــ

ــاَل  ــِه َق ــَرْأِس َأِخیــِه َیُجــرُُّه ِإَلْی ــَواَح َوَأَخــَذ ِب َوَأْلَقــى األْل

ـــوَنِني  ـــاُدوْا َیْقُتُل ـــْوَم اْسَتْضـــَعُفوِني َوَك اْبـــَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَق

ـــْوِم  َفـــَال ُتْشـــِمْت ِبـــَي األْعـــَداء َوَال َتْجَعْلِنـــي َمـــَع اْلَق

  ١٣٨  األعراف  ١٥٠
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  الظَّاِلِمینَ 

٥١    ــا ــاَن ُمْرَســاَها ُقــْل ِإنََّم ــاَعِة َأیَّ ــَأُلوَنَك َعــِن السَّ َیْس

ِعْلُمَهــا ِعنــَد َربِّــي َال ُیَجلِّیَهــا ِلَوْقِتَهــا ِإالَّ ُهــَو َثُقَلــْت 

ــــــــَماَواِت َواَألْرِض َال َتــــــــْأِتیُكْم ِإالَّ َبْغتَــــــــًة  ِفــــــــي السَّ

ا ُقــْل ِإنََّمــا ِعْلُمَهــا ِعنــَد َیْســَأُلوَنَك َكَأنَّــَك َحِفــيٌّ َعْنَهــ

  الّلِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َیْعَلُمونَ 

  ٢١٥  األعراف  ١٨٧

٥٢    ِإْذ ُیـوِحي َربُّـَك ِإَلـى اْلَمآلِئَكـِة َأنِّـي َمَعُكـْم َفثَبِّتُــوْا

الَِّذیَن آَمُنوْا َسُأْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذیَن َكَفُروْا الرَّْعَب 

  وْا َفْوَق اَألْعَناِق َواْضِرُبوْا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ َفاْضِربُ 

  ٥  األنفال  ١٢

٥٣    َِذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنَّ ِلْلَكاِفِریَن َعَذاَب النَّار  ٢٠٣  األنفال  ١٤  

٥٤    َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقیُتُم الَِّذیَن َكَفُروْا َزْحفـًا

  اَألْدَبارَ َفَال ُتَولُّوُهُم 

  ٩٩  األنفال  ١٥

٥٥    ـــْن ـــَذا ُهـــَو اْلَحـــقَّ ِم ـــمَّ ِإن َكـــاَن َه ـــاُلوْا اللَُّه َوإِْذ َق

ـَن السَّـَماء َأِو اْئِتَنــا  ِعنـِدَك َفـَأْمِطْر َعَلْیَنـا ِحَجـاَرًة مِّ

  ِبَعَذاٍب َأِلیمٍ 

  ٢١٩  األنفال  ٣٢

٥٦    َْأَراَكهُـــْم  ِإْذ ُیــِریَكُهُم الّلــُه ِفــي َمَناِمــَك َقِلــیًال َوَلــو

َكِثیًرا لََّفِشْلُتْم َوَلَتَناَزْعُتْم ِفي اَألْمـِر َوَلِكـنَّ الّلـَه َسـلََّم 

ُدورِ    ِإنَُّه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُّ

  ١٦٣  األنفال  ٤٣

١٦٣  

١٦٤  

٥٧    َوإِن ُیِریــُدوْا َأن َیْخــَدُعوَك َفــِإنَّ َحْســَبَك الّلــُه ُهــَو

  ُمْؤِمِنینَ الَِّذَي َأیََّدَك ِبَنْصِرِه َوِبالْ 

  ٧٣  األنفال  ٦٢

٥٨    ــاِر َجهَــنََّم َفُتْكــَوى ِبَهــا ــا ِفــي َن َیــْوَم ُیْحَمــى َعَلْیَه

ِجَبـــــاُهُهْم َوُجنــــــوُبُهْم َوُظُهــــــوُرُهْم َهــــــَذا َمــــــا َكَنــــــْزُتْم 

  َألنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َتْكِنُزونَ 

  ٩١  التوبة  ٣٥

٥٩   ـــَرا ـــَدَقاُت ِلْلُفَق ء َواْلَمَســـاِكیِن َواْلَعـــاِمِلیَن ِإنََّمـــا الصَّ

ـــاِرِمیَن  َقـــاِب َواْلَغ ـــوُبُهْم َوِفـــي الرِّ ـــِة ُقُل َعَلْیَهـــا َواْلُمَؤلََّف

ــَن الّلـــِه  ــِبیِل َفِریَضــًة مِّ َوِفــي َســِبیِل الّلــِه َواْبـــِن السَّ

  ٢١٣  التوبة  ٦٠

٢١٤  
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  َوالّلُه َعِلیٌم َحِكیمٌ 

٦٠    ــــِه َلُكــــْم ِلُیْرُضــــو ــــُه َوَرُســــوُلُه َیْحِلُفــــوَن ِبالّل ُكْم َوالّل

  َأَحقُّ َأن ُیْرُضوُه ِإن َكاُنوْا ُمْؤِمِنینَ 

  ٧٩  التوبة  ٦٢

٨١  

٦١    ـــْمَس ِضـــَیاء َواْلَقَمـــَر ُنـــوًرا ُهـــَو الَّـــِذي َجَعـــَل الشَّ

ــِنیَن َواْلِحَســاَب َمــا  ــاِزَل ِلَتْعَلُمــوْا َعــَدَد السِّ ــدََّرُه َمَن َوَق

ـــْوٍم َخَلـــَق الّلـــُه َذِلـــَك ِإالَّ ِبـــالْ  ـــُل اآلَیـــاِت ِلَق َحقِّ ُیَفصِّ

  َیْعَلُمونَ 

  ٨٣  یونس  ٥

٦٢    ـــا َأْســـَلَفْت َوُردُّوْا ِإَلـــى ـــو ُكـــلُّ َنْفـــٍس مَّ ُهَناِلـــَك َتْبُل

  الّلِه َمْوَالُهُم اْلَحقِّ َوَضلَّ َعْنُهم مَّا َكاُنوْا َیْفَتُرونَ 

  ١٥٦  یونس  ٣٠

٦٣    ْْثِلــِه َواْدُعــوْا  َأْم َیُقوُلــوَن اْفَتــَراُه ُقــْل َفــْأُتوا ِبُســوَرٍة مِّ

  َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُدوِن الّلِه ِإن ُكنُتْم َصاِدِقینَ 

  ٢٣٠  یونس  ٣٨

٦٤    َلْت ِمن لَُّدْن َحِكیٍم كتاٌب ُأْحِكَمـْت آَیاُتُه ثُّم ُفصِّ

  َخِبیرِ 

  ١٨٨  هود  ١

٦٥   ـــٍة مَّْعـــ ْرَنـــا َعـــْنُهُم اْلَعـــَذاَب ِإَلـــى ُأمَّ ُدوَدٍة َوَلـــِئْن َأخَّ

لََّیُقــوُلنَّ َمــا َیْحِبُســُه َأَال َیــْوَم َیــْأِتیِهْم َلــْیَس َمْصــُروًفا 

  َعْنُهْم َوَحاَق ِبِهم مَّا َكاُنوْا ِبِه َیْسَتْهِزُؤونَ 

  

  ١٠٨  هود  ٨

٦٦    ْثِلـــِه َأْم َیُقوُلــوَن اْفَتـــَراُه ُقـــْل َفــْأُتوْا ِبَعْشـــِر ُســـَوٍر مِّ

ــن ُدوِن الّلــِه ِإن ُمْفَتَرَیــاٍت َواْدُعــوْا َمــِن ا ْســَتَطْعُتم مِّ

  ُكنُتْم َصاِدِقینَ 

  ٢٣٠  هود  ١٣

٦٧    ـــاَل ِإنََّمـــا َیـــْأِتیُكم ِبـــِه الّلـــُه ِإن َشـــاء َوَمـــا َأنـــُتم َق

  ِبُمْعِجِزینَ 

  ٢١٥  هود  ٣٢

٦٨    ــَتْغِفُروْا َربَُّكــْم ثُــمَّ ُتوُبــوْا ِإَلْیــِه ُیْرِســِل ــا َقــْوِم اْس َوَی

ــ ِتُكْم َوَال السَّـَماء َعَلــْیُكم مِّ ْدَراًرا َوَیــِزْدُكْم ُقــوًَّة ِإَلــى ُقــوَّ

  َتَتَولَّْوْا ُمْجِرِمینَ 

  ١١  هود  ٥٢

٦٩    ــاَل ــَراَك َبْعــُض آِلَهِتَنــا ِبُســَوٍء َق   ١٨٤  هود  ٥٤ِإن نَُّقــوُل ِإالَّ اْعَت
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ــــــا  ــــــَهُدوْا َأنِّــــــي َبــــــِريٌء مِّمَّ ــــــِهُد الّلــــــِه َواْش ِإنِّــــــي ُأْش

  ُتْشِرُكونَ 

٧٠    ــُت َأَحــَد ِإْذ ــي َرَأْی ــا َأبــِت ِإنِّ ــِه َی ــاَل ُیوُســُف ِألَِبی َق

ـــــــي  ـــــــُتُهْم ِل ـــــــْمَس َواْلَقَمـــــــَر َرَأْی ـــــــا َوالشَّ َعَشـــــــَر َكْوَكًب

  َساِجِدینَ 

  ٨٤  یوسف  ٤

٧١    ُیوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا َواْسَتْغِفِري ِلَذنِبِك ِإنَِّك

  ُكنِت ِمَن اْلَخاِطِئیَن 

  ١١٧  یوسف  ٢٩

٧٢    َـا َیـْدُعوَنِني ِإَلْیـِه َقاَل ر بِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّ

ـــْیِهنَّ َوَأُكـــن  ـــَدُهنَّ َأْصـــُب ِإَل ـــي َكْی َوإِالَّ َتْصـــِرْف َعنِّ

  مَِّن اْلَجاِهِلیَن 

  ٢٢٦  یوسف  ٣٣

٧٣    ــُجُننَُّه ــاِت َلَیْس ــِد َمــا َرَأُوْا اآلَی ــن َبْع ــَدا َلُهــم مِّ ــمَّ َب ُث

  َحتَّى ِحینٍ 

  ٨٨  یوسف  ٣٥

٧٤    ــْجَن َفَتَیـــاَن َقــاَل َأَحـــُدُهَمآ ِإنِّـــي َوَدَخــَل َمَعـــُه السِّ

ــــي  ــــي َأَراِن ــــاَل اآلَخــــُر ِإنِّ ــــًرا َوَق ــــي َأْعِصــــُر َخْم َأَراِن

َأْحِمــُل َفــْوَق َرْأِســي ُخْبــًزا تَْأُكــُل الطَّْیــُر ِمْنــُه َنبِّْئَنـــا 

  ِبتَْأِویِلِه ِإنَّا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنینَ 

  ١٥٤  یوسف  ٣٦

١٦٢  

٧٥    ــٌر َأِم ُقــوَن َخْی ــْجِن َأَأْرَبــاٌب مَُّتَفرِّ َیــا َصــاِحَبِي السِّ

  الّلُه اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر 

  ١٣١  یوسف  ٣٩

٧٦    َوَلمَّا َجهََّزُهم ِبَجَهاِزِهْم َقاَل اْئُتوِني ِبَأٍخ لَُّكم مِّْن

ـــــ ـــــي اْلَكْیـــــَل َوَأَنـــــْا َخْی ُر َأِبـــــیُكْم َأَال َتـــــَرْوَن َأنِّـــــي ُأوِف

  اْلُمنِزِلینَ 

  ١٣١  یوسف  ٥٩

٧٧    َقاَل َبْل َأْلُقوا َفِإَذا ِحَباُلُهْم َوِعِصـیُُّهْم ُیَخیَّـُل ِإَلْیـِه

  ِمن ِسْحِرِهْم َأنََّها َتْسَعى 

  ١٤٣  یوسف  ٦٦

٧٨    ــــي ــــا ِلُنْفِســــَد ِف ــــا ِجْئَن ــــْد َعِلْمــــُتم مَّ ــــِه َلَق ــــاُلوْا َتالّل َق

  اَألْرِض َوَما ُكنَّا َساِرِقینَ 

  ٢٠٦  یوسف  ٧٣

٧٩    ١٦٨  یوسف  ٨٥َقــــاُلوْا تَـــــاهللا َتْفَتـــــُأ تَــــْذُكُر ُیوُســـــَف َحتَّـــــى َتُكـــــوَن  



 253 

  َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكینَ 

٨٠    ـــــا ـــــا َوإِن ُكنَّ ـــــُه َعَلْیَن ـــــَرَك الّل ـــــْد آَث ـــــِه َلَق ـــــاُلوْا َتالّل َق

  َلَخاِطِئینَ 

  ٢٠٧  یوسف  ٩١

٨١    ََلِفي َضَالِلَك اْلَقِدیمِ  َقاُلوْا َتالّلِه ِإنَّك  ٢٠٦  یوسف  ٩٥  

٨٢    َّــِه َفاْرتَــد ــى َوْجِه ــاُه َعَل ــیُر َأْلَق ــاء اْلَبِش ــا َأن َج َفَلمَّ

َبِصیًرا َقاَل َأَلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلـُم ِمـَن الّلـِه َمـا َال 

  َتْعَلُمونَ 

  ١٦٧  یوسف  ٩٦

٢١٠  

٨٣    ِـــِزَل إ ـــا ُأن ـــُم َأنََّم ـــَك اْلَحـــقُّ َأَفَمـــن َیْعَل ـــَك ِمـــن َربِّ َلْی

  َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإنََّما َیَتَذكَُّر ُأْوُلوْا اَألْلَبابِ 

  ٢١٤  الرعد  ١٩

٨٤    ـــِذیَن َكَفـــُروْا َلْســـَت ُمْرَســـًال ُقـــْل َكَفـــى َوَیقُـــوُل الَّ

ِبالّلـــــِه َشـــــِهیًدا َبْیِنـــــي َوَبْیـــــَنُكْم َوَمـــــْن ِعنـــــَدُه ِعْلــــــُم 

  اْلِكَتابِ 

  ٩٣  الرعد  ٤٣

٩٧  

٨٥    ٍمِّن َوَرآِئِه َجَهنَُّم َوُیْسَقى ِمن مَّاء َصِدید  ١٥٨  إبراهیم  ١٦  

٨٦    َِّیَتَجرَُّعُه َوَال َیَكاُد ُیِسیُغُه َوَیْأِتیِه اْلَمْوُت ِمن ُكـل

  َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَمیٍِّت َوِمن َوَرآِئِه َعَذاٌب َغِلیظٌ 

  ١٥٧  إبراهیم  ١٧

٨٧   َثـــــُل الَّـــــِذیَن َكَفـــــ ُروْا ِبـــــَربِِّهْم َأْعَمـــــاُلُهْم َكَرَمــــــاٍد مَّ

یُح ِفـــي َیــْوٍم َعاِصـــٍف الَّ َیْقـــِدُروَن  اْشــَتدَّْت ِبـــِه الــرِّ

َالُل اْلَبِعیدُ    ِممَّا َكَسُبوْا َعَلى َشْيٍء َذِلَك ُهَو الضَّ

  ١٤  إبراهیم  ١٨

٨٨    ـــًة ـــًة َطیَِّب ـــُه َمـــَثًال َكِلَم ـــَف َضـــَرَب الّل ـــَر َكْی ـــْم َت َأَل

  ٍة َطیَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السََّماءَكَشَجر 

  ١٧٦  إبراهیم  ٢٤

٨٩    َر َلُكـُم ر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدآِئَبیَن َوَسخَّ َوَسخَّ

  اللَّْیَل َوالنََّهارَ 

  ٩٩  إبراهیم  ٣٣

٩٠    ـــِر ِذي ـــَواٍد َغْی یَِّتـــي ِب بََّنـــا ِإنِّـــي َأْســـَكنُت ِمـــن ُذرِّ رَّ

ـــــَالَة  َزْرعٍ  ِم َربََّنــــا ِلُیِقیُمـــــوْا الصَّ ِعنــــَد َبْیِتـــــَك اْلُمَحـــــرَّ

ـَن  َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْیِهْم َواْرُزْقهُـم مِّ

  الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َیْشُكُرونَ 

  ٢٢٧  إبراهیم  ٣٧
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٩١   ــَف َوْعــِدِه ُرُســَلُه ِإنَّ ال ــَه ُمْخِل ــَال َتْحَســَبنَّ الّل ــَه َف ّل

  ) سورة إبراهیم٤٧َعِزیٌز ُذو اْنِتَقاٍم} (

  ١٢٣  إبراهیم  ٤٧

١٢٥  

٩٢    ََبَما َیَودُّ الَِّذیَن َكَفُروْا َلْو َكاُنوْا ُمْسِلِمین   ٢٢٠  الحجر  ٢  رُّ

٢٢٣  

٩٣    ٌَوَما َأْهَلْكَنا ِمن َقْرَیٍة ِإالَّ َوَلَها ِكَتاٌب مَّْعُلوم  ٧٠  الحجر  ٤  

٩٤    َّــــاُلوْا ِإن ــــْوٌم َلَق ــــُن َق ــــْل َنْح ــــا ُســــكَِّرْت َأْبَصــــاُرَنا َب َم

  مَّْسُحوُرونَ 

  ٢١٣  الحجر  ١٥

٩٥    َواَألْرَض َمــَدْدَناَها َوَأْلَقْیَنـــا ِفیَهـــا َرَواِســـَي َوَأنَبْتَنـــا

  ِفیَها ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّْوُزونٍ 

  ٢٠١  الحجر  ١٩

٩٦    ـــْمَس َر َلُكــــُم اللَّْیـــَل َواْلنََّهــــاَر َوالشَّ َواْلَقَمــــَر  َوَســـخَّ

َراٌت ِبَأْمِرِه ِإنَّ ِفـي َذِلـَك َآلَیـاٍت لَِّقـْوٍم  َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ

  َیْعِقُلوَن 

  ١٠٠  النحل  ١٢

٩٧    ــاَذا َأنـــَزَل َربُُّكــْم َقـــاُلوْا َأَســـاِطیُر َوإَِذا ِقیــَل َلهُـــم مَّ

ِلینَ    اَألوَّ

  

  ٨٦  النحل  ٢٤

٩٨    ًَیـْوَم اْلِقَیاَمـِة َوِمـْن َأْوَزاِر  ِلَیْحِمُلوْا َأْوَزاَرُهْم َكاِمَلـة

  الَِّذیَن ُیِضلُّوَنُهم ِبَغْیِر ِعْلٍم َأَال َساء َما َیِزُرونَ 

  ١٠٠  النحل  ٢٥

٩٩    ـــِه ِمـــن َبْعـــِد َمـــا ُظِلُمـــوْا َوالَّـــِذیَن َهـــاَجُروْا ِفـــي الّل

َئنَُّهْم ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة َوَألَْجـُر اآلِخـَرِة َأْكَبـُر َلـ ْو َلُنَبوِّ

  َكاُنوْا َیْعَلُمونَ 

  ١٩٥  النحل  ٤١

١٠٠    َوَقاَل الّلـُه َال َتتَِّخـُذوْا ِإلهَـْیِن اْثَنـْیِن ِإنََّمـا ُهـَو ِإلـٌه

  َواِحٌد َفإیَّاَي َفاْرَهُبونِ 

  ٢١٣  النحل  ٥١

٢١٦  

١٠١    َوَیْعُبــُدوَن ِمــن ُدوِن الّلــِه َمــا َال َیْمِلــُك َلُهــْم ِرْزًقــا

  َواَألْرِض َشْیًئا َوَال َیْسَتِطیُعونَ  مَِّن السََّماَواتِ 

  ١٣٠  النحل  ٧٣

١٠٢    ــــْیِن َأَحــــُدُهَما َأْبَكــــُم َال ــــُه َمــــَثًال رَُّجَل َوَضــــَرَب الّل

َیْقـــِدُر َعَلــــَى َشـــْيٍء َوُهــــَو َكـــلٌّ َعَلــــى َمـــْوالُه َأْیَنَمــــا 

  ١٧٦  النحل  ٧٦



 255 

ههُّ َال َیْأِت ِبَخْیٍر َهـْل َیْسـَتِوي ُهـَو َوَمـن َیـْأُمُر  ُیَوجِّ

ْسَتِقیمٍ ِبالْ    َعْدِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط مُّ

١٠٣    ـــْن ـــْیِهم مِّ ـــٍة َشـــِهیًدا َعَل َوَیـــْوَم َنْبَعـــُث ِفـــي ُكـــلِّ ُأمَّ

ــــا  ْلَن ــــؤُالء َوَنزَّ ــــى َه ــــَك َشــــِهیًدا َعَل ــــا ِب َأنُفِســــِهْم َوِجْئَن

َعَلْیـــَك اْلِكَتـــاَب ِتْبَیاًنـــا لُِّكـــلِّ َشـــْيٍء َوُهـــًدى َوَرْحَمـــًة 

  ْشَرى ِلْلُمْسِلِمینَ َوبُ 

  ١٨٨  النحل  ٨٩

١٠٤    َوآَتْیَنــــا ُموَســــى اْلِكتَــــاَب َوَجَعْلَنــــاُه ُهــــًدى لَِّبِنــــي

  ِإْسَراِئیَل َأالَّ َتتَِّخُذوْا ِمن ُدوِني َوِكیالً 

  ٢٠٩  اإلسراء  ٢

١٠٥    َوَجَعْلَنـا اللَّْیــَل َوالنََّهــاَر آَیتَـْیِن َفَمَحْوَنــا آَیــَة اللَّْیــِل

ـــن َوَجَعلْ  َنـــا آَیـــَة النَّهَـــاِر ُمْبِصـــَرًة ِلَتْبَتُغـــوْا َفْضـــًال مِّ

بُِّكْم َوِلَتْعَلُموْا َعَدَد السِِّنیَن َواْلِحَساَب َوُكـلَّ َشـْيٍء  رَّ

ْلَناُه َتْفِصیالً    َفصَّ

  ٢٠٢  اإلسراء  ١٢

١٠٦    ــــوُه َوِفــــي ــــوِبِهْم َأِكنَّــــًة َأن َیْفَقُه َوَجَعْلَنــــا َعَلــــى ُقُل

ـــ ـــْرآِن َوْحـــَدُه آَذاِنِهـــْم َوْق ـــَك ِفـــي اْلُق ًرا َوإَِذا َذَكـــْرَت َربَّ

 َولَّْوْا َعَلى َأْدَباِرِهْم ُنُفوًرا 

  ١٠٦  اإلسراء  ٤٦

١٠٧    ثُــــمَّ َبَعْثَنــــاُهْم ِلــــَنْعَلَم َأيُّ اْلِحــــْزَبْیِن َأْحَصــــى ِلَمــــا

  َلِبُثوا َأَمًدا

  ٨٧  الكهف  ١٢

  ١٢  الكهف  ٢٣  ٌل َذِلَك َغًدا{َوَال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاعِ   ١٠٨

١٠٩    بَّــَك ِإَذا َنِســیَت َوُقــْل ِإالَّ َأن َیَشــاء اللَّــُه َواْذُكــر رَّ

  َعَسى َأن َیْهِدَیِن َربِّي ِألَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا 

  ١٢  الكهف  ٢٤

١١٠    ــاُه ــاِة الــدُّْنَیا َكَمــاء َأنَزْلَن َواْضــِرْب َلُهــم مَّثَــَل اْلَحَی

ـــ ـــَن السَّ ـــاُت اْألَْرِض َفَأْصـــَبَح ِم ـــِه َنَب ـــاْخَتَلَط ِب َماء َف

َیــاُح َوَكــاَن اللَّــُه َعَلــى ُكــلِّ َشــْيٍء  َهِشــیًما َتــْذُروُه الرِّ

ْقَتِدًرا   مُّ

  ١٧٦  الكهف  ٤٥

١٧٧  

١١١    ــــِفیَنُة َفَكاَنــــْت ِلَمَســــاِكیَن َیْعَمُلــــوَن ِفــــي ــــا السَّ َأمَّ

ــــانَ  ــــا َوَك ــــَأَردتُّ َأْن َأِعیَبَه ِلــــٌك  اْلَبْحــــِر َف ــــم مَّ َوَراءُه

  ١٥٧  الكهف  ٧٩
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  َیْأُخُذ ُكلَّ َسِفیَنٍة َغْصًبا

١١٢    آتُـــــوِني ُزَبــــــَر اْلَحِدیـــــِد َحتَّــــــى ِإَذا َســـــاَوى َبــــــْیَن

ـــاًرا َقـــاَل  ـــُه َن ـــَدَفْیِن َقـــاَل انُفُخـــوا َحتَّـــى ِإَذا َجَعَل الصَّ

  آُتوِني ُأْفِرْغ َعَلْیِه ِقْطًرا

  ١٨٠  الكهف  ٩٦

١٨١  

١٨٧  

١١٣    ِْذ َأْوَحْیَنا ِإَلى ُأمَِّك َما ُیوَحىإ  ٦  طه  ٣٨  

١١٤    َأِن اْقِذِفیِه ِفي التَّـاُبوِت َفاْقِذِفیـِه ِفـي اْلـَیمِّ َفْلُیْلِقـِه

ــُت  ــاِحِل َیْأُخــْذُه َعــُدوٌّ لِّــي َوَعــُدوٌّ لَّــُه َوَأْلَقْی اْلــَیمُّ ِبالسَّ

  َعَلْیَك َمَحبًَّة مِّنِّي َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْیِني

  ٦  طه  ٣٩

١١٥    َفَرَجَع ُموَسى ِإَلـى َقْوِمـِه َغْضـَباَن َأِسـًفا َقـاَل َیـا

ــْیُكُم  ــًنا َأَفَطــاَل َعَل ــْدُكْم َربُُّكــْم َوْعــًدا َحَس ــْوِم َأَلــْم َیِع َق

بُِّكـْم  اْلَعْهُد َأْم َأَردتُّْم َأن َیِحلَّ َعَلْیُكْم َغَضـٌب مِّـن رَّ

  َفَأْخَلْفُتم مَّْوِعِدي

  ٩٩  طه  ٨٦

١١٦    َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْیَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر

  ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َیْسَبُحونَ 

  

  ٨٤  األنبیاء  ٣٣

١١٧    َوَتاللَّـــــــِه َألَِكیــــــــَدنَّ َأْصــــــــَناَمُكم َبْعــــــــَد َأن ُتَولُّــــــــوا

  ُمْدِبِرینَ 

  ٢٠٧  األنبیاء  ٥٧

١١٨    ََّمـا ِإَلُهُكـْم ِإَلـٌه َواِحـٌد َفَهـْل ُقْل ِإنََّمـا ُیـوَحى ِإَلـيَّ َأن

  َأنُتم مُّْسِلُمونَ 

  ١١٦  األنبیاء  ١٠٨

١١٩    َّـــُه ِإن ـــٌل َفاْســـَتِمُعوا َل َیـــا َأیَُّهـــا النَّـــاُس ُضـــِرَب َمَث

الَِّذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَّـِه َلـن َیْخُلُقـوا ُذَباًبـا َوَلـِو 

ُب َشـْیًئا الَّ َیْسـَتنِقُذوُه اْجَتَمُعوا َلُه َوإِن َیْسُلْبُهُم الذَُّبا

  ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ 

  ١٧٧  الحج  ٧٣

١٢٠    َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفیَما َتَرْكُت َكالَّ ِإنََّها َكِلَمـٌة

  ُهَو َقاِئُلَها َوِمن َوَراِئِهم َبْرَزٌخ ِإَلى َیْوِم ُیْبَعُثونَ 

  ١٥٧  المؤمنون  ١٠٠

١٢١   ٨٤  النور  ٤ِذیَن َیْرُمـوَن اْلُمْحَصـَناِت ثُـمَّ َلـْم َیـْأُتوا ِبَأْرَبَعـِة َوالَّـ  
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ــــْم  ــــوا َلُه ــــَدًة َوَال َتْقَبُل ــــاِنیَن َجْل ــــُدوُهْم َثَم ُشــــَهَداء َفاْجِل

  َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

١٢٢   ـــــــا ـــــــَل َأْغَرْقَن ُس ـــــــذَُّبوا الرُّ ـــــــا َك ـــــــوٍح لَّمَّ ـــــــْوَم ُن ُهْم َوَق

ـــْدَنا ِللظَّـــاِلِمیَن َعـــَذاًبا  ـــاُهْم ِللنَّـــاِس آَیـــًة َوَأْعَت َوَجَعْلَن

  َأِلیًما

  ١٩٦  الفرقان  ٣٧

١٢٣    ََفَأْتَبُعوُهم مُّْشِرِقین  ١٠٠  الشعراء  ٦٠  

١٢٤    ََوَما َأْهَلْكَنا ِمن َقْرَیٍة ِإالَّ َلَها ُمنِذُرون  ٧٠  الشعراء  ٢٠٨  

١٢٥    ُِعُهُم اْلَغاُوونَ َوالشَُّعَراء َیتَّب  ٧  الشعراء  ٢٢٤  

١٢٦    ََأَلْم َتَر َأنَُّهْم ِفي ُكلِّ َواٍد َیِهیُمون  ٧  الشعراء  ٢٢٥  

١٢٧    ََوَأنَُّهْم َیُقوُلوَن َما َال َیْفَعُلون  ٧  الشعراء  ٢٢٦  

١٢٨    ــــاِلَحاِت َوَذَكــــُروا ــــوا الصَّ ــــوا َوَعِمُل ِإالَّ الَّــــِذیَن آَمُن

َوانَتَصــُروا ِمــن َبْعــِد َمــا ُظِلُمــوا َوَســَیْعَلُم اللَّــَه َكِثیــًرا 

  الَِّذیَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َینَقِلُبونَ 

  ٧  الشعراء  ٢٢٧

١٢٩    ـــــي ـــــْبَء ِف ـــــِرُج اْلَخ ـــــِذي ُیْخ ـــــِه الَّ َأالَّ َیْســـــُجُدوا ِللَّ

ـــــــوَن َوَمـــــــا  ـــــــا ُتْخُف ـــــــُم َم ـــــــَماَواِت َواْألَْرِض َوَیْعَل السَّ

  ُتْعِلُنونَ 

  ١١٨  النمل  ٢٥

١١٩  

١٣٠    َقاُلوا َنْحـُن ُأْولُـوا ُقـوٍَّة َوُأولُـوا َبـْأٍس َشـِدیٍد َواْألَْمـُر

  ِإَلْیِك َفانُظِري َماَذا تَْأُمِرینَ 

  ٢٢٦  النمل  ٣٣

١٣١    اْسُلْك َیَدَك ِفي َجْیِبـَك َتْخـُرْج َبْیَضـاء ِمـْن َغْیـِر

ـــَذا ـــِب َف ـــَن الرَّْه ـــَك َجَناَحـــَك ِم ِنَك ُســـوٍء َواْضـــُمْم ِإَلْی

ــِه ِإنَُّهــْم َكــاُنوا  ــَك ِإَلــى ِفْرَعــْوَن َوَمَلِئ بِّ ُبْرَهاَنــاِن ِمــن رَّ

  َقْوًما َفاِسِقینَ 

  ٨٤  القصص  ٣٢

١٣٢    ــا ــاُلوا ِإنَّ ــَراِهیَم ِباْلُبْشــَرى َق ــا َجــاءْت ُرُســُلَنا ِإْب َوَلمَّ

  ُمْهِلُكو َأْهِل َهِذِه اْلَقْرَیِة ِإنَّ َأْهَلَها َكاُنوا َظاِلِمینَ 

  ٢١٠  العنكبوت  ٣١

١٣٣    َوَلمَّا َأن َجاءْت ُرُسُلَنا ُلوًطا ِسيَء ِبِهْم َوَضـاَق

ــوَك  ِبِهــْم َذْرًعــا َوَقــاُلوا َال َتَخــْف َوَال َتْحــَزْن ِإنَّــا ُمَنجُّ

  ٢١٠  العنكبوت  ٣٣
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  َوَأْهَلَك ِإالَّ اْمَرَأَتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِرینَ 

١٣٤    َرْحَمًة َفِرُحوا ِبهَـا َوإِن ُتِصـْبُهْم  َوإَِذا َأَذْقَنا النَّاَس

  َسیَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیِهْم ِإَذا ُهْم َیْقَنُطونَ 

  ١٤٥  الروم  ٣٦

بِّــَك ِلتُنــِذَر   ١٣٥ {َأْم َیُقوُلــوَن اْفَتــَراُه َبــْل ُهــَو اْلَحــقُّ ِمــن رَّ

ـــــن َقْبِلـــــَك َلَعلَّهُـــــْم  ـــــن نَّـــــِذیٍر مِّ ـــــاُهم مِّ ـــــا َأَت ـــــا مَّ َقْوًم

  ْهَتُدونَ یَ 

  ٢٣٠  السجدة  ٣

١٣٦    َما َیْفَتِح اللَُّه ِللنَّاِس ِمن رَّْحَمـٍة َفـَال ُمْمِسـَك َلهَـا

َوَمـا ُیْمِسـْك َفـَال ُمْرِسـَل َلـُه ِمـن َبْعـِدِه َوُهـَو اْلَعِزیـُز 

  اْلَحِكیمُ 

  ١٥٢  فاطر  ٢

١٣٧    ٌَوآَخُر ِمن َشْكِلِه َأْزَواج  ٨٥  ص  ٥٨  

١٣٨    اللَِّه تَْأُمُرونِّي َأْعُبُد َأیَُّها اْلَجاِهُلونَ ُقْل َأَفَغْیَر  

  

  ٦٩  الزمر  ٦٤

١٣٩    َوَلَقــْد ُأوِحـــَي ِإَلْیــَك َوإَِلـــى الَّـــِذیَن ِمــْن َقْبِلـــَك َلـــِئْن

  َأْشَرْكَت َلَیْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرینَ 

  ٨٧  الزمر  ٦٥

١٤٠    ِْمِه َقاَل َیـا َقـْوِم َأَلـْیَس ِلـي َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقو

ُمْلُك ِمْصَر َوَهـِذِه اْألَْنهَـاُر َتْجـِري ِمـن َتْحِتـي َأَفـَال 

  تُْبِصُرونَ 

  ٢٣١  الزخرف  ٥١

٢٣٢  

١٤١    ـْن َهـَذا الَّـِذي ُهـَو َمِهـیٌن َوَال َیَكـاُد َأْم َأَنا َخْیـٌر مِّ

  ُیِبینُ 

  ٢٣١  الزخرف  ٥٢

٢٣٢  

١٤٢   ـــا َكَســـُبوا ِمـــن َوَراِئِهـــْم َجَهـــ نَُّم َوَال ُیْغِنـــي َعـــْنُهم مَّ

ـــْم  ـــاء َوَلُه ـــِه َأْوِلَی ـــا اتََّخـــُذوا ِمـــن ُدوِن اللَّ َشـــْیًئا َوَال َم

  َعَذاٌب َعِظیمٌ 

  ٥٧  الجاثیة  ١٠

١٤٣    َأْم َیُقوُلـــوَن اْفَتـــَراُه ُقـــْل ِإِن اْفَتَرْیتُـــُه َفـــَال َتْمِلُكـــوَن

َمـــا ُتِفیُضـــوَن ِفیـــِه ِلـــي ِمـــَن اللَّـــِه َشـــْیًئا ُهـــَو َأْعَلـــُم بِ 

  َكَفى ِبِه َشِهیًدا َبْیِني َوَبْیَنُكْم َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحیمُ 

  ٢٣٠  األحقاف  ٨

٢٣٢  

١٤٤    ٢١٤  األحقاف  ٢٣َقاَل ِإنََّما اْلِعْلُم ِعنَد اللَِّه َوُأَبلُِّغُكم مَّا ُأْرِسـْلُت ِبـِه  
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  ٢١٥  َوَلِكنِّي َأَراُكْم َقْوًما َتْجَهُلونَ 

١٤٥    ــُد اللَّــِه ِإنَّ الَّــِذیَن ُیَباِیُعوَنــَك ِإنََّمــا ُیَبــاِیُعوَن اللَّــَه َی

ــِه  ــِدیِهْم َفَمــن نََّكــَث َفِإنََّمــا َینُكــُث َعَلــى َنْفِس ــْوَق َأْی َف

َوَمــْن َأْوَفـــى ِبَمــا َعاَهـــَد َعَلْیــُه اللَّـــَه َفَســُیْؤِتیِه َأْجـــًرا 

  َعِظیًما

  ٨١  الفتح  ١٠

١٤٦    َِلـــــى الَّـــــِذیَن ُنُهـــــوا َعـــــِن النَّْجـــــَوى ثُـــــمَّ َأَلــــْم َتـــــَر إ

ْثِم َواْلُعـْدَواِن  َیُعوُدوَن ِلَما ُنهُـوا َعْنـُه َوَیَتَنـاَجْوَن ِبـاْإلِ

ـــْم  ـــا َل ـــْوَك ِبَم ُســـوِل َوإَِذا َجـــاُؤوَك َحیَّ َوَمْعِصـــَیِت الرَّ

ــِهْم َلــْوَال ُیَعــذُِّبَنا  ــُه َوَیُقوُلــوَن ِفــي َأنُفِس ــَك ِبــِه اللَّ ُیَحیِّ

ُه ِبَمـــا َنُقــــوُل َحْســـُبُهْم َجَهــــنَُّم َیْصـــَلْوَنَها َفِبــــْئَس اللَّـــ

 اْلَمِصیرُ 

  ٧٣  المجادلة  ٨

١٤٧    ــِه ــَتْغِفْر َلُكــْم َرُســوُل اللَّ ــاَلْوا َیْس َوإَِذا ِقیــَل َلهُــْم َتَع

ْسَتْكِبُرونَ  ْوا ُرُؤوَسُهْم َوَرَأْیَتُهْم َیُصدُّوَن َوُهم مُّ   َلوَّ

  ١٨١  المنافقون  ٥

١٨٧  

١٤٨    َّـــــِرَجن ـــــِة َلُیْخ ـــــى اْلَمِدیَن ـــــا ِإَل ـــــِئن رََّجْعَن ـــــوَن َل َیُقوُل

اْألََعزُّ ِمْنَها اْألََذلَّ َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنیَن 

  َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقیَن َال َیْعَلُمونَ 

  ١٠٧  المنافقون  ٨

١٤٩    ُْقُلوُبُكَمــــا َوإِن  ِإن َتُتوَبـــا ِإَلـــى اللَّــــِه َفَقـــْد َصـــَغت

َتَظاَهَرا َعَلْیِه َفِإنَّ اللََّه ُهَو َمْوَالُه َوِجْبِریـُل َوَصـاِلُح 

  اْلُمْؤِمِنیَن َواْلَمَالِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهیرٌ 

  ٨٥  التحریم  ٤

١٥٠    َرَها َعَلْیِهْم َسـْبَع َلَیـاٍل َوَثَماِنَیـَة َأیَّـاٍم ُحُسـوًما َسخَّ

ـــَأنَُّهْم َأْعَجـــاُز َنْخـــٍل َفتَـــَرى اْلَقـــْوَم فِ  ـــا َصـــْرَعى َك یَه

  َخاِوَیةٍ 

  ١٠  الحاقة  ٧

١٥١    ــــا َمــــْن ُأوِتــــَي ِكتَاَبــــُه ِبَیِمیِنــــِه َفَیُقــــوُل َهــــاُؤُم َفَأمَّ

  اْقَرُؤوا ِكتَاِبیهْ 

  ١٨١  الحاقة  ١٩

١٨٤  

١٨٧  

١٥٢   ِإنَُّهْم َیَرْوَنُه َبِعیًدا  ١٦٢  المعارج  ٦  
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١٥٣   َوَنَراُه َقِریًبا  ١٦٢  المعارج  ٧  

١٥٤   ُروَنَها َتْفِجیًرا   ٢٢٩  اإلنسان  ٦  َعْیًنا َیْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّه ُیَفجِّ
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ة
ّ
  فهرس األحاديث النبوي

  

رقم   الحدیث  الرقم

  الصفحة

  ٢١٧  "  إّنما الربا في النسیئةقال الرسول صلى اهللا علیه وسّلم : "   ١

تسبحون في دبر كل صالة "  قال الرسول صلى اهللا علیه وسّلم  ٢

  "  عشرًا وتحمدون عشرًا ، وتكبرون عشراً 

١٨٣  

 هل أنتم تاركو لي صاحبيقال الرسول صلى اهللا علیه وسّلم "   ٣

 "  

١٢٥  
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  فهرس األبيات الشعرية

  

رقم   القائل  البیت  الرقم

  الصفحة

  قافیة الهمزة

  لعّلك والموعود حّق لقاؤه   ١

  بدا لك من تلك القلوص بداء                           

الشّماخ 

  ضرارابن 

  أو

بن امحمد 

بشیر 

  العدواني

٨٨  

  قافیة الباء

  فال تتركّني بالوعید كأّنني   ٢

  إلى الناس مطلي به القار أجرب                    

النابغة 

  الذبیاني

٢٢٦  

  حلفت فلم أترك لنفسك ریبة   ٣

  لمرء مهربولیس وراء اهللا ل                      

النابغة 

  الذبیاني

١٥٨  

  هویتني وهویت الخّرد العربا   ٤

  أزمان كنت منوطًا بي هوى وصبا                   

  ١٨٢  مجهول

  فاذهب ، فما بك  ٥

  واألیام من عجب                       

  ٦٣  مجهول

  تالوة قرآن ونفس عفیفة   ٦

  ظب وٕاكثار أعمال علیها أوا                       

  ٣٥  أبو حیان

  أرید من الدنیا ثالثًا وٕاّنها   ٧

  لغایة مطلوب لمن هو طالب                      

  ٣٥  أبو حّیان

  عسى الكرب الذي أمسیت فیه   ٨

  یكون وراءه فرج قریب                      

بن اهدبة 

  الخشرم

١٥٩  
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  قافیة الجیم

  ال یوقن من یؤّمك بالغنى ما ز   ٩

  مانع فضلة المحتاج وسواك                      

  

  

  ١٢٦  مجهول

  قافیة الحاء

  تبّدى فقلنا وجهه فلق الصبح   ١٠

  وكّمله بالیمن فیه وبالنجح                       

نجم 

الدین 

إسحاق 

بن ا

المنى 

  التركي

٥٢  

  وسهّلت تسهیل الفوائد محسنًا   ١١

  فكن شارحًا صدري بتكملة الشرح                   

نجم 

الدین 

إسحاق 

بن ا

المنى 

  التركي

٥٢  

  قافیة الراء

  یا لعنة اهللا واألقوام كّلهم   ١٢

  والصالحین على سمعان من جار                     

  ١١٩  مجهول

  إن یقتلوك فإن قتلك لم یكن   ١٣

  عارًا علیك ورّب قتل عار                        

بن اثابت 

  قطنة

٢٢٣  

  عته بالتقى ال بّد لي عن ن  ١٤

  درا ـان له مصــففعله ك                      

  

  ٧٦  الصفدي
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  مات أثیر الدین شـیخ الورى    ١٥

  ـتعبرافاسـتعر البارق واسـ                   

  ورّق من حسن نسـیم الصبا  

  ريسحار لما سواعتل في األ                    

  في دوحها   ات األیك وصادح

  رثته  في الّسجع على حرف را                  

  یا عین جودي بالدموع التي  

  ريیروى  بها ما ضمه من ثـ                   

  واجر دمعا فالخطب في شأنه 

  رىقد اقتضى أكثر مما جـــ                  

  مات إمام كان في علمــه  

  ورى من ورایرى إماما والـــ                 

  مفـردًا    أمسى منادى للبلى

  ـرىالقبر على ما تـــ فضمه                  

  یا أسفًا كان هدى ظاهـرًا 

  رافعاد في تربتـه مضمــ                     

   وكان جمع الفضل في عصره 

  راصّح فلما أن قضى كسـ                         

  وعرف الفضل به برهـة  

  راـــــواآلن  لما مضى نك                   

  وكان ممنوعًا من الصرف ال  

  رافاه خطب عـــیطرق من وا                  

  فعل التفضیل ما بینـه    ال أ

  ورىال في   ما أعـرفه   وبین                   

  ال بد لي عن نعتـه بالنقى  

  ـدراففعلـه  كان لـه  مصـ                   

  ٧٥  الصفدي
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  لم یدغم في اللحـد إال وقد   

  رافك من الصـبر وثیق العـ                    

  بكى له زید وعمرو فمـن  

  راومن قــو ـأمثلة  النح                     

  ما أعقد التسهیل من بعده 

   رافكم له من عسـرة  یّســ                     

  تقول وقد عالیت بالكور فوقها    ١٦

  یروى إلى ابن أحمرا أیسقى فال                   

بن اعمر 

أحمد 

  الباهلي

٢٢٦  

  وأعربوا نصبًا إذا ما نكرا   ١٧

  قبال وما من بعده قد نّكرا                     

  ٧٣  ابن مالك

  فامهله حتى إذا أّن كأّنه   ١٨

  معاطي یٍد في لّجة الماء غامر                    

بن اأوس 

  حجر

٢١١  

  لى البلى أال یا أسلمي دار مّي ع  ١٩

  وال زال منهًال بجرعائك القطر                       

  ١١٨  ذو الرّمة

  یا شیخ أهل األدب الباهر   ٢٠

  من ناظم یلقى ومن ناثر                        

مجیر 

الدین 

بن اعمر 

  اللطمي

٥١  

  قافیة السین

  أرحت روحي من اإلیناس والناس   ٢١

  ت عن األكیاس بالیاس لّما اغنی                     

  وصرت في البیت وحدي ال أرى أحدًا 

  بنات فكري وكتبي هّن جالسي                      

  

  

  ٣٥  أبو حیان



 266 

  قافیة الصاد

  یا دهن أّما من كان مشى رقصًا   ٢٢

  بل قد تكون مشیتي توّقصا                        

  ٢٣٢  مجهول

  قافیة العین

  ت منّیتي ألیس ورائي إن تراخ  ٢٣

  علیها األصابع  م العصى تحنىلزو                   

  ١٥٧  لبید

١٥٩  

  اسم الملوك على النقود وٕاّنني   ٢٤

  شاهدت كنیته على المصراع                     

ابن 

  الوكیل

٥١  

  قال أبو حّیان غیر مدافع   ٢٥

  ملك النحاة فقلت باإلجماع                     

ابن 

  الوكیل

٥١  

  یا رّب هیجا هي خیر من دعة   ٢٦

  ال تزجر الفتیان عن سوء الدعة                       

  ٢٢٤  لبید

  فإن یك جثماني بأرض سواكم   ٢٧

  فإن فؤادي عندك الدهر أجمع                        

جمیل 

  بثینة

٩٤  

  قافیة الفاء

  نحن بما عندنا وأنت بما عندك   ٢٨

  والرأي مختلف  راض                       

  

مالك بن 

عجالن 

  أو

بن اقیس 

  الخطیم

٧٩  

٨١  

  قافیة القاف

  فیها خطوط من سواد وبلق   ٢٩

  كأّنه في الجید تولیع البهق                           

ابن رؤبة 

  العجاج

٧٩  

  قافیة الالم

  فرّشني بخیر ال أكونّن ومرحتي   ٣٠

  بعسیل  كناحت یومًا صخرة                         

  ١٢٦  مجهول
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  أال إّن ظلم نفسه المرء بّین   ٣١

  إذا لم یصنها عن هوى یغلب العقال                  

بن اعمرو 

  أحمر

١٣٣  

  أراهم رفقتي حتى إذا ما   ٣٢

  تفّرى اللیل وانخزل انخزاال                    

بن اعمرو 

  أحمر

١٦٤  

  إذا أنا كالذي أجرى لورد   ٣٣

  یدرك بالال  آل فلمإلى                       

بن اعمرو 

  أحمر

١٦٤  

  عهدت مغیثًا مغنیًا من أجرته   ٣٤

  فلم أّتّ◌خذ إال فناءك موئال                       

  ١٨٣  مجهول

  فخیر نحن عند الناس منكم   ٣٥

  إذا الداعي المثوب قال یا ال                      

بن ازهیر 

  مسعود

٩٦  

  سب أّول قبل كغیر بعد ح  ٣٦

  ودون والجهات أیضًا وعل                      

  ٧٣  ابن مالك

    حلبت الّدهر أشـطره زمــاناً   ٣٧

  وأغناني العیان عن الســـؤال            

    ـّل وفيّ فما أبصرت من خــ

  ـاللوال الفیت مشكور الخـ              

  ذئاب في ثیاب قد تبـــّدت 

    ــالكال الّرجـلرائیها بأشــ             

  صـالحًا  ومن یك یّدعي منهم 

   ـاللفزندیق تغلغل في الضـ               

    ــىالجهال تتبعه وترض ترى

   ـالمشاركة  بأهل أو بمـ                  

     منهم فینهب مالهم ، ویصیب

   ـالنسـاءهم بمقبـوح الفعــ            

     ویأخذ  حاله زورًا فیرمـــــي

    عمامته ، ویهـرب في الرمال               

  ٣٤  أبو حیان
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  ویجرون التیوس وراء رجس  

    التقرمط في العقیدة والمقـــ                    

  وطلق  یؤّرقني أبو حنش   ٣٨

  وعمرو أوانه أثاال                              

بن اعمرو 

  رأحم

١٦٤  

  عتوا إذا أجبناهم إلى السلم رأفة   ٣٩

  فسقناهم سوق البغاث األجادل                     

لبعض 

  الطائیین

١٢٥  

  مهما لي اللیلة مهما لیة   ٤٠

  أودى بنعلي وسربالیة                       

عمرو 

ابن ملقط 

  الطائي

١٥٠  

  قافیة المیم

  یأبى فما یزداد إّال حاجة ف  ٤١

  قدم وكنت أبّیًا في الخنا لست أ                        

  ١٠٨  مجهول

  مه من یستمع في صدیقه  أماوي  ٤٢

  أقاویل هذا الناس ماوي یندم                        

  ١٥٠  مجهول

  یهدي كتائب خضرًا لیس یعصمها   ٤٣

  موت بإلجامإال ابتدار إلى                           

النابغة 

  الذبیاني

١٧٥  

  یا لیت شعري وال منتجى من الهرم   ٤٤

  أم هل على العیش یعد الشیب من ندم                 

ساعدة 

  بن جؤیةا

٢٣١  

  نت طالق والطالق عزیمة فأ  ٤٥

  ثالث ومن یخرق أعّف وأظلم                        

  ١٢  مجهول

  رجاؤك فلسًا قد غدا في حبائلي   ٤٦

  قنیصًا رجاء للنتاج من العقم                      

  ٣٣  أبو حیان

  في تحصیله وأضیعه أاتعب   ٤٧

  إذا كنت معتاضًا من البرء بالسقم                    

   

  ٣٣  أبو حیان
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  وكنت أرى زیدًا كما قیل سّیدًا   ٤٨

  إّال أّنه عبد القفا واللهازم                        

  ١٤٥  مجهول

  إني إذا ما حدث ألّما   ٤٩

  أقول یا اللهّما یا اللهما                   

خراش أبو 

  الهزلي

٢١٨  

  سم توافینا بوجه مق ویوماً   ٥٠

  كأّنه ظبیة تعطو إلى وارق السلم                     

صریم 

 الیشكري

  أو

بن اعلیاء 

  األرقم

٢١١  

  قافیة النون

  یطفن بحوزي المراتع لم یرع   ٥١

  بوادیه من قرع القسي الكنائن                      

الطرماح 

  ابن حكیم

١٢٥  

  األثیر أبا حّیان أحیانًا  إنّ   ٥٢

  طي علم مات أحیانا  هنشر ب                      

بهاء 

الدین 

بن امحمد 

  شهاب

٥٢  

  قافیة الهاء

  ظلت بها تنطوي على كبٍد   ٥٣

  نضیجة فوق خلبها یدها                      

  ٩٥  المتنبئ

  ٩٦  مجهول  * بمسعاته هلك الفتى أو نجاته *            ٥٤

  وهم رجال یشفعوا لي فلم أجد   ٥٥

  شفیعًا إلیه غیر جود یعادله                       

  ٦٩  مجهول

  ٦٩  مجهول  * ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعله *         ٥٦

  قافیة الیاء

  أال یا أسلمي ثّم أسلمي ثمت أسلمي   ٥٧

  ثالث تحّیات وٕان لم تكّلمي                         

العبید 

  بن فرخا

١١٩  
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  ألیس ورائي أن أدّب على العصا   ٥٨

فتأمن أعدائي وتسأمني أهلي                              

بن اعروة 

  الورد

١٥٧  

  أیرجو بنو مروان سمعي وطاعتي   ٥٩

  وقومي تمیم والفالة ورائیا                          

سوار ابن 

المضّرب 

  السعدي

١٥٧  

١٥٩  

  ار وٕاّنما أنا الذائد الحامي الزم  ٦٠

یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي                          

  ٢١٥  الفرزدق

  وقد أتت مهم وما ظرفین في   ٦١

  شواهد من یعتضد بها كفي                      

  ١٥١  ابن مالك

  أخاك الذي إن تدعه لملّمة   ٦٢

  یحّبك بما تبغي ویكفیك من ینبغي                   

  ٥٩  أبو حیان

  تعّز فال شيء على األرض إّنما   ٦٣

  وال وزر مّما قضى اهللا واقیا                          

  ٦٠  أبو حیان

  فقلت أال یا أسمع لفظك بخطة   ٦٤

  فقلت سمیعًا فانطقي وأصیبي                        

النمر ابن 

  تولب

١١٨  
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  فهرس األعالم

  

  الصفحة  علمال  الرقم

  ٥٩  .خفش األ  ١

  ١١٤   . شمونياأل  ٢

  ٦٧  .علم الشنتمّري األ  ٣

  ٨١  .نباري ابن األ  ٤

  ١٠٩  .بابشاذ ابن   ٥

  ١٥١   . بدر الدین محمد  ٦

  ١١١  .برهان ابن   ٧

  ١٢٤  .بغدادي ال  ٨

  ١١  .بقاء العكبري أبو ال  ٩

  ٢٣١  .بكر بن طاهر أبو   ١٠

  ٢١٦  .البیضاوي   ١١

  ٢١٦  .تنوخي ال  ١٢

  ٩  .ثعلب   ١٣

  ١١٣  .ي جامال  ١٤

  ١٢٤  .جزري ابن ال  ١٥

  ١١٠  .جماعة ابن   ١٦

  ٦٦  .جّني ابن   ١٧

  ٢٣١  .جواهري ال  ١٨

  ١١٢  .حاجب ابن   ١٩

  ٢٧  . حجر العسقالنيابن   ٢٠

  ١٧٠  .حیدرة الیمني ال  ٢١

  ٥  .حّیان أبو   ٢٢
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  ١٧٠   . خّشابابن ال  ٢٣

  ١٢٤  .دمامیني ال  ٢٤

  ١١٢   . ربیعابن أبي   ٢٥

  ١١٨  .رضي ال  ٢٦

  ١٤٣  .ریاشي ال  ٢٧

  ١١٠  .زبیدي ال  ٢٨

  ١٠٨  .زّجاج ال  ٢٩

  ١٠   . زركشيال  ٣٠

  ٤٢   . زمخشريال  ٣١

  ٢٣٠  .زید أبو   ٣٢

  ٢٣٣  .زید األنصاري   ٣٣

  ٦٦  .سّراج ابن ال  ٣٤

  ١٥  .سعود الأبو   ٣٥

  ٢٤  .سعید الرعیني األندلسي ابن   ٣٦

  ١٥٧  .سكیت الابن   ٣٧

  ٣٩   . سمین الحلبيال  ٣٨

  ٦٧  .سهیلي ال  ٣٩

  ٣  . سیبویه  ٤٠

  ١٠   . سیرافيال  ٤١

  ٣  .سیوطي ال  ٤٢

  ١٤٤   . شجريالابن   ٤٣

  ١٧٢  .شقیر ابن   ٤٤

  ٥٠  .شوكاني ال  ٤٥

  ١٤٦  .صیمري ال  ٤٦

  ٣٥  .طّباع الابن   ٤٧
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  ١٤  .طبري ال  ٤٨

  ٦٠   . عصفورابن   ٤٩

  ١٧  .عطّیة ابن   ٥٠

  ٤٠  .عقیل ابن   ٤٥

  ١١  .عكبري ال  ٥١

  ١١١   . علي الشلوبینأبو   ٥٢

  ١١٢  .علي الفارسي أبو   ٥٣

  ٢٢٦   . عمر بن أحمد الباهلي  ٥٤

  ٣  .عمرو الجرمي أبو   ٥٥

  ٩٢  .غالییني ال  ٥٦

  ٨  .فّراء ال  ٥٧

  ١٦٩  .فیروز آبادي ال  ٥٨

  ٥  .قرطبي ال  ٥٩

  ٩  .قطرب   ٦٠

  ٨  .كسائي ال  ٦١

  ٦٦   . كیسانابن   ٦٢

  ٣٧  .مالك ابن   ٦٣

  ١  .بّرد مال  ٦٤

  ٥  .محمد بن حزم   ٦٥

  ١٦٩  .محیي الدین الدرویش   ٦٦

  ٤٠  .مرادي ال  ٦٧

  ١١٧   . مّكي القیسي  ٦٨

  ٧  .نّحاس ال  ٦٩

  ٦٦  .نفطویه   ٧٠

  ١٤٦  .هروي ال  ٧١
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  ٨٠  .هشام األنصاري ابن   ٧٢

  ١١٣  .یعیش ابن   ٧٣

  ١١  .یوسف أبو   ٧٤

  ٦٣  .یونس   ٧٥
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  فهـرس  املصادر  واملراجــع

  

  والمصادر مرجعال  الرقم

قي ، طبعـة ، ألبي شـامة إسـماعیل بن إبراهیم الدمشي المعانـي في حـرز إبراز المعان  ١

  ٠هـ ١٣٤٩مصطفي البابي  الحلـبي ،  مصـر ، 

للشیخ أحمد بن عبد الغني تحاف فضالء البشـر في القـراءات األربع عشر ، إ  ٢

هـ ، دار الندوة ، ١٣٥٩علي محمد الضباع ، الدمیاطي ، الشهیر بالبنا ، عّلق علیه 

  بیروت ، لبنان .

تقان في علوم القرآن ،لجالل الدین السیوطي ، تقدیم وتعلیق مصطفى دیب البغا، اإل  ٣

  م .١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧دار ابن كثیر ، دمشق ، وبیروت ، الطبعة األولى ، 

، مطبعة عیسى الحلبي أحكام القرآن ، ألبي بكر بن العربي ، تحقیق علي البجاوي   ٤

  هـ .١٣٨٧وشركاه ، الطبعة الثانیة ، 

حكام في أصول األحكام ، لعلي بن محمد اآلمدي ، تحقیق سید الجمیلي ، دار اإل  ٥

  م .١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الكتاب العربي ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

، سنة إحیاء النحو ، إلبراهیم مصطفى ، طبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر   ٦

  م .١٩٥٩

اف الضرب ، ألبي حیان محمد بن یوسف األندلسي ، تحقیق مصطفي النماس ارتش  ٧

  م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، مطبعـة النسـر الذهبي ، مصر ، الطبعة األولى ، 

الكیشي ، تحقیـق  عبد اهللا  راب ، لمحمـد بن أحمـد القرشيرشاد إلى علم اإلعاإل  ٨

رمة ، الطبعـة ت جامعة أم القــرى ، مكـة المكعـایري ، مطبو البركاتي ومحسـن العم

  ٠م١٩٨٩ -هـ ١٣١٠األولى 

زهیة في علم الحروف ، لعلي بن محمد الهروي ، تحقیق عبد المعین الملوحي ، األ  ٩

  م .١٩٧١ -هـ ١٣٩١مطبوعات مجمع اللغة العربي ، بدمشق ، 

اري ، تحقیق محمد بهجت أسرار العربیة ، ألبي البركات عبد الرحمن بن محمد األنب  ١٠

  ٠م ١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧البیطـار، مطبعة الترقي بدمشـق ، 
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باه والنظائر في النحـو ، لجالل الدین عبد الرحمن السـیوطي ، تحقیق طه سـعید شاأل  ١١

  ٠م ١٩٨٦ -هـ ١٣٩٥، مكتبة الكلیات األزهـریة ، القاهرة 

ید البطلیوسي ، تحقیق حمزة إصالح الخلل الواقع في الجمل ، لعبد اهللا بن الس  ١٢

  ٠م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ى ، المریخ ، الریاض ، الطبعة األول النشرتي ، دار

صمعیات ، لعبد الملك بن قریب األصمعي ، تحقیق أحمد شاكر ، وعبد السالم األ  ١٣

  هارون ، دار صادر ، مصر ، الطبعة الخامسة .

لسـراج ، تحقیق عبد الحسین ل بن اي النحو ، ألبي بكر محمد بن سـهصول فاأل  ١٤

  ٠م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الفتلي ، مؤسسة الرسـالة ، بیروت ، الطبعـة األولى  

بري ، ین ، ألبي البقـاء عبد اهللا العكشرح الجمل على الجاللإعراب القرآن الكریم على   ١٥

  . م١٩٣٣المطبعة التجـاریة الكبرى ، مصر ، سـنة 

ي الدین الدرویش ، دار ابن كثیر ، دمشق ، بیروت یإعراب القرآن وبیانــه ، لمح  ١٦

  ٠م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

إعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل ، لبهجـت عبد الواحد صالح ، دار الفكـر للطباعة   ١٧

  ٠م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨األردن ، الطبعـة الثانیـة ، والنشر والتوزیع ، عمـان 

عبد الستار أحمد فرج ، دار الثقافة ، غاني ، ألبي الفرج األصفهاني ، تحقیق األ  ١٨

  م .١٩٥٩بیروت ، 

ر مصال ، ألبي بكر محمد بن عمر بن القوطیة ، تحقیـق علي فـودة ، مطبعـة فعاأل  ١٩

  ٠م ١٩٥٢، الطبعة األولى ، 

قتراح في أصول النحو وجدله ، لجالل الدین عبد الرحمن السیوطي ، تحقیق اال  ٢٠

  م .١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الطبعة األولى ،  محمود فجال ، مطبعة الثغر ،

 هیلي ، ألبي القاســم  عبد الرحمن بن عبد اهللا  الســهیلي ، تحقیـق  محمد أمالي الس  ٢١

  ٠عادة ، القاهـرة البنـا ، مطبعـة  الس

جریة ، ألبي السـعادات هبـة اهللا بن علي المعـروف بابن الشـجري ، دار مالي الشاأل  ٢٢

  ٠، الطبعـة األولـى المعرفة ، بـیروت 

  

ري ، تحقیق إمالء مامّن به الرحمن من وجوه اإلعراب والقـراءات ، ألبي البقـاء  العكب  ٢٣



 277 

  ٠هـ ١٣٨٩مطبعـة البابي الحلبي ، مصـر براهیم عوض ، الطبعـة الثانیـة ،إ

د تحقیق محمالنحاة ، ألبي الحسن علي بن یوسف القفطــي ،  إنباه الرواة  على إنبـاء  ٢٤

بو الفضل إبراهیم ، دار الفكـر العـربي بالقاهرة ، ومؤسـسة الكتب الثقافیة ، بیروت ، أ

  ٠م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعـة األولـى ، 

نصاف في مسائل الخالف ، ألبي البركات بن األنباري ، تحقیق محمد محیي اإل  ٢٥

  م .١٩٦١الدین عبد الحمید ، طبعة السعادة ، سنة 

وأسرار التأویل ، لعبد اهللا بن عمر البیضاوي ، دار الكتب العربیة  أنوار التنزیل  ٢٦

  الكبرى ، مصر .

ي الدین عبد الحمید  یأوضح المسالك ، لعبد اهللا بن هشـام المصري ، بعنایة محمد مح  ٢٧

  ٠م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الجیل ، بیروت ، الطبعة الخامسة ، 

حقیـق حسـن فرهـود ، دار العلـوم ، دي ، ألبي علي الفارسي ، تیضاح العضاإل  ٢٨

  ٠م ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨الریاض الطبعة الثانیــة ، 

علي الشوكاني ، دار المعرفة الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  لمحمد بن بدر ال  ٢٩

  . روت، بی

المحیط ، ألبي حیان  األندلسي ، طبعة السعادة ، مصر ، القاهرة ، سـنة بحر ال  ٣٠

  . هـ١٣٢٨

بن أبي الربیع ، تحقیق عیـاد  الثبیتي ، دار رح  جمل  الزجاجي  ، البسیط في شال  ٣١

  ٠م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ولى ، المي  ،  بیروت  ، الطبعة  األالغرب اإلس

بد الرحمن السیوطي ، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، لجالل الدین ع  ٣٢

  الحلبي ، القاهرة طبعة عیسىبو الفضل إبراهیم ، تحقیق محمد أ

نباري ، تحقیق راب غریب القـرآن ، أبو البركات عبد الرحمن بن األبیان في إعال  ٣٣

  بركات یوسف هبـود، دار األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشر والتوزیع ، لبنان 

طه عبد  ٠بیان في غریب إعراب القرآن ، ألبي البركات ابن األنباري ، تحقیق دال  ٣٤

  ٠طه ، نشر دار الكاتب العربي ، القاهرة الحمید

ن ، ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحـظ ، تحقیق عبد السـالم هارون ، یان والتبیبیال  ٣٥

  ٠مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعـة الرابعـة 
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دي ، الدین محمد مرتضى الحسـیني الزبیتاج العروس من جواهــر القاموس ، لمحب   ٣٦

  ٠هـ ١٣٠٦ة ، مصـر ، المطبعة المیریـ

، تحقیـق فتحي أحمد مصطفى  تبصرة والتذكرة ،  ألبي محمد عبد اهللا الصیمريال  ٣٧

  . م١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢دار الفكـر ، بیروت ، الطبعـة األولـى ،  ،على الدین 

ان في إعراب القـرآن ، ألبي البقـاء عبد اهللا بن الحسین العكــبري ، تحقیق علي تبیال  ٣٨

، وشركاه مطبعة عیسى البابي الحلـبي دار إحیاء التراث العربي ، بجاوي ، محمد ال

  ٠القاهرة 

مذاهب  النحویین البصریین والكوفیین ، ألبي البقاء عبد اهللا بن الحسین ن عتبیین ال  ٣٩

األولى  بیروت الطبعة،العكبري ، تحقیق عبدالرحمن العثیمین ، دارالغـرب اإلسالمي 

  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، 

بمكتبة تذییل  والتكمیل  في  شـرح  التسـهیل ،  ألبي  حیـان  األندلسي ، مخطـوط ال  ٤٠

  ) .٩٧ – ٩٠جامعة الملك عبد العزیز ، في المدینة المنّورة ، رقم الحفظ (

ب اتلك ، تحقیق محمد بركات ، دار الكهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ، البن ماتس  ٤١

  ٠ م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧العربي ، مصر 

أبي السـعود ، ألبي السـعود محمد بن محمد العمادي ، دار إحیاء التراث  تفسیر  ٤٢

  . العربي ، بیروت

یر والمفسـرون ، لمحمد حسـین الذهبي ، مطبعة السـعادة ، القاهرة ، عام تفسال  ٤٣

  ٠م١٩٩٢هـ ١٤١٣

ة األولى  تهذیب التهذیب، لشهاب الدین بن حجرالعسقالني، دارصادر، بیروت،الطبع  ٤٤

  . هـ١٣٢٥

ذیب اللغة ، ألبي منصـور محمد بن أحمـد األزهري ، تحقیق عبد السـالم هارون ، ته  ٤٥

  ٠رب یة ، مطابع ســجل العالدار المصـر 

المقاصد والمسالك بشـرح ألفیـة ابن مالك ، البن أم قاسم المرادي ، تحقیق توضیح   ٤٦

  یـة  ، القاهرة الطبعة الثانیةر عبد الرحمن سـلیمان ، مكتبة الكلیات األزه

یر القـرآن ، ألبي جعفر محمد بن جریر الطـبري ، دار المعرفة ، جامع البیان في تفس  ٤٧

  ٠م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠بیروت ، الطبعة الرابعة ، سـنة 
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ة ، للشـیخ مصطفى الغالییني ،  مراجعـة  أحمد إبراهیم زهـوة ، جامع الدروس العربی  ٤٨

  ٠م ٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥ربي ، بــیروت ، لبنـان ، الطبعـة األولى ، دار الكتـاب الع

جامع الدروس العربیة موسوعة في ثالثة أجزاء ، للشیخ مصطفى الغالییني ، تحقیق   ٤٩

المنعم خلیل إبراهیم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنـان ، الطبعـة األولى ،  عبد

  ٠م٢٠٠٠ -هـ ١٣٢١

آن ، ألبي عبد اهللا محمد القرطبي ، دار الكاتب العربي للطباعة جامع ألحكام القـر ال  ٥٠

  ٠والنشر ، طبعة مصـورة عن طبعة دار الكـتب القاهـرة

ة الحمصي ، ،  لمحمود  صافي  ، تحقیق  لین  القرآن  وصرفهجدول في إعراب ال  ٥١

  ٠بیروت  –مؤسسة اإلیمان ، بیروت  ، لبنـان ، دار الرشـید ، دمشق 

حققـه على توفیق الحمـد ،  و ، لعبد الرحمن بن إسـحق الزجاجي ،ل في النحجمال  ٥٢

  ٠م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤سة الرسـالة ، دار األمل ، الطبعـة األولى ، مؤس

  حـروف  المعاني ، للحسن بن  قاسم  المرادي ، تحقیق طــه محسنجنى الداني في ال  ٥٣

  ٠م ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦، مؤسسـة دار الكتب ، 

رب  ،  لعـالء  الدین  اإلربلي  ،  مكتبـة  كالم الع ر األدب  في  معرفـة اهجو   ٥٤

  ٠م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤النهضة المصریة ، 

حاشیة الصبان على شرح األشموني أللفیة ابن مالك ، بعنایة مصطفى حسین أحمد    ٥٥

  دار الفكر ، بیروت .

عبد العال سـالم مكـرم  دار  راءات  السـبع ، البن خالـویه ،  تحقیقحجة في القال  ٥٦

  ٠هـ ١٤٠١م  ، ١٩٨١الشـروق ، بیروت ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 

  

سة لزجاجي ، تحقیق علي الحمـد ، مؤسحروف المعاني ، لعبد الرحمن بن إسـحق ا  ٥٧

  ٠م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الرسـالة ، بیروت ، الطبعـة الثانیـة ، 

، لمحمد البنا ، دار االعتصام ، القاهرة ، الطبعة  حسین بن الطراوة وأثره في النحو  ٥٨

  م   ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠األولى ، 

حلل السندسیة في األخبار واآلثار األندلسّیة ، لألمیر شكیب أرسالن ، دار الحیاة  ال  ٥٩

  بیروت .
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حلیة األولیاء وطبقات األصفیـاء ، ألحمـد بن عبد اهللا األصفهاني ، دار الكتاب   ٦٠

  ٠م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥القاهرة ، الطبعـة الرابعة ،  العـربي ،

  سن البصري ، عالم الكتب ، بیروت حماسة البصریة ، لعلي بن أبي الفرج بن حال  ٦١

بغـداد  ، سـنة ، منشـورات  مكتبة  النهضة ، وي ، لخدیجـة الحدیثي حیان النحأبو   ٦٢

  ٠م ١٩٩٦ -هـ ١٣٨٥

غـدادي ، دار البـاز ، مكة ب ، لعبد القادر البلسـان العـر  لباب خزانة األدب ولب  ٦٣

  ٠رمة ، دار صـادر ، بیروت المك

خصائص ، ألبي الفتح عثمان بن جني ، تحقیق محمد  النجار ، دار الكتاب ال  ٦٤

  . العربي ، بیروت

  خالف النحوي ، لمحمد خیر الحلواني ، دار القلم العربي ، حلب .ال  ٦٥

تاب سـیبویه ، لعبد الكریم جواد الخالفیة بكعض المسائل سة نحویة في عالقة بدرا  ٦٦

  . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣زبیدي ، دار البیـان العربي ، جـدة ، الطبعة األولى ، 

درر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ، لبن حجر العسقالني ، دار الجیل ، بیروت ال  ٦٧

  هـ .١١٣٥لهند ، ، مصورة عن طبعة دائرة المعارف بحیدر آباد ، الدكن ، ا

كتور ألحمـد بن یوسف الحلبي ، تحقیق الدالمصون في علـوم الكتاب المكنون،  درال  ٦٨

  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعـة األولى  دمشق ،أحمد الخراط ، دار القـلم،

دالئل اإلعجاز ، لعبد القادر الجرجاني ، تحقیق دكتور فایز الدایة وأخیه ، الطبعة   ٦٩

  م .١٩٨٣ة ، دمشق ، األولى ، دار قتیب

  دیوان شعر ذي الرّمة ، مطبعة كلیة كمبیردج .  ٧٠

دیوان الشّماخ بن ضرار الذبیاني ، تحقیق وشرح صالح الدین الهادي ، دار المعارف   ٧١

  ، مصر .

م ، المكتب ١٩٦٤دیوان النابغة الجعدي ، تحقیق عبد العزیز رباح ، طبعة   ٧٢

  اإلسالمي  بیروت .

  ٠م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ر صادر ، بیروت ، ري ، داد بن ربیعـة العامدیوان لبی  ٧٣

رصف المباني في شــرح حـروف  المعاني ، ألحمـد بن عبد النـور  المالقي ، تحقیق   ٧٤

  ٠م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥أحمـد الخراط ، دار القلـم ، دمشـق ، الطبعـة الثانیـة 
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تحقیـق حسن هنداوي ، دار ر صناعة اإلعراب ، ألبي الفتح عثمان بن جني ، س  ٧٥

  ٠م ١٩٨٥ –ه ١٤٠٥القلـم ، دمشق ، الطبعـة األولـى ، 

یر أعالم النبالء ، لشـمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقیق شعیب س  ٧٦

  م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢لطبعة الثانیة ، الرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ا

بي الفـالح عبد الحي بن العمـاد الحنبلي ، ذرات الذهـب في أخبـار من ذهب ، ألش  ٧٧

  هـ .١٣٥٠طبعة القدس ، سنة 

كلة اإلعراب المسـمى إیضاح  الشـعر ، ألبي علي الفارسي ، شرح األبیات المش  ٧٨

م ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧تحقیق حسـن هنـداوي ، دار القلـم ، دمشـق ، الطبعـة األولى ، 

٠  

 عـة الموصلي ، تحقیـق علي الشوملي بن جمشرح ألفیـة ابن معطي ، لعبد العزیز   ٧٩

  . م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥مكتبـة الخریجي ، الریاض ، الطبعـة األولـى ، 

هیل ، لجمال الدین عبد اهللا بن مالك األندلسي ، تحقیق عبد الرحمن السید شرح التس  ٨٠

  ٠م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ومحمد المختون ، هجـر ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 

مل الزجاجي ، البن عصفـور علي بن عبد المؤمن ، تحقیق صاحب أبو رح جش  ٨١

  ٠م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢جناح ، 

  

ر ، الطبعـة المكتبة التجـاریة الكبــرى  مصشـرح دیـوان الفرزدق ، لعبد اهللا الصــاوي ،   ٨٢

  ٠م ١٩٣٦ -هـ ١٣٥٤األولى ، 

 هعقیل ، دار العلوم الحدیثـة ابن مالك ، لبهاء الدین عبد اللشرح ابن عقیـل أللفیـة   ٨٣

  ٠م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤بــیروت الطبعـة الرابعـة عشـر 

دوري ، مطبعة بـد اهللا بن مالك ، تحقیق عدنان اللعشرح عمدة الحافظ وعـدة الالفظ ،  ٨٤

  ٠م ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧العاني ، بغـداد ، 

ي ، تحقیق شرح كافیة ابن الحاجب ، لرضي الدین محمد بن الحسن اإلستر آباد  ٨٥

  م .١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الدكتور إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

 مالك ، تحقیق عبد المنعم هـریدي افیة ، لجمال الدین عبد اهللا بن شرح الكافیة الش  ٨٦

  م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢بیروت ، الطبعـة األولى  –دار المأمون ، دمشـق 
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م بن جمـاعة ، حققه محمد عبد المجید ، الطبعة رح الكافیة ، لمحمد بن إبراهیش  ٨٧

  ٠م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨األولى 

رح اللمع ، البن برهان العكـبري ، تحقیـق فائز فارس ، المجلس الوطني للثقافة ش  ٨٨

  ٠م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤والفنـون واآلداب ، الكویت ، الطبعـة األولى ، 

م الكتب ، بیروت ، مكتبة شرح المفصل ، لموفق الدین یعیش بن یعیش ، عال  ٨٩

  القاهرة المتنبئ  

ة المحسـبة ، لطاهر بن أحمـد بن بابشـاذ ، تحقیق خالد عبد الكریم ، شرح المقدم  ٩٠

  ٠م ١٩٧٦الطبعـة األولى ، المطبعة العصـریة ، الكویـت ، 

 الدین بن مالك ، تحقیق عبد رح ابن الناظم أللفیـة ابن مالك ، ألبي عبد اهللا بدرش  ٩١

  ٠روت ید ، دار الجیل ، بیالحم الحمید عبد

بن عیسى الســـلسـبیلي ،  تحقیق عبد شفاء العلیل في  إیضاح  التســهیل ،  لمحمد   ٩٢

 -هـ ١٤٠٦،  المكتـبة الفیصلیـة بمكـة المكــرمة ،  الطبعـة  األولى ،  اهللا  البركاتي

  ٠م ١٩٨٦

، تحقیـق السـید أحمد صقـر ، مطبعـة  صاحبي في فقـه اللغـة ، ألحمـد بن فارسال  ٩٣

  ٠ركاه ، القاهـرة ى البابي الحلبي ، وشعیس

  

صحاح ، تاج اللغة وصحاح العربیة ، إلسماعیل بن حّماد الجوهري ، دار العلم ال  ٩٤

  م .١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤للمالیین ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، 

  دار الباز ، مكة المكـرمةاري ، اهللا محمد البخ صحیح البخاري ، ألبي عبد  ٩٥

  ٠صحیح مسـلم ، لمسـلم بن الحجاج ، دار المعـرفة ، بیروت   ٩٦

ضرائر الشعر ، لعلي بن عبد المؤمن بن عصفور ، تحقیق السید إبراهیم محمد ،   ٩٧

  م .١٩٨٠دار األندلس ، الطبعة األولى ، 

سخاوي ، دار مكتبة ضوء الالمع ألهل القرن التاسع ، لمحمد بن عبد الرحمن الال  ٩٨

  الحیاة ، بیروت .

طبقات الشافعیة الكبرى ، لتاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي ن تحقیق محمود   ٩٩

  الطناجي ، وعبد الفّتاح الحلو ، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاهرة .
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لكتب طبقات المفسرین ، لمحمد بن علي الداوودي ، بعنایة لجنة من العلماء ، دار ا  ١٠٠

  العلمیة ، بیروت .  

طراوة النحوي ، لعّیاد بن عید الثبیتي ، مطبوعات نادي الطائف األدبي ، ابن ال  ١٠١

  م .١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة األولى ، 

ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبیقاتها في القرآن الكریم ، ألحمد سلیمان یاقوت   ١٠٢

  ض .، عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الریا

الزمانیة في القـرآن الكریم ، لبشـیر زقـالم ، الـدار الجماهیریة ، الطبعـة ظروف ال  ١٠٣

  ٠م ١٩٨٦ -هـ ١٣٩٥األولى ، 

ج برجستراسر ، حمد بن محمد بن الجزري ، بعنـایةلمغایة النهایة في طبقات القـراء ،  ١٠٤

  م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الطبعـة الثالثـة ، الكتب العلمیة ، بیروت،دار 

، لزین الدین بن معطي المغربي ، تحقیق محمود الطناجي ،  فصول الخمسینال  ١٠٥

  ٠ركاه یسى البابي الحلبي وشمكتبة اإلیمان ، عن ع

فهرست ، البن الندیم ، تحقیق رضا تجدد ، طبعة إیران ، وطبعة مكتبة خیاط، ال  ١٠٦

  بیروت .

  

لجامي ، تحقیق أسامة الرفاعي ، مطبعة الضیائیة ، لنـور الدین عبد الرحمن اد فوائال  ١٠٧

  ٠م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣وزارة األوقاف والشـؤون  الدینیة العراقیـة  ،  

فوات الوفیات ، لمحمد بن شاكر الكتبي ، تحقیق إحسان عباس ، دار صادر ،   ١٠٨

  م١٩٧٤بیروت 

جم و ، ألبي عمرو عثمان بین عمر بن الحاجب ، تحقیق طارق نكافیة في النحال  ١٠٩

  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧دار الوفـاء ، جـدة ، الطبعـة األولى ، ، الدین عبد اهللا 

 -هـ ١٣٩٨قاموس المحیط ، لمجد الدین الفیروز أبادي ، دار الفكــر ، بیروت ، ال  ١١٠

  ٠م١٩٧٨

یزید المـبرد ، تحقیـق د. زكي كامل في اللغة واألدب ، ألبي العباس محمد بن ال  ١١١

  ٠ م . ١٩٩٠ى الحلبي ، القاهرة ، مبارك ، طبعة مصطف

یبویه ، تحقیق وشـرح  عبد السالم هارون ، ر عمرو بن قنـبر ســكتاب ، ألبي بشال  ١١٢



 284 

  م .١٩٨٣عالم الكتب ، بیروت ، 

كشاف عن حقائق التنزیل وعیون  األقاویل ووجوه التأویل ، لجار اهللا الزمخشري ، ال  ١١٣

  انیة ، مطبعة االستقامة .، والطبعة الث دار المعرفة ، بیروت

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لمصطفى بن عبد اهللا القسطنطیني ،   ١١٤

  المعروف بحاجي خلیفة ، المكتبة الفیصلیة ، مكة المكّرمة .

كشف المشكل في النحـو ، لعلي بن سـلیمان الحیدرة الیمني ، تحقیق هـادي عطیة   ١١٥

  م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤غـداد ، الطبعـة األولى ، مطـر ، مطبعة االرشاد ، ب

الزجاجي ، تحقیـق مازن المبارك ات ، ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق المال  ١١٦

 –هـ ١٣٨٩مطبوعات مجمع اللغة العربیـة بدمشـق ، المطبـعة الهاشـمیة بدمشـق ، 

  ٠م ١٩٦٩

ني ، تحقیـق بهاء الدین عبد راب ، لتـاج الدین محمد بن محمـد اإلســفراییلباب اإلع  ١١٧

  ٠م ١٩٦٤ -هـ ١٤٠٥، الـریاض ، الطبعـة األولى ،  الرفاعيالرحمن ، دار 

  

لسان العرب ، لجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور المصري ، دار صادر ،   ١١٨

  بیروت .

ع في العربیة ، ألبي الفتـح عثمان بن جني ، تحقیق حامـد المؤمن ، مكتبـة لمال  ١١٩

  ٠م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥نهضـة العربیة ، عالم الكتب ، بیروت ، الطبعـة الثانیة ، ال

ب ، ألحمـد بن یحیي ثعلـب ، تحقیق عبد السالم هارون ، دار المعارف مجالس ثعل  ١٢٠

  ٠مصـر ، النشـرة الثانیــة 

 مجالس العلماء ، ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقیق عبد السالم  ١٢١

  م .١٩٩٢هارون ، طبعة حكومة الكویت ، 

مجمع األمثال ، ألبي الفضل أحمد بن محمد المیداني ، تحقیق محمد إبراهیم ، دار   ١٢٢

  م .١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الجیل ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

یضاح فیها ، ألبي الفتح عثمان بن جني تبیین وجـوه وشـواذ القراءات اإل ب فيمحتسال  ١٢٣

ق : علي ناصف ، عبد الحلیم النجار ، عبد الفتاح شـلبي ، دار سزكین ، ، تحقی

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الثانیة 
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في تفسـیر الكتاب العزیز ، لعبد الحق بن غالب بن عطیـة ، تحقیق  الوجیز  محررال  ١٢٤

  المجلس العلمي بفاس ، توزیع مكتبة ابن تیمیـة  ، القاهـرة

قوانین العربیـة ، البن أبي الربیـع ، تحقیق علي الحكمي ، لص في ضبـط  مخال  ١٢٥

  ٠م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعـة األولى 

  ٠مدارس النحـویة ، لشوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الرابعة ال  ١٢٦

ویة في مصر والشـام في القرنین السـابع والثامن من الهجـرة ، لبعد العال مدرسة النح  ١٢٧

  م١٩٨٠م ، دار الشـروق ، بیروت ، الطبعـة األولـى سـالم مكـر 

مسائل البصریات ، ألبي علي الفارسي ، تحقیق الشاطر احمد محمد ، مطبعة ال  ١٢٨

  م .١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥المدني ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 

مسائل الحلبیات ، ألبي علي الفارسي ، تحقیق حسن هنـداوي ، دار القلم ، دمشق ، ال  ١٢٩

  ٠م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ودار المنارة ، بیروت ، الطبعـة األولى 

  

مسائل العضدیات ، ألبي علي الفارسي ، تحقیق علي جابر المنصوري ، عالم ال  ١٣٠

 -هـ ١٤٠٦الكتب  بیروت ، مكتبة النهضة الحدیثة ، بیروت ، الطبعة األولى ، 

  م .١٩٨٦

بد اهللا بن عقیـل ، تحقیق محمد بركات ، هیل الفوائد ، لبهـاء الدین عمساعد على تسال  ١٣١

  ٠م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠دار الفكر ، بیروت ، 

ائل النحو والصرف في تفســـیر البحر المحیط ألبي حیــان  األندلسي ، لعبد مس  ١٣٢

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الحمید مصطفي السید ، دار اإلسـراء ، األردن ، 

ة لقیسي ، تحقیق حاتم الضامن  مؤسسن أبي طالب اراب القرآن ، لمكي بمشكل إع  ١٣٣

  ٠م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٥الرسالة ، بیروت ، الطبعـة  الثانیة ، 

معاني الحروف ، ألبي الحسن علي بن عیسى الرماني ، تحقیق عبد الفّتاح إسماعیل   ١٣٤

  م .١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤شلبي ، دار الشروق ، جّدة ، الطبعة الثالثة ، 

بي إسحاق إبراهیم بن السري الزجاج ، تحقیق عبد الجلیل معاني القرآن وٕاعرابه ، أل  ١٣٥

  م .١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨شلبي ، عالم الكتب ، بیروت ، الطبعة األولى ، 

رآن الكریم ، ألبي زكریا یحیي بن زیاد الفـراء ، تحقیق محمد النجار وأحمد معاني الق  ١٣٦
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  م١٩٥٥یوسف نجاتي ، طبعـة دار الكتب المصـریة  ، مصر ، عام 

رآن ، ألبي الحسن سـعید بن مسـعدة األخفش األوسـط ، تحقیق فائز فارس معاني الق  ١٣٧

  ٠م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١، دار البشیر ودار األمل ، الطبعـة الثانیة ، 

 - هـ ١٣٩٩معجم األدباء ، لیاقوت الحمـوي ، دار إحیـاء التراث العــربي ، بیروت ،   ١٣٨

١٩٧٩.  

بن عبد اهللا الحموي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،  معجم البلدان ، لیاقوت  ١٣٩

  م .١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

معجم الشعراء ، للمرزباني ، ومعه المؤتلف والمختلف للحسن بن بشر اآلمدي ،   ١٤٠

  هـ .١٣٥٤مكتبة القدس ، 

  ٠معجم المؤلفین ، لعمر رضا كحالة ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت   ١٤١

قیق مازن تحللبیب  عن كتب األعاریب ، لعبد اهللا بن هشـام األنصـاري ، مغني  ا  ١٤٢

  المبارك ، طبعة بیروت .

  مفتاح العلوم ، ألبي یعقوب السكاكي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت .  ١٤٣

مفصل في علم العربیة ، ألبي القاسم محمـود بن عمر الزمخشري ، دار الجیل ، ال  ١٤٤

  ـةبیروت الطبعة الثانی

رح اإلیضاح ، لعبد القاهر الجرجاني ، تحقیق كاظـم المرجان ، دار مقتصد في شال  ١٤٥

  ٠م ١٩٨٢الرشید ، العراق ، 

ب ، ألبي العباس محمد بن یزید المبـرد ، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة  مقتضال  ١٤٦

  ٠عالم الكتب ، بیروت 

الجواري وعبد اهللا الجبوري ،  مقرب ، لعلي بن مؤمن بن عصفور ، تحقیق أحمدال  ١٤٧

  ٠م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥مطبعة العاني ، بغـداد ، الطبعة األولـى ، 

منصف ، ألبي الفتح عثمان بن جني ، تحقیق إبراهیم مصطفى ، وعبد اهللا األمین ال  ١٤٨

  م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 

ألندلسیة في التفسیر صفاته وخصائصه ، للدكتور فهـد بن عبد منهج المدرسة ا  ١٤٩

  ٠هـ ١٤١٧مكتبة التوبـة السـعودیة ، سـنة  األولى، سلیمان الروحي ، الطبعة الرحمن

ناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم ، ألبي جعفر النحاس ، طبعة عیسى الحلبي ، ال  ١٥٠
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  ٠القاهرة 

ن ، للدكتور عبد اهللا أحمد جاد اهللا ، طبعة مكتبة نحو العربي عماد اللغة والدیال  ١٥١

  م .٢٠٠٢اآلداب ، القاهرة ، 

نحو وكتب التفسیر ، د. إبراهیم عبد اهللا رفیدة ، طبعة أولى ، الدار الجماهیریة ال  ١٥٢

  م .١٩٩٠للنشر والتوزیع واإلعالن ، 

  ٠باب و المصفى ، للدكتـور محمد عیـد ، القاهـرة ، مكتبـة الشــنحال  ١٥٣

ي األتابكي ، وزارة صر والقاهرة ، لیوسف بن تغـري بردم ملوك نجوم الزاهرة فيال  ١٥٤

رجمة والطباعة العامة للتألیـف  والترشـاد القومي ،المؤسسة المصـریة الثقافة واإل

  ٠عن  طبعة  دار الكـتب والنشـر ، مصورة 

الدمشقي المعروف بابن راءات العشر ألبي الخیر محمد بن محمد نشر في القال  ١٥٥

  ٠الجزري ، تحقیق علي الضیاع ، دار الكتاب العربي ، بیروت 

من غصن األندلس الرطیب ، للشیخ  أحمد بن محمد المقـري التلمساني  نفح الطیب   ١٥٦

  ٠م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨تحقیق إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، 

حیان محمد بن یوسف األندلسـي ،  شـرح غایة اإلحسـان ، ألبينكت الحسان في ال  ١٥٧

هـ ١٤٠٥تحقیق عبد الحسین الفتلـي ، مؤسـسة الرسـالة ، بیروت ، الطبعـة األولى ، 

  ٠م ١٩٨٥ -

ت الهمیان في نكت العمیان ، لصالح الدین خلیل بن أبیك الصـفدي ، لعنایة نك  ١٥٨

ي ، مصورة  عن اإلسـالمحیاء التراث المیة إلحمد زكي باشا ، مكتبة التوعیة اإلسأ

   م ١٩٧٩ -مهـ ١٣٩٩المطبعة الجمالیـة بمصـر سنة 

تمري  تحقیق بن سـلیمان الشـنألبي الحجاج  یوسف ،اب سـیبویه نكت في تفسـیر كتال  ١٥٩

المنظمة العربیة  للتربیة  والثقافة  والعـلوم  ، الكویت ، الطبعة األولى ، زهیر سـلطان 

  ٠م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧

مع في شـرح جمع الجوامع ، لجالل الدین السـیوطي ، تحقیق عبد الحمید همع الهـوا  ١٦٠

  رتوفیقیة ، القاهـرة ، مصهنـداوي ، المكتبـة  ال

وامع مع شرح جمع الجوامع في علم العربیـة ، لجالل الدین عبد الرحمن همع اله  ١٦١

  لنعسـاني ، دار المعرفة ، بیروت .السیوطي ، تصحیح محمد بدر الدین ا
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ان عباس ، دار ن ، حققـه إحسد بن خلكاوأنباء أبنـاء الزمان ، ألحموفیات األعیـان   ١٦٢

  ٠إحیـاء التراث  العربــي ،  دار صـادر ،  بیروت 
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  فهرس املوضوعات

  

  رقم الصفحة  الموضوع

  ب  ال 

 ج  آ  

  هـ -د   ر ورن

 د   م –و  

  ٢٠ - ١   او وار .د 

االجتماعيـة  حيـاة أبي حيـان األندلســـي:  بـاب األولال

  : ولوفیه ثالثة  فص ، والثقافية

  

٧٧ - ٢١  

 ولل اا دن  ا  ة  أ عشرة مباحث : وفیه 

:  

٤٣ - ٢٢  

  ٢٣  اسمه ونسبه المبحث األول : 

  ٢٣  مولده المبحث الثاني : 

  ٢٣  هموطن دراستالمبحث الثالث : 

  ٢٦ – ٢٤  هجرته إلى المشرق وأسبابهابحث الرابع : الم

  ٢٧ -٢٦  صفاته وأخالقه المبحث الخامس : 

  ٢٩ – ٢٧  ثقافته المبحث السادس : 

  ٣٥ – ٢٩  حیاته االجتماعیة المبحث السابع : 

  ٣٨ – ٣٥  شیوخه المبحث الثامن : 

  ٤٢ - ٣٩  تالمیذه المبحث التاسع : 

  ٤٣   ي زارهاالمناطق التالمبحث العاشر : 

ال ا  ت  ام  ال  أ  ن ،     

، وء اء  ، و  ره " ار اط "  

٥٤ - ٤٤  
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  :ثمانیة مباحث  وفیه

  ٤٥  .في التفسیر المبحث األول : 

  ٤٦ – ٤٥   . في القراءاتالمبحث الثاني : 

  ٤٦   . في الحدیثالمبحث الثالث : 

  ٤٨ – ٤٧  .في الفقه المبحث الرابع : 

  ٤٨  .في اللغة المبحث الخامس : 

  ٥٠ - ٤٨  .في النحو المبحث السادس : 

  ٥٢ -٥٠   . ثناء العلماء علیهالمبحث السابع : 

  ٥٣- ٥٢  منهج أبي حیان في تفسیره " البحر المحیط " المبحث الثامن : 

آراؤه  وا   ثل اا وا    ، : ٧٦ - ٥٤  وفیه  

  ٦٣ - ٥٦  مصادر أبي حیان النحویة المبحث األول : 

  ٦٣   المبحث الثاني : أبو حیان والمذاهب النحویة ، وفیه : 

  ٦٥ – ٦٤  المذهب البصري 

  ٦٦ – ٦٥  المذهب الكوفي 

  ٦٦  المذهب البغدادي 

  ٦٧  المذهب األندلسي 

  ٦٨ – ٦٧  استقالل أبو حیان النحوي لث : المبحث الثا

  ٧٤ – ٧٠  أبو حیان والنحاة المبحث الرابع : 

  ٧٥ - ٧٤  اعتداده بإجماع النحاة المبحث الخامس :

  ٧٦ - ٧٥  وفاة أبي حیانالمبحث السادس : 

، وفیـه ثالثـة  اءضـايا  النحوية  يف  األمسـالق البـاب الثانـي

  ول هي :فص

١٤٠ - ٧٧  

ل اتاورا  ٩٧ - ٧٨  : ة مباحثوفیه : خمس ، ول  

  ٨٢ - ٧٩  : حذف أحد الخبرین لداللة الثاني علیه . المبحث األول

  ٨٦ - ٨٣  : مطابقة الخبر للمبتدأ . المبحث الثاني
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  ٩٠ - ٨٧  : هل تقع الجملة فاعًال .  المبحث الثالث 

  ٩٢ - ٩١  : إنابة الجار والمجرور عن الفاعل .  المبحث الرابع

:جعل  المرفــوع  فـاعال  للجـار والمجـرور أولـى  المبحث الخامس

  ٠من جعلـه  مبتـدأ

٩٧ – ٩٣  

 ل  اا  تا١٢٠ - ٩٨  :  مباحث ةوفیه خمس،  و  

  ١٠٣ - ٩٩  : الحال المتعدد وغیر المتعدد . المبحث األّول 

  ١٠٥ – ١٠٤  : مجيء المصدر حاًال . المبحث الثاني 

  ١٠٧ - ١٠٦   مبحث الثالث : الحال النكرة والمعرفة .ال

  ١١٦ - ١٠٨  : تقدیم خبر (لیس) علیها . المبحث الرابع 

  ١٢٠ - ١١٧  حذف أداة النداء من المنادى .:  المبحث الخامس

  ١٤٠ - ١٢١  : مباحث ةوفیه أربع،  ال اث   ارورات

اف إلیه بمعمول : الفصل بین المضاف والمض المبحث األول

  المضاف .

١٣٠ - ١٢٢  

  ١٣٤ - ١٣١  : نوع إضافة المصدر .  المبحث الثاني

  ١٣٨ - ١٣٥  : إعراب الضمیر المتصل باسم الفاعل . المبحث الثالث 

  ١٤٠ – ١٣٩  : اإلضافة في نحو : (ابن أم) .   المبحث الرابع

ــات:  البـاب الثالث
ّ
  ١٧٧ - ١٤١  :  وفیه فصالن،  املبني

 ولل اا ء ا١٥٩ - ١٤٢  :  مباحث ةوفیه : خمس،  ا  

  ١٤٩ – ١٤٣  : حقیقة (إذا) الفجائیة .   المبحث األول

  ١٥٣ - ١٥٠  : حقیقة (مهما) أأسم أم فعل ؟  المبحث الثاني

  ١٥٥ – ١٥٤  : حقیقة (مع) . المبحث الثالث

  ١٥٦  : (هنا وهناك وهنالك) .  المبحث الرابع

  ١٥٩ - ١٥٦  : (وراء) .  مبحث الخامسال

ل اا  ل ا١٧٧ - ١٦٠  :  ة مباحثوفیه : خمس،  ا  

  ١٦٥ - ١٦١  : تعدیة (أرى) الحلمیة إلى ثالثة مفاعیل . المبحث األول
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  ١٦٧ - ١٦٦  : مجيء (ارتد) من أخوات (كان) . المبحث الثاني

  ١٦٩ - ١٦٨  ظّن) .: إلحاق (ضرب) بباب ( المبحث الثالث

  ١٧٥ – ١٧٠  : مجيء (فتأ) تاّمة . المبحث الرابع

  ١٧٧  - ١٧٦  : نوع (لیس) .   المبحث الخامس

،  التنازع يف العمل واالشتغال واحلروف:  الباب الرابع 

  وفیه ثالثة فصول : 

١٧٨ -  

  ١٨٩ - ١٧٩  : مباحث ة، وفیه خمس ال اول  ازع  ال

  ١٨٣ - ١٨٠  : التنـازع  في  العمــلألول المبحث ا

  ١٨٥ - ١٨٤  : قد  یتنـازع  المختلفـانالمبحث الثاني 

  ١٨٦  :  جـواز  إعمـال  األول المبحث الثالث

  ١٨٧  : وجــوب إعمــال  الثاني المبحث الرابع

  ١٨٩ - ١٨٨  ّلق  من  جهـة المعنى: التع المبحث الخامس

  ٢٠٤ - ١٩٠  : مباحث ةوفیه أربع،  ال ا  ال

  ١٩٤ - ١٩١  : االشتغال عند النحاة . المبحث األول

  ٢٠٠ - ١٩٥  : ال یفسر إال ما یجوز له أن یعمل . المبحث الثاني

  ٢٠٢ - ٢٠١  : ترّجح النصب لتتشاكل الجملتان .  المبحث الثالث 

  ٢٠٤ - ٢٠٣  : أسماء األفعال ال تضمر . المبحث الرابع

  ٢٣٣ - ٢٠٥  : ة مباحثوفیه ، سبع،  ث  اروفال ا

  ٢٠٨ - ٢٠٦  : (تا) القسم في (تاهللا) . األولالمبحث 

  ٢١٢ - ٢٠٩  : زیادة (أْن) . المبحث الثاني

  ٢١٧ - ٢١٣  : داللة (إّنما) على الحصر .  المبحث الثالث

  ٢١٩ - ٢١٨  : الخالف في میم (اللهّم) .  المبحث الرابع

  ٢٢٥ - ٢٢٠  (رّب) للتقلیل غالبًا .  امس :المبحث الخ

  ٢٢٩ - ٢٢٦  : معنى الحرف إلى .  المبحث السادس

  ٢٣٣ - ٢٣٠  : زیادة (أم) . المبحث السابع
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   ٢٤٠ - ٢٣٤  

 رس : ٢٩٣- ٢٤١  ، وتشمل  

  ٢٦٠ - ٢٤٢  .فهرس اآلیات القرآنیة 

  ٢٦١  فهرس األحادیث النبویة .

  ٢٧٠ – ٢٦٢  ریة .األبیات الشعفهرس 

  ٢٧٤ - ٢٧١  فهرس األعالم .

  ٢٨٨ - ٢٧٥  فهرس المصادر والمراجع .

  ٢٩٣ - ٢٨٩  فهرس الموضوعات .
  


